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Muudatusettepanek 1638
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui paigaldatakse individuaalne arvesti, 
tagab liikmesriik, et see on ühendatud 
liidesega, mille kaudu lõpptarbijal on 
arvestiga turvaline ühendus ning mis 
võimaldab arvestil saata individuaalseid 
mõõtmisandmeid lõpptarbijale või 
lõpptarbija määratud kolmandale isikule.

Kui paigaldatakse individuaalne arvesti, 
tagab liikmesriik, et selles rakendatakse 
asjaomaste arvestitega seotud Euroopa 
standardeid ja funktsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 1639
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui paigaldatakse individuaalne arvesti, 
tagab liikmesriik, et see on ühendatud 
liidesega, mille kaudu lõpptarbijal on 
arvestiga turvaline ühendus ning mis 
võimaldab arvestil saata individuaalseid 
mõõtmisandmeid lõpptarbijale või 
lõpptarbija määratud kolmandale isikule.

Kui paigaldatakse individuaalne arukas
arvesti, tagab liikmesriik, et see mõõdab 
täpselt ja saadab tarbimisandmed 
turvaliselt lõpptarbijale või lõpptarbija 
määratud kolmandale isikule. Teavet 
käideldakse turvaliselt ja tarbijate eraelu 
puutumatust kaitstakse andmekaitset ja 
eraelu puutumatuse kaitset käsitlevate 
asjakohaste ELi õigusaktide kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1640
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui paigaldatakse individuaalne arvesti,
tagab liikmesriik, et see on ühendatud 
liidesega, mille kaudu lõpptarbijal on 
arvestiga turvaline ühendus ning mis 
võimaldab arvestil saata individuaalseid 
mõõtmisandmeid lõpptarbijale või 
lõpptarbija määratud kolmandale isikule.

Kui paigaldatakse individuaalne arvesti,
võib liikmesriik pärast positiivse 
tulemusega tasuvusanalüüsi tagada, et see 
on ühendatud liidesega, mille kaudu 
lõpptarbijal on arvestiga turvaline ühendus 
ning mis võimaldab arvestil saata 
individuaalseid mõõtmisandmeid 
lõpptarbijale või lõpptarbija määratud 
kolmandale isikule kooskõlas 
isikuandmete kaitset käsitlevate 
õigusaktidega.

Or. ro

Muudatusettepanek 1641
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui paigaldatakse individuaalne arvesti, 
tagab liikmesriik, et see on ühendatud 
liidesega, mille kaudu lõpptarbijal on 
arvestiga turvaline ühendus ning mis 
võimaldab arvestil saata individuaalseid 
mõõtmisandmeid lõpptarbijale või 
lõpptarbija määratud kolmandale isikule.

Kui paigaldatakse individuaalne arukas
arvesti, tagab liikmesriik, et see on 
ühendatud liidesega, mille kaudu 
lõpptarbijal on arvestiga turvaline ühendus 
ning mis võimaldab arvestil saata 
individuaalseid mõõtmisandmeid 
lõpptarbijale või lõpptarbija määratud 
kolmandale isikule.

Or. en

Muudatusettepanek 1642
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui paigaldatakse individuaalne arvesti, 
tagab liikmesriik, et see on ühendatud 
liidesega, mille kaudu lõpptarbijal on
arvestiga turvaline ühendus ning mis 
võimaldab arvestil saata individuaalseid 
mõõtmisandmeid lõpptarbijale või 
lõpptarbija määratud kolmandale isikule.

Kui paigaldatakse individuaalne arvesti, 
tagab liikmesriik, et see on ühendatud 
liidesega, näiteks isikliku veebisaidiga,
mille kaudu lõpptarbijal on arvestiga 
turvaline ühendus ning mis võimaldab 
arvestil saata individuaalseid 
mõõtmisandmeid lõpptarbijale või 
lõpptarbija määratud kolmandale isikule.

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei tohiks olla vastuolus koduste arvestite väliste kuvarite suhtes kohaldatava 
liikmesriikide poliitikaga, kuna see võib olla tehniliselt keeruline ja kulukas (võrreldes mõnel 
juhul teabe avaldamisega veebisaidi või nutitelefoni kaudu).

Muudatusettepanek 1643
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidese kaudu antakse lõpptarbijale 
individuaalset teavet, mis võimaldab tal 
paremini oma energiatarbimist 
kontrollida ning kasutada teavet 
täiendavate säästuvõimaluste analüüsiks. 
Selline teave näitab vähemalt praegust 
tarbimise määra (nt kWh, kJ, m3) ja 
sellega seotud kulusid ning see 
edastatakse vormingus, mis innustab 
tarbijat võtma energiasäästumeetmeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1644
Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidese kaudu antakse lõpptarbijale 
individuaalset teavet, mis võimaldab tal 
paremini oma energiatarbimist kontrollida 
ning kasutada teavet täiendavate 
säästuvõimaluste analüüsiks. Selline teave 
näitab vähemalt praegust tarbimise määra
(nt kWh, kJ, m3) ja sellega seotud kulusid
ning see edastatakse vormingus, mis 
innustab tarbijat võtma 
energiasäästumeetmeid.

Arvestiliides toetab sellise koduse kuvari 
ühendamist, mis pakub teavet, mis 
võimaldab lõpptarbijal oma 
energiatarbimist paremini kontrollida ja 
vähendada. Seda teavet võib seejärel 
kasutada lõpptarbija poolt määratud 
kolmas isik võimalikuks täiendavaks 
analüüsiks ning nõustamiseks, tagades 
lõpptarbija eraelu puutumatuse. Selline 
teave näitab vähemalt praegust tarbimise 
määra (nt kWh, kJ, m3) ja sellega seotud 
kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1645
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidese kaudu antakse lõpptarbijale 
individuaalset teavet, mis võimaldab tal 
paremini oma energiatarbimist kontrollida 
ning kasutada teavet täiendavate 
säästuvõimaluste analüüsiks. Selline teave 
näitab vähemalt praegust tarbimise määra
(nt kWh, kJ, m3) ja sellega seotud kulusid 
ning see edastatakse vormingus, mis 
innustab tarbijat võtma 
energiasäästumeetmeid.

Liidesega antakse lõpptarbijale 
individuaalset teavet kas aruka arvesti 
kuvari või interneti kaudu, mis võimaldab 
tal paremini oma tegelikku
energiatarbimist kontrollida ning kasutada 
teavet täiendavate säästuvõimaluste 
analüüsiks. Selline teave näitab vähemalt 
praegust tarbimise määra (nt kWh, kJ, m3) 
ja sellega seotud kulusid ning see 
edastatakse vormingus, mis innustab 
tarbijat võtma energiasäästumeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1646
Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidese kaudu antakse lõpptarbijale 
individuaalset teavet, mis võimaldab tal 
paremini oma energiatarbimist kontrollida 
ning kasutada teavet täiendavate 
säästuvõimaluste analüüsiks. Selline teave 
näitab vähemalt praegust tarbimise määra
(nt kWh, kJ, m3) ja sellega seotud kulusid 
ning see edastatakse vormingus, mis 
innustab tarbijat võtma 
energiasäästumeetmeid.

Liidese kaudu antakse lõpptarbijale 
individuaalset teavet, mis võimaldab tal 
paremini oma energiatarbimist kontrollida 
ning kasutada teavet täiendavate 
säästuvõimaluste analüüsiks. Selline teave 
näitab vähemalt praegust tarbimise määra
(nt kWh, kJ, m3) ja sellega seotud kulusid, 
kui need on teada, ning see edastatakse 
vormingus, mis innustab klienti võtma 
energiasäästumeetmeid.

Or. de

Muudatusettepanek 1647
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidese kaudu antakse lõpptarbijale 
individuaalset teavet, mis võimaldab tal 
paremini oma energiatarbimist kontrollida 
ning kasutada teavet täiendavate 
säästuvõimaluste analüüsiks. Selline teave 
näitab vähemalt praegust tarbimise määra
(nt kWh, kJ, m3) ja sellega seotud kulusid 
ning see edastatakse vormingus, mis 
innustab tarbijat võtma 
energiasäästumeetmeid.

Liides annab lõpptarbijale individuaalset 
teavet, mis võimaldab tal paremini oma 
energiatarbimist kontrollida ning kasutada 
teavet täiendavate säästuvõimaluste 
analüüsiks, ja võimaldab nõudlusele 
reageerimiseks kohaldada paindlikke 
ajatariife. Selline teave näitab vähemalt 
praegust tarbimise määra (nt kWh, kJ, m3) 
ja sellega seotud kulusid ning see 
edastatakse vormingus, mis innustab 
tarbijat võtma energiasäästumeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1648
Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arukate arvestite infrastruktuur toetab 
kahesuunalist kommunikatsiooni 
võimaldavaid liideseid, millega osutatakse 
energiatõhususe ja nõudluse juhtimise 
teenuseid, näiteks kodu 
automatiseerimine ja nõudlusele 
reageerimise programmid, mis 
võimaldavad lõpptarbijal reageerida 
hinnasignaalidele ja kohandada 
energiatarbimist. Liikmesriigid nõuavad, 
et need liidesed oleksid 
koostalitlusvõimelised.

Or. en

Selgitus

Arukate arvestite paigaldamine on hea võimalus võimaldada ka tänapäevaseid 
energiateenuseid ning seega võib energiatarbimist ja -tootmist käsitlevad andmed teha 
kättesaadavaks kolmandatele isikutele energiatõhususe ja nõudluse juhtimise teenuste 
võimaldamiseks. See hõlmab nõudlusele reageerimise programme, mis ergutavad tarbijat 
reageerima hinnasignaalidele ja muutma oma energiatarbimisega seotud käitumist 
tõhusamate ja säästvamate tarbimisharjumuste poole.

Muudatusettepanek 1649
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi reguleeriv asutus tagab, et liidese 
kaudu edastatakse ka avalikke andmeid, 
mis võimaldab lõpptarbijal näha 
kohaldatavaid ajatariife ja reaalajatariife, 
tippajatariife ja tippaja soodustusi ning 
neid kasutada.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1650
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi reguleeriv asutus tagab, et liidese 
kaudu edastatakse ka avalikke andmeid, 
mis võimaldab lõpptarbijal näha
kohaldatavaid ajatariife ja reaalajatariife, 
tippajatariife ja tippaja soodustusi ning 
neid kasutada.

Liikmesriigid tagavad, et liidese kaudu 
edastatakse ka avalikke andmeid, mis
võimaldab lõpptarbijal näha kohaldatavaid 
ajatariife ja reaalajatariife, tippajatariife ja 
tippaja soodustusi ning neid kasutada.

Or. en

Selgitus

See ei pea olema riigi reguleeriva asutuse ülesanne.

Muudatusettepanek 1651
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi reguleeriv asutus tagab, et liidese 
kaudu edastatakse ka avalikke andmeid, 
mis võimaldab lõpptarbijal näha 
kohaldatavaid ajatariife ja reaalajatariife, 
tippajatariife ja tippaja soodustusi ning 
neid kasutada.

Riigi reguleeriv asutus võib tagada, et 
liidese kaudu edastatakse ka avalikke 
andmeid, mis võimaldab lõpptarbijal näha 
kohaldatavaid ajatariife ja reaalajatariife, 
tippajatariife ja tippaja soodustusi ning 
neid kasutada.

Or. ro

Muudatusettepanek 1652
Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi reguleeriv asutus tagab, et liidese 
kaudu edastatakse ka avalikke andmeid, 
mis võimaldab lõpptarbijal näha 
kohaldatavaid ajatariife ja reaalajatariife, 
tippajatariife ja tippaja soodustusi ning 
neid kasutada.

Riigi reguleeriv asutus tagab, et liidese 
kaudu edastatakse ka avalikke andmeid, 
mis võimaldab lõpptarbijal elektri puhul
näha kohaldatavaid ajatariife ja 
reaalajatariife, tippajatariife ja tippaja 
soodustusi ning neid kasutada.

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei tohiks olla vastuolus koduste arvestite väliste kuvarite suhtes kohaldatava 
liikmesriikide poliitikaga, kuna see võib olla tehniliselt keeruline ja kulukas (võrreldes mõnel 
juhul teabe avaldamisega veebisaidi või nutitelefoni kaudu).

Muudatusettepanek 1653
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad arvesse vajadust 
teha vajaduse korral kättesaadavaks 
puudega tarbijatele mõeldud 
kasutajaliidesed.

Or. en

Muudatusettepanek 1654
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidese kaudu eksporditud individuaalsed välja jäetud
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andmed võimaldavad lõpptarbijal näha 
oma varasemat tarbimismäära (kohalikus 
vääringus ja kWh, kJ või m3):
a) viimase seitsme päeva jooksul, päeva 
kaupa;
b) viimase täisnädala jooksul;
c) viimase terve kuu jooksul;
d) sama terve kuu jooksul eelmisel aastal;
e) viimase täisaasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1655
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidese kaudu eksporditud individuaalsed 
andmed võimaldavad lõpptarbijal näha 
oma varasemat tarbimismäära (kohalikus 
vääringus ja kWh, kJ või m3):

Liidese kaudu eksporditud individuaalsed 
andmed võimaldavad lõpptarbijal näha 
oma varasemat tarbimismäära eri 
ajavahemikel:

Or. en

Selgitus

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Muudatusettepanek 1656
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidese kaudu eksporditud individuaalsed
andmed võimaldavad lõpptarbijal näha 
oma varasemat tarbimismäära (kohalikus 
vääringus ja kWh, kJ või m3):

Teabe kahesuunalist liikumist võimaldava
liidese kaudu turvaliselt edastatud
individuaalsed tarbimisandmed
võimaldavad lõpptarbijal näha oma 
varasemat tarbimismäära (kohalikus 
vääringus ja kWh, kJ või m3):

Or. en

Muudatusettepanek 1657
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidese kaudu eksporditud individuaalsed 
andmed võimaldavad lõpptarbijal näha 
oma varasemat tarbimismäära (kohalikus 
vääringus ja kWh, kJ või m3):

Liidese, näiteks isikliku veebisaidi kaudu 
eksporditud individuaalsed andmed 
võimaldavad lõpptarbijal näha oma 
varasemat tarbimismäära eri ajavahemikel 
(kohalikus vääringus ja kWh, kJ või m3), 
näiteks:

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei tohiks olla vastuolus koduste arvestite väliste kuvarite suhtes kohaldatava 
liikmesriikide poliitikaga, kuna see võib olla tehniliselt keeruline ja kulukas (võrreldes mõnel 
juhul teabe avaldamisega veebisaidi või nutitelefoni kaudu).

Muudatusettepanek 1658
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) viimase seitsme päeva jooksul, päeva välja jäetud
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kaupa;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lubada määrata oma majandusolukorra põhjal kindlaks oma nõuded 
teabele.

Muudatusettepanek 1659
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) viimase seitsme päeva jooksul, päeva 
kaupa;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Muudatusettepanek 1660
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) viimase täisnädala jooksul; välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lubada määrata oma majandusolukorra põhjal kindlaks oma nõuded 
teabele.

Muudatusettepanek 1661
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 4 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) viimase terve kuu jooksul; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lubada määrata oma majandusolukorra põhjal kindlaks oma nõuded 
teabele.

Muudatusettepanek 1662
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 4 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sama terve kuu jooksul eelmisel aastal; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lubada määrata oma majandusolukorra põhjal kindlaks oma nõuded 
teabele.

Muudatusettepanek 1663
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 4 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) viimase täisaasta jooksul. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lubada määrata oma majandusolukorra põhjal kindlaks oma nõuded 
teabele.

Muudatusettepanek 1664
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varasemad perioodid kattuvad arvete 
esitamise perioodidega, et tagada seos 
kodumajapidamisele esitatud arvetega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Täielik kattuvus on tehniliselt võimatu lihtsalt seetõttu, et asjaomaseid andmekogumeid 
töödeldakse andmekaitse ja turvalisusega seotud põhjustel eri IT-süsteemide abil – ja selline 
kord peaks jätkuma. Lisaks võib – olenevalt kuupäevast, mil klient asjaomasesse elamusse 
kolis – arve esitamise periood varasemast perioodist erineda.

Muudatusettepanek 1665
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varasemad perioodid kattuvad arvete 
esitamise perioodidega, et tagada seos 

välja jäetud
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kodumajapidamisele esitatud arvetega.

Or. en

Muudatusettepanek 1666
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varasemad perioodid kattuvad arvete 
esitamise perioodidega, et tagada seos 
kodumajapidamisele esitatud arvetega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuigi kliendid võivad olla rahul arukate arvestite pakutava võimalusega saada parem 
ülevaade tarbimisest, ei pea see kattuma arve esitamisega. Kliendid eelistavad võrdsetes 
osades tehtavaid makseid koos kord aastas toimuva tasaarveldusega. Gaasitarbimine on 
suvel ja talvel väga erinev. Tarbimisel põhinevad lühikesed arveldusperioodid (nt kord kuus 
või kord kahe kuu tagant) põhjustavad maksete suuruse väga suure kõikumise, mis mõjub 
kaitsetutele klientidele eriti negatiivselt.

Muudatusettepanek 1667
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav teave varasema tarbimise kohta 
(iga päeva, nädala, kuu, aasta kohta 
alates aruka mõõtmissüsteemi 
käivitamisest) ja muu kasulik teave, mis 
võimaldab tarbijal oma tarbimist 
üksikasjalikumalt kontrollida (nt 
individuaalse tarbimise graafikud, teave 
võrdlusaluste kohta, kumulatiivne 
tarbimine/sääst/kulutused alates iga 

välja jäetud
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lepingu algusest, taastuvenergia 
individuaalse tarbimise osakaal ja sellega 
seotud CO2-heite vähenemine, jne) 
tehakse kergesti kättesaadavaks kas otse 
liidese kaudu või interneti vahendusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1668
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav teave varasema tarbimise kohta
(iga päeva, nädala, kuu, aasta kohta alates 
aruka mõõtmissüsteemi käivitamisest) ja 
muu kasulik teave, mis võimaldab tarbijal 
oma tarbimist üksikasjalikumalt 
kontrollida (nt individuaalse tarbimise 
graafikud, teave võrdlusaluste kohta, 
kumulatiivne tarbimine/sääst/kulutused 
alates iga lepingu algusest, taastuvenergia 
individuaalse tarbimise osakaal ja sellega 
seotud CO2-heite vähenemine, jne)
tehakse kergesti kättesaadavaks kas otse 
liidese kaudu või interneti vahendusel.

Täiendav teave varasema tarbimise kohta
(päeva, nädala või kuu lõikes kuni viimase 
13 kuu ulatuses alates aruka 
mõõtmissüsteemi käivitamisest) tehakse 
kergesti kättesaadavaks kas otse liidese 
kaudu või interneti vahendusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1669
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav teave varasema tarbimise kohta
(iga päeva, nädala, kuu, aasta kohta alates 
aruka mõõtmissüsteemi käivitamisest) ja 
muu kasulik teave, mis võimaldab tarbijal 

Täiendav teave varasema tarbimise kohta
(iga päeva, nädala, kuu, aasta kohta alates 
aruka mõõtmissüsteemi käivitamisest) ja 
muu kasulik teave, mis võimaldab tarbijal 
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oma tarbimist üksikasjalikumalt kontrollida
(nt individuaalse tarbimise graafikud, teave 
võrdlusaluste kohta, kumulatiivne 
tarbimine/sääst/kulutused alates iga lepingu 
algusest, taastuvenergia individuaalse 
tarbimise osakaal ja sellega seotud CO2-
heite vähenemine, jne) tehakse kergesti 
kättesaadavaks kas otse liidese kaudu või
interneti vahendusel.

oma tarbimist üksikasjalikumalt kontrollida
(nt individuaalse tarbimise graafikud, teave 
võrdlusaluste kohta, kumulatiivne 
tarbimine/sääst/kulutused alates iga lepingu 
algusest, taastuvenergia individuaalse 
tarbimise osakaal ja sellega seotud CO2-
heite vähenemine, jne) tehakse kergesti 
kättesaadavaks kas otse koduse kuvari
kaudu või vähemalt ühe muud tüüpi 
otsese tagasiside vahendusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1670
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav teave varasema tarbimise kohta
(iga päeva, nädala, kuu, aasta kohta alates 
aruka mõõtmissüsteemi käivitamisest) ja 
muu kasulik teave, mis võimaldab tarbijal 
oma tarbimist üksikasjalikumalt kontrollida
(nt individuaalse tarbimise graafikud, teave 
võrdlusaluste kohta, kumulatiivne 
tarbimine/sääst/kulutused alates iga lepingu 
algusest, taastuvenergia individuaalse 
tarbimise osakaal ja sellega seotud CO2-
heite vähenemine, jne) tehakse kergesti 
kättesaadavaks kas otse liidese kaudu või 
interneti vahendusel.

Täiendav teave varasema tarbimise kohta
(iga päeva, nädala, kuu, aasta kohta alates 
aruka mõõtmissüsteemi käivitamisest) ja 
muu kasulik teave, mis võimaldab tarbijal 
oma tarbimist üksikasjalikumalt kontrollida
(nt individuaalse tarbimise graafikud, teave 
võrdlusaluste kohta, kumulatiivne 
tarbimine/sääst/kulutused alates iga lepingu 
algusest, taastuvenergia individuaalse 
tarbimise osakaal ja sellega seotud CO2-
heite vähenemine, jne) tehakse kergesti 
kättesaadavaks kas otse liidese kaudu või 
interneti vahendusel, võttes arvesse 
isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte 
ja eeskirju.

Or. ro

Muudatusettepanek 1671
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Küttekulujaoturid varustatakse selgesti 
loetavate näidikutega, mis võimaldab 
lõpptarbijal näha nii praegust kui ka 
varasemat tarbimismäära. Küttekulujaoturil 
kuvatavad varasemad perioodid kattuvad 
arvestusperioodidega.

Küttekulujaoturid varustatakse selgesti 
loetavate näidikutega, mis võimaldab 
lõpptarbijal näha nii praegust kui ka 
varasemat tarbimismäära selgel ja 
arusaadaval viisil. Küttekulujaoturil 
kuvatavad varasemad perioodid kattuvad 
arvestusperioodidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1672
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 1. jagu – punkt 1.2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Küttekulujaoturid varustatakse selgesti 
loetavate näidikutega, mis võimaldab 
lõpptarbijal näha nii praegust kui ka 
varasemat tarbimismäära. Küttekulujaoturil 
kuvatavad varasemad perioodid kattuvad 
arvestusperioodidega.

Kui see on võimalik, varustatakse
küttekulujaoturid selgesti loetavate 
näidikutega, mis võimaldab lõpptarbijal 
näha nii praegust kui ka varasemat 
tarbimismäära. Küttekulujaoturil kuvatavad 
varasemad perioodid kattuvad 
arvestusperioodidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1673
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 Tegelikul tarbimisel põhinevate arvete 
esitamise sagedus

2.1 Tegelikul tarbimisel põhinevate arvete
ja teatiste esitamise sagedus

Or. de
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Muudatusettepanek 1674
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 Tegelikul tarbimisel põhinevate arvete
esitamise sagedus

2.1 Klientidele antava teabe esitamise 
sagedus

Or. en

Muudatusettepanek 1675
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 Tegelikul tarbimisel põhinevate arvete
esitamise sagedus

2.1 Tegelikul tarbimisel ja kuludel 
põhineva klienditeabe esitamise sagedus

Or. en

Selgitus

Arukad arvestid tuleks kasutusele võtta siis, kui kõik tingimused (õiguslikud, tehnilised ja 
majanduslikud) on positiivsed. Informatiivsed arved – eriti paberil – lühikese perioodi kohta 
suurendavad järsult kulusid ja nende kulud on lõpuks suuremad kui teenusega kaasnev 
võimalik kokkuhoid. Arveldussüsteemides ei ole võimalik kokkuhoidu saavutada. Igakuine 
paberarve tekitab palju kulusid, on tarbija jaoks kallis ja ei ole keskkonnasõbralik. Lisaks 
peab täiendavad kulud kandma klient.

Muudatusettepanek 1676
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 Tegelikul tarbimisel põhinevate arvete 2.1 Tegeliku tarbimise kohta teabe
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esitamise sagedus esitamise sagedus

Or. en

Selgitus

Savings cannot be realised throughout billing systems. A monthly based paper bill will be 
extremely expensive) and not very environmentally friendly. These additionalcosts must be 
covered by the customer.In general there is a tendency to confuse more information with 
better information, especially related to energy billing. In many countries costumers are 
confronted with unreadable bills and too much information.Anyway, the important work on 
standardisation led by the Commission has to be taken into consideration.The Directives 
2009/72/EC and 2009/73/EC does not provide in its Annex 1 for monthly billing. These rules 
were set on an adequate basis, in particular since as evidenced by international studies (just 2 
– 3% potential savings in field trials) in case of a comprehensive roll-out the effect of smart 
metering and monthly information on energy consumption seems to be rather small as only 
already motivated customers react on the feedback and change their consumption pattern 
accordingly.

Muudatusettepanek 1677
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 Tegelikul tarbimisel põhinevate arvete
esitamise sagedus

2.1 Tegeliku tarbimise kohta teabe
esitamise sagedus

Or. en

Selgitus

Ebasoodsas olukorras olevatel kodumajapidamistel võib olla igakuiste arvetega väga raske 
toime tulla ja see suurendaks energiaga seotud ebakindlust. Lisaks kuulub see meede 
liikmesriikide sotsiaal- ja majanduspoliitika raamesse. Artiklis 8 tuleks täielikult järgida 
direktiivides 2009/72 ja 2009/73 sätestatut.

Muudatusettepanek 1678
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 Tegelikul tarbimisel põhinevate arvete
esitamise sagedus

2.1 Tegelikul tarbimisel põhineva 
arveldusteabe esitamise sagedus

Or. en

Muudatusettepanek 1679
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse 
tegelikul tarbimisel põhinevad arved
järgmise sagedusega:

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse 
tegelikul tarbimisel põhinevad arved
piisava sagedusega, et võimaldada 
klientidel oma tarbimist reguleerida ja 
soovi korral turul osaleda, nagu on 
sätestatud elektri kohta direktiivi 
2009/72/EÜ I lisa punkti 1 alapunktis i ja 
gaasi kohta direktiivis 2009/73/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 1680
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse
tegelikul tarbimisel põhinevad arved 
järgmise sagedusega:

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, kui see on 
tehniliselt võimalik, majanduslikult 
mõistlik ja võimaliku energiasäästu 
suhtes proportsionaalne, tagavad 
liikmesriigid, et tarbijad saavad arvestit 
lugeda regulaarselt, kui neil ei ole 
arukaid elektri- või gaasiarvesteid, et 
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tagada tegelikul tarbimisel põhinevate 
arvete esitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1681
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse 
tegelikul tarbimisel põhinevad arved
järgmise sagedusega:

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse 
tegelikul tarbimisel ja kuludel põhinev 
teave järgmise sagedusega:

Or. en

Muudatusettepanek 1682
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse
tegelikul tarbimisel põhinevad arved
järgmise sagedusega:

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse
teave tegeliku tarbimise kohta järgmise 
sagedusega:

Or. en

Selgitus

Ebasoodsas olukorras olevatel kodumajapidamistel võib olla igakuiste arvetega väga raske 
toime tulla ja see suurendaks energiaga seotud ebakindlust. Lisaks kuulub see meede 
liikmesriikide sotsiaal- ja majanduspoliitika raamesse. Artiklis 8 tuleks täielikult järgida 
direktiivides 2009/72 ja 2009/73 sätestatut.
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Muudatusettepanek 1683
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse 
tegelikul tarbimisel põhinevad arved
järgmise sagedusega:

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse 
tegelikul tarbimisel põhinev arveldusteave
järgmise sagedusega:

Or. de

Muudatusettepanek 1684
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse 
tegelikul tarbimisel põhinevad arved
järgmise sagedusega:

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse 
tegelikul tarbimisel põhinevad teatised
järgmise sagedusega:

Or. de

Muudatusettepanek 1685
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse 
tegelikul tarbimisel põhinevad arved 
järgmise sagedusega:

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, ja tingimusel, 
et on olemas asjakohased tehnilised 
lahendused, esitatakse tegelikul tarbimisel 
põhinevad arved järgmise sagedusega:
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Or. de

Muudatusettepanek 1686
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse 
tegelikul tarbimisel põhinevad arved
järgmise sagedusega:

Selleks, et lõpptarbijal oleks võimalik oma 
energiatarbimist reguleerida, esitatakse 
tegelikul tarbimisel põhinev arveldusteave
järgmise sagedusega:

Or. en

Muudatusettepanek 1687
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kord kuus elektritarbimise kohta; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1688
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kord kuus elektritarbimise kohta; välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama otsustada arvete esitamise sageduse üle, kuna arvete 
sagedasema esitamise nõue põhjustab tarbijatele märkimisväärseid kulusid.

Muudatusettepanek 1689
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kord kuus elektritarbimise kohta; a) kord kuus elektritarbimise kohta. 
Lõpptarbija nõusolekul võib seda 
sagedust muuta ja kokku leppida arvete 
esitamises kvartali, poolaasta või aasta 
kohta. Sellisel juhul peab lõpptarbijat igal 
kuul teavitama eeldatava aastase 
tarbimise kohta kuu keskmisena 
väljendatuna.

Or. de

Muudatusettepanek 1690
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kord kuus elektritarbimise kohta; a) kord kuus elektritarbimise kohta, kui 
kliendiga ei ole teisiti kokku lepitud;

Or. de

Muudatusettepanek 1691
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kord kuus elektritarbimise kohta; a) kord kuus elektritarbimise kohta, kui see 
on tehniliselt mõistlik ja teostatav;

Or. en

Muudatusettepanek 1692
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi 
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse 
arve iga kuu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1693
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi 
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse 
arve iga kuu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1694
Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse 
arve iga kuu.

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta tingimusel, et
gaasi ei kasutata kohalikuks kütteks.
Sellisel juhul võib sõlmida individuaalse 
kokkuleppe.

Or. de

Selgitus

Paljud tarbijad peavad kütte pealt suvel kokku hoidma selleks, et neil oleks võimalik oma 
kodusid talvel kütta. Teave hetketarbimise kohta on tähtsam kui täpne kord kuus või kahe kuu 
tagant esitatav arve. Igal juhul peaksid tarbijad saama valida. EL peaks oma poliitikas 
arvestama tarbijate ratsionaalsusega.

Muudatusettepanek 1695
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi 
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse 
arve iga kuu.

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi 
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse 
arve iga kuu. Lõpptarbija nõusolekul võib 
seda sagedust muuta ja kokku leppida 
arvete esitamises kvartali, poolaasta või 
aasta kohta. Sellisel juhul peab 
lõpptarbijat igal kuul teavitama eeldatava 
aastase tarbimise kohta kuu keskmisena 
väljendatuna.

Or. de

Muudatusettepanek 1696
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi 
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse
arve iga kuu.

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi 
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse
tarbimisteave iga kuu, kui see on 
tehniliselt mõistlik ja teostatav.

Or. en

Muudatusettepanek 1697
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi 
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse
arve iga kuu.

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi 
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse
teave iga kuu.

Or. en

Selgitus

Ebasoodsas olukorras olevatel kodumajapidamistel võib olla igakuiste arvetega väga raske 
toime tulla ja see suurendaks energiaga seotud ebakindlust. Lisaks kuulub see meede 
liikmesriikide sotsiaal- ja majanduspoliitika raamesse. Artiklis 8 tuleks täielikult järgida 
direktiivides 2009/72 ja 2009/73 sätestatut.

Muudatusettepanek 1698
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi 
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi 
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse
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arve iga kuu. teave iga kuu.

Or. de

Muudatusettepanek 1699
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi 
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse
arve iga kuu.

b) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
maagaasi tarbimise kohta; Kui gaasi 
kasutatakse kohalikuks kütteks, esitatakse
teave iga kuu.

Or. en

Muudatusettepanek 1700
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1701
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja - välja jäetud
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jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1702
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks ning kui paigaldatud on 
individuaalsed arvestid, esitatakse
hetketarbimist kajastavad arved iga kuu 
kütte- või jahutusperioodi jooksul, kui 
lõpptarbija seda nõuab. Kui arve aluseks 
on küttekulude jagamine, tuleb igakuised 
võrdsed summad vähemalt kord aastas 
tasaarveldada. 

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et kliendid saaksid teavet iga kuu, kuid teeksid 
regulaarselt ühesuuruseid makseid selleks, et nad ei satuks talvekuudel raskustesse.

Muudatusettepanek 1703
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks ning kui paigaldatud on 
individuaalsed arvestid, esitatakse
tegelikku tarbimist kajastavad arved iga 
kuu kütte- või jahutusperioodi jooksul, kui 
lõpptarbija seda nõuab. Kui arve aluseks 
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on küttekulude jagamine, 
tasaarveldatakse igakuised võrdsed arved 
vähemalt kord aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 1704
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks ning kui paigaldatud on 
individuaalsed arvestid, esitatakse
tegelikku tarbimist kajastavad arved iga 
kuu kütte- või jahutusperioodi jooksul, kui 
lõpptarbija seda nõuab. Kui arve aluseks 
on küttekulude jagamine, 
tasaarveldatakse igakuised võrdsed arved 
vähemalt kord aastas.

Or. en

Selgitus

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment. At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Muudatusettepanek 1705
Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, võib arve esitada iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul, kui kliendiga 
ei ole teisiti kokku lepitud. Tarbimist 
puudutav teave tuleks siiski esitada igal 
kuul.

Or. de

Selgitus

Vaja on üldiselt suuremat paindlikkust, et täita tarbijate individuaalseid soovide ja vajadusi 
ning säästa neid tarbetutest kuludest, arvestades, et igakuise täpse küttearve koostamine võib 
mitme korteriga majas maksta esialgsete hinnangute kohaselt igal aastal kuni 60 eurot.

Muudatusettepanek 1706
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks ning kui paigaldatud on 
individuaalsed arvestid, esitatakse
tegelikku tarbimist kajastavad arved 
tasuta iga kuu kütte- või jahutusperioodi 
jooksul, välja arvatud juhul, kui 
lõpptarbija soovib teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 1707
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse teave iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul, kui see on 
tehniliselt teostatav ja asjakohane.

Or. de

Muudatusettepanek 1708
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse tarbimisteave iga 
kuu kütte- või jahutusperioodi jooksul, kui 
see on tehniliselt mõistlik ja teostatav.

Or. en

Muudatusettepanek 1709
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse teave iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

Or. en

Selgitus

Ebasoodsas olukorras olevatel kodumajapidamistel võib olla igakuiste arvetega väga raske 
toime tulla ja see suurendaks energiaga seotud ebakindlust. Lisaks kuulub see meede 
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liikmesriikide sotsiaal- ja majanduspoliitika raamesse. Artiklis 8 tuleks täielikult järgida 
direktiivides 2009/72 ja 2009/73 sätestatut.

Muudatusettepanek 1710
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse teave iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1711
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja -
jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

c) Kui gaasi kasutatakse keskkütteks või 
muuks kaugkütteks ja -jahutuseks, 
esitatakse arve iga kuu kütte- või 
jahutusperioodi jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1712
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
kuuma vee tarbimise kohta.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1713
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul 
kuuma vee tarbimise kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1714
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta.

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul teave
kuuma vee tarbimise kohta.

Or. en

Selgitus

Ebasoodsas olukorras olevatel kodumajapidamistel võib olla igakuiste arvetega väga raske 
toime tulla ja see suurendaks energiaga seotud ebakindlust. Lisaks kuulub see meede 
liikmesriikide sotsiaal- ja majanduspoliitika raamesse. Artiklis 8 tuleks täielikult järgida 
direktiivides 2009/72 ja 2009/73 sätestatut.

Muudatusettepanek 1715
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 1716
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta.

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta või sama sagedusega 
nagu punktis c, kui kuuma veega 
varustamine toimub sama keskse 
võrgustiku kaudu.

Or. de

Selgitus

Kui sooja veega varustamine toimub küttega sama keskse võrgustiku kaudu, peaks arvete 
esitamise sagedus kulutõhususe eesmärgil olema sama.

Muudatusettepanek 1717
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta.

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta, kui see on tehniliselt 
mõistlik ja teostatav.

Or. en
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Muudatusettepanek 1718
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta.

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta või sama sagedusega 
nagu punktis c, kui kuuma veega 
varustamine toimub sama keskse süsteemi 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1719
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta.

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta või sama sagedusega 
nagu punktis c, kui kuuma veega 
varustamine toimub sama keskse süsteemi 
kaudu.

Or. en

Selgitus

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment. At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.
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Muudatusettepanek 1720
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta.

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta või sama sagedusega 
nagu punktis c, kui kuuma veega 
varustamine toimub sama keskse süsteemi 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1721
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta.

d) vähemalt kord kahe kuu jooksul kuuma 
vee tarbimise kohta, kui see on tehniliselt 
teostatav ja asjakohane.

Or. de

Muudatusettepanek 1722
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui soojatarbimist mõõdetakse 
küttekulujaoturi abil, lisatakse arvele
selgitus küttekulujaoturi näidikul kuvatud 
numbrite kohta, võttes arvesse 

Kui soojatarbimist mõõdetakse 
küttekulujaoturi abil, lisatakse teabele
selgitus küttekulujaoturi näidikul kuvatud 
numbrite kohta, võttes arvesse 
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küttekulujaoturite standardomadusi (EN 
834)44 .

küttekulujaoturite standardomadusi (EN 
834)44 .

Or. en

Selgitus

Ebasoodsas olukorras olevatel kodumajapidamistel võib olla igakuiste arvetega väga raske 
toime tulla ja see suurendaks energiaga seotud ebakindlust. Lisaks kuulub see meede 
liikmesriikide sotsiaal- ja majanduspoliitika raamesse. Artiklis 8 tuleks täielikult järgida 
direktiivides 2009/72 ja 2009/73 sätestatut.

Muudatusettepanek 1723
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui soojatarbimist mõõdetakse 
küttekulujaoturi abil, lisatakse arvele
selgitus küttekulujaoturi näidikul kuvatud 
numbrite kohta, võttes arvesse 
küttekulujaoturite standardomadusi (EN 
834)44 .

Kui soojatarbimist mõõdetakse 
küttekulujaoturi abil, lisatakse
arveldusteabele selgitus küttekulujaoturi 
näidikul kuvatud numbrite kohta, võttes 
arvesse küttekulujaoturite standardomadusi
(EN 834)44.

Or. en

Muudatusettepanek 1724
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et lõpptarbijale tehakse
arve, lepingu, tehingu kaudu ja/või 
jaotuskeskuses antava kviitungi abil selgel 
ja arusaadaval viisil kättesaadavaks
järgmine teave:

Liikmesriik tagab, et lõpptarbijale tehakse
vajalik ja asjakohane teave selgel ja 
arusaadaval viisil kättesaadavaks, nagu 
nõutakse direktiivis 2009/72/EÜ elektri 
puhul ja direktiivis 2009/73/EÜ gaasi 
puhul. Sellist teavet võib esitada eri 
vormides ja eri sagedusega selgel ja täpsel 
viisil, võttes siiski arvesse vajadust 
minimeerida kliendi teabega 
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ülekoormamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1725
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et lõpptarbijale tehakse 
arve, lepingu, tehingu kaudu ja/või
jaotuskeskuses antava kviitungi abil selgel 
ja arusaadaval viisil kättesaadavaks 
järgmine teave:

Liikmesriik tagab, et lõpptarbijale tehakse 
arve, lepingu, tehingu kaudu ja/või 
kviitungi abil selgel ja arusaadaval viisil 
kättesaadavaks järgmine teave:

Or. ro

Muudatusettepanek 1726
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et lõpptarbijale tehakse 
arve, lepingu, tehingu kaudu ja/või 
jaotuskeskuses antava kviitungi abil selgel 
ja arusaadaval viisil kättesaadavaks 
järgmine teave:

Liikmesriik tagab, et lõpptarbijale tehakse 
arve, lepingu, tehingu kaudu ja/või 
jaotuskeskuses antava kviitungi abil selgel 
ja arusaadaval viisil vähemalt kord aastas
kättesaadavaks järgmine teave:

Or. de

Selgitus

Alati ei ole mõistlik ega majanduslikult otstarbekas anda klientidele kogu teavet iga kuu. 
Paljudel juhtudel on teabe andmine kord aastas piisav.
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Muudatusettepanek 1727
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtivad hinnad ja tegelik 
energiatarbimine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1728
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kõik komponendid, mis moodustavad 
arvel esitatud (lõpp)summa koos iga 
komponendi üksikasjaliku kirjeldusega;

Or. ro

Muudatusettepanek 1729
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõpptarbija praeguse energiatarbimise 
võrdlus eelmise aasta sama perioodi 
tarbimisega – eelistatavalt graafilisel 
kujul;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1730
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võrdlus keskmise normtarbijaga või 
sama kategooria võrdlustarbijaga;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1731
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võrdlus keskmise normtarbijaga või 
sama kategooria võrdlustarbijaga;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Arvel pole sellise teabe koht. Lisaks võivad ülemäärased arvel lisateabe esitamise nõuded 
arved segaseks muuta ning seetõttu võivad need vähendada edastatava sõnumi tõhusust.

Muudatusettepanek 1732
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võrdlus keskmise normtarbijaga või 
sama kategooria võrdlustarbijaga;

välja jäetud

Or. ro
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Muudatusettepanek 1733
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tarbijaorganisatsioonidele, 
energiaagentuuridele või sarnastele 
asutustele ettenähtud kontaktteave, sh 
veebiaadressid, kust on võimalik saada 
teavet kasutatavate energiatõhususe 
parandamise meetmete, lõpptarbijate 
võrreldavate profiilide ja energiat 
tarbivate seadmete objektiivsete tehniliste 
näitajate kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1734
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tarbijaorganisatsioonidele, 
energiaagentuuridele või sarnastele 
asutustele ettenähtud kontaktteave, sh 
veebiaadressid, kust on võimalik saada 
teavet kasutatavate energiatõhususe 
parandamise meetmete, lõpptarbijate 
võrreldavate profiilide ja energiat tarbivate 
seadmete objektiivsete tehniliste näitajate 
kohta.

d) tarbijaorganisatsioonidele, 
energiaagentuuridele või sarnastele 
sõltumatutele ja akrediteeritud asutustele 
ettenähtud kontaktteave, sh veebiaadressid, 
kust on võimalik saada teavet kasutatavate 
energiatõhususe parandamise meetmete, 
lõpptarbijate võrreldavate profiilide ja 
energiat tarbivate seadmete objektiivsete 
tehniliste näitajate kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1735
Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et iga gaasi- ja 
elektriarve esiküljel on kokkuvõtlik lahter 
järgmise teabega:
a) tariifi täpne nimetus
b) tarbitud energia hulk
c) gaasi- ja/või elektri hind kWh kohta 
ning selle kajastamine päevade lõikes
d) hinna arvutamise alus
e) tarbijale tehtavad hinnasoodustused ja 
soodustuste kehtivusaja lõppemise 
kuupäev
f) tasud, mida tarbija peab maksma juhul, 
kui ta vahetab tarnijat

Or. en

Selgitus

Tarbijad peavad oma energiaarvetest aru saama, et muuta oma energiatarbimist. Kõikidel 
gaasi- ja elektriarvetel esitatav kokkuvõtlik lahter eespool mainitud teabega aitaks tarbijatel 
oma arvetest kohe aru saada.

Muudatusettepanek 1736
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.2 – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad samuti, et 
lõpptarbija tähelepanu juhitakse arve, 
lepingu, tehingu kaudu ja/või 
jaotuskeskuses antava kviitungi abil selgel 
ja arusaadaval viisil asjaolule, et 
viidatakse võrdlusele keskmise 
normtarbijaga või sama kategooria 
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võrdlustarbijaga.

Or. en

Selgitus

See võimaldaks viidata mujal, nt veebisaitidel esinevale teabele juhul, kui teabe esitamine 
arvel ei ole asjakohane. 

Muudatusettepanek 1737
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia tarnijad, jaotusvõrgu haldurid 
ja/või energia jaemüügiettevõtjad teatavad 
oma klientidele neile saadetavate 
lepingute, lepingumuudatuste ja arvete 
või üksikklientide jaoks ettenähtud 
veebisaitide kaudu selgel ja arusaadaval 
viisil sõltumatute 
tarbijanõustamiskeskuste, 
energiaagentuuride või sarnaste asutuste
kontaktandmed, kust klient saab küsida 
nõu olemasolevate 
energiatõhususmeetmete ja 
energiatarbimise võrdlusprofiilide kohta, 
samuti energiat tarbivate seadmete 
tehnilisi spetsifikatsioone, mis võiks 
aidata vähendada kõnealuste seadmete 
energiatarbimist.

Energia jaemüügiettevõtjad teatavad oma 
klientidele selgel ja arusaadaval viisil
kontaktpunktide kontaktandmed, nagu 
elektrienergia puhul on sätestatud 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 lõikes 12 ja 
gaasi puhul direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikes 9.

Or. en

Muudatusettepanek 1738
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia tarnijad, jaotusvõrgu haldurid 
ja/või energia jaemüügiettevõtjad teatavad 
oma klientidele neile saadetavate lepingute, 
lepingumuudatuste ja arvete või 
üksikklientide jaoks ettenähtud veebisaitide 
kaudu selgel ja arusaadaval viisil 
sõltumatute tarbijanõustamiskeskuste, 
energiaagentuuride või sarnaste asutuste 
kontaktandmed, kust klient saab küsida 
nõu olemasolevate 
energiatõhususmeetmete ja 
energiatarbimise võrdlusprofiilide kohta, 
samuti energiat tarbivate seadmete tehnilisi 
spetsifikatsioone, mis võiks aidata 
vähendada kõnealuste seadmete 
energiatarbimist.

Energia tarnijad, jaotusvõrgu haldurid 
ja/või energia jaemüügiettevõtjad teatavad 
oma klientidele neile saadetavate lepingute, 
lepingumuudatuste ja arvete või 
üksikklientide jaoks ettenähtud veebisaitide 
kaudu või abil selgel ja arusaadaval viisil 
sõltumatute tarbijanõustamiskeskuste, 
energiaagentuuride või sarnaste asutuste 
kontaktandmed, kust klient saab küsida 
nõu olemasolevate 
energiatõhususmeetmete ja 
energiatarbimise võrdlusprofiilide kohta, 
samuti energiat tarbivate seadmete tehnilisi 
spetsifikatsioone, mis võiks aidata 
vähendada kõnealuste seadmete 
energiatarbimist.

Or. de

Muudatusettepanek 1739
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1740
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 10 lõikes 1 osutatud riiklikud
kütte- ja jahutuskavad hõlmavad järgmist:

1. Artikli 10 lõikes 1 osutatud riikliku
kütte- ja jahutuspotentsiaali hindamine 
hõlmab järgmist:
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Or. en

Muudatusettepanek 1741
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 10 lõikes 1 osutatud riiklikud
kütte- ja jahutuskavad hõlmavad järgmist:

1. Artikli 10 lõikes 1 osutatud riikliku
kütte- ja jahutuspotentsiaali analüüs 
hõlmab järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 1742
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 10 lõikes 1 osutatud riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad hõlmavad järgmist:

1. Artikli 10 lõikes 1 osutatud riiklikud 
kütte- ja jahutusskeemid hõlmavad 
järgmist:

Or. fi

Muudatusettepanek 1743
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 10 lõikes 1 osutatud riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad hõlmavad järgmist:

1. Artikli 10 lõikes 1 osutatud riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad võivad hõlmata
järgmist:

Or. de
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Selgitus

Eeskätt kohalikul tasandil ilmneb, et kohalikud olud on väga erinevad. Seepärast tuleks 
asjaomaste kavade koostamisel ette näha suurem paindlikkus.

Muudatusettepanek 1744
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt c – alapunkt i – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kütte- ja jahutusvajadusega piirkonnad, 
sealhulgas:

i) olulised kütte- ja jahutusvajadusega 
piirkonnad;

Or. en

Muudatusettepanek 1745
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt c – alapunkt i – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– linnad ja linnastud, kus krundi 
hoonestustihedus on vähemalt 0,3; ja

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1746
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt c – alapunkt i – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tööstuspiirkonnad, mille kütte ja 
jahutuse kogutarbimine aastas on üle 20 
GWh;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1747
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt c – alapunkt iii – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) võimalikud kütte ja jahutuse 
tarnepunktid, sealhulgas:

iii) olulised kütte ja jahutuse tarnepunktid;

Or. en

Muudatusettepanek 1748
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt c – alapunkt iii – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elektrijaamad, mille elektri kogutoodang 
aastas on üle 20 GWh; ja

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1749
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt c – alapunkt iii – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– jäätmepõletustehased; välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1750
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt c – alapunkt iii – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olemasolevad ja kavandatud 
koostootmisjaamad, mis on 
klassifitseeritud vastavalt VII lisale, ning 
kaugküttejaamad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1751
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kütte- ja jahutusnõudlus, mida oleks 
võimalik rahuldada tõhusa koostootmisega
(sealhulgas mikrokoostootmine elamutes), 
ning kaugkütte ja -jahutuse kaudu;

d) kütte- ja jahutusnõudlus, mida oleks 
võimalik rahuldada tõhusa koostootmisega
(sealhulgas vajaduse korral elamutes
mikrokoostootmise erisektori abil), ning 
kaugkütte ja -jahutuse kaudu;

Or. en

Selgitus

VII lisas tuleks selgelt märkida, et liikmesriike ergutatakse esitama eraldi andmeid 
mikrokoostootmise käitiste poolt kaetava kütte- ja jahutusnõudluse kohta. Juhul kui 
liikmesriigid esitavad tõhusa koostootmise kohta üksnes üldandmed, ei saa mikrokoostootmist 
arvutustes (piisavalt) arvesse võtta.

Muudatusettepanek 1752
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tõhusa koostootmise laiendamise 
võimalused, ka olemasolevate tootmis- ja 
tööstuskäitiste või muude heitsoojust 
tootvate seadmete renoveerimise ning uute
ehitamisega;

e) tõhusa koostootmise laiendamise 
võimalused, ka uute tootmis- ja 
tööstuskäitiste või muude heitsoojust 
tootvate seadmete ehitamisega;

Or. fi

Muudatusettepanek 1753
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt f – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) meetmed, mis tuleb võtta enne 2020. ja 
2030. aastat punktis e osutatud võimaluste 
kasutamiseks, et rahuldada punktis d 
osutatud nõudlust ning mis hõlmavad 
järgmist:

f) meetmed, mida võib võtta enne 2020. ja 
2030. aastat punktis e osutatud võimaluste 
kasutamiseks, et rahuldada punktis d 
osutatud nõudlust ning mis hõlmavad 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 1754
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt f – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) meetmed, millega tagatakse, et uued 
soojuselektrijaamad ja heitsoojust tootvad 
tööstuskäitised asuvad kohas, kus soojus-
ja jahutusenergia olemasoleva või 
prognoositava nõudluse rahuldamiseks 
taaskasutatakse võimalikult palju 
kättesaadavat heitsoojust;

Or. en
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Muudatusettepanek 1755
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt f – alapunkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) meetmed, millega tagatakse, et uued 
elamupiirkonnad või uued tööstuskäitised, 
mis kasutavad tootmisprotsessis soojust, 
asuvad kohas, kus küttenõudlus 
rahuldatakse võimalikult suurel määral 
hinnangus märgitud kättesaadava 
heitsoojusega, ning paljud tööstuskäitised 
rajatakse samasse asukohta, et soojus- ja 
jahutusenergia nõudluse ja pakkumise 
vahekord oleks optimaalne;

Or. en

Muudatusettepanek 1756
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt f – alapunkt ii c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii c) meetmed, millega tagatakse, et 
soojuselektrijaamad, heitsoojust tootvad 
tehased, jäätmepõletustehased ja muud 
jäätmetest energiat tootvad tehased on 
ühendatud kohalikku kaugkütte- või 
kaugjahutusvõrku;

Or. en

Muudatusettepanek 1757
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt f – alapunkt ii d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii d) meetmed, millega tagatakse, et 
elamupiirkonnad ja tehased, mis 
kasutavad tootmisprotsessis soojust, on 
ühendatud kohalikku kaugkütte- või 
kaugjahutusvõrku.

Or. en

Muudatusettepanek 1758
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) primaarenergia hinnanguline sääst; h) primaar- või lõppenergia hinnanguline 
sääst;

Or. fi

Muudatusettepanek 1759
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 1. jagu – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vajaduse korral kütte- ja 
jahutusvaldkonna riiklike toetusmeetmete 
hinnang, millele on lisatud aastaeelarve ja 
antav võimalik abi. See ei mõjuta riigiabi 
hindamiseks vajalike riiklike toetuskavade 
eraldi esitamist.

i) vajaduse korral kaugkütte- ja 
kaugjahutuse valdkonna riiklike 
toetusmeetmete hinnang, millele on lisatud 
aastaeelarve ja antav võimalik abi. See ei 
mõjuta riigiabi hindamiseks vajalike 
riiklike toetuskavade eraldi esitamist.

Or. ro
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Muudatusettepanek 1760
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 2. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajalikul määral võib kava koosneda 
piirkondlikest või kohalikest kavadest.

2. Vajalikul määral võib kava koosneda 
piirkondlikest või kohalikest kütte- või 
jahutuskavadest.

Or. en

Muudatusettepanek 1761
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 2. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajalikul määral võib kava koosneda 
piirkondlikest või kohalikest kavadest.

2. Vajalikul määral võib kava koosneda 
piirkondlikest või kohalikest kütte- ja 
jahutusskeemidest.

Or. fi

Muudatusettepanek 1762
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Werner Langen, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 3. jagu 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Linnapiirkondade ruumilised 
planeeringud koostatakse nii, et:

välja jäetud

a) uued soojuselektrijaamad ja heitsoojust 
tootvad tööstuskäitised asuksid kohas, kus 
soojus- ja jahutusenergia olemasoleva või 
prognoositava nõudluse rahuldamiseks 
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taaskasutatakse võimalikult palju 
kättesaadavat heitsoojust;
b) uued elamupiirkonnad või uued 
tööstuskäitised, mis kasutavad 
tootmisprotsessis soojust, asuksid kohas, 
kus soojuse olemasolev või prognoositav 
nõudlus rahuldatakse võimalikult suurel 
määral kättesaadava heitsoojusega, nagu 
on kindlaks määratud riiklikes kütte- ja 
jahutuskavades. Selleks et soojus- ja 
jahutusenergia nõudluse ja pakkumise 
vahekord oleks optimaalne, toetatakse 
ruumiliste planeeringutega mitme tehase 
rajamist samasse asukohta;
c) soojuselektrijaamad, heitsoojust 
tootvad tehased, jäätmepõletustehased ja 
muud jäätmetest energiat tootvad tehased 
on ühendatud kohalikku kaugkütte- või 
kaugjahutusvõrku;
d) uued elamupiirkonnad või uued 
tehased, mis kasutavad tootmisprotsessis 
soojust, on ühendatud kohalikku 
kaugkütte- või kaugjahutusvõrku.

Or. en

Muudatusettepanek 1763
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 3. jagu 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Linnapiirkondade ruumilised 
planeeringud koostatakse nii, et:

välja jäetud

a) uued soojuselektrijaamad ja heitsoojust 
tootvad tööstuskäitised asuksid kohas, kus 
soojus- ja jahutusenergia olemasoleva või 
prognoositava nõudluse rahuldamiseks 
taaskasutatakse võimalikult palju 
kättesaadavat heitsoojust;
b) uued elamupiirkonnad või uued 
tööstuskäitised, mis kasutavad 
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tootmisprotsessis soojust, asuksid kohas, 
kus soojuse olemasolev või prognoositav 
nõudlus rahuldatakse võimalikult suurel 
määral kättesaadava heitsoojusega, nagu 
on kindlaks määratud riiklikes kütte- ja 
jahutuskavades. Selleks et soojus- ja 
jahutusenergia nõudluse ja pakkumise 
vahekord oleks optimaalne, toetatakse 
ruumiliste planeeringutega mitme tehase 
rajamist samasse asukohta;
c) soojuselektrijaamad, heitsoojust 
tootvad tehased, jäätmepõletustehased ja 
muud jäätmetest energiat tootvad tehased 
on ühendatud kohalikku kaugkütte- või 
kaugjahutusvõrku;
d) uued elamupiirkonnad või uued 
tehased, mis kasutavad tootmisprotsessis 
soojust, on ühendatud kohalikku 
kaugkütte- või kaugjahutusvõrku.

Or. en

Selgitus

Selline ettekirjutus ei ole riikides valitseva erineva olukorra tõttu asjakohane. Ruumilise 
planeerimise erinõuded tähendaksid liikmesriikidele märkimisväärset lisakoormust. Tuleks 
jätta liikmesriikide otsustada, millised on kõige asjakohasemad meetmed ja vahendid seatud 
eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 1764
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 3. jagu 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Linnapiirkondade ruumilised 
planeeringud koostatakse nii, et:

välja jäetud

a) uued soojuselektrijaamad ja heitsoojust 
tootvad tööstuskäitised asuksid kohas, kus 
soojus- ja jahutusenergia olemasoleva või 
prognoositava nõudluse rahuldamiseks 
taaskasutatakse võimalikult palju 
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kättesaadavat heitsoojust;
b) uued elamupiirkonnad või uued 
tööstuskäitised, mis kasutavad 
tootmisprotsessis soojust, asuksid kohas, 
kus soojuse olemasolev või prognoositav 
nõudlus rahuldatakse võimalikult suurel 
määral kättesaadava heitsoojusega, nagu 
on kindlaks määratud riiklikes kütte- ja 
jahutuskavades. Selleks et soojus- ja 
jahutusenergia nõudluse ja pakkumise 
vahekord oleks optimaalne, toetatakse 
ruumiliste planeeringutega mitme tehase 
rajamist samasse asukohta;
c) soojuselektrijaamad, heitsoojust 
tootvad tehased, jäätmepõletustehased ja 
muud jäätmetest energiat tootvad tehased 
on ühendatud kohalikku kaugkütte- või 
kaugjahutusvõrku;
d) uued elamupiirkonnad või uued 
tehased, mis kasutavad tootmisprotsessis 
soojust, on ühendatud kohalikku
kaugkütte- või kaugjahutusvõrku.

Or. en

Muudatusettepanek 1765
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 3. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Linnapiirkondade ruumilised 
planeeringud koostatakse nii, et:

välja jäetud

a) uued soojuselektrijaamad ja heitsoojust 
tootvad tööstuskäitised asuksid kohas, kus 
soojus- ja jahutusenergia olemasoleva või 
prognoositava nõudluse rahuldamiseks 
taaskasutatakse võimalikult palju 
kättesaadavat heitsoojust;
b) uued elamupiirkonnad või uued 
tööstuskäitised, mis kasutavad 
tootmisprotsessis soojust, asuksid kohas, 
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kus soojuse olemasolev või prognoositav 
nõudlus rahuldatakse võimalikult suurel 
määral kättesaadava heitsoojusega, nagu 
on kindlaks määratud riiklikes kütte- ja 
jahutuskavades. Selleks et soojus- ja 
jahutusenergia nõudluse ja pakkumise 
vahekord oleks optimaalne, toetatakse 
ruumiliste planeeringutega mitme tehase 
rajamist samasse asukohta;
c) soojuselektrijaamad, heitsoojust 
tootvad tehased, jäätmepõletustehased ja 
muud jäätmetest energiat tootvad tehased 
on ühendatud kohalikku kaugkütte- või 
kaugjahutusvõrku;
d) uued elamupiirkonnad või uued 
tehased, mis kasutavad tootmisprotsessis 
soojust, on ühendatud kohalikku 
kaugkütte- või kaugjahutusvõrku.

Or. en

Muudatusettepanek 1766
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 3. jagu – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uued soojuselektrijaamad ja heitsoojust 
tootvad tööstuskäitised asuksid kohas, kus 
soojus- ja jahutusenergia olemasoleva või 
prognoositava nõudluse rahuldamiseks 
taaskasutatakse võimalikult palju 
kättesaadavat heitsoojust;

a) uued soojuselektrijaamad ja heitsoojust 
tootvad tööstuskäitised asuksid võimaluse 
korral kohas, kus soojus- ja jahutusenergia 
olemasoleva või prognoositava nõudluse 
rahuldamiseks taaskasutatakse võimalikult 
palju kättesaadavat heitsoojust;

Or. fi

Muudatusettepanek 1767
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 3. jagu – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uued elamupiirkonnad või uued 
tööstuskäitised, mis kasutavad 
tootmisprotsessis soojust, asuksid kohas, 
kus soojuse olemasolev või prognoositav 
nõudlus rahuldatakse võimalikult suurel 
määral kättesaadava heitsoojusega, nagu on 
kindlaks määratud riiklikes kütte- ja 
jahutuskavades. Selleks et soojus- ja 
jahutusenergia nõudluse ja pakkumise 
vahekord oleks optimaalne, toetatakse 
ruumiliste planeeringutega mitme tehase 
rajamist samasse asukohta;

b) uued elamupiirkonnad või uued 
tööstuskäitised, mis kasutavad 
tootmisprotsessis soojust, asuksid
võimaluse korral kohas, kus soojuse 
olemasolev või prognoositav nõudlus 
rahuldatakse võimalikult suurel määral 
kättesaadava heitsoojusega, nagu on 
kindlaks määratud riiklikes kütte- ja 
jahutusskeemides. Selleks et soojus- ja 
jahutusenergia nõudluse ja pakkumise 
vahekord oleks optimaalne, toetatakse 
ruumiliste planeeringutega mitme tehase 
rajamist samasse asukohta;

Or. fi

Muudatusettepanek 1768
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Selline lähenemisviis ei sobi kokku liberaalse turuga, vaid tuletab pigem meelde 
kommunistlikku plaanimajandust. Komisjoni tuleks selle asemel kutsuda üles töötama välja 
suunised asjaomaste teostatavusuuringute läbiviimiseks.

Muudatusettepanek 1769
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Asukohta käsitlevad küsimused või muud väga üksikasjalikud meetmed tuleks käesolevast 
ettepanekust välja jätta. Majandus- ja tehnoloogiapõhised investeeringutega seotud arvutused 
on piisavad, et näha, kas koostootmisjaama rajamisel ning nii elektrienergia kui ka soojuse 
majanduslikul kasutamisel on potentsiaali. 

Muudatusettepanek 1770
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1771
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 1772
András Gyürk
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1773
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – 1. jagu – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on olemas küttevajadusega piirkond, 
kus nõudlus vastab C-veerus osutatud 
mahule, või kui selline piirkond võib 
tekkida, peab elektrijaam asuma lähemal 
kui A-veerus osutatud vahemaa. Võimaliku 
küttevajadusega piirkond on piirkond, 
mille kohta on võimalik näidata, et selline 
piirkond võib tekkida näiteks 
kaugküttevõrgustiku rajamise tõttu.
Küttevajadusega piirkonnaks peetakse 
näiteks piirkonda, kus hindamise 
standardtehnika abil on võimalik näidata, 
et summaarne küttekoormus ületab 15 
MW/km2. Omavahel ühendatavate 
küttekoormuste (MW/km2) summat 
käsitatakse küttevajadusega piirkonna 
nõudluse mahuna.

Kui on olemas küttevajadusega piirkond, 
kus nõudlus vastab C-veerus osutatud 
mahule, või kui selline piirkond võib 
tekkida, on soovitav, et elektrijaam asuks
lähemal kui A-veerus osutatud vahemaa.
Võimaliku küttevajadusega piirkond on 
piirkond, mille kohta on võimalik näidata, 
et selline piirkond võib tekkida näiteks 
kaugküttevõrgustiku rajamise tõttu.
Küttevajadusega piirkonnaks peetakse 
näiteks piirkonda, kus hindamise 
standardtehnika abil on võimalik näidata, 
et summaarne küttekoormus ületab 15 
MW/km2. Omavahel ühendatavate 
küttekoormuste (MW/km2) summat 
käsitatakse küttevajadusega piirkonna 
nõudluse mahuna.

Or. fi

Muudatusettepanek 1774
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – 1. jagu – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on olemas küttevajadusega piirkond, 
kus nõudlus vastab C-veerus osutatud 
mahule, või kui selline piirkond võib 
tekkida, peab elektrijaam asuma lähemal 
kui A-veerus osutatud vahemaa. Võimaliku 
küttevajadusega piirkond on piirkond, 
mille kohta on võimalik näidata, et selline 
piirkond võib tekkida näiteks 
kaugküttevõrgustiku rajamise tõttu. 
Küttevajadusega piirkonnaks peetakse 
näiteks piirkonda, kus hindamise 
standardtehnika abil on võimalik näidata, 
et summaarne küttekoormus ületab 15 
MW/km2. Omavahel ühendatavate 
küttekoormuste (MW/km2) summat 
käsitatakse küttevajadusega piirkonna 
nõudluse mahuna.

Kui on olemas küttevajadusega piirkond, 
kus nõudlus vastab C-veerus osutatud 
mahule, või kui selline piirkond võib 
tekkida, võiks elektrijaam asuda lähemal 
kui A-veerus osutatud vahemaa. Võimaliku 
küttevajadusega piirkond on piirkond, 
mille kohta on võimalik näidata, et selline 
piirkond võib tekkida näiteks 
kaugküttevõrgustiku rajamise tõttu. 
Küttevajadusega piirkonnaks peetakse 
näiteks piirkonda, kus hindamise 
standardtehnika abil on võimalik näidata, 
et summaarne küttekoormus ületab 15 
MW/km2. Omavahel ühendatavate 
küttekoormuste (MW/km2) summat 
käsitatakse küttevajadusega piirkonna 
nõudluse mahuna.

Or. en

Muudatusettepanek 1775
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII a LISA
Üldsuunised tulude-kulude analüüsi 

kasutamiseks artikli 10 alusel
Tulude-kulude analüüs koosneb 
terviklikust juhtpõhimõtete kogumist, 
mille alusel hinnata projekte 
energiasektoris. Suunised käsitlevad 
hindamisprotsessi selliseid olulisi aspekte 
nagu lähtestsenaariumi väljatöötamine, 
alternatiivsete stsenaariumide 
kindlakstegemine, ajakava ja 
tundlikkusanalüüsi kasutamine. Suunised 
hõlmavad ka asjaomast heaolumajanduse 
teooriat, mis pakub nõuetekohast meetodit 
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nii turustatavate kui ka mitteturustatavate 
kaupade hindamiseks. 

Suunised hõlmavad projitseeritud 
energiahindade kogumit. Neid hindu on 
soovitatav kasutada juhul, kui teostatakse 
näiteks küttekavade tulude-kulude 
analüüsi. Suunised hõlmavad energia 
tootmiseks kulunud kütusekoguse, 
energiatoodangu, maksude ja 
heaolumajanduses õhu saasteainetele 
kehtestatud iga-aastasi projitseeritud 
hindu vähemalt 2020. ja 2030. aastani. 
Hindu ajakohastatakse igal aastal eri 
allikate (sh Rahvusvahelise 
Energiaagentuuri) andmete ja 
simulatsioonimudeli alusel, seejuures 
võetakse arvesse muudatusi valitsuse 
poliitikas.

Suunistega tagatakse samuti, et mis tahes 
praegu valitud lahendused aitavad 
primaarenergia säästmise valdkonnas 
saavutada tõelist kokkuhoidu ning et need 
põhinevad sotsiaal-majanduslikel 
kriteeriumidel.

Küttekavade tulude-kulude analüüs 
hõlmab sobivat hästi määratletud 
geograafilist ala, näiteks piirkonda, et 
vältida projektidele analüüsiga võrreldes 
ebasoodsate lahenduste valimist ja teha 
kütte valdkonnas valikuid laiemas 
geograafilises kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 1776
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IX lisa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1777
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IX lisa – punkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatise standardühik on 1 MWh.
See on seotud elektrienergia
netotoodanguga, mis on mõõdetud käitise 
piiril ja eksporditud elektrivõrku.

Päritolutagatise standardühik on 1 MWh.
See on seotud tõhusa koostootmisega 
saadava elektrienergia tootmisega, nagu 
on märgitud artikli 10 lõikes 11.

Or. en

Muudatusettepanek 1778
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IX lisa – punkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatise standardühik on 1 MWh.
See on seotud elektrienergia
netotoodanguga, mis on mõõdetud käitise 
piiril ja eksporditud elektrivõrku.

Päritolutagatise standardühik on 1 MWh.
See on seotud tõhusa koostootmisega 
saadava elektrienergia tootmisega, nagu 
on märgitud artikli 10 lõikes 11.

Or. en

Selgitus

Tagatis, et elektrienergia pärineb tõhusast koostootmisest, peab hõlmama kogu toodetud 
elektrienergia hulka. IX lisa sätted peavad olema kooskõlas tõhusa koostootmise toetamise 
eeskirjadega vastavalt artikli 10 lõikele 11, mille kohaselt toetatakse kõiki elektrienergia 
tootmise viise. Taastuvenergia toetamisel võetakse vastu samasugused päritolutagatist ja 
elektrienergia tootmist käsitlevad sätted.
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Muudatusettepanek 1779
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IX lisa – punkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatise standardühik on 1 MWh. 
See on seotud elektrienergia 
netotoodanguga, mis on mõõdetud käitise 
piiril ja eksporditud elektrivõrku.

Päritolutagatise standardühik on 1 MWh. 
See on seotud tõhusa koostootmisega 
saadava elektrienergia tootmisega, nagu 
on märgitud artikli 10 lõikes 11.

Or. en

Muudatusettepanek 1780
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
X lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui võtta arvesse artiklis 11 osutatud teabe esitamisega kaasnevaid eeliseid, näib andmete 
esitamiseks olevat vähe või mitte mingit alust, kuna käesolevas direktiivis on juba sätestatud 
piisavad teavitamisnõuded.

Muudatusettepanek 1781
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
X lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1782
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
X lisa – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) mineraalõli ja gaasi rafineerimisega 
tegelevate käitiste loetelu (käitiste nimesid 
nimetamata), ja iga käitise kohta 
järgmised andmed:

välja jäetud

– aasta keskmine energiavajadus (MWth);

– aasta keskmine energiatoodang 
(segakütuse energiasisaldus, MWth);
– aasta keskmine toorainekogus;

– käitise tüüp ja käitises kasutatav 
tehnoloogia;
– projekteeritud tõhusus (teoreetiline);

– käitamise alguskuupäev;

– viimase olulise renoveerimise kuupäev;

– keskmine töötundide arv aastas;

– aasta keskmine netotõhusus.

Or. de

Selgitus

Kahtlemata on liikmesriike, kus töötab vaid üks rafineerimistehas. Sellisel juhul on tegu 
äärmiselt tundliku teabega ning selle avaldamine kahjustaks oluliselt asjaomase riigi 
konkurentsivõimet. Komisjon peab alternatiivina tagama andmete täieliku konfidentsiaalsuse. 

Muudatusettepanek 1783
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
X lisa – punkt d 



PE476.055v01-00 68/83 AM\884267ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) mineraalõli ja gaasi rafineerimisega 
tegelevate käitiste loetelu (käitiste nimesid 
nimetamata), ja iga käitise kohta 
järgmised andmed:

välja jäetud

– aasta keskmine energiavajadus (MWth);
– aasta keskmine energiatoodang 
(segakütuse energiasisaldus, MWth);
– aasta keskmine toorainekogus;
– käitise tüüp ja käitises kasutatav 
tehnoloogia;
– projekteeritud tõhusus (teoreetiline);
– käitamise alguskuupäev;
– viimase olulise renoveerimise kuupäev;
– keskmine töötundide arv aastas;
– aasta keskmine netotõhusus.

Or. en

Muudatusettepanek 1784
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energeetikavaldkonda reguleerivate 
asutuste poolt energiavõrkude
reguleerimisel ja võrgutariifide 
kehtestamisel või kinnitamisel 
arvessevõetavad energiatõhususe 
kriteeriumid

Elektrienergia valdkonda reguleerivate 
asutuste poolt elektrivõrkude
reguleerimisel ja võrgutariifide 
kehtestamisel või kinnitamisel 
arvessevõetavad energiatõhususe 
kriteeriumid

Or. en
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Muudatusettepanek 1785
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – 2. jagu – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrke käsitlevad õigusnormid ja 
võrgutariifid võimaldavad 
võrguettevõtjatel pakkuda 
süsteemiteenuseid ja süsteemitariife, mis 
on vajalikud nõudlusele reageerimiseks, 
energianõudluse juhtimiseks ja 
hajatootmiseks organiseeritud 
elektriturgudel ning hõlmavad eelkõige 
järgmist:

2. Võrke käsitlevad õigusnormid ja 
võrgutariifid kajastavad eelkõige mõju 
võrgukuludele ja eeliseid, mis kaasnevad 
järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 1786
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – 2. jagu – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrke käsitlevad õigusnormid ja 
võrgutariifid võimaldavad 
võrguettevõtjatel pakkuda
süsteemiteenuseid ja süsteemitariife, mis 
on vajalikud nõudlusele reageerimiseks, 
energianõudluse juhtimiseks ja 
hajatootmiseks organiseeritud 
elektriturgudel ning hõlmavad eelkõige 
järgmist:

2. Võrke käsitlevad õigusnormid ja 
võrgutariifid ergutavad võrguettevõtjaid 
edendama süsteemiteenuseid ja 
süsteemitariife, mis on vajalikud 
nõudlusele reageerimiseks, 
energianõudluse juhtimiseks ja 
hajatootmiseks organiseeritud 
elektriturgudel, sõltuvalt nende teenuste ja 
tariifide kulutõhususest eri liiki tarbijate 
(elamu-, äri- või tööstuspiirkonnad) jaoks. 
Need teenused hõlmavad eelkõige 
järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 1787
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – 2. jagu – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrke käsitlevad õigusnormid ja 
võrgutariifid võimaldavad 
võrguettevõtjatel pakkuda
süsteemiteenuseid ja süsteemitariife, mis 
on vajalikud nõudlusele reageerimiseks, 
energianõudluse juhtimiseks ja 
hajatootmiseks organiseeritud 
elektriturgudel ning hõlmavad eelkõige 
järgmist:

2. Võrke käsitlevad õigusnormid ja 
võrgutariifid ergutavad võrguettevõtjaid 
pakkuma süsteemiteenuseid ja 
süsteemitariife, mis on vajalikud 
nõudlusele reageerimiseks, 
energianõudluse juhtimiseks ja 
hajatootmiseks organiseeritud 
elektriturgudel ning hõlmavad eelkõige 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 1788
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – 2. jagu – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) koormuse nihutamine tipptunnilt 
tipptunnivälisele ajale lõpptarbija kaudu, 
taastuvenergia ning koostootmisest ja 
hajatootmisest saadava energia 
kättesaadavuse arvessevõtmine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1789
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – 2. jagu – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) energiasääst, mille energiavahendajad 
on saavutanud hajutatud tarbijate 
nõudlusele reageerimisel;

b) energiatõhususe kasv, mille 
energiavahendajad on saavutanud hajutatud 
tarbijate nõudlusele reageerimisel;

Or. en

Muudatusettepanek 1790
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – 2. jagu – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) energia salvestamine. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Süsteemiteenused, mis võivad peagi kuuluda võrguettevõtjate tegevusalasse, tekitavad suurt 
segadust. Kui sellised teenused, nagu energia salvestamine, kuuluvad võrguettevõtjate 
põhitegevusalasse, võib tekkida huvide konflikt. Kasutusele tuleks võtta erimeetmed, et vältida 
võrguettevõtjate tegevust energiatõhususe edendamise valdkonnas (nt energia salvestamine), 
mis võiks õõnestada direktiivis 2009/72/EÜ sätestatud eraldamisprotsessi.

Muudatusettepanek 1791
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – 2. jagu – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) energia salvestamine. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Süsteemiteenused, mis võivad peagi kuuluda võrguettevõtjate tegevusalasse, tekitavad suurt 
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segadust. Kui sellised teenused, nagu energia salvestamine, kuuluvad võrguettevõtjate 
põhitegevusalasse, võib tekkida huvide konflikt. Kasutusele tuleks võtta erimeetmed, et vältida 
võrguettevõtjate tegevust energiatõhususe edendamise valdkonnas (nt energia salvestamine), 
mis võiks õõnestada direktiivis 2009/72/EÜ sätestatud eraldamisprotsessi.

Muudatusettepanek 1792
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI isa – 2. jagu – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva sätte kohaldamisel hõlmab 
termin „organiseeritud elektriturg” 
börsiväliseid turge ja elektribörse energia, 
võimsuse, tasakaalustus- ja abiteenustega 
kauplemiseks mis tahes ajavahemikul, 
sealhulgas tärminlepingute, päev-ette ja 
päevasisesed turud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1793
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – 3. jagu – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tagatakse selliste võrgutariifide 
olemasolu, mis toetavad dünaamilist 
hinnakujundust, et lõpptarbijad võtaksid 
nõudlusele reageerimise meetmeid, 
sealhulgas:

3. Tagatakse selliste võrgutariifide 
olemasolu, mis võimaldavad turgudel 
pakkuda dünaamilist hinnakujundust, et 
lõpptarbijad võtaksid nõudlusele 
reageerimise meetmeid, sealhulgas:

Or. en

Muudatusettepanek 1794
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – 3. jagu – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tagatakse selliste võrgutariifide 
olemasolu, mis toetavad dünaamilist 
hinnakujundust, et lõpptarbijad võtaksid 
nõudlusele reageerimise meetmeid, 
sealhulgas:

3. Võidakse tagada selliste võrgutariifide 
olemasolu, mis toetavad dünaamilist 
hinnakujundust, et lõpptarbijad võtaksid 
nõudlusele reageerimise meetmeid, 
sealhulgas:

Or. en

Selgitus

Ettevõtetel võib küll dünaamilisest hinnakujundusest kasu olla, aga karta on, et see ei kehti 
kõikide tarbijate/kodumajapidamiste puhul. Oluline on, et kodumajapidamistel oleks võimalik 
reageerida dünaamilisele hinnakujundusele enne võrgutariifide kehtestamist.

Muudatusettepanek 1795
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – 3. jagu – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teostavad mõjuhinnangu, 
mis hõlmab nõudlusele reageerimise 
potentsiaali üksikasjalikku analüüsi ja 
liigendatud analüüsi selle kohta, millist 
mõju see avaldab eri tarbijarühmadele ja 
kas need rühmad saavad osa dünaamilise 
hinnakujunduse eelistest.

Or. en

Selgitus

There will be consumers who will most probably not be able to shift their energy consumption 
from peak to off peak time and may end up paying more with the introduction of time-of-use 
tariffs related to demand response. Therefore, it is recommended to perform a distributional 
analysis on the impact of time-of-use tariffs on different groups of final costumers, including 
social criteria, household size, consumption pattern, technical equipment etc. Before 
implementing it has to be clear if/how these groups can access the benefits of new deals and 
where demand-response makes sense in order to reduce peak loads.
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Muudatusettepanek 1796
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektoriga sõlmitavate
energiatõhusust käsitlevate lepingute 
miinimumelemendid

Energiatõhusust käsitlevate lepingute 
miinimumelemendid

Or. ro

Muudatusettepanek 1797
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Selge ja läbipaistev loetelu 
sanktsioonidest, mida kohaldatakse juhul, 
kui tagatud energiasäästu ei saavutata. 

Or. ro

Muudatusettepanek 1798
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Selge ja läbipaistev loetelu 
sanktsioonidest, mida kohaldatakse juhul, 
kui tagatud energiasäästu ei saavutata. 

Or. en
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Muudatusettepanek 1799
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa XIII a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XIII a LISA

Ehitusdetailide paigaldajate 
sertifitseerimine

Artiklis 13 osutatud 
sertifitseerimissüsteemid või samaväärsed 
kvalifitseerimissüsteemid põhinevad 
järgmistel kriteeriumidel:
1. Sertifitseerimis- või 
kvalifitseerimisprotsess on läbipaistev 
ning liikmesriik või tema määratud 
haldusasutus on selle selgelt määratlenud.
2. Direktiivi 2010/31/EL artikli 2 lõikes 9 
määratletud ehitusdetailide paigaldajad 
sertifitseeritakse akrediteeritud 
koolitusprogrammi või koolitaja kaudu. 
3. Koolitusprogrammi või koolitaja 
akrediteerib liikmesriik või tema 
määratud haldusasutus. 
Akrediteerimisasutus tagab, et koolitaja 
pakutav koolitusprogramm on järjepidev 
ning see on piirkondliku või riikliku 
ulatusega. Koolitajal on praktilise 
koolituse pakkumiseks asjakohased 
tehnilised vahendid. Koolitaja pakub 
baasväljaõppele lisaks lühemaid 
täiendõppekursusi päevakajalistel 
teemadel, sealhulgas uute tehnoloogiate 
kohta, et võimaldada paigaldajatele 
elukestvat õpet. Koolitaja võib olla seadme 
või süsteemi tootja, instituut või ühing.
4. Paigaldaja tunnistuse saamise või 
kvalifitseerimisega lõppev koolitus 
hõlmab nii teoreetilisi kui ka praktilisi osi. 
Koolituse lõpus peavad paigaldajal olema 
oskused, mis on vajalikud, et paigaldada 
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asjakohaseid seadmeid ja süsteeme 
täitmaks tarbija vajadusi toimivuse ja 
töökindluse osas, tagada kvaliteedikindlus 
ning kooskõla kõikide kohaldatavate 
eeskirjade ja standarditega, sealhulgas 
energia- ja ökomärgisega.
5. Koolitus lõpeb eksamiga, mille 
sooritamise korral antakse tunnistus või 
kvalifikatsioon. Eksam hõlmab 
energiatõhusust parandada aitavate 
seadmete eduka paigaldamise praktilist 
hindamist.
6. Artiklis 13 osutatud 
sertifitseerimissüsteemid või samaväärsed 
kvalifitseerimissüsteemid hõlmavad 
järgmisi aspekte:
– akrediteeritud koolitusprogramme 
tuleks pakkuda töökogemusega 
paigaldajatele, kes on läbinud järgmist 
tüüpi koolitused (või läbivad neid 
praegu);
– kutsekoolitus, mille käigus õpetatakse 
paigaldajatele sobivaid oskusi ja mis 
vastab kolmeaastasele koolitusele 
asjaomaste oskuste omandamiseks ning 
sisaldab nii teoreetilisi kui ka praktilisi 
õppetunde;
– paigaldaja tunnistus peaks olema 
ajaliselt piiratud kestusega, see tähendab, 
et pidevaks sertifitseerimiseks tuleb 
osaleda täiendõppekursustel või –
koolitusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1800
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 1. osa – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 19 lõikes 1 osutatud aastaaruannete Artikli 19 lõikes 1 osutatud aastaaruannete 
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alusel jälgitakse lähenemist 2020. aasta 
riiklikele eesmärkidele. Liikmesriigid
tagavad, et aruanded sisaldavad vähemalt 
järgmist teavet:

alusel jälgitakse lähenemist 2020. aasta 
riiklikele eesmärkidele. Liikmesriigid
esitavad teabe, mis annab ülevaate 
energiatõhususe suurendamisel tehtud 
edusammudest, ning kui see on teostatav 
ega põhjusta liigseid kulusid või 
halduskoormust, ka järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 1801
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 1. osa – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selliste avaliku sektori omanduses 
olevate hoonete üldpõrandapind, mille 
kasulik üldpõrandapind on üle 250 m2 ning 
mis selle aasta 1. jaanuaril, mille kohta 
tuleb aruanne esitada, ei täitnud artikli 4 
lõikes 1 osutatud energiatõhususe nõudeid;

c) selliste avaliku sektori omanduses 
olevate hoonete üldpõrandapind, mille 
kasulik üldpõrandapind on üle 500 m2 ja 
alates 1. juulist 2015 üle 250 m2 ning mis 
selle aasta 1. jaanuaril, mille kohta tuleb 
aruanne esitada, ei täitnud artikli 4 lõikes 1 
osutatud energiatõhususe nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 1802
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 1. osa – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selliste avaliku sektori omanduses 
olevate hoonete üldpõrandapind, mille 
kasulik üldpõrandapind on üle 250 m2 
ning mis selle aasta 1. jaanuaril, mille 
kohta tuleb aruanne esitada, ei täitnud 
artikli 4 lõikes 1 osutatud energiatõhususe 
nõudeid;

c) selliste avaliku sektori omanduses või 
kasutuses olevate hoonete üldpõrandapind, 
mis selle aasta 1. jaanuaril, mille kohta 
tuleb aruanne esitada, ei täitnud artikli 4 
lõikes 1 osutatud energiatõhususe nõudeid;
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Or. en

Muudatusettepanek 1803
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 2. osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavate aruannete üldraamistik Täiendava teabe üldraamistik

[Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
heakskiitmine eeldab vastavaid muudatusi 
kogu tekstis]

Or. en

Muudatusettepanek 1804
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 2. osa – 3. jagu – punkt 3.1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavad aruanded sisaldavad selliste 
avaliku sektori asutuste loetelu, kes on 
koostanud artikli 4 lõikega 3 ettenähtud 
energiatõhususe kava.

Täiendav teave hõlmab selliste avaliku 
sektori asutuste loetelu, kes on koostanud 
artikli 4 lõikega 3 ettenähtud 
energiatõhususe kava. Täiendav teave võib 
hõlmata artikli 3 lõikes 1 a osutatud 
alternatiivsete meetmete osas tehtud 
edusamme. 

Or. en

Muudatusettepanek 1805
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jan Březina
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 2. osa – 3. jagu – punkt 3.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimene täiendav aruanne sisaldab artikli 6 
lõikes 1 osutatud riikliku süsteemi või 
artikli 6 lõike 9 kohaldamisel võetud 
muude meetmete lühikirjeldust.

Esimene täiendav aruanne sisaldab artikli 6 
lõikes 1 osutatud riikliku süsteemi või 
artikli 3 lõike 1 a või artikli 6 lõike 9 
kohaldamisel võetud muude meetmete 
lühikirjeldust.

Or. en

Muudatusettepanek 1806
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 2. osa – 3. jagu – punkt 3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.4. Kütte ja jahutuse tõhususe 
edendamine (artikkel 10)

välja jäetud

Täiendavad aruanded sisaldavad 
hinnangut artikli 10 lõikes 1 osutatud 
riiklike kütte- ja jahutuskavade 
rakendamisel saavutatud edusammude 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1807
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 2. osa – 3. jagu – punkt 3.4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavad aruanded sisaldavad hinnangut 
artikli 10 lõikes 1 osutatud riiklike kütte-
ja jahutuskavade rakendamisel saavutatud 

Täiendavad aruanded sisaldavad hinnangut 
artikli 10 lõikes 1 osutatud hinnangu
rakendamisel saavutatud edusammude 
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edusammude kohta. kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1808
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 2. osa – 3. jagu – punkt 3.4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavad aruanded sisaldavad hinnangut 
artikli 10 lõikes 1 osutatud riiklike kütte-
ja jahutuskavade rakendamisel saavutatud 
edusammude kohta.

Täiendavad aruanded sisaldavad hinnangut 
artiklist 10 tulenevate riiklike kütte- ja 
jahutusmeetmete rakendamisel saavutatud
edusammude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1809
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 2. osa – 3. jagu – punkt 3.5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.5. Energia muundamine (artikkel 11) välja jäetud
- Täiendavad aruanded sisaldavad artiklis 
11 osutatud andmekogude 
mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet 
vastavalt X lisas sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1810
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XV a lisa (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XV a LISA

Energiaauditi spetsialistide 
sertifitseerimine

Artikli 7 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
sertifitseerimissüsteemid või samaväärsed 
kvalifitseerimissüsteemid põhinevad 
järgmistel kriteeriumidel: 1. 
Sertifitseerimine või kvalifitseerimine 
peab olema läbipaistev ning liikmesriik 
või tema määratud haldusasutus peavad 
olema selle selgelt määratlenud.
2. Energiaauditi spetsialistid tuleb 
sertifitseerida koolitusprogrammi või 
akrediteeritud koolitaja kaudu.
3. Koolitusprogrammi või koolitaja 
akrediteerib liikmesriik või tema 
määratud haldusasutus. 
Akrediteerimisasutus tagab, et koolitaja 
pakutav koolitusprogramm on järjepidev 
ning see on piirkondliku või riikliku 
ulatusega. Koolitajal peavad praktilise 
koolituse pakkumiseks olema asjakohased 
tehnilised vahendid, sealhulgas 
laboriseadmed või samaväärsed vahendid. 
Koolitaja pakub baasväljaõppele lisaks 
lühemaid täiendõppekursusi 
päevakajalistel teemadel, sealhulgas uute 
tehnoloogiate kohta, et võimaldada 
energiaauditi spetsialistidele elukestvat 
õpet. Koolitaja võib olla seadme või 
süsteemi tootja, instituut või ühing.
4. Energiaauditi spetsialistidele tunnistuse 
saamise või kvalifitseerimisega lõppev 
koolitus hõlmab nii teoreetilisi kui ka 
praktilisi osi. Koolituse lõpus peavad 
paigaldajal olema oskused, mis on 
vajalikud, et paigaldada asjakohaseid 
seadmeid ja süsteeme täitmaks tarbija 
vajadusi toimivuse ja töökindluse osas, 
tagada kvaliteedikindlus ning kooskõla 
kõikide kohaldatavate eeskirjade ja 
standarditega, eelkõige energia- ja 
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keskkonnamärgistega.
5. Energiaauditi spetsialisti koolituse 
teoreetiline osa peaks andma ülevaate 
turuvõimalustest, mille abil parandada 
energiatõhusust, tõhustada logistikat ja 
toetuste eraldamist selles valdkonnas. 
Koolitus peaks samuti aitama omandada 
häid teadmisi mis tahes ELi 
tehnoloogiastandarditest ning 
energiatõhusust käsitlevatest riiklikest ja 
ühenduse õigusaktidest.
6. Koolitus lõpeb suulise eksamiga, mille 
sooritamise korral antakse tunnistus või 
hinnang. Teadmiste ja oskuste 
omandamine hõlmab praktilisi teadmisi 
füüsika aluspõhimõtetest ning 
termodünaamika, tehniliste vahendite, 
alternatiivenergia, 
inspekteerimisprotokollide ja tarkvara 
käituseeskirjadest, samuti praktilisi 
eksameid ning nii teoreetilisi kui ka 
praktilisi õppetunde.
7. Energiaauditi spetsialist omandab 
järgmised teadmised ja oskused:
algteadmised ehitusfüüsikast ja 
termodünaamikast, teadmised soojus- ja 
niiskusjuhtivusest, soojustamisest ja 
soojustusmaterjalidest ning ehitiste 
füüsikalise hindamise võime;
algteadmised tehnilistest rajatistest ja 
alternatiivenergia küttejaamadest, 
soojaveevarustusest, ventilatsioonist, 
jahutusest, päikesekütte süsteemidest ja 
päikesepatareidest. 
Üldosa: teadmised asjaomastest riiklikest, 
piirkondlikest ja ELi õigusaktidest ning 
nende reguleerimisalast.
Inspekteerimisprotokoll: võime mõista ja 
selgitada asjaomaseid vorme, projekti 
kohaldamisala ja üksikasjad, 
inspekteeritava ehitise andmed.
Praktilised kogemused: võime läbi viia 
energiatõhususe sertifikaadi 
väljastamiseks vajalikke menetlusi,
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täiendada energiatõhusust käsitlevat 
andmebaasi, kontrollida energiatõhususe 
sertifikaate. Tähelepanu tuleks pöörata 
teadmistele andmekaitseküsimuste ja 
kliendisõbraliku teenindamise 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Käesolevas lisas kehtestatakse suunised energiaauditeid tegevate spetsialistide 
sertifitseerimissüsteemide kohta.


