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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv energiatõhususe 
kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0370),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0168/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse [parlamentide nimetused] poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud põhjendatud arvamust, 
mille kohaselt õigusakti ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu. 
Liikmesriigid peaksid innustama kohalikke 
omavalitsusi ja muid avaliku sektori 
asutusi vastu võtma selgete eesmärkidega 
terviklikke ja jätkusuutlikke 
energiatõhususe kavasid, kaasama elanikke 
nende väljatöötamisse ja rakendamisse 
ning teavitama liikmesriike adekvaatselt 
kavade sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 
neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused 
saavad oma energiatarbimist paremini 
reguleerida. Tuleks soodustada kogemuste 
vahetamist suur- ja väikelinnade vahel 
ning avaliku sektori asutuste vahel, et 
innovatiivsed kogemused laiemalt leviksid.

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu, mille 
eesmärk on energiasäästlike linnade ja 
piirkondade kujundamine.
Energiasäästlike linnade ja piirkondade 
kontseptsioonis peetakse energiaküsimusi 
linna- ja regionaalarengu oluliseks osaks 
kohalikus demokraatlikus 
valitsemisprotsessis. Terviklike ja 
jätkusuutlike kohalike energiatõhususe 
kavade koostamise eeltingimusena 
peaksid liikmesriigid ergutama kohalikke 
omavalitsusi määrama kindlaks kohaliku 
arengu strateegiad, mis põhinevad 
dialoogil kohalike elanike, ettevõtjate ja 
sotsiaalsete sidusrühmadega.
Liikmesriigid peaksid seega innustama 
kohalikke omavalitsusi ja muid avaliku 
sektori asutusi vastu võtma selgete 
eesmärkidega terviklikke ja jätkusuutlikke 
energiatõhususe kavasid, kaasama 
kohalikke sidusrühmi ja elanikke nende 
väljatöötamisse ja rakendamisse ning 
teavitama liikmesriike adekvaatselt kavade 
sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 
neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused 
saavad oma energiatarbimist paremini 
reguleerida. Tuleks soodustada kogemuste 
vahetamist suur- ja väikelinnade vahel 
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ning avaliku sektori asutuste vahel, et 
innovatiivsed kogemused laiemalt leviksid. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 
näidanud, et praeguses olukorras tekitaks 
selline süsteem ülemääraseid halduskulusid 
ja ohu, et energiasäästmine koondub 
mõnda liikmesriiki ega ulatu üle ELi. Kogu 
ELi hõlmava energiasäästmise eesmärki on 
vähemalt praeguses etapis parem saavutada 
riiklike energiatõhususkohustuste 
süsteemide või muude alternatiivsete 
meetmete kaudu, millega saab säästa 
samaväärse hulga energiat. Komisjon 
peaks siiski delegeeritud õigusaktiga 
määratlema tingimused, mille alusel võiks 
liikmesriik tulevikus tunnustada teises 
liikmesriigis saavutatud energiasäästu. 
Asjakohane on selliste süsteemide 
saavutustaseme määramine ühises 
raamistikus ELi tasandil, andes samas 
liikmesriikidele rohkesti paindlikke 
võimalusi võtta täielikult arvesse 
asjaomase riigi turuosaliste korraldust, 
energiasektori konkreetset konteksti ja 
lõpptarbijate harjumusi. Ühine raamistik 
peaks energiaettevõtetele andma võimaluse 
pakkuda energiateenuseid kõikidele 
lõpptarbijatele, mitte üksnes neile, kellele 
nad energiat müüvad. Sellega kasvab 
konkurents energiaturul, sest 
energiaettevõtted võivad oma tooteid 
mitmekesistada täiendavate 
energiateenuste osutamisega. Ühine 

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 
näidanud, et praeguses olukorras tekitaks 
selline süsteem ülemääraseid halduskulusid 
ja ohu, et energiasäästmine koondub 
mõnda liikmesriiki ega ulatu üle ELi. Kogu 
ELi hõlmava energiasäästmise eesmärki on 
vähemalt praeguses etapis parem saavutada 
riiklike energiatõhususkohustuste 
süsteemide või muude alternatiivsete 
meetmete kaudu, millega saab säästa 
samaväärse hulga energiat. Ühine raamistik 
peaks energiaettevõtetele andma võimaluse 
pakkuda energiateenuseid kõikidele 
lõpptarbijatele, mitte üksnes neile, kellele 
nad energiat müüvad. Sellega kasvab 
konkurents energiaturul, sest 
energiaettevõtted võivad oma tooteid 
mitmekesistada täiendavate 
energiateenuste osutamisega. Ühine 
raamistik peaks võimaldama 
liikmesriikidel riiklikesse süsteemidesse 
lisada sotsiaalset eesmärki teenivaid 
nõudeid, millega kaitsetumale tarbijale 
tagatakse suuremast energiatõhususest 
tulenevate hüvede kättesaadavus. Samuti 
peaks see võimaldama liikmesriikidel 
vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 
teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act” on sätestatud põhimõtted, 
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raamistik peaks võimaldama 
liikmesriikidel riiklikesse süsteemidesse 
lisada sotsiaalset eesmärki teenivaid 
nõudeid, millega kaitsetumale tarbijale 
tagatakse suuremast energiatõhususest 
tulenevate hüvede kättesaadavus. Samuti 
peaks see võimaldama liikmesriikidel 
vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 
teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act” on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõudega 
lubatakse auditeid läbi viia asutusesisestel 
ekspertidel, tingimusel et need on 
kvalifitseeritud või akrediteeritud, ise 
otseselt ei tegele auditeeritava tegevusega 
ning et liikmesriik on loonud süsteemi 
nende töö kvaliteedi tagamiseks ja 
kontrollimiseks ja vajaduse korral 
sanktsioonide rakendamiseks.

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõudega 
lubatakse auditeid läbi viia nii
professionaalsetel 
energiateenuseosutajatel kui ka 
asutusesisestel ekspertidel, tingimusel et 
viismased on ka kvalifitseeritud ja/või 
akrediteeritud, ise otseselt ei tegele 
auditeeritava tegevusega ning et liikmesriik 
on loonud süsteemi nende töö kvaliteedi 
tagamiseks ja kontrollimiseks ja vajaduse
korral sanktsioonide rakendamiseks.

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
ühine raamistik energiatõhususe 
edendamiseks Euroopa Liidus, et tagada 
liidu eesmärgi täitmine saavutada 
primaarenergia sääst 20 % aastaks 2020 ja 
rajada teed edasisele energiatõhususe 
parandamisele pärast seda tähtaega.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
ühine raamistik energiatõhususe 
edendamiseks Euroopa Liidus, et tagada 
liidu eesmärgi täitmine saavutada 
primaarenergia sääst vähemalt 20 % 
aastaks 2020 ja rajada teed täiendava
energiatõhususe saavutamisele ja 
säästumeetmetele, mis on vajalikud pärast 
seda tähtaega, et saavutada peaaegu 
täielikult taastuvenergial põhinev ja 
energiatõhus majandus aastaks 2050.

Or. en

Selgitus

Direktiiv annab võimaluse täita ELi riigipeade võetud energia- ja kliimakohustused. Eesmärk 
vähendada ELis primaarenergia tarbimist 20% võrra on vajalik miinimum, et jõuda aastaks 
2050 oma ressurssidel ja taastuvenergial põhineva energiatõhusa majanduseni. Komisjoni 
hinnangul suudetakse praeguse tempo juures saavutada vaid pool eesmärgist, mis tähendab, 
et aastas kulub ühel majapidamisel 1000 eurot. Direktiiviga tuleks see probleem lahendada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. „lõpptarbimise energiasääst”– enne 
ja pärast ühe või enama energiatõhususe 
parandamise meetme rakendamist 
lõpptarbija tarbimise mõõtmise ja/või 
hindamisega kindlaksmääratud säästetud 
energia kogus, kui seejuures on tagatud 
normaliseerimine energiatarbimist 
mõjutavate välistingimuste suhtes;

Or. en
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Selgitus

Energiasäästu mõiste tuleb määratleda. Raportöör teeb ettepaneku kasutada kehtivas 
energiateenuste direktiivis esitatud määratlust.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. „äärmiselt kulutõhusad 
soovitused”– energiaauditiga 
kindlaksmääratud meetmed, mille 
tasuvusaeg on viis aastat;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 b. „kuluarve” – väljavõte, mida ei loeta 
maksenõudeks (arve);

Or. en

Selgitus



PR\878374ET.doc 11/91 PE472.358v01-00

ET

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. „täielik renoveerimine” –
ümberehitamine, mis vähendab hoones 
energia tarnimist ja lõpptarbimist 
vähemalt 75% võrra renoveerimisele 
eelneva tasemega võrreldes;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 b. „järkjärguline täielik 
renoveerimine” – ümberehitamine, 
millega hoones vähendatakse järk-järgult 
energia tarnimist ja lõpptarbimist kokku 
vähemalt 75% võrra tavapärase 
renoveerimise etappides, kui on tagatud, 
et ükski etapp ei välista ega suurenda 
järgmiste etappide kulusid;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Rahastamine ja tehniline tugi
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2 a. Ilma et see mõjutaks ELi toimimise 
lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist, 
määravad liikmesriigid kindlaks 
rahastamisvahendid, et koondada eri 
rahastamisallikad, sealhulgas: 
a) osamaksed ja trahvid artiklis 6 
kehtestatud kohustuste täitmata jätmise 
eest;
b) direktiivi 2009/29/EÜ artikli 10 lõike 3 
kohaselt energiatõhususele eraldatud 
vahendid;
c) ELi projektivõlakirjadest eraldatud 
energiatõhususe suurendamise vahendid;
d) vahendid, mis on eraldatud 
energiatõhususe suurendamiseks 
mitmeaastasest finantsraamistikust, 
eeskätt Ühtekuuluvusfondist ja 
struktuurifondidest, ning Euroopa 
spetsiaalsetest rahastamisvahenditest, 
tehnilisest abist ja 
finantskorraldusmeetmetest;
e) Euroopa Investeerimispangast ja 
muudest Euroopa 
finantseerimisasutustest, eelkõige 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupangast ning Euroopa Nõukogu 
Arengupangast, energiatõhususe 
suurendamiseks eraldatavad vahendid;
f) siseriiklikud vahendid, sealhulgas 
avalik-õiguslike pankade ja muude 
riiklike finantseerimisasutuste vahendid.
2. Finantseerimisvahendites
a) kasutatakse seda raha eesmärgiga 
saavutada erakapitali võimalikult suur 
võimendav mõju, eeskätt 
institutsionaalsetele investoritele toetudes;
b) anda rahalisi vahendeid (näit 
laenutagatised erakapitalile, 
laenutagatised energiatõhususe lepingute 
toetamiseks, toetused, subsideeritud 
laenud ja eraldi krediidiliinid;
c) on seotud programmide või asutustega, 
mis koondavad energiasäästu projekte ja 
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hindavad nende kvaliteeti, edendavad 
energiateenuste turgu ja aitavad 
kujundada tarbija nõudlust nende 
teenuste järele kooskõlas artikliga 14;
d) eraldavad asjakohaseid vahendeid 
koolitus- ja sertifitseerimisprogrammide 
toetuseks, millega parandatakse 
energiatõhususega seotud oskusi ja 
akrediteeritakse neid.
3. Vajaduse korral abistab komisjon 
vahetult või Euroopa 
finantseerimisasutuste kaudu 
liikmesriikidel luua 
finantseerimisvahendeid ja tehnilisi 
toetuskavasid eesmärgiga suurendada eri 
sektorite energiatõhusust, toetades 
parimate tavade vahetamist selle 
valdkonna eest vastutavate riiklike või 
piirkondlike asutuste või organite vahel.

Or. en

Selgitus
Ilma vajalike finantseerimismehhanismideta jäävad direktiivis soovitatud meetmed vaid 
unistuseks ja sellega ei looda arvukaid töökohti ega ergutata innovatsiooni. Seepärast tuleks 
kavandatava direktiiviga näha ette finantseerimisvahendid, mis kasutavad ELi olemasolevaid 
rahastamisvõimalusi, nagu struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond, mis peaksid esikohale 
seadma energiatõhususe või projektivõlakirjad. Riigi tulud, näiteks ELi HKS oksjonid 
erakapitali võimendava mõju ja säästukohustuste suurendamine vastavalt artiklile 6, võivad 
samuti moodustada suure osa vajalikest vahenditest.

Muudatusettepanek11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse
liidu 20 % energiasäästu eesmärki, 

1. Kõik liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
primaarenergia tarbimise absoluuttasemed
oleksid aastal 2020 vähemalt väiksemad 
eesmärgist, mis on ette nähtud I lisa A 
osa tabeli vasakpoolses veerus. Sellised 
kohustuslikud riiklikud eesmärgid on 
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käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmeid, direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 
lõike 1 kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

kooskõlas liidu vähemalt 20% 
energiasäästu eemärgiga, millele on 
osutatud artiklis 1 ja mille kohaselt tuleb 
ELis vähendada aastaks 2020 
prognoosiga võrreldes primaarenergia 
tarbimist vähemalt 368 miljoni 
naftaekvivalenttonni võrra.

Or. en

Selgitus

Kliimat ja taastuvenergiat käsitlevate ELi õigusaktidega seotud kogemused näitavad, et 
liikmesriikidele on vaja siduvaid eesmärke. Need suurendavad nähtavust, poliitiliste 
kohustuste täitmist ja investeeringukindlust. Rangete energiatõhususe meetmete tulemusena 
saadav üldine positiivne makromajanduslik ja geopoliitiline kasu õigustab siduvate 
eesmärkide kehtestamist. ELi 20% eesmärgi täitmine nõuab komisjoni hinnangul vähendamist 
368 miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastaks 2020 (primaarenergia).

Muudatusettepanek12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi 
säästa 20 % primaarenergiast 2020. 
aastaks, milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

2. Liikmesriigid võtavad tõhusalt 
kavandatud meetmeid, tagamaks et 
primaarenergia tarbimine oleks sama 
suur või väiksem, kui on ette nähtud I lisa 
B osas esitatud soovituslikud vahe-
eesmärgid.

Or. en

Selgitus

2020. aasta säästueesmärkide saavutamise tagamiseks peaksid liikmesriigid püüdma välja 
töötada soovituslikud sihtmärgid oma lõppeesmärkide saavutamiseks. See võimaldab 
komisjonil viia läbi vajalikku järelevalvet ja kontrollimist, mis on vajalik selleks, et saavutada 
ELi üldine energiasäästueesmärk. 
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Muudatusettepanek13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Hoonete renoveerimine

1. Liikmesriigid seavad eesmärgi 
vähendada 31. detsembriks 2050 
olemasolevate hoonete energiatarbimist 
80% võrra 2010. aasta tasemega 
võrreldes.
2. Direktiivi 2010/31/EL artikli 9 kohaste 
riiklike kavade osana ja piiramata 
nimetatud direktiivi artikli 1 kohaldamist 
töötavad liikmesriigid välja poliitika ja 
võtavad meetmeid, et ergutada hoonete 
täielikku renoveerimist, sealhulgas 
järkjärgulist täielikku renoveerimist. 
3. Liikmesriigid kehtestavad 1. jaanuariks 
2014 artiklis 2 nimetatud riiklikud kavad 
ning teevad need üldsusele 
kättesaadavaks. Kavad peavad sisaldama 
vähemalt järgmist:
a) hoonete register, milles hooned 
eristatud vastavalt nende liigile;
b) täieliku renoveerimise eesmärgid 
aastateks 2020, 2030 ja 2040 vastavalt 
ehitise liigile, Need eesmärgid peavad 
olema kooskõlas lõikes 1 nimetatud 
pikaajaliste eesmärkide saavutamisega;
c) ehitussektori sotsiaalsete, tehniliste ja 
rahaliste probleemide lahendamise 
meetmed;
d) meetmed, tagamaks et üürnikele ei 
tekitata rahalist kahju.
4. Liikmesriigid tagavad, et esmalt viiakse 
täielik renoveerimine ja järkjärguline 
täielik renoveerimine läbi kõige 
madalama energiatõhususega äri- ja 
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eluhoonetes.
5. Liikmesriigid tagavad, et täielik 
renoveerimine viiakse esmalt läbi kõige 
madalama energiatõhususega hoonetes, 
mille omanikud või kasutajad on avaliku 
sektori asutused.

Or. en

Selgitus
Hoonete arvele läheb 40% kogu ELi energiatarbimisest, kusjuures olemasolevate ehitiste 
säästupotentsiaal on märkimisväärne ja suuremalt osalt kasutamata. Seepärast teeb 
raportöör ettepaneku valida pikaajalisem ja terviklik lähenemine, mis põhineb 2050. aasta 
riiklikud hoonete tegevuskavad. Suurendades täielikku renoveerimist 2% võrra aastas, 
väheneb ELi hoonete energiatarbimine aastaks 2050 keskmiselt ühe viiendiku võrra 
praegusest tarbimisest.

Muudatusettepanek14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, 
mis iga aasta 1. jaanuariks ei vasta 
direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

1. Liikmesriigid tagavad artiklis 3 a 
nimetatud riikliku kava rakendamiseks ja
ilma et see piiraks direktiivi 2010/31/EL 
artikli 9 kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 
2014 renoveeritakse täielikult või järk-
järgult ja täielikult avaliku sektori 
asutustele kuuluvast või nende 
kasutatavast üldpõrandapinnast igal aastal 
vähemalt 3 %.

Or. en
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Selgitus

Avaliku sektori asutused, sealhulgas ELi institutsioonid peavad näitama õiget eeskuju. 
Avaliku sektori asutustele kuuluvad või nende kasutuses olevad hooned võivad anda tõuke 
vajalikuks tehniliseks, rahaliseks ja korralduslikuks innovatsiooniks ning energiateenuste turu 
loomiseks. Raportöör arvab seepärast, et vähemalt 3% avaliku sektori hoonete renoveerimine 
vastab taotletavale eesmärgile.

Muudatusettepanek15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid toetavad avalik-
õiguslikke isikuid, et nad teeksid igal 
aastal täieliku renoveerimise 3% nendele 
kuuluvast üldpõrandapinnast.

Or. en

Selgitus

Avalik-õiguslikud isikud ei saa makse tõsta ega suurendada renti, mistõttu nende 
investeerimisotsused on piiratud. Seepärast peaksid liikmesriigid kasutama proaktiivset 
poliitikat ja toetama täielikku ümberehitamist, eeskätt sotsiaalelamusektoris.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele või 
nende kasutuses olevatele hoonetele 
inventuuri ja teevad üldsusele 
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järgmist: kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutustele kuuluvate hoonete inventuur peab olema põhjalik ning võtma 
arvesse nii neile kuuluvaid kui nende kasutuses olevaid hooneid.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid julgustavad avaliku sektori 
asutusi:

4. Liikmesriigid julgustavad kohalikke, 
linna ja muid avaliku sektori asutusi:

Or. en

Selgitus

Paljude liikmesriikide kohalikud omavalitsused ja muud avaliku sektori asutused juba 
kasutavad või kavatsevad kasutada terviklikku lähenemist, mille puhul võetakse arvesse 
rohkem kui ühte hoonet. Liikmesriigid peaksid seepärast ergutama linnade, piirkondade ja 
muid avaliku sektori asutusi alustama selliste algatustega, et kavandada kohaliku 
demokraatliku valitsemisprotsessi käigus näiteks energiasäästlikke linnu ja piirkondi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtma vastu energiatõhususkava, mis 
on eraldiseisev või osa suuremast kliima-
või keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse

a) võtma vastu tervikliku 
energiatõhususkava, mis on eraldiseisev 
või osa suuremast kliima-, energiasäästlike 
linnade ja piirkondade kavast või 
keskkonnakavast ning sisaldab 
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energiatõhusust; konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt suurendada energiasäästu ja
parandada energiatõhusust;

Or. en

Selgitus

Paljude liikmesriikide kohalikud omavalitsused ja muud avaliku sektori asutused juba 
kasutavad või kavatsevad kasutada terviklikku lähenemist, mille puhul võetakse arvesse 
rohkem kui ühte hoonet. Liikmesriigid peaksid seepärast ergutama linnade, piirkondade ja 
muid avaliku sektori asutusi alustama selliste algatustega, et kavandada kohaliku 
demokraatliku valitsemisprotsessi käigus näiteks energiasäästlikke linnu ja piirkondi.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgeimatele energiatõhususe 
standarditele, nagu on osutatud III lisas.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutused peavad alati ostma kõige kõrgema energiatõhususe näitajaga 
tooteid, teenuseid ja hooneid. 
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatõhususkohustuste süsteem Energiasäästukohustuste süsteem

Or. en

Selgitus

Direktiivi keskmes on kõnesolev süsteem ning selle tulemuseks peab olema tegelik 
energiasääst.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiasäästukohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad ja/või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
kokku lõpptarbija energiasäästu, mis on 
vähemalt 1,5 % nende aastase 
energiamüügi mahust, võttes aluseks selle 
liikmesriigi viimase kolme aasta keskmise. 
Sellise energiasäästu saavutavad 
kohustatud isikud lõpptarbijate juures.

Or. en

Selgitus

Soovitatud 1,5%line aastane säästukohustus peab kehtima kogu majandusele tervikuna ning 
hõlmama ka transpordisektorit, millel on märkimisväärne, kuid seni veel realiseerimata 
majanduslik säästupotentsiaal. Lisaks teeb raportöör ettepaneku ajavahemike ja muude 
äärmuslike ilmastikunähtuste või majanduse muutuste arvessevõtmiseks võtta sihteesmärgi 
juures aluseks pigem kolme- kui komisjoni soovitatud üheaastane ajavahemik.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
kohustatud isikult nõutava energiasäästu 
koguse kas energia lõpptarbimise või
primaarenergia tarbimise kaudu. Nõutava 
energiasäästukoguse väljendamiseks 
valitud meetodit kasutatakse ka kohustatud 
isikute teatatud säästu arvutamiseks. 
Kasutatakse IV lisas osutatud 
ümberarvutustegureid.

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
kohustatud isikult nõutava lõpptarbija 
energiasäästu koguse primaarenergia 
tarbimise kaudu. Nõutava 
energiasäästukoguse väljendamiseks 
valitud meetodit kasutatakse ka kohustatud 
isikute teatatud säästu arvutamiseks. 
Kasutatakse IV lisas osutatud 
ümberarvutustegureid.

Or. en

Selgitus

Kohustused peavad hõlmama lõpptarbijat ja neid tuleb arvutada primaarenergia põhjal, sest 
see kahjustab energiatarbimise tegelikku mõju.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik liikmesriigid tagavad, et 
saavutatav 1,5% suurune sääst on 
täiendus iga-aastasele säästule kooskõlas 
V a lisaga.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse komisjoni esialgset kavatsust tagada, et igal aastal 
saavutatud 1,5% säästul on kumulatiivne mõju.
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõike 1 kohaldamiseks ei lähe V lisa 
punkti 1 tühimõjuga meetmed arvesse 
igalt kohustatud isikult nõutava 
energiasäästu arvestamisel.

Or. en

Selgitus

Nende riikide kogemuste põhjal, kes on juba kehtestanud sellise energiasäästukohustuste 
süsteemi, on oluline piirduda selle juures vaid täiendavate projektidega. Käesolev direktiiv 
peaks välistama või piirama tegevusi, mis ei ole kuigivõrd täiendava iseloomuga. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 10 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need on 
kombineeritud pikemaajalise säästu 
meetmetega.

3. Lõike 1 kohaldamisel moodustavad V 
lisa punktis 1 määratletud lühiajalise säästu 
saavutamisele suunatud meetmed kuni 
10 % igalt kohustatud isikult nõutavast 
energiasäästust ja võetakse lõikes 1 
sätestatud kohustuse täitmisel arvesse 
üksnes juhul, kui need on kombineeritud 
pikemaajalise säästu meetmetega.

Or. en

Selgitus

Nende riikide kogemuste põhjal, kes on juba kehtestanud sellise energiasäästukohustuste 
süsteemi, on oluline piirduda selle juures vaid täiendavate projektidega. Käesolev direktiiv 
peaks välistama või piirama tegevusi, mis ei ole kuigivõrd täiendava iseloomuga. 
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 1 kohaldamisel tagavad 
liikmesriigid, et meetmed, mille hulka 
loetakse pikaajalise säästu, eeskätt 
järkjärgulise ja täieliku renoveerimise 
tulemused, moodustavad vähemalt 50% 
kõigilt kohustatud isikutelt nõutavast 
energiasäästust.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid tagama, et rohkem krediiti antakse kohustatud isikutele, kes rakendavad 
meetmeid, mis annavad olulist ja pikaajalist energiasäästu. Hoonete järkjärgulist ja täielikku 
renoveerimist tuleks seepärast kõnesoleva kavaga edendada ja esile tõsta.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid: tagavad, et 
kohustatud isikute poolt teatatud sääst 
arvutatakse kooskõlas V lisa punktiga 2. 
Nad loovad kontrollisüsteemid, millega 
sõltumatult tõendatakse vähemalt 
statistiliselt oluline osa kohustatud isikute 
poolt kasutusele võetud energiatõhususe 
parandamise meetmetest.

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
sõltumatu mõõtmis-, kontrolli - ja 
taatlussüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa ja representatiivne valim kohustatud 
isikute poolt kasutusele võetud 
energiatõhususe parandamise meetmetest.

Or. en

Selgitus

Täiesti läbipaistev ja sõltumatu mõõtmine ja taatlemine on oluline, et saavutada turu ja 
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üldsus usaldus uue energiasäästukava suhtes. Kontrollimatusest tuleb hoiduda. 

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Energiatõhususkohustuste süsteemis 
võivad liikmesriigid: 

5. Energiasäästukohustuste süsteemis 
teevad liikmesriigid järgmist: 

Or. en

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lubada kohustatud isikutel arvestada 
oma kohustuste täitmisena 
energiateenuseosutaja või muu kolmanda 
isiku poolt saavutatud sertifitseeritud 
energiasäästu; sellisel juhul kehtestavad 
nad selge, läbipaistva ja kõikidele 
turuosalistele avatud ja 
sertifitseerimiskulude minimeerimist 
taotleva akrediteerimismenetluse;

b) lubada kohustatud isikutel arvestada 
oma kohustuste täitmisena 
energiateenuseosutaja või muu kolmanda 
isiku poolt saavutatud sertifitseeritud 
energiasäästu; nad kehtestavad selge, 
läbipaistva ja kõikidele turuosalistele 
avatud ja sertifitseerimiskulude 
minimeerimist taotleva 
akrediteerimismenetluse;

Or. en

Selgitus

Ei vaja selgitust.
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Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu nii, 
nagu oleks see saavutatud kahel eelmisel 
või kahel järgmisel aastal.

c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu nii, 
nagu oleks see saavutatud kas eelmisel või 
järgmisel aastal.

Or. en

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) saavutatud energiasääst; a) nõutav energiasääst ja saavutatud 
energiasääst. Kohaldatakse V a lisas 
esitatud energiasäästu valemit; 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse komisjoni esialgset kavatsust tagada, et igal aastal 
saavutatud 1,5% säästul on kumulatiivne mõju. 

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et turuosalised 
hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võib 
takistada nõudlust energiateenuste või 
muude energiatõhususe parandamise 
meetmete järele ja nende osutamist või 

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

tagasi hoida energiasäästuteenuste ja 
muude energiatõhususe parandamise 
meetmete turu arengut, sealhulgas 
hoiduvad nad konkurentide turult 
tõrjumisest või valitseva turupositsiooni 
ärakasutamisest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Liikmesriigid lubavad kohustatud 
isikutel täita igal aastal 25–50% oma 
kohustustest, tehes makse artiklis 2 a 
nimetatud rahastamisvahendisse.
Rahastamisvahendile tehtava makse 
suurus on võrdne investeerimiskuludega, 
mis on hinnanguliselt vajalikud 
asjaomase isiku kohustuste täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud täielikku loobumist võimaldav klausel seab ohtu artikliga 6 loodava uue 
ärimudeli. Raportööri tehtud ettepanek annab võimaluse nendele liikmesriikidele, kes seda 
otsustavad teha, võimaluse lubada kohustatud isikutel anda panus finantseerimisvahendisse 
(art 2 a) selle asemel, et täielikult rakendada energiasäästumeetmeid. Samas tagab selline 
lähenemisviis, et 1,5% säästueesmärk saavutatakse liikmesriikide tasandil, kasutades 
finantseerimisvahendisse maksena tehtavat osa energiasäästumeetmeteks.
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Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
hiljemalt 1. jaanuariks 2013 oma 
kohustuste osa, mida neil on kavas täita, 
lubades kohustatud isikutel teha 
osamakse finantseerimisvahendisse, 
sealhulgas artiklis 9 viidatud karistusi 
käsitlevad eeskirjad, ning kirjeldavad, 
kuidas nad vahendisse tehtavaid 
osamakseid kasutades kavandatava säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või 
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik programme ja
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud kavandatavate meetmete 
kohta.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud täielikku loobumist võimaldav klausel seab ohtu artikliga 6 loodava uue 
ärimudeli. Raportööri tehtud ettepanek annab võimaluse nendele liikmesriikidele, kes seda 
otsustavad teha, võimaluse lubada kohustatud isikutel anda panus finantseerimisvahendisse 
(art 2 a) selle asemel, et täielikult rakendada energiasäästumeetmeid. Samas tagab selline 
lähenemisviis, et 1,5% säästueesmärk saavutatakse liikmesriikide tasandil, kasutades 
finantseerimisvahendisse maksena tehtavat osa energiasäästumeetmeteks.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Energiasäästukohustuste süsteemid tuleks kehtestada riigi tasandil ja rakendada asjaomasel 
territooriumil.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on kõrge kvaliteediga 
ja kulutõhusad ning mida sõltumatult 
viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid.

Or. en
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Selgitus

VKEsid tuleb toetada, aidates neil katta energiaauditite kulusid ja rakendada samuti auditis 
tehtud soovitusi, mille tasuvusperiood on kuni viis aastat. Kvaliteetsed auditid ja kõige 
tõhusamate meetmete konkreetne rakendamine on tõhusa ja tulemusliku auditil põhineva 
energiasäästupoliitika peamised osad, mis on ka artikli 7 eesmärk

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja stiimulite ja 
rahastamise kavad, nagu 
maksusoodustused või toetused, et tagada, 
et väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad suudavad täielikult või osaliselt 
katta energiaauditite ja nende käigus 
tehtud kõrge kulutasuvusega soovituste 
rakendamise kulud. 

Or. en

Selgitus

VKEsid tuleb toetada, aidates neil katta energiaauditite kulusid ja rakendada samuti auditis 
tehtud soovitusi, mille tasuvusperiood on kuni viis aastat. Kvaliteetsed auditid ja kõige 
tõhusamate meetmete konkreetne rakendamine on tõhusa ja tulemusliku auditil põhineva 
energiasäästupoliitika peamised osad, mis on ka artikli 7 eesmärk

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad, kes 
saavad soodustusi või rahalist toetust, 
kohustuvad rakendama auditi käigus 
tehtud kõrge kulutasuvusega soovitusi. 

Or. en
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Selgitus

VKEsid tuleb toetada, aidates neil katta energiaauditite kulusid ja rakendada samuti auditis 
tehtud soovitusi, mille tasuvusperiood on kuni viis aastat. Kvaliteetsed auditid ja kõige 
tõhusamate meetmete konkreetne rakendamine on tõhusa ja tulemusliku auditil põhineva 
energiasäästupoliitika peamised osad, mis on ka artikli 7 eesmärk

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid töötavad välja rahaliste 
soodustuse kavad või artikli 6 kohased 
õigusaktid, et aidata käesoleva artikli 
lõikes 2 nimetatud ettevõtjatel muuta 
kohustuslike auditite soovitused energiat 
säästvateks investeeringuteks. Komisjon 
kehtestab ELis riigiabi eeskirjade 
suunised, et teha kindlaks, millised 
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liikmesriigi kehtestatud ja asjaomastele 
ettevõtjatele tehtavad rahalised 
soodustused on kooskõlas siseturu ja 
riigiabi eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga palutakse liikmesriikidel leida kooskõlas siseturu ja riigiabi 
eeskirjadega võimalused abistada rahaliselt ettevõtjaid energiaauditite käigus soovitatud 
meetmete rakendamisel.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raportöör pooldab arukate arvestite paigaldamist juhul, kui kulutõhususe hinnang on 
positiivne, nagu on ette nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate direktiividega 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ, mis aga alati väiketarbijate, nagu kodutarbijate puhul alati ei kehti. Raportöör 
on aga siiski arvamusel, et energianõudlusele reageerimise seisukohast on piisavalt tõendeid 
selleks, et kohustada teatavat elektrienergia kogust tarbivaid ettevõtjaid kasutama arukaid 
arvesteid. 
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui arukate arvestite kasutamisele antakse 
positiivne hinnang, mille andmine on ette 
nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate 
direktiividega 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ, 
tagavad liikmesriigid, et arvestite 
miinimumfunktsioonide määramisel ja 
turuosalistele kohustuste kehtestamisel 
võetakse täielikult arvesse energiasäästu
eesmärke ja lõpptarbijate kasu.

Or. en

Selgitus

Raportöör pooldab arukate arvestite paigaldamist juhul, kui kulutõhususe hinnang on 
positiivne, nagu on ette nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate direktiividega 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ, mis aga alati väiketarbijate, nagu kodutarbijate puhul alati ei kehti. Raportöör 
on aga siiski arvamusel, et energianõudlusele reageerimise seisukohast on piisavalt tõendeid 
selleks, et kohustada teatavat elektrienergia kogust tarbivaid ettevõtjaid kasutama arukaid 
arvesteid. 

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad, 
sealhulgas kaubandussektor, mille 
elektrienergia lõpptarbimine on aastas 
rohkem kui 6000 kWh, paigaldavad 
arukad arvestid hiljemalt 1. jaanuariks 
2015.

Or. en



PR\878374ET.doc 33/91 PE472.358v01-00

ET

Selgitus

Raportöör pooldab arukate arvestite paigaldamist juhul, kui kulutõhususe hinnang on 
positiivne, nagu on ette nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate direktiividega 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ, mis aga alati väiketarbijate, nagu kodutarbijate puhul alati ei kehti. Raportöör 
on aga siiski arvamusel, et energianõudlusele reageerimise seisukohast on piisavalt tõendeid 
selleks, et kohustada teatavat elektrienergia kogust tarbivaid ettevõtjaid kasutama arukaid 
arvesteid. 

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijale 
tehakse kättesaadavaks mõõtmisandmed 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta.
Kui lõpptarbija soovib, tehakse 
mõõtmisandmed tema reaalajas tootmise 
või tarbimise kohta kättesaadavaks talle 
endale või tema nimel tegutsevale 
kolmandale isikule ilma lõpptarbijale 
täiendavaid kulusid tekitamata ja viisil, 
mida saab kasutada tehingute 
tasakaalustatud võrdlemiseks.

Or. en

Selgitus

Raportöör pooldab arukate arvestite paigaldamist juhul, kui kulutõhususe hinnang on 
positiivne, nagu on ette nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate direktiividega 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ, mis aga alati väiketarbijate, nagu kodutarbijate puhul alati ei kehti. Raportöör 
on aga siiski arvamusel, et energianõudlusele reageerimise seisukohast on piisavalt tõendeid 
selleks, et kohustada teatavat elektrienergia kogust tarbivaid ettevõtjaid kasutama arukaid 
arvesteid. 
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raportöör pooldab arukate arvestite paigaldamist juhul, kui kulutõhususe hinnang on 
positiivne, nagu on ette nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate direktiividega 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ, mis aga alati väiketarbijate, nagu kodutarbijate puhul alati ei kehti. Raportöör 
on aga siiski arvamusel, et energianõudlusele reageerimise seisukohast on piisavalt tõendeid 
selleks, et kohustada teatavat elektrienergia kogust tarbivaid ettevõtjaid kasutama arukaid 
arvesteid. 

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist ja kuluarvete esitamist 
kortermajas, kus on tsentraalne kütte- või 
jahutussüsteem. Nimetatud eeskirjades 



PR\878374ET.doc 35/91 PE472.358v01-00

ET

parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet. 

esitatakse juhised parandustegurite kohta, 
mis kajastaksid hoone omadusi, nagu 
näiteks korterite vahelist soojuse ülekannet. 

Or. en

Selgitus

Raportöör pooldab arukate arvestite paigaldamist juhul, kui kulutõhususe hinnang on 
positiivne, nagu on ette nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate direktiividega 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ, mis aga alati väiketarbijate, nagu kodutarbijate puhul alati ei kehti. Raportöör 
on aga siiski arvamusel, et energianõudlusele reageerimise seisukohast on piisavalt tõendeid 
selleks, et kohustada teatavat elektrienergia kogust tarbivaid ettevõtjaid kasutama arukaid 
arvesteid. 

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid nõuavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse teave tema energiaarvete ja 
varasema tarbimise kohta kättesaadavaks 
lõpptarbija poolt määratud 
energiateenuseosutajale. Kui arukas 
arvesti on paigaldatud, keelab liikmesriik 
arvete esitamise tagasiulatuvalt.

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1 ja 2 ning
VI lisas nimetatud teave tehakse kahe 
tunni jooksul või nii kiiresti, kui see 
tehniliselt võimalik on, lõpptarbijatele 
kättesaadavaks tasuta. 

Or. en

Selgitus

Reaalajas antav teave on oluline energia tõhusama kasutamise seisukohast.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Tarbijate teavitamise ja kaasamise 

programm
1. Liikmesriigid töötavad välja riikliku 
strateegia, et edendada väiketarbijate, 
sealhulgas kodutarbijate tõhusat energia 
kasutamist ja võimaldada neil seda teha.
2. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid vähemalt järgmist:
a) loovad nõustamise ja akrediteeritud 
teenuseosutajate ühtse kontaktpunkti 
vastavalt artiklitele 13 ja 14;
b) töötavad välja eri vahendid ja poliitika 
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käitumisharjumuste muutmiseks, 
sealhulgas:
– rahalised soodustused;
– juurdepääs rahastamisele, toetustele ja 
subsiidiumidele;
– teavitamine;
– näidisprojektid; 
– tegevus töökohal;
kuluarveid ja arvete vormi käsitlevale 
teabele esitatavad miinimumnõuded;
c) koostavad programmi tarbijate ja 
tarbijaorganisatsioonide kaasamiseks 
üleminekul arukate arvestite 
kasutamisele, teavitades
– kulutõhusast ja hõlpsasti saavutatavast 
energiakasutuse muutmisest;
– energiatõhususe meetmetest. 

Or. en

Selgitus

Direktiivi teavet ja nõustamist käsitlevad sätted ei ole piisavad, et saavutada lõpptarbijate 
kaasamist püstitatud eesmärkide saavutamisse. Oluline on, et teabe andmine ei oleks eesmärk 
omaette, vaid oleks osa õigusraamistikust, mille kohaselt hinnatakse vaid energiatõhususe 
projektide tulemusi (mitte toodangut), s.t hinnatakse ainult mõõdetavaid muutusi käitumises, 
mitte lihtsalt teavitamist. 

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse karistusi artiklite 6–8 alusel 
vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise 
eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, 
et tagada kõnealuste eeskirjade 
rakendamine. Karistused peavad olema 

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

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad, 
ületama vähemalt viiekordselt vastavates 
riiklikes energiasäästuprogrammides 
võetud kohustuste keskmist maksumust 
ning need tuleb üle kanda artiklis 2 a 
nimetatud rahastamisvahendile.
Liikmesriigid teatavad komisjonile need 
õigusaktid hiljemalt [kaksteist kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ja teatavad 
talle viivitamata kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

Or. en

Selgitus

Nõuete eiramisel määratavad karistused peavad olema niivõrd hoiatavad, et tagavad 
käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmete täiemahulise täitmise.

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet koos kaasnevate 
meetmete ja õiguslike kohustuste 
põhjaliku kirjeldusega, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele. 
Riiklikes kütte- ja jahutuskavades 
võetakse täielikult arvesse direktiivi 
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2004/8/EÜ põhjal koostatud riikide 
tõhusa koostootmise potentsiaali analüüsi 
tulemusi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid nende territooriumil olevast elektri, kütte ja jahutuse 
koostootmispotentsiaalist kasu saama.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad kehtestada lõike 3 
sätetest erandi tegemise tingimused, kui:

välja jäetud

a) VIII lisa punktis 1 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud;
b) lõike 3 punktis b käsitletud käitise 
asukoha nõuet ei saa täita vajaduse tõttu 
paigutada käitis direktiivi 2009/31/EÜ 
alusel loa saanud geoloogilise säilitamise 
koha lähedale; või
c) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena.
Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
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esitatud või muudetud tingimuste kohta.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid nende territooriumil olevast elektri, kütte ja jahutuse 
koostootmispotentsiaalist kasu saama. Seega ei ole erandid põhjendatud.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et linnade ja 
maapiirkondade ruumilist planeerimist 
käsitlevad siseriiklikud õigusaktid 
kohandatakse lõikes 3 osutatud 
loakriteeriumidega ning on kooskõlas 
riiklike kütte- ja jahutuskavadega, millele 
on osutatud lõikes 1. 

5. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 3 
osutatud loakriteeriumid on kooskõlas 
riiklike kütte- ja jahutuskavadega, millele 
on osutatud lõikes 1. 

Or. en

Selgitus

Riiklikke ja piirkondlikke ruumilise planeerimise eeskirju tuleb küll täita, kuid samas peaksid 
liikmesriigid sama kasu ka oma tõhusa koostootmise potentsiaalist.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad kehtestada lõike 6 
sätetest erandi tegemise tingimused, kui:

välja jäetud

a) VIII lisa punktis 1 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
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kättesaadavuse kohta ei ole täidetud; or
b) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena. 
Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid nende territooriumil olevast elektri, kütte ja jahutuse 
koostootmispotentsiaalist kasu saama. Seega ei ole erandid põhjendatud.

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid nende territooriumil olevast elektri, kütte ja jahutuse 
koostootmispotentsiaalist kasu saama. Seega ei ole erandid põhjendatud.

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid nende territooriumil olevast elektri, kütte ja jahutuse 
koostootmispotentsiaalist kasu saama. Seega ei ole erandid põhjendatud.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad oma soojuselektri-
jaamade tootmisvõimsuste üldise 
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energiatõhususe (kasuteguri) tõusu 
vähemalt 1% võrra aastas ning selle tõusu 
vähemalt 60%ni 2025. aastaks. 

Or. en

Selgitus
Tavaelektrijaamadest kuni rafineerimistehasteni ulatuva ELi energiatootmissüsteemi üldine 
kasutegur on üsna madal – alla 35%. Siin võib lähiaastatel saavutada kiiresti suurt 
kokkuhoidu. Liikmesriigid peaksid ära kasutama ka olemasolevad elektri- ja soojusenergia 
koostootmise võimalused.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 10 lõikes 1 nimetatud kindlaks 
tehtud tõhusa koostootmise ning tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse potentsiaalist 
rakendavad liikmesriigid 2020. aastaks 
vähemalt kolmandiku ja 2030. aastaks 
kaks kolmandikku.

Or. en

Selgitus

Tavaelektrijaamadest kuni rafineerimistehasteni ulatuva ELi energiatootmissüsteemi üldine 
kasutegur on üsna madal – alla 35%. Siin võib lähiaastatel saavutada kiiresti suurt 
kokkuhoidu. Liikmesriigid peaksid ära kasutama ka olemasolevad elektri- ja soojusenergia 
koostootmise võimalused.
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid võivad lubada 
võrguenergia ülekande ja jaotamisega 
seoses sotsiaalse eesmärgiga süsteemi- ja 
tariifistruktuurikomponente eeldusel, et 
tariifistruktuurid aitavad suurendada 
elektri tootmise, ülekande, jaotamise ja 
elektrivarustuse üldist tõhusust, 
sealhulgas ka energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_____________
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1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.

Or. en

Selgitus

Soojuse ja elektri koostootmisel on eelisõigusega võrkupääs ja toodetud energia 
eelisjärjekorras kasutamine tervitatav, kuid see ei tohiks takistada taastuvenergia 
eelisõigusega võrkupääsu. Koostootmisjaamad peavad saama tulu selle kasu eest, mida nad 
toovad elektrisüsteemile tervikuna. 

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) rakendavad õigusnorme sobiva 
hüvituse maksmiseks võrgukulude 
kokkuhoiu eest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid tagavad, et 
ülekandevõrgu- ja jaotusvõrguettevõtjad 
kohtlevad tasakaalustavate ja 
kõrvalteenuste jaoks vahendite hankimisel 
nõudlusele reageerijaid, sealhulgas 
energiavahendajaid mittediskrimineerivalt 
ning vastavalt nende tehnilistele 
võimalustele. Ülekandevõrgu- ja 
jaotusvõrguettevõtjad kinnitavad 
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nõudlusele reageerimise mõõtmise 
toimingute ja nõudlusele reageerimise 
programmide finantstoimingute 
teostamise.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususmeetmete tegelik elluviimine eeldab reguleerijate ning ülekandevõrgu- ja 
jaotusvõrguettevõtjate põhjalikku kaasamist. Arukate võrkude kasutuselevõtu kiirendamise 
kõrval tuleb tähtsustada ka riiklike ja piirkondlike nõudlusele reageerimise turgude loomist.

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Liikmesriigid edendavad nõudlusele 
reageerimise kättesaadavust ja oma 
osalemist organiseeritud energiaturgudel, 
nõudes vajaduse korral riikide 
reguleerivatelt asutustelt ja 
ülekandevõrguettevõtjatelt, et need
koostaksid energia- ja 
teenindusvaruturgudel osalemiseks 
tehnilised kirjeldused, lähtuvalt nende 
turgude tehnilistest nõuetest ja võimest 
sealhulgas ka energiavahendajate kaudu, 
nõudlusele reageerida. 
Teenindusvaruturgudel nõudlusele 
reageerimisel osalemiseks vajalik 
tehniline kirjeldus peab sisaldama 
järgmist:
a) osalemiseks vajalik miinimumvõimsus, 
kW;
b) alusmõõtmiste metoodika;
c) nõudlusele reageerimise toimingu 
kestus; 
d) nõudlusele reageerimise toimingu 



PE472.358v01-00 48/91 PR\878374ET.doc

ET

ajastamine;
e) nõudlusele reageerimise toimingu 
etteteatamisaeg;
f) telemeetrilised nõuded;
g) maksed infrastruktuuri olemasolu eest.
Piisava võimsuse skeemide rakendamisel 
tagavad liikmesriigid, et täiel määral 
arvestatakse nõudlusele reageerimisel 
osalemise potentsiaali. Hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ja seejärel iga kahe 
aasta tagant teatavad liikmesriigid 
komisjonile käesolevas lõikes seatud 
eesmärkide täitmiseks võetud meetmetest.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususmeetmete tegelik elluviimine eeldab reguleerijate ning ülekandevõrgu- ja 
jaotusvõrguettevõtjate põhjalikku kaasamist. Arukate võrkude kasutuselevõtu kiirendamise 
kõrval tuleb tähtsustada ka riiklike ja piirkondlike nõudlusele reageerimise turgude loomist.

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 c. Liikmesriigid koostavad nõudlusele 
reageerimise edenemis- ja tegevuskavad, 
mis sisaldavad põhjalikku teavet sellest, 
kuidas nõudlusele reageerimise vahendid 
vastavalt vajadusele koondatakse 
piirkondlikele elektriturgudele, pidades 
silmas eelkõige, kuid mitte ainult 
teenindusvaruturge ja võimsusturge. 
Nõudlusele reageerimise edenemis- ja 
tegevuskava esitatakse komisjonile ja 
avaldatakse 31. detsembriks 2013 ning 
seejärel ajakohastatakse neid vähemalt 
kord iga kahe aasta tagant. Komisjon 
lähtub nõudlusele reageerimise edenemis-
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ja tegevuskavade hindamisel järgmistest 
nõudlusele reageerimise ühtekoondamise 
edukuse kriteeriumidest:
a) turgude ühendamine ning võrdsed 
turule sisenemise tingimused nii tootmis-
kui ka nõudluspoole ressurssidele (tarne-
ja tarbimiskoormustele);
b) nõudlusele reageerimisel tuleks lubada 
nõudluspoole koormuste liitmist, s.t et 
energiavahendajad võivad ühendada 
nõudluspoole erinevad lühiajalised 
ressursid (tarbimiskoormused) üheks 
suureks koormusregulatsiooniplokiks ja 
müüa neid vastavalt vajadusele kas otse 
või enampakkumisel mitmetel 
organiseeritud energiaturgudel, eelkõige 
teenindusvaruturgudel ja 
võimsusturgudel, kuid ka mujal; 
c) kohalike ja piirkondlike 
elektrisüsteemide võimsuspiirangute 
leevendamiseks ja olemasoleva 
infrastruktuuri optimaalseks 
kasutamiseks tuleb lubada kohalikke ja 
piirkondlikke nõudlusele reageerimise 
programme. 

Or. en

Selgitus

Tuleb arendada nõudlusele reageerimise turge. 

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
nimetatud sertifitseerimissüsteemide jaoks 
kehtib üks akrediteerimisraamistik, mis 
loob läbipaistvuse tarbijatele ning tagab,
et nimetatud süsteemid on usaldusväärsed 
ja aitavad täita riiklikke energiatõhususe 
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eesmärke.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täiendatakse uusi lõikeid artikli 14 lõpus. Tähtis on tunnistada, et 
sertifitseerimissüsteemi edukus sõltub tarbijate tunnustusest ja usaldusest.

Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et artikli 14 
punktis -a nimetatud ühtsed 
kontaktpunktid suunavad tarbijad 
akrediteeritud teenuseosutajate juurde.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–a) loovad ühtse kontaktpunkti, kus saab 
elementaarset energiateenuste alast 
nõustamist ning kust tarbijad suunatakse 
akrediteeritud energiatõhususteenuste ja -
kaupade pakkujate juurde;

Or. en
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Selgitus

Kolmanda energiapaketi lähenemisviisist tulenevalt on vaja ühtset kontaktpunkti, kus saab 
elementaarset nõu energiateenuste kohta ja juhatatakse edasi akrediteeritud teenuseosutajate 
juurde. Samas on kaebuste ja kohtuväliste lahenduste tõhusaks käsitlemiseks vaja ühtset 
sõltumatut mehhanismi näiteks energiaombudsmani näol. 

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) kontrollivad ja uuendavad regulaarselt
olemasolevate akrediteeritud 
energiateenuseosutajate ja nende poolt 
osutatavate energiateenuste loendit; 

Or. en

Selgitus

Kolmanda energiapaketi lähenemisviisist tulenevalt on vaja ühtset kontaktpunkti, kus saab 
elementaarset nõu energiateenuste kohta ja juhatatakse edasi akrediteeritud teenuseosutajate 
juurde. Samas on kaebuste ja kohtuväliste lahenduste tõhusaks käsitlemiseks vaja ühtset 
sõltumatut mehhanismi näiteks energiaombudsmani näol. 

Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tagavad näiteks ombudsmani näol 
sõltumatu mehhanismi, mis suudab 
toimida valdkonnaüleselt ning tagada 
kaebuste ja kohtuväliste lahenduste 
tõhusa käsitlemise selliste erimeelsuste 
korral, mis tekivad seoses kodumaja-
pidamiste mitut tarnijat hõlmavate 
energiatõhususprogrammidega;
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Or. en

Selgitus

Kolmanda energiapaketi lähenemisviisist tulenevalt on vaja ühtset kontaktpunkti, kus saab 
elementaarset nõu energiateenuste kohta ja juhatatakse edasi akrediteeritud teenuseosutajate 
juurde. Samas on kaebuste ja kohtuväliste lahenduste tõhusaks käsitlemiseks vaja ühtset 
sõltumatut mehhanismi näiteks energiaombudsmani näol. 

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) toetavad sõltumatuid 
turukorraldajaid, võrgustikke ja 
platvorme, mis viivad kokku 
energiatõhusteenuste nõudluse ja 
pakkumise ning edendavad seost 
energiaauditite ja energiatõhusust 
parandavate meetmete täitmise vahel;

Or. en

Selgitus

Kolmanda energiapaketi lähenemisviisist tulenevalt on vaja ühtset kontaktpunkti, kus saab 
elementaarset nõu energiateenuste kohta ja juhatatakse edasi akrediteeritud teenuseosutajate 
juurde. Samas on kaebuste ja kohtuväliste lahenduste tõhusaks käsitlemiseks vaja ühtset 
sõltumatut mehhanismi näiteks energiaombudsmani näol. 

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) toetavad projektikorraldajaid, kes 
turukorraldajate kõrval nõustavad 
riigiasutusi energiatõhususteenuste 
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riigihankemenetluste ning 
energiatõhususteenuste projekte 
käsitlevate lepingute koostamise, täitmise 
ja järelevalve küsimustes.

Or. en

Selgitus

Kolmanda energiapaketi lähenemisviisist tulenevalt on vaja ühtset kontaktpunkti, kus saab 
elementaarset nõu energiateenuste kohta ja juhatatakse edasi akrediteeritud teenuseosutajate 
juurde. Samas on kaebuste ja kohtuväliste lahenduste tõhusaks käsitlemiseks vaja ühtset 
sõltumatut mehhanismi näiteks energiaombudsmani näol. 

Muudatusettepanek 74

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) avaliku sektori asutuste ostude ja 
aastaeelarve koostamise ning 
raamatupidamise kohta kehtivad õiguslikud 
ja reguleerivad sätted ning haldustavad, et 
avaliku sektori asutusi ei hoitaks tagasi 
investeeringute tegemisest, mis 
parandavad energiatõhusust ja 
minimeerivad eeldatavaid kulusid ehitise 
või seadme kogu olelustsükli kestel;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 75

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) energiaettevõtetele kehtestatud 
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piirangud, mis ei luba neil pakkuda 
energiatõhususteenuseid – eesmärk on 
tagada turul võrdsed 
konkurentsitingimused;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) väljatõrjuvat mõju avaldavad avaliku 
sektori toetusprogrammide piirangud, mis 
ei lase turuosalistel pakkuda energia-
tõhususteenuseid – eesmärk on tagada 
turul võrdsed konkurentsitingimused ja 
arendada veelgi energiatõhususteenuseid 
osutavaid ettevõtteid;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 77

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) mitme omanikuga ettevõtete 
otsustusprotsesse reguleerivad 
liikmesriikide seadused – eesmärk on 
soodustada energiasäästu investeerimist 
ja vastavate fondide moodustamist.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiasäästu võrdlemiseks ja 
võrreldavatesse ühikutesse 
ümberarvestamiseks kohaldatakse IV lisa 
ümberarvestustegureid, välja arvatud 
juhul, kui on õigustatud muude 
ümberarvestustegurite kasutamine.

Energiasäästu võrdlemiseks ja 
võrreldavatesse ühikutesse 
ümberarvestamiseks kohaldatakse IV lisa 
ümberarvestustegureid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artiklis 17 osutatud volitused antakse 
komisjonile üheks aastaks alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest. 

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. 30. aprilliks 2013 ja pärast seda igal 
aastal esitab iga liikmesriik kooskõlas 
XIV lisa punktiga 1 aruande edusammude 
kohta, mis on tehtud riiklike 
energiatõhususe eesmärkide saavutamisel. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 81

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. 30. aprilliks 2013 ja pärast seda iga 
kolme aasta tagant esitab liikmesriik 
täiendava aruande, milles käsitletakse 
riiklikku energiatõhususpoliitikat, 
tegevuskavasid, programme ja meetmeid, 
mis on rakendatud või kavandatud riigi, 
piirkonna ja kohalikul tasandil selleks, et 
parandada energiatõhusust ja saavutada 
artikli 3 lõigetes 1 ja 2 osutatud riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid. Aruannetele 
lisatakse ajakohastatud hinnangud 
eeldatava üldise primaarenergiatarbimise 
kohta aastatel 2014, 2016, 2018 ja 2020 
ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 82

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon koostab hiljemalt 30. aprilliks 
2012 täiendavate aruannete vormi. 
Kõnealune vorm sisaldab XIV lisas
sätestatud miinimumnõudeid. 
Liikmesriigid esitavad oma riiklikud 
täiendavad energiasäästu aruanded 
nimetatud vormi kohaselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõigete 1 ja 2 kohaste riiklike 
energiatõhususe eesmärkide saavutamine ja 
käesoleva direktiivi rakendamine. 
Komisjon saadab igal aastal oma hinnangu 
ja aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Oma hinnangu põhjal võib 
komisjon liikmesriikidele välja anda 
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soovitused. Esimene hinnang ja aruanne 
esitatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 2013. aastal.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi kohane aruandlussüsteem peaks olema võimalikult lihtne, kuid siiski nii 
konkreetne ja selge, et see oleks võrreldav ja aitaks parimaid tavasid kindlaks teha. Süsteemi 
abil tuleks jälgida edusamme ja hinnata eri meetmete tulemuslikkust. Vastav teave tuleks 
avalikustada. 

Muudatusettepanek 84

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 85

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon teeb ettepanekud direktiivi
2003/87/EÜ, direktiivi 2009/28/EÜ, otsuse 
nr 406/2009/EÜ ning direktiivi 
2010/31/EÜ käesoleva direktiiviga 
vastavusse viimiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni kaheetapiline lähenemisviis lükkaks kohustuslike riiklike eesmärkide kehtestamise 
lõpliku otsuse edasi vähemalt 2016. aasta lõpuni, mis on liiga hilja, et 2020. aasta eesmärgile 
veel mõju avaldada. Selline lähenemine ei ole aga enam vajalik, kui riiklikud eesmärgid 
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määratakse juba olemasolevate riiklike eesmärkide, muudetud artikli 3 ja sellega seotud -I 
lisa põhjal. 

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. 30. juuniks 2013 esitab komisjon 
energiasäästu ja energiatõhusate 
tehnoloogiate rahastamise analüüsi ja 
tegevuskava, mille peaeesmärgid on:
a) ühtekuuluvusfondi, struktuurifondide 
ja raamprogrammide parem kasutamine;
b) Euroopa Investeerimispanga ja teiste 
avalike finantsasutuste vahendite parem 
ja ulatuslikum kasutamine;
c) riskikapitali parem kättesaadavus, eriti 
analüüsides energiasäästu investeerimise 
riskijagamisrahastu teostatavust; ning
d) ELi, riiklike ning piirkondlike ja 
kohalike rahaliste vahendite ja muude 
toetuse liikide parem kooskõlastamine.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon esitab 30. juuniks 2018
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

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

aruande artikli 6 rakendamise kohta. 
Vajaduse korral esitab ta pärast aruannet 
õigusakti ettepaneku ühel või mitmel 
järgneval põhjusel:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Tugiprogramm

Toetamaks direktiivi praktilist täitmist 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, töötab komisjon programmi 
„Arukas energeetika – Euroopa“ 
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
nr 1639/2006/EÜ)1 raames välja 
tugiprogrammi. Selle kaudu toetatakse 
kogemuste vahetamist tegevustavade, 
võrdlusnäitajate, võrgustike loomise ja 
uuendustegevuse valdkonnas. 
____________
1 ELT L 310, 9.11.2006, lk 15. 

Or. en

Selgitus
Selliseid käimasolevaid ELi programme nagu „Arukas energeetika – Euroopa” tuleb 
pikendada.
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Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
(1) -I lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I LISA
Riiklikud energiasäästu eesmärgid

A. Riiklik energiasäästu eesmärk 2020. 
aastaks (primaarenergia)
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MAKSIMAALNE 
PRIMAARENERGIA 
TARBIMINE 2020. A. 
(Mtoe)

ENERGIASÄÄSTU 
MIINIMUMEESMÄRK –

PRIMAARENERGIA 
TARBIMISE 

VÄHENDAMINE 2020. 
A. (Mtoe) (S2020)

BELGIA TÄIDETAKSE HILJEM TBD

BULGAARIA TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

TŠEHHI 
VABARIIK

TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

TAANI TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

SAKSAMAA TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

EESTI TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

IIRIMAA TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

KREEKA TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

HISPAANIA TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

PRANTSUSMAA TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

ITAALIA TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

KÜPROS TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

LÄTI TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

LEEDU TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

LUKSEMBURG TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

UNGARI TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

MALTA TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

MADALMAAD TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

AUSTRIA TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

POOLA TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

PORTUGAL TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

RUMEENIA TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

SLOVEENIA TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

SLOVAKI 
VABARIIK

TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

SOOME TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

ROOTSI TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM

ÜHEND-
KUNINGRIIK

TÄIDETAKSE HILJEM TÄIDETAKSE HILJEM
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Siin:
S2020 = vaadeldava liikmesriigi 
energiasääst 2020. aastal

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, Member 
States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or at 
national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work towards an 
indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It will allow the 
Commission to make the necessary monitoring and verification towards the achievement of 
the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this path (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – pealkiri – joonealune märkus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõpptarbija kasutatavate valitud 
kütuseliikide energiasisalduse 
ümberarvestustabel41

Lõpptarbija kasutatavate valitud 
kütuseliikide energiasisalduse 
ümberarvestustabel

41Liikmesriik võib kohaldada ka muid 
ümberarvestuskoefitsiente, kui nende 
kohaldamine on põhjendatud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõnealuses lisas toodud tabelis juba esitatakse rida ümberarvestuskoefitsiente, mida tuleks 
kasutada võimalikult ühetaoliselt kogu ELi piires. Kavandatud joonealune märkus põhjustab 
ebaselgust ja tuleks sellepärast välja jätta.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – 3. joonealune märkus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

[3] Kohaldatakse juhul, kui energiasäästu 
arvutamisel kasutatakse energia 
lõpptarbimisel põhinevat alt-üles 
lähenemisviisi. Elektrienergia säästu 
arvutamisel primaarenergia põhjal 
kohaldavad liikmesriigid vaikimisi
koefitsienti 2,5 ühe kWh elektrienergia 
kohta (alumine kütteväärtus), välja 
arvatud juhul, kui riiklik standardnäitaja 
on seadusega kehtestatud.

Or. en

Selgitus
Lõpptarbimisel saadud energiasäästu primaarenergiaks ümber arvutamisel peaksid kõik 
liikmesriigid vaikeväärtusena kasutama sama koefitsienti. Siiski lubab käesolev direktiiv oma 
ümberarvestustegurit kasutada liikmesriikidel, kes on selle seadusega kehtestanud. 
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Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatõhususkohustuste süsteem Energiasäästukohustuste süsteem

Or. en

Selgitus

Nende riikide kogemuste põhjal, kes on juba kehtestanud sellise energiasäästukohustuste 
süsteemi, on oluline piirduda selle juures vaid sisuliselt täiendavate projektidega. Käesolev 
direktiiv peaks välistama või piirama tegevusi, mis ei ole kuigivõrd täiendava iseloomuga. 

Muudatusettepanek 94

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lühiajalise energiasäästu saavutamise 
meetmed

1. Meetmed, mis ei kuulu energiasäästu 
meetmete hulka

Järgmisi meetmeid peetakse lühiajalise 
energiasäästu meetmeteks:

Artiklis 6 nimetatud 
energiasäästumeetmete hulka ei loeta 
järgmisi meetmeid:

Or. en

Selgitus

Nende riikide kogemuste põhjal, kes on juba kehtestanud sellise energiasäästukohustuste 
süsteemi, on oluline piirduda selle juures vaid sisult täiendavate projektidega. Käesolev 
direktiiv peaks välistama või piirama tegevusi, mis ei ole kuigivõrd täiendava iseloomuga. 
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Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) energiatõhusate 
kompaktluminofoorlampide levitamine või 
paigaldamine,

a) kompaktluminofoorlampide levitamine 
või paigaldamine,

Or. en

Selgitus

Nende riikide kogemuste põhjal, kes on juba kehtestanud sellise energiasäästukohustuste 
süsteemi, on oluline piirduda selle juures vaid sisuliselt täiendavate projektidega. Käesolev 
direktiiv peaks välistama või piirama tegevusi, mis ei ole kuigivõrd täiendava iseloomuga. 

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) teisele kütusele üleminek;

Or. en

Selgitus

Nende riikide kogemuste põhjal, kes on juba kehtestanud sellise energiasäästukohustuste 
süsteemi, on oluline piirduda selle juures vaid sisuliselt täiendavate projektidega. Käesolev 
direktiiv peaks välistama või piirama tegevusi, mis ei ole kuigivõrd täiendava iseloomuga. 

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) selliste majapidamisseadmete 
levitamine või paigaldamine, mida ei 
liigitata kõige tõhusamasse 
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energiamärgise klassi või mille turuosa on 
jõudnud 30%ni;

Or. en

Selgitus

Nende riikide kogemuste põhjal, kes on juba kehtestanud sellise energiasäästukohustuste 
süsteemi, on oluline piirduda selle juures vaid sisuliselt täiendavate projektidega. Käesolev 
direktiiv peaks välistama või piirama tegevusi, mis ei ole kuigivõrd täiendava iseloomuga. 

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) selliste soojuspumpade levitamine või 
paigaldamine, mille COP-väärtus on 4 või 
alla selle;

Or. en

Selgitus

Nende riikide kogemuste põhjal, kes on juba kehtestanud sellise energiasäästukohustuste 
süsteemi, on oluline piirduda selle juures vaid sisuliselt täiendavate projektidega. Käesolev 
direktiiv peaks välistama või piirama tegevusi, mis ei ole kuigivõrd täiendava iseloomuga. 

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) energiaauditid, c) arukate arvestite levitamine või 
paigaldamine;

Or. en

Selgitus

Nende riikide kogemuste põhjal, kes on juba kehtestanud sellise energiasäästukohustuste 
süsteemi, on oluline piirduda selle juures vaid sisuliselt täiendavate projektidega. Käesolev 
direktiiv peaks välistama või piirama tegevusi, mis ei ole kuigivõrd täiendava iseloomuga. 
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Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1 a osa – (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lühiajalise energiasäästu 
saavutamise meetmed
a) selliste majapidamisseadmete 
levitamine või paigaldamine, mis 
liigitatakse kõige tõhusamasse 
energiamärgise klassi ja mille turuosa ei 
ole jõudnud 30%ni;
b) selliste soojuspumpade levitamine või 
paigaldamine, mille COP-väärtus on üle 
4;
c) energiaauditid.

Or. en

Selgitus

Nende riikide kogemuste põhjal, kes on juba kehtestanud sellise energiasäästukohustuste 
süsteemi, on oluline piirduda selle juures vaid sisuliselt täiendavate projektidega. Käesolev 
direktiiv peaks välistama või piirama tegevusi, mis ei ole kuigivõrd täiendava iseloomuga. 

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
5. lisa – 2. osa – lõik 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taatlemise, dokumentatsiooni ja aruandluse 
eest vastutab riigi reguleeriv asutus. 
Kohustatud isikud peavad igal aastal 
teostama kvaliteedikontrolli ja iga kahe aasta 
järel läbi viima sõltumatu auditi. Riigi 
reguleeriv asutus korraldab igal aastal 
dokumentatsiooni ja aruandluse erikontrolli. 
Samuti kinnitab ta standardnäitajad 
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(oletatav energiasääst) ja kasutatava 
metoodika.

Or. en

Selgitus

Uue korra usaldusväärsuse kindlustamiseks peab energiasäästu arvutused tegema, 
taatlemised läbi viima ja metoodikad kinnitama sõltumatu asutus.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu direktiiv
5. lisa – 2. osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevas raamistikus peavad kohustatud 
isikud energiasäästu arvutamiseks artikli 6 
lõike 2 kohaldamisel kasutama üht või 
mitut järgmist meetodit: 

Or. en

Selgitus

Uue korra usaldusväärsuse kindlustamiseks peab energiasäästu arvutused tegema, 
taatlemised läbi viima ja metoodikad kinnitama sõltumatu asutus.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

punktides 3 ja 4 sätestatud vaikeväärtused 
ja meetmete eluiga, kui riigi tasandil 
standardväärtusi ja meetmete eluiga ei ole 
kehtestatud. Tehnoloogiliste uuenduste 
kajastamiseks ajakohastab komisjon igal 
aastal vaikeväärtusi ja meetmete eluiga.
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Or. en

Selgitus

Uue korra usaldusväärsuse kindlustamiseks peab energiasäästu arvutused tegema, 
taatlemised läbi viima ja metoodikad kinnitama sõltumatu asutus.

Muudatusettepanek 104 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – punkt 3.1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

a. ERALDI KÜLMIKUD JA KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIKUD
Külmikud-
sügavkülmikud

Sügavkülmik
ud

*Klass A+ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 64 62

**Klass A+ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 76 73
Klass A++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 129 123
Klass A+++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 193 185

Muudatusettepanek
a. ERALDI KÜLMIKUD JA KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIKUD

Külmikud-
sügavkülmikud

Sügavkülmik
ud

välja jäetud välja jäetud välja jäetud

välja jäetud välja jäetud välja jäetud

Klass A++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) andmed puuduvad

andmed 
puuduvad
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Klass A+++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) andmed puuduvad

andmed 
puuduvad

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus toodud säästu vaikeväärtuste arvutamisel võetakse aluseks 
energiamärgise kõige väiksema tõhususega klassi tõhusus. Niisuguste säästu vaikeväärtuste 
kasutamisel arvestatakse suuri sääste seal, kus tegelikult midagi ei säästeta. Et seda vältida, 
peab arvutuste tegemine ja säästu määramine toimuma konservatiivsemalt. Ettepanekus 
esitatud väärtused arvutas raportööri ülesandel Topten (www.topten.eu/, tarbijale suunatud 
võrguotsinguvahend, mis aitab leida eri tootekategooriate parimaid tooteid).

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – punkt 3.1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

b. SÜGAVKÜLMIKUD JA KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIKUD KOOS
Külmik-
sügavkülmikud ja 
sügavkülmikud

*Klass A+ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 64
**Klass A+ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 75
Klass A++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 128
Klass A+++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 191

Muudatusettepanek

b. SÜGAVKÜLMIKUD JA KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIKUD KOOS
Külmik-
sügavkülmikud ja 
sügavkülmikud
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*Klass A+ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 0
**Klass A+ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 0
Klass A++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 68
Klass A+++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 125

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus toodud säästu vaikeväärtuste arvutamisel võetakse aluseks 
energiamärgise kõige väiksema tõhususega klassi tõhusus. Niisuguste säästu vaikeväärtuste 
kasutamisel arvestatakse suuri sääste seal, kus tegelikult midagi ei säästeta. Et seda vältida, 
peab arvutuste tegemine ja säästu määramine toimuma konservatiivsemalt. Ettepanekus 
esitatud väärtused arvutas raportööri ülesandel Topten (www.topten.eu/, tarbijale suunatud 
võrguotsinguvahend, mis aitab leida eri tootekategooriate parimaid tooteid).

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – punkt 3.1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

c. KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD PESUMASINAD
*Kuni 30. novembrini 2013
Klass A+ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 26
Klass A++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 46
Klass A+++ eeldatav 
sääst (kWh/aasta) 63

*Alates 1. detsembrist 2013
Klass A++ eeldatav 
sääst (kWh/aasta) 20
Klass A+++ eeldatav 
sääst (kWh/aasta) 37
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*Alates 1. detsembrist 2013 on kodumajapidamises kasutatavate, nimimahutavusega 4 kg või 
rohkem pesumasinate energiatõhususe indeks väiksem kui 59 (vt komisjoni määruse (EL) nr 
1015/2010 I lisa).

Muudatusettepanek

c. KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD PESUMASINAD
*Kuni 30. novembrini 2013
Klass A+ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 0
Klass A++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 29
Klass A+++ eeldatav 
sääst (kWh/aasta) 55

*Alates 1. detsembrist 2013
Klass A++ eeldatav 
sääst (kWh/aasta) 13
Klass A+++ eeldatav 
sääst (kWh/aasta) 37

*Alates 1. detsembrist 2013 on kodumajapidamises kasutatavate, nimimahutavusega 4 kg või 
rohkem pesumasinate energiatõhususe indeks väiksem kui 59 (vt komisjoni määruse (EL) nr 
1015/2010 I lisa).

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus toodud säästu vaikeväärtuste arvutamisel võetakse aluseks
energiamärgise kõige väiksema tõhususega klassi tõhusus. Niisuguste säästu vaikeväärtuste 
kasutamisel arvestatakse suuri sääste seal, kus tegelikult midagi ei säästeta. Et seda vältida, 
peab arvutuste tegemine ja säästu määramine toimuma konservatiivsemalt. Ettepanekus 
esitatud väärtused arvutas raportööri ülesandel Topten (www.topten.eu/, tarbijale suunatud 
võrguotsinguvahend, mis aitab leida eri tootekategooriate parimaid tooteid).
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Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – punkt 3.1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

d. KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD NÕUDEPESUMASINAD
Kuni 30. novembrini 2013**

Klass A+ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 37

Klass A++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 69
Klass A+++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 97

**Alates 1. detsembrist 2013

Klass A++ eeldatav 
sääst (kWh/aasta) 32
Klass A+++ 
eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 60

**Alates 1. detsembrist 2013 on kodumajapidamises kasutatavate, nimimahutavusega 
vähemalt 11 nõudekomplekti nõudepesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate, 
nimimahutavusega 10 nõudekomplekti ning laiemate kui 45 cm nõudepesumasinate 
energiatõhususe indeks (EEI) alla 63 (vt komisjoni määruse (EL) nr 1016/2010 I lisa)

Muudatusettepanek

d. KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD NÕUDEPESUMASINAD
Kuni 
30. novembrini 2013**

Klass A+ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 0
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Klass A++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 33
Klass A+++ eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 61

**Alates 1. detsembrist 
2013
Klass A++ 
eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 32
Klass A+++ 
eeldatav sääst 
(kWh/aasta) 60

**Alates 1. detsembrist 2013 on kodumajapidamises kasutatavate, nimimahutavusega 
vähemalt 11 nõudekomplekti nõudepesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate, 
nimimahutavusega 10 nõudekomplekti ning laiemate kui 45 cm nõudepesumasinate 
energiatõhususe indeks (EEI) alla 63 (vt komisjoni määruse (EL) nr 1016/2010 I lisa)

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus toodud säästu vaikeväärtuste arvutamisel võetakse aluseks 
energiamärgise kõige väiksema tõhususega klassi tõhusus. Niisuguste säästu vaikeväärtuste 
kasutamisel arvestatakse suuri sääste seal, kus tegelikult midagi ei säästeta. Et seda vältida, 
peab arvutuste tegemine ja säästu määramine toimuma konservatiivsemalt. Ettepanekus 
esitatud väärtused arvutas raportööri ülesandel Topten (www.topten.eu/, tarbijale suunatud 
võrguotsinguvahend, mis aitab leida eri tootekategooriate parimaid tooteid).

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – punkt 3.2

Komisjoni ettepanek

3.2. Eluruumide valgustus

Energiasääst GLS-lambi asendamisel kompaktluminofoorlambiga (CFL): 16 
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kWh/aasta

Energiasääst GLS-lambi asendamisel LED-lambiga: 17 kWh/aasta

Muudatusettepanek

3.2. Eluruumide valgustus

välja jäetud

Energiasääst GLS-lambi asendamisel LED-lambiga: 12 kWh/aasta

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus toodud säästu vaikeväärtuste arvutamisel võetakse aluseks 
energiamärgise kõige väiksema tõhususega klassi tõhusus. Niisuguste säästu vaikeväärtuste 
kasutamisel arvestatakse suuri sääste seal, kus tegelikult midagi ei säästeta. Et seda vältida, 
peab arvutuste tegemine ja säästu määramine toimuma konservatiivsemalt. Ettepanekus 
esitatud väärtused arvutas raportööri ülesandel Topten (www.topten.eu/, tarbijale suunatud 
võrguotsinguvahend, mis aitab leida eri tootekategooriate parimaid tooteid).

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek

4. Meetmete vaikimisi eluiga

Energiatõhususe parandamise meede 
(komponendi asendamine)

Vaikimisi eluiga 
aastates

Küttekatel, kondensatsiooniga 20
Küttekatel – tavaline, heitgaaside otse 
väljajuhtimisega

20

Õli- ja gaasipõletid 10
Reguleerimisseadmed 15-20
Reguleerimissüsteem – tsentraliseeritud 15-25
Reguleerimissüsteem - ruumis 15-25
Kütte reguleerimine: 10
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reguleerimisventiilid, automaatne
Arvestid 10

Muudatusettepanek

4. Meetmete vaikimisi eluiga

Energiatõhususe parandamise meede 
(komponendi asendamine)

Vaikimisi eluiga 
aastates

Küttekatel, kondensatsiooniga 12
Küttekatel – tavaline, heitgaaside otse 
väljajuhtimisega

12

Õli- ja gaasipõletid välja jäetud
Reguleerimisseadmed välja jäetud
Reguleerimissüsteem – tsentraliseeritud välja jäetud
Reguleerimissüsteem - ruumis välja jäetud
Kütte reguleerimine: 
reguleerimisventiilid, automaatne

välja jäetud

välja jäetud välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus toodud säästu vaikeväärtuste arvutamisel võetakse aluseks 
energiamärgise kõige väiksema tõhususega klassi tõhusus. Niisuguste säästu vaikeväärtuste 
kasutamisel arvestatakse suuri sääste seal, kus tegelikult midagi ei säästeta. Et seda vältida, 
peab arvutuste tegemine ja säästu määramine toimuma konservatiivsemalt. Ettepanekus 
esitatud väärtused arvutas raportööri ülesandel Topten (www.topten.eu/, tarbijale suunatud 
võrguotsinguvahend, mis aitab leida eri tootekategooriate parimaid tooteid).

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V a lisa
Energiasäästu valem
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kus:
n – energiatõhususe direktiivi 
kehtestamisest möödunud aastate arv,
Ei – energiamüük aastal n,
Sn – energiasäästukohustused aastal n.

Or. en

Selgitus

Vastavalt energiasäästu süsteeme käsitlevale artiklile 6 peaks iga liikmesriik tagama, et 
1,5%line energiasääst oleks igal eelnenud aastal saavutatud säästu täienduseks. Valem aitab 
mõista kumulatiivset säästu, nagu on ette nähtud komisjoni ettepaneku artikli 6 lõikes 1.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 1. osa – 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; 

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 1. osa – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriigi avaliku sektori omanduses 
olevate ja eelmisel aastal renoveeritud 
hoonete üldpõrandapind. 

d) liikmesriigi piirkondlike või kohalike 
avaliku sektori organite ja asutuste 
omanduses või kasutuses olevate ja 
eelmisel aastal artikli 4 lõike 1 kohaselt 
renoveeritud hoonete üldpõrandapind.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 1. osa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) artikli 6 lõikes 1 osutatud riiklike 
energiatõhususkohustuste süsteemides või 
artikli 6 lõike 9 kohaldamisel võetud 
muude meetmetega saavutatud 
energiasääst.

e) artikli 6 lõikes 1 osutatud riiklike 
energiatõhususkohustuste süsteemides 
saavutatud energiasääst.

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 1. osa – viimane lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses aruandes esitatakse ka artikli 3 
lõikes 1 osutatud riiklik eemärk.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 2. osa – punkt 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõikes 1 
sätestatud riigisisene soovituslik
energiasäästu eesmärk;

Käesoleva direktiivi artikli 3a lõikes 3 ja 
artiklis 4, samuti direktiivi 2006/32/EÜ 
artikli 4 lõikes 1 sätestatud riigisisesed 
soovituslikud energiasäästu eesmärgid;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 2. osa – punkt 3.-1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.-1. Rahaline tugi (artikkel 2a)
Täiendavad aruanded sisaldavad teavet 
rahastamisvahendite loomise ning 
rahaliste vahendite kättesaadavuse kohta 
kooskõlas artikli 2a lõikega 1. 
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 2. osa – punkt 3.-1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.-1a. Hoonete renoveerimine (artikkel 
3a)
Täiendavad aruanded sisaldavad 
hinnangut artiklis 3a osutatud riikliku 
hoonete renoveerimise kava rakendamisel 
saavutatud edusammude kohta.
Täiendavad aruanded sisaldavad eelkõige 
hinnangut meetmetele, mille sihiks on 
tagada, et: 
üürnikud ei kanna rahalist kahju, 
sotsiaalküsimustega tegeldakse,
kõige enne renoveeritakse kõige 
halvemate energiatõhususe näitajatega 
hooned,
vastavalt artikli 3a lõigetele 3, 4 ja 5.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 2. osa – punkt 3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavad aruanded sisaldavad kooskõlas 
IV lisaga valitud riiklikke koefitsiente.

Täiendavad aruanded sisaldavad vastavalt 
artiklile 16 kohaldatavaid riiklikke 
ümberarvestustegureid, mis on kooskõlas 
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IV lisaga.
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 
lühikirjeldust.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – 2. osa – punkt 3.3. a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.3 a. Tarbijate teavitamise ja kaasamise 
programm (artikkel 8a)
Täiendavad aruanded sisaldavad 
hinnangut edusammude kohta, mida on 
saavutatud artiklis 8a osutatud riikliku 
väikeenergiatarbijate kaasamise 
strateegia rakendamisel. 

Or. en

Selgitus
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SELETUSKIRI

I. ENERGIATÕHUSUS – KAS NÜÜD VÕI EI IIALGI

Kui Euroopa Liit ei suuda saavutada energiatõhusust, siis nurjuvad liidu püüdlused ka 
kliimamuutuse, energiajulgeoleku, rohelise majanduskasvu ja sotsiaalkaitse valdkonnas.

1) Kuidas tulla toime kliimamuutuse ja ressursinappusega
Need kliima- ja energiapoliitika stsenaariumid, mis vastavad ülemaailmsele 2 °C eesmärgile, 
eeldavad ulatuslikku energia kokkuhoidu ja energiatõhususe poliitikat1. Ühtlasi on 
energiatõhusus osutunud odavaimaks ja kiireimaks CO2 heidete vähendamise viisiks2. 

2) ELi energiavälisvõla vähendamine ja liidu geopoliitilise sõltumatuse ning 
energiajulgeoleku suurendamine
EL kulutab energia importimiseks üle 400 miljardi euro aastas. Minimaalse 20%lise 
energiasäästu eesmärgi saavutamine mitte üksnes ei suurenda meie energiajulgeolekut, vaid 
ühtlasi vähendab vähemalt 50 miljardi euro võrra aastas jõukuse ülekandmist ELi riikidest 
energiat tootvatesse riikidesse.

3) Säästva arengu tagamine majanduskriisi tingimustes
ELi juhtiv roll tõhusa tehnoloogia ja teenuste kavandamisel, rakendamisel ja tootmisel on 
ohtu sattunud. Euroopa ettevõtted on teatavates valdkondades küll endiselt turuliidrid, kuid 
energiatõhususe turu laiendamine ja süvendamine ELi piires aitab neil keskkonnasõbraliku 
tehnoloogia ettevõtetel ülemaailmses konkurentsis osaleda.
Täiendava erainvesteerimiskapitali ligitõmbamise abil luuakse ELis kohalikul ja riigi tasandil 
miljoneid töökohti, sealhulgas ehitussektoris. Ühtlasi aidatakse ELi rasketööstusel ning 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel saavutada suuremat energiatootlikkust, mis on 
ülemaailmsel turul konkureerimiseks hädavajalik.

4) Energiahindade kontrollimine
Energiatarnijate konkurents üksi ei aita energiahindu kontrolli all hoida ning energiaühiku 
hinnatõus tõenäoliselt jätkub. Seetõttu tuleb rakendada poliitikat ja meetmeid, mille 
tulemuseks oleks energiatarbimise absoluutne vähenemine, mis vähendab tarbijate üldisi 
kulutusi energiale, vabastades seega ELi kodanike ning ettevõtete tulud ning vähendades 
avaliku sektori kulusid.

Tõhusate säästumeetmete abil on 2030. aastaks võimalik vähendada elektrijaamade 
investeerimisvajadust 50% võrra ja ülekandevõrkude investeerimisvajadust 30% võrra. Lisaks 
tekitab riigisiseste ja piirkondlike nõudlusele vastamise turgude kujunemine surve 
elektrienergia hulgihindade vähendamiseks3.
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Energiaühiku hinna tõstmine majanduskriisi ajal mõjutab ka väikese sissetulekuga 
majapidamisi. Energiavaesuse vähendamine peab olema käesoleva õigusakti keskne ülesanne.

II. ELi ENERGIATÕHUSUSE DIREKTIIV: KONKREETSED MEETMED TUNGIVA 
VAJADUSE RAHULDAMISEKS
Energiasäästu, energiatõhususe ja innovatsiooni tugevdamiseks, mastaabisäästu 
saavutamiseks ja bürokraatliku koormuse vähendamiseks kõigis liikmesriikides on vaja ELi 
ühist lähenemist. ELi tõhususpoliitika tugineb olemasolevale ja hästi toimivale piirkondlikule 
ja riiklikule poliitikale, võimaldades vajalikku paindlikkust kohalike ja siseriiklike erinevuste 
arvessevõtmiseks.
ELi edu tuleb rajada kahele alusele:

a) tõhususmeetmete eelfinantseerimine

Eelarvelise ebakindluse ajal ei saa investorite usaldus rajaneda (ainult) riiklikule toetusele.
Selleks, et suunata vajalikku erakapitali energiatõhususe sektorisse, soovitab raportöör 
järgmist:

– siduvad eesmärgid ja meetmed: kliimat ja taastuvenergiat käsitleva ELi 
seadusandlusega seotud kogemused näitavad, et liikmesriikidele on vaja siduvaid 
eesmärke. Need suurendavad nähtavust, poliitilist ja investeeringukindlust ning 
aitavad vahendeid ja tegevust mobiliseerida. Rangetest energiatõhususe meetmetest 
ELi majandusele ja kodanikele tulenev üldine positiivne makromajanduslik ja 
geopoliitiline kasu õigustab siduvate eesmärkide kehtestamist.

– uued stabiilsed valitsusvälised vahendid: Ameerika Ühendriikide kogemused 
avalikele huvidele vastavate süsteemi kasutamise tasudega ning mitme ELi 
liikmesriigi kogemused energiasäästmise kohustuste kehtestamisel 
(Ühendkuningriigis, Taanis ja Prantsusmaal), näitavad, et väikeste lõivude või 
kohustuste kehtestamine kõigile tarbijatele või hulgimüüjatele võib olla oluline ja 
püsiv rahastamisallikas.

– uued ettevõtlusmudelid: energiateenuse ettevõtted USAs ja Hiinas eelrahastavad 
suures ulatuses energiatõhususe investeeringuid. Tulu jagatakse seejärel ettevõtete ja 
nende klientide vahel. Samas suunas liigub ka Ühendkuningriigi energiasäästumudel.

b) tehnoloogilise, rahalise ja sotsiaalse innovatsiooni käivitamine

– õppimisprotsessi kiirendamine: ulatusliku uuendamise kulude kiiremaks 
vähendamiseks on vaja investeeringute kriitilist massi, et kiiremini käivitada vajalik 
tehnoloogiline ja ennekõike organisatsiooniline innovatsioon.

– avaliku osaluse suurendamine: tõhususmeetmete kehtestamisse tuleb kaasata 
kohaliku ja piirkondliku tasandi tarbijaorganisatsioonid.
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Seetõttu soovitab raportöör kõnealuse direktiivi ettepaneku puhul järgmist lähenemist:

1) ELi ja riiklikul tasandil siduvate eesmärkide määramine (artiklid 1 ja 3)
Kõnealune direktiiv võimaldab ELil täita riigipeade 2007. aasta märtsi ja 2011. aasta 
veebruari energia- ja kliimakohustusi. ELi energiatõhususe 20%line suurendamine aitab 
saavutada 368 miljoni tonni naftaekvivalendi (Mtoe) säästmise 2020. aastaks, võrreldes 
selleks aastaks prognoositud tarbimisega.

Kuid praeguse tempo juures suudetakse saavutada vaid pool eesmärgist, mis tähendab 1000 
euro raiskamist majapidamise kohta4 aastas ning toob kaasa tarbetu uute elektrijaamade 
ehitamise ja suuremate gaasi- ning naftakoguste importimise. 

Ulatuslikud uuringud on näidanud, et energiasäästu puudujääki oleks võimalik tasa teha, kui 
kiiresti rakendada uued meetmed5, kuid komisjoni soovitatud kaheastmeline lähenemine 
eesmärkide seadmisel tähendab tegelikkuses, et vajalik tegevus lükatakse edasi vähemalt kuni 
2016. aastani – see on vastuvõetamatu. 

Siduvaid eesmärke tuleks kohaldada ühtlaselt, jõupingutuste jagamise süsteemi abil, 
kasutades riigipõhiseid energiakasutuse lähtepunkte. Praegune energiakasutuse parandamise 
potentsiaal on kogu ELis sarnane ning mitmed uuringud on näidanud, et isegi pikka aega 
energiatõhususe poliitikat rakendanud riigid ei ole veel energiasäästmise täielikku 
majanduslikku kasu saavutanud ega tehniliste piirideni jõudnud.6

Seetõttu on raportöör veendunud, et iga riik peaks oma praegusest energiatarbimise tasemest 
lähtudes saavutama sama energiasäästmise protsendimäära. Vastavaid riiklikke eesmärke 
tuleks väljendada primaarenergia põhjal, et võimaldada aja jooksul saavutatavate 
edusammude mõõtmist ja võrdlemist kogu ELi ulatuses.
Nagu alltoodud joonis7 näitab, on 20%lise tõhususe eesmärgid riiklikul tasandil võimalik 
saavutada erinevate meetmete kombineerimisega eri sektorites. Kuid kaugelt kõige tõhusam 
meede 20%lise üldeesmärgi saavutamiseks on 1,5% suurune iga-aastane 
energiasäästukohustus lõpptarbijate juures (vastavalt artiklis 6 sätestatule).
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2) Energiatõhususe (eel)finantseerimisvahendite kavandamine ja tugevdamine (artikkel 2 
a (uus))

Euroopa energiasäästmise eesmärgi saavutamiseks vajatakse järgmise kümne aasta jooksul 
800–1200 miljardi euro ulatuses investeeringuid.8 Nende investeeringute tasuvusaeg on 
tavaliselt 4–8 aastat ning see aitab luua arvukalt töökohti ja ergutada innovatsiooni. Kuid 
vajaliku erakapitali leidmiseks on vaja toetust.

– Kavandatud direktiiviga tuleks ette näha spetsiaalsete riiklike fondide loomine, kasutades 
ELi olemasolevaid rahastamisvooge, nagu struktuurifondid ja ühtekuuluvusfond, kus tuleks 
esikohale seda energiatõhusus ning tõhususinvesteeringutele keskendatud projektivõlakirjad. 
Lisaks peaksid uuenduslikud rahastamisvahendid, nagu käibefondid, kasutama ELi fonde ning 
heitkogustega kauplemisest saadavat riiklikku tulu erakapitali kaasamiseks. Pikendada tuleks 
ka käimasolevaid ELi programme, nagu programm „Arukas energeetika-Euroopa”.

– Suur osa vajalikest vahenditest on võimalik saada artikli 6 kohaselt ette nähtud 
säästukohustuste tulemusel. Nimetatud säästukohustuste täitmine annaks 2020. aastaks 
tulemuseks umbes 400 miljardi euro suuruse summa. Säästukohustuste kavad kujutavad 
endast püsivat, prognoositavat ja tugevat finantsvahendit ning aitavad ühtlasi kiirendada ELi 
energeetikaettevõtete üleminekut uuele ettevõtlusmudelile.

– Riiklikud ametiasutused peaksid ühtlasi arvestama võimalusega ergutada erasäästude 
kasutamist energiatõhususe investeeringuteks spetsiaalsete finantsvahendite abil (näiteks 
Prantsuse projekt „livret d’épargne Vert” või ELi kavandatav seadusandlus roheliste 
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investeerimisfondide kohta). 

3) Hoonete energiatõhususe tugevdamine (artikkel 4a (uus), artikkel 4)
ELi kehtivad õigusaktid ei anna vajalikuks paradigmamuutuseks piisavat alust, seetõttu teeb 
raportöör ettepaneku valida pikaajalisem lähenemine, koostades 2050. aasta riiklikud hoonete 
tegevuskavad, milletaolised on koostamisel ka Saksamaal.

Hoonete arvele läheb 40% kogu ELi energiatarbimisest ning olemasolevate ehitiste 
säästupotentsiaal on märkimisväärne ja suuremalt osalt kasutamata.

Järgneval joonisel on näha, et liikmesriigid peavad suurendama energiaga seotud 
renoveerimise määra vähemalt 2%ni aastas ning püüdma iga renoveerimisega suuremat 
kokkuhoidu saavutada.

Raportöör avaldab heameelt avaliku sektori asutuste hoonete 3%lise siduva 
renoveerimiskohustuse üle. Avaliku sektori asutustele kuuluvad või nende kasutuses olevad 
hooned võivad anda tõuke vajalikuks tehniliseks, rahaliseks ja korralduslikuks 
innovatsiooniks (eelkõige täielikuks renoveerimiseks) ning energiateenuste turu loomiseks.

4) Riigihanke ja muude meetmete tugevdamine, et kiirendada aegunud ja ebatõhusate 
energiat tarbivate toodete asendamise tempot (artikkel 5)

Et toodete energiasäästlikkuse poliitikast täit kasu saada, on vaja jõulist riikliku tasandi 
tegevust nii riigihangete valdkonnas kui ka tarbijate üldise nõudmise kujundamisel kõrgeima 
klassi toodete järele.

5) Energia lõpptarbimise säästueesmärgi määramine (artikkel 6)
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Tegemist on direktiivi keskse artikliga. Raportöör on veendunud, et soovitatud 1,5%line 
aastane säästukohustus peab kehtima kogu majandusele tervikuna ning hõlmama ka 
transpordisektorit, millel on märkimisväärne, kuid seni veel realiseerimata majanduslik 
säästupotentsiaal.

Elektrienergia säästmine tuleb seada esikohale, sest elektritarbimine kasvab kiiresti ja ühe 
elektrienergiaühiku tootmiseks on vaja mitme (vähemalt 2,5) primaarenergia ühiku suurust 
sisendit.
Kohustatud osalistel tuleks lubada teostada osa oma kohustustest maksetena spetsiaalsesse 
fondi. Tuleb kasutusele võtta meetmed, mis aitaksid vältida kahekordset arvestamist, st 
nõutav energiasääst peab olema saavutatud meetmete abil, mis täiendavad olemasolevaid 
seadusandlikke nõudeid, näiteks Ecodesigni nõudeid.

6) Kuidas muuta tööstus ja VKEd energiatootlikumaks (artikkel 7)
Tööstusharude ja VKEde jaoks on vaja täiendavaid stiimuleid, et liikuda audititelt kiiresti 
edasi uute energiajuhtimissüsteemide ja investeeringute juurde, mis annavad tõelist ja olulist 
energiasäästu. Taani, Soome, Hollandi ja Rootsi positiivse eeskuju põhjal teeb raportöör 
ettepaneku seostada energiasäästukohustuste skeemid, riiklik maksuvähenduskord ja ELi 
riigiabi eeskirjad, et aidata ELi ettevõtetel energiakulude vähendamise teel 
konkurentsivõimelisemaks muutuda. 

7) Käitumise muutmine tarbijate, linnade ja piirkondade kaasamise teel (artikkel 8)
Raportöör kiidab heaks arukate arvestite paigaldamise, mis võib aidata tarbijatel oma 
energiatõhususkäitumist parandada.
Tarbijaorganisatsioonidele tuleb anda suurem roll riikliku energiapoliitika kujundamisel ning 
tuleb kehtestada vajalikud meetmed tarbijate kaitsmiseks põhjendamatu hinnatõusu eest.
Tuleb tugevdada kohalike ja piirkondlike haldusstruktuuride rolli energiatõhususe teostamisel 
(nt „Low energy Cities”, „2000 Watt Society”, „Covenant of Majors”).

8) ELi energeetikasüsteemi tõhususe suurendamine (artiklid 10 ja 11, artikli 19 lõige 5)
Tavaelektrijaamadest kuni rafineerimistehasteni ulatuva ELi energiamuundamissüsteemi 
üldine kasutegur on üsna madal – alla 35%. Seega on siin võimalik märgatav ja kiire 
säästmine.

Tuleb tagada, et uute investeeringute kasutamisel rakendatakse parimat võimalikku 
tehnoloogiat (BAT-standardid), kuid eelkõige peab EL veel kord läbi vaatama energia, 
soojuse ja jahutuse koostootmise potentsiaali. Seega peavad artiklis 10 ette nähtud erandid 
jääma piiratuks. Samas peavad koostootmisjaamad saama tulu selle kasu eest, mida nad 
toovad elektrisüsteemile tervikuna, sest koostootmisseadmetest võib kasu olla ka energia ja 
elektri salvestamisel.

Soojuse ja elektri koostootmisel on eelisõigusega võrkupääs ja toodetud energia 
eelisjärjekorras kasutamine tervitatav, kuid see ei tohiks takistada taastuvenergia 
eelisõigusega võrkupääsu.
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9) Reguleerijate ja ülekandevõrguettevõtjate rollide selge määratlemine ning 
nõudlusturu loomine (artikkel 12)
Energiatõhususmeetmete praktiline elluviimine eeldab reguleerijate ning ülekandevõrgu- ja 
jaotusvõrguettevõtjate põhjalikku kaasamist. Arukate võrkude kasutuselevõtu kiirendamise 
kõrval tuleks tähtsustada ka riiklike ja piirkondlike nõudlusele reageerimise turgude loomist.

Ameerika Ühendriikides võimaldavad nõudluse reageerimise programmid tarbijatele juba 
suurt kokkuhoidu (PJMi9 hiljutise võimsuste oksjoni tulemusel 1,2 miljardit dollarit). Artiklist 
12 lähtudes peaksid ELi reguleerijad kõrvaldama tõkked, mis takistavad väiksemaid tarbijaid 
ja energiavahendajaid tasakaalustamises ja muudes kõrvalteenustes osalemast. 

10) Õiglase ja avatud konkurentsi tagamine laiemal ELi energiateenuste turul (artiklid 
13, 14, 15)
ELi kasvaval energiasäästmise teenuste turul tuleb vähendada bürokraatiat, nt kõrvaldada 
kolmandate osaliste investeeringuid takistavad riigisisesed tõkked. Samuti tuleks paika panna 
kaitsemeetmed, kindlustamaks, et energiaettevõtted ei sunniks väiksematele konkurentidele 
peale konkurentsivastast käitumist.

11) Energiatõhususpoliitika parem juhtimine (artikkel 19)
Käesoleva direktiivi kohane aruandlussüsteem peaks olema võimalikult lihtne, kuid siiski 
piisavalt konkreetne ja selge, et see oleks võrreldav ja aitaks parimaid tavasid kindlaks teha.
Süsteemi abil tuleks jälgida edusamme ja hinnata eri meetmete tulemuslikkust. Teave tuleks 
avalikustada. 

Viited
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