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Muudatusettepaneku esitaja: Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 34

Lükkab nõukogu ettepaneku tagasi;

Or. en

Selgitus

Energy end-use efficiency and energy services market are important tools in saving energy 
resources and in reaching the Kyoto targets. Therefore it is important that the Commission’s 
proposal for energy end-use efficiency and energy services is effective, provides enough 
flexibility for the Member States and that the proposed methods and tools in reaching the 
targets are satisfactory. In order to achieve concrete results the savings targets need to be 
more ambitious on EU level, while at the same taking into account the differences of the 
Member States and individual industries, and their savings potential. The proposed Directive 
proposal would be a compromise that won’t lead to sustainable results, therefore more 
intelligent target mechanisms and methods to start the energy services market are needed.
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ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD TEKSTI MUUDATUSETTEPANEK

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja: Claude Turmes

Muudatusettepanek 35
Põhjendus 2 a (uus)

2 a) Et saavutada ohtlike kliimamuutuste 
tõkestamise eesmärki hoida keskmine 
temperatuuritõus maailmas allpool +2°C 
võrreldes industrialiseerimiseelse 
perioodiga, tuleb rakendada kindlat 
poliitikat ja meetmeid.

Or. en

Selgitus

As pointed out by the Commission in its explanatory memorandum, "this target for energy 
savings does not preclude the possibility for energy consumption to increase, due, for 
example, to strong economic growth or structural changes. The quantification and 
verification of savings then serves to show that without these measures energy consumption 
would have been even higher." They will therefore only lead to a reduction of the final energy 
consumption than it otherwise would have been.

Muudatusettepaneku esitaja: Claude Turmes

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 2 b (uus)

2 b) Esitatud energiasäästmise eesmärgid ei 
vii automaatselt energiatarbimise 
vähenemiseni liikmesriikides või ELi 
tasandil ja seetõttu ei taga automaatselt 
globaalsete kliimamuutuste tõkestamise 
üldeesmärgi saavutamist.

Or. en
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Selgitus

Same justification as to Recital (2a) new.

Muudatusettepaneku esitaja: Norbert Glante

Muudatusettepanek 37
Põhjendus 6 a (uus)

6 a) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
seega ainult energiateenuste pakkumise 
jätkuv edendamine, vaid ka suurematele 
nõudlust puudutavatele algatustele kaasa 
aitamine. Seetõttu peaks iga liikmesriigi 
avalik sektor olema kohustatud näitama 
head eeskuju investeeringute, hoolduse ja 
teiste energiat tarbivate seadmete, 
energiateenuste ja teiste energiatõhususe 
meetmetega seonduvate kulude osas.

Or. de

Selgitus

It is important that this directive should also stress the importance of the demand side for the 
creation of the market in energy services, since the desired market will only come into being if 
there is supply and demand. The public sector has a role to play on the demand side as a 
pacemaker and an example-setter.

Muudatusettepaneku esitajad: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio 
Prodi

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 7

7) Nõukogu toetas oma 7. detsembri 1998. a 
energiatõhusust käsitlevas resolutsioonis 
ühenduse kui terviku eesmärki parandada 
energia lõppkasutuse intensiivsust ühe 
lisaprotsendi võrra aastas kuni aastani 2010.

7) Nõukogu toetas oma 7. detsembri 1998. a 
energiatõhusust käsitlevas resolutsioonis 
ühenduse kui terviku eesmärki parandada 
energia lõppkasutuse intensiivsust ühe 
lisaprotsendi võrra aastas kuni aastani 2010.
Lisaks avaldas Euroopa Parlament oma 14. 
märtsi 2001. a resolutsioonis 
energiatõhususe parandamise tegevuskava 
kohta Euroopa Ühenduses kahetsust, et 
Euroopa Komisjon ei olnud esitanud 
üksikasjalist ja läbipaistvat põhjendust 
hinnangule, mille kohaselt eesmärgiks seati 
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üheprotsendiline energia intensiivsuse 
vähendamine aastas; ei jaga Euroopa 
Komisjoni pessimistlikku seisukohta ja selle 
asemel kordab taas varasemat seisukohta, 
mille kohaselt igaastase energia 
lõppkasutuse intensiivsuse vähendamine 
2,5% võrra peaks olema saavutatav, 
tingimusel, et olemas on tugev poliitiline 
tahe.

Or. en

Selgitus

This report states the Parliament’s earlier position on energy efficiency and contains among 
other a lot of justification for why proposing higher targets.

Muudatusettepaneku esitaja: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 8 

8) Seetõttu peaksid liikmesriigid võtma 
vastu riiklikud eesmärgid energia 
lõppkasutuse tõhususe edendamiseks ning 
energiateenuste turu püsiva kasvu ja 
elujõulisuse tagamiseks.

8) Seetõttu peavad liikmesriigid võtma vastu 
artikli 4 lõikes 2 ja artikli 5 lõikes 2 
sätestatud riiklikud eesmärgid energia 
lõppkasutuse tõhususe edendamiseks ning 
energiateenuste turu püsiva kasvu ja 
elujõulisuse tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Since the estimated potential for energy savings was made some time ago, when the energy 
prices were significantly lower, the potential for cost-effective savings are considerably 
larger today. This is a strong argument for setting a target that is higher than the 1% 
originally proposed by the Commission. The increase in energy prices together with the fact 
that prices for energy efficient technologies have decreased since the Directive was being 
prepared and since the consequences of climate change appears increasingly serious, and 
furthermore since countries can count horizontal measures undertaken - all this talks in 
favour of a higher target. (For ex the oil price/barrel was 13 $ in 1998, 25-29 $ 2000-02 and 
in mid November -04 around 45 $).
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Muudatusettepaneku esitaja: Norbert Glante

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 11 a (uus)

11 a) Pakkumise rahastamisel ja nõudmise 
maksumusel on energiateenuste juures 
oluline roll. Vahendite leidmine 
energiatõhususe programmide ja teiste 
energiatõhususe meetmete rakendamise 
rahastamiseks ja energiateenuste turu 
edendamine on seega sellise turu jaoks 
oluline mittediskrimineeriv rahastamise 
stardipakett.

Or. de

Selgitus

Increasing energy efficiency is one of the EU’s central energy and environmental aims. The 
creation of supply and demand in an energy services market is a fundamental step on the way 
to achieving this aim. In this process the funding of supply is just as important as generating 
demand. Establishing funds in the Member States is thus an important non-discriminatory 
start-up funding instrument for such a market.

Muudatusettepaneku esitaja: Norbert Glante

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 12

12) Head eeskuju investeeringute, hoolduse 
ja teiste energiat tarbivate seadmete, 
energiateenuste ja teiste energiatõhususe 
meetmetega seonduvate kulude osas peaks 
näitama liikmesriikide avalik sektor. 

kustutatud

Or. de

Selgitus

The example function has been incorporated into Recital 6.

Muudatusettepaneku esitaja: Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 42
Artikli 4 lõige 2

2. Eesmärk seisneb igal aastal 
säästetavas energias, mille hulk võrdub 1% 

2. Mitte hiljem kui [6 kuud pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist] esitab 



PE 350.194v01-00 6/19 AM\549606ET.doc

ET

energia kogusest, mis jaotatakse 
ja/või mida müüakse lõppkasutajale, 
arvutatuna baasaasta järgi vastavalt I lisale
Selle eesmärgi saavutamiseks võetavate
meetmetega seotud kulud ei tohiks ületada 
nendest saadavat tulu.

Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepaneku antud direktiivi 
täiendamiseks. Ettepanek hõlmab 
liikmesriikide individuaalseid iga-aastaseid 
eesmärke, mille abil kindlaksmääratud ELi 
säästmispotentsiaal saavutatakse aastaks 
2010. Nende eesmärkide saavutamiseks 
vajalike meetmetega seotud kulud ei tohiks 
ületada nendest saadavat tulu.

Or. en

Selgitus

Energy end-use efficiency and energy services market are important tools in saving energy 
resources and in reaching the Kyoto targets. Therefore it is important that the Commission’s 
proposal for savings targets is good and efficient. In order to achieve concrete results the 
targets need to be more ambitious on EU level, while at the same taking into account the 
differences of the Member States and individual industries, and their savings potential. The 
proposed 1% overall general target would be a compromise that won’t lead to sustainable 
results by not taking sufficiently into account the early actions or the lack of them, and 
therefore more intelligent target mechanisms are needed. The time taken to consider such 
targets does not delay any savings as all necessary elements – creation of energy services 
market and requirements for providing information amongst others – will be adopted already.

Muudatusettepaneku esitaja: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 43
Artikli 4 lõige 2

2. Eesmärk seisneb igal aastal säästetavas 
energias, mille hulk võrdub 1% energia 
kogusest, mis jaotatakse ja/või mida 
müüakse lõppkasutajale, arvutatuna 
baasaasta järgi vastavalt I lisale. Selle 
eesmärgi saavutamiseks võetavate 
meetmetega seotud kulud ei tohiks ületada
nendest saadavat tulu. 

2. Eesmärk seisneb igal aastal säästetavas 
energias, mille hulk võrdub vähemalt 2% 
energia kogusest, mis jaotatakse ja/või mida 
müüakse lõppkasutajale, arvutatuna 
baasaasta järgi vastavalt I lisale. Selle 
eesmärgi saavutamiseks võetavate 
meetmetega seotud kulud ei tohiks ületada 
nendest saadavat tulu.

Or. en

Selgitus

Same as for Recital 8.
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Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 44
Artikli 4 lõige 2

2. Eesmärk on igal aastal hoida kokku 
energia, mille hulk on võrdeline 1%ga
energiast, mis jaotatakse ja/või müüakse 
lõppkasutajale, arvutatuna baasaasta järgi 
vastavalt I lisale. Selle eesmärgi 
saavutamiseks võetavate meetmetega 
seonduv kulu ei tohiks ületada neist saadavat 
tulu.

2. Eesmärk on igal aastal hoida kokku 
energia, mille hulk on võrdeline 2,5%ga
energiast, mis jaotatakse ja/või müüakse 
lõppkasutajale, arvutatuna baasaasta järgi 
vastavalt I lisale. Selle eesmärgi 
saavutamiseks võetavate meetmetega 
seonduv kulu ei tohiks ületada neist saadavat 
tulu.

Or. en

Selgitus

According to the Commission explanatory statement of the proposed Directive itself:
"[w]ithout reducing comfort or standards of living, it is therefore possible to reduce energy 
consumption by at least one-fifth at no extra net cost –and in many cases negative costs" 
While adding positive impacts of energy savings on EU competitiveness, employment, trade 
balance, regional and cohesion effects as well as inducing reduction of EU energy 
dependency, the Commission however did not translate this conservative estimate into a 
consistent target. Furthermore, horizontal measures and going back up to 1991 as proposed 
by the Commission undermine the real effect of the proposed target. A 2.5% target is 
therefore more appropriate in order to achieve a sustainable energy economy.

Muudatusettepaneku esitaja: Claude Turmes

Muudatusettepanek 45
Artikli 4 lõige 2

2. Eesmärk seisneb igal aastal 
säästetavas energias, mille hulk võrdub 1% 
energia kogusest, mis jaotatakse ja/või mida 
müüakse lõppkasutajale, arvutatuna 
baasaasta järgi vastavalt I lisale. Selle 
eesmärgi saavutamiseks võetavate 
meetmetega seotud kulud ei tohiks ületada 
nendest saadavat tulu.

2. Eesmärk seisneb igal aastal 
säästetavas energias, mille hulk võrdub 2,5% 
energia kogusest, mis jaotatakse ja/või mida 
müüakse lõppkasutajale, arvutatuna 
baasaasta järgi vastavalt I lisale. Selle 
eesmärgi saavutamiseks võetavate 
meetmetega seotud kulud ei tohiks ületada 
nendest saadavat tulu.

Or. en
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Selgitus

According to the Commission explanatory statement of the proposed Directive itself:
"[w]ithout reducing comfort or standards of living, it is therefore possible to reduce energy 
consumption by at least one-fifth at no extra net cost- and in many cases negative costs".
While adding positive impacts of energy savings on EU competitiveness, employment, trade 
balance, regional and cohesion effects as well as inducing reduction of EU energy 
dependency, the Commission however did not translate this conservative estimate into a 
consistent target. Furthermore, horizontal measures and going back up to 1991 as proposed 
by the Commission undermine the real effect of the proposed target. A 2.5% target is 
therefore more appropriate in order to achieve a sustainable energy economy.

Muudatusettepaneku esitaja: Norbert Glante

Muudatusettepanek 46
Artikli 5 lõige 2

2. Avaliku sektori eesmärk seisneb vähemalt 
1,5% sellele sektorile jaotatud ja/või 
müüdud energia iga-aastases kokkuhoius, 
mis eraldatakse ja/või arvutatakse vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 ja I lisas toodud 
metoodikale. Võrdlemisel ja 
primaarenergiaks teisendamisel 
rakendatakse II lisas toodud 
teisendamistegureid. 

2. Avaliku sektori eesmärk seisneb vähemalt 
2,5% sellele sektorile jaotatud ja/või 
müüdud energia iga-aastases kokkuhoius, 
mis eraldatakse ja/või arvutatakse vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 ja I lisas toodud 
metoodikale. Võrdlemisel ja 
primaarenergiaks teisendamisel 
rakendatakse II lisas toodud 
teisendamistegureid. 

Or. de

Selgitus

The public sector is expected to set an example and act as a pacemaker in fulfilling 
energy-efficiency targets. So it is important that its savings target should be set at a higher 
level than in the case of the private sector.

Muudatusettepaneku esitaja: Claude Turmes

Muudatusettepanek 47
Artikli 5 lõige 2

2. Avaliku sektori eesmärk peab koosnema 
vähemalt 1,5%lisest jaotatud energia 
kokkuhoiust mis on sellele sektorile 
eraldatud ja/või müüdud ning välja arvutatud 
vastavalt artiklile 4.3 ja I lisas toodud 
metoodika kohaselt. Võrdlemisel ja 

2. Avaliku sektori eesmärk peab koosnema 
vähemalt 3%lisest jaotatud energia 
kokkuhoiust mis on sellele sektorile 
eraldatud ja/või müüdud ning välja arvutatud 
vastavalt artiklile 4.3 ja I lisas toodud 
metoodika kohaselt. Võrdlemisel ja 



AM\549606ET.doc 9/1 PE 350.194v01-00

ET

primaarenergiaks teisendamisel 
rakendatakse II lisas toodud 
teisendamisfaktoreid. 

primaarenergiaks teisendamisel 
rakendatakse II lisas toodud 
teisendamisfaktoreid. 

Or. en

Selgitus

The "substantial" (COM(2003)0739, p11 EN version) energy savings are higher in the public 
sector than in the general one. A 3% target is therefore appropriate in order to achieve a 
sustainable energy economy as well as a climate friendly one.

Muudatusettepaneku esitaja: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 48
Artikli 5 lõige 2

2. Avaliku sektori eesmärk seisneb vähemalt 
1,5% sellele sektorile jaotatud ja/või 
müüdud energia iga-aastases kokkuhoius, 
mis eraldatakse ja/või arvutatakse vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 ja I lisas toodud 
metoodikale. Võrdlemisel ja 
primaarenergiaks teisendamisel 
rakendatakse II lisas toodud 
teisendamistegureid. 

2. Avaliku sektori eesmärk seisneb vähemalt 
2,5 % sellele sektorile jaotatud ja/või 
müüdud energia iga-aastases kokkuhoius, 
mis eraldatakse ja/või arvutatakse vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 ja I lisas toodud 
metoodikale. Võrdlemisel ja 
primaarenergiaks teisendamisel 
rakendatakse II lisas toodud 
teisendamistegureid. 

Or. en

Selgitus

Same as for to Recital 8.

Muudatusettepaneku esitaja: Norbert Glante

Muudatusettepanek 49
Artikli 5 lõike 4 sissejuhatus

4. Et saavutada vastavalt lõikele 1 seatud 
eesmärk võivad liikmesriigid lähtuda 
eelkõige riigihangete suunistest, mis 
võimaldaks riiklikel haldusorganitel 
energiateenuste kasutamisel, 
energiakasutuse tõhustamise programmides 

4. Vastavalt lõikele 1 vastu võetud eesmärgi 
saavutamiseks sätestavad liikmesriigid 
riigihangete suunised, mis kohustavad 
riiklikke haldusorganeid siduma 
energiakasutuse tõhustamise oma 
investeeringute ja tegevuseelarvete ning 



PE 350.194v01-00 10/19 AM\549606ET.doc

ET

osalemisel ning teiste energiakasutuse 
tõhustamise programmide rakendamisel 
siduda energiatõhususe poliitika 
investeeringute ja tegevuseelarvete ning 
tegevusega. Järgides riiklikes ja ühenduse 
õigusaktides sisalduvaid riiklike tellimuste 
tingimusi võivad juhised hõlmata järgnevaid 
küsimusi:

tegevusega energiateenuste kasutamise, 
energiakasutuse tõhustamise programmide ja 
teiste energiatõhususe meetmete kaudu ning 
seadma energiatõhususe riigihangete 
konkureerivate pakkumiste üheks 
hindamiskriteeriumiks. Järgides riiklikes ja 
ühenduse õigusaktides sisalduvaid riiklike 
tellimuste tingimusi võivad juhised hõlmata 
järgnevaid küsimusi:

Or. de

Selgitus

In order not only to promote the supply side, but also to initiate genuine demand for energy 
services, it is important to generate a certain basic demand from the outset. Requiring 
energy-efficient procurement of the public sector could have a stimulating effect on the 
demand side. This is why it is important to establish energy efficiency as a major assessment 
criterion when issuing public procurement tenders. The Member States should be allowed 
flexibility in deciding which guidelines to lay down in order to achieve this goal.

Muudatusettepaneku esitajad: Norbert Glante

Muudatusettepanek 50
Artikli 5 lõike 4 esimene lõik a (uus)

Liikmesriigid avaldavad haldusorganite 
riigihangete energiatõhususe suunised ja 
eesmärgi kohaldamise perioodi lõppemisel 
vaatab Euroopa Komisjoni lõikes 2 
osutatud eesmärgi läbi. 

Or. de

Selgitus

Publication is important so that the Commission can evaluate the guidelines in order to 
assess the usefulness of presenting a proposal on guidelines and harmonised measures to 
promote energy efficiency in the public sector upon expiration of the period during which the 
target in paragraph 2 is applied. This should not mean any additional administrative burden 
for the Member States since the necessary information will be available from the authorities 
or agencies to be established under Article 5(3).
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Muudatusettepaneku esitajad: Norbert Glante

Muudatusettepanek 51
Artikli 5 lõike 4 punkt c a (uus)

c a) nõuded energiateenuste pakkumisele, 
kasutades võimalusel retaabluse 
kindlustamiseks kasutuskulu analüüsi või 
võrdlevaid meetodeid.

Or. de

Selgitus

This amendment takes up the rapporteur’s idea, but does not attempt to combine points (b) 
and (c), thus making the article easier to read and more comprehensible.

Muudatusettepaneku esitajad: Norbert Glante

Muudatusettepanek 52
Artikli 5 lõige 5 

5. Eesmärgi kohaldamise perioodi 
lõppemisel vaatab Euroopa Komisjoni lõikes 
2 osutatud eesmärgi läbi ning kaalub, kas 
esitada ettepanek selle pikendamiseks või 
muutmiseks.

5. Eesmärgi kohaldamise perioodi 
lõppemisel vaatab Euroopa Komisjoni lõikes 
2 osutatud eesmärgi läbi ning kaalub, kas 
esitada ettepanek selle pikendamiseks või 
muutmiseks. Samal ajal hindab Euroopa 
Komisjon avaliku sektori energiateenuste 
edendamise ühtlustatud juhiste ja meetmete 
ettepaneku kasulikkust.

Or. de

Selgitus

The potential for energy efficiency in the public sector in Europe is enormous. Harmonisation 
of measures to promote energy efficiency in the public sector would lead to better exploitation 
of this potential. The Commission should therefore think about such harmonisation upon 
expiration of the period during which the target is applied and, if appropriate, make a 
proposal along these lines.

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 53
Artikli 6 punkt c
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c) andma vastavalt artikli 4 lõikes 4 
määratud ametiasutustele või ametkondadele 
teavet lõpptarbijaks olevate klientide kohta, 
et võimaldada energiakasutuse tõhustamise 
programmide korrektset kavandamist ja 
elluviimist ning edendada energiateenuseid 
ja energiakasutuse tõhustamiseks 
rakendatavaid abinõusid. Selle teabe hulka 
peaks kuuluma varasem ja praegune teave 
lõppkasutaja tarbimise kohta, 
koormusnäitajad, kliendigrupid ja kus 
võimalik, geograafiline asukoht, säilitades 
samal ajal tundliku äriinformatsiooni 
puutumatuse ja konfidentsiaalsuse.

c) andma vastavalt artikli 4 lõikes 4 
määratud ametiasutustele või ametkondadele 
teavet lõpptarbijaks olevate klientide kohta, 
et võimaldada energiakasutuse tõhustamise 
programmide korrektset kavandamist ja 
elluviimist ning edendada energiateenuseid 
ja energiakasutuse tõhustamiseks 
rakendatavaid abinõusid. Selle teabe hulka 
peaks kuuluma varasem ja praegune teave 
lõppkasutaja tarbimise kohta, 
koormusnäitajad, kliendigrupid ja kus 
võimalik, geograafiline asukoht, säilitades 
samal ajal tundliku äriinformatsiooni 
puutumatuse ja konfidentsiaalsuse ja 
lõppkasutaja privaatsust kaitsvad riiklikud 
või Euroopa õigusest tulenevad nõuded.

Or. nl

Selgitus

Distributors are required to abide by existing privacy laws. The requirements included in this 
directive are subject to this law.

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 54
Artikli 7 lõige 1

Säästmise rakendamine kustutatud
1. Liikmesriigid tagavad, et 
energiateenuseid, energiatõhususe 
programme või muid energiatõhususe 
meetmeid pakutakse kõikidele 
vabatarbijatele, sh väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele, tarbijatele ja 
väiketarbijate vabatahtlikele ühendustele; 
samuti tagavad nad energiateenuste, 
programmide ja muude meetmete 
asjakohase osutamise ja rakendamise 
kvalifitseeritud organite, sh seadmete 
paigaldajate, energiateenuste ettevõtete, 
energianõustajate ja energiakonsultantide 
poolt.

Or. nl
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Selgitus

The task of the Member States under this directive is to ensure that the ultimate aim –
reducing energy consumption – is fulfilled. That is the requirement imposed by this directive.
And that is the only requirement that can be imposed by a directive. Member States are free to 
decide for themselves which instrument will best fulfil this aim on their own territory. A 
general requirement to offer all end-users energy services is hence a measure that goes 
beyond the remit of the directive.

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 55
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et:

kõik võrgupõhise energiajaotuse 
lõppkasutajad ja/või jaemüügifirmad saavad 
kasutada konkurentsivõimelise hinnaga 
individuaalseid mõõdikuid, mis näitavad 
täpselt kliendi tegelikku energiatarbimist ja 
tegelikku kasutusaega.

1. Liikmesriigid tagavad, et:

kõik võrgupõhise energiajaotuse 
lõppkasutajad ja/või jaemüügifirmad saavad 
kasutada konkurentsivõimelise hinnaga 
individuaalseid mõõdikuid, mis näitavad 
täpselt kliendi energiatarbimist.

Or. nl

Selgitus

In many Member States end-users already have individual meters. These usually do not 
record actual consumption at any given time, but cumulative consumption over a certain 
period. Replacing these with meters that do record actual consumption would cost far too 
much.

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 56
Artikli 13 lõike 3 punkt b

b) kui see on asjakohane, graafilisel kujul
võrdlused tarbija praeguse energiatarbimise 
ja eelmise aasta sama perioodi vahel;

b) kui see on asjakohane, võrdlused tarbija 
praeguse energiatarbimise ja eelmise aasta 
sama perioodi vahel;

Or. nl
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Selgitus

Comparison of energy consumption can also be presented in other forms, for example in 
numbers.

Muudatusettepaneku esitajad: Norbert Glante

Muudatusettepanek 57
Artikli 13 lõike 3 punkt c

c) võrdlused keskmise normitud või 
võrreldava sama kategooria 
energiatarbijaga;

kustutatud

Or. nl

Selgitus

This information is of little value to end-users, since the situation of each one is unique. The 
requirement to make a comparison with a normalised user creates an unnecessary 
administrative burden, with no environmental advantage to offset it.

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 58
Artikli 13 lõike 3 punkt e

e) kontaktteave, sh veebileheküljed, 
kust on võimalik saada teavet olemasolevate 
energiateenuste, energiakasutamise 
tõhustamise programmide ja muude 
energiakasutuse tõhustamise meetmete, 
samuti energiat tarbivate seadmete 
tehniliste näitajate kohta.

e) kontaktteave, sh veebileheküljed, 
kust on võimalik saada teavet olemasolevate 
energiateenuste, energiakasutamise 
tõhustamise programmide ja muude 
energiakasutuse tõhustamise meetmete 
kohta.

Or. nl

Selgitus

End-users, and not distributors or retailers, are responsible for correct maintenance and 
prompt replacement of their equipment.
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Muudatusettepaneku esitajad: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 59
I Lisa punkt 1

1. Liikmesriigid arvutavad välja kogu
lõpliku sisemaise energiatarbimise 
aritmeetilise keskmise viimase viie 
kalendriaasta kohta, mis eelneb käesoleva
direktiivi rakendamisele ja mille kohta on 
olemas ametlikud andmed, kasutades seda 
baasperioodina käesoleva direktiivi kogu 
kehtivusaja jooksul. Nendeks andmeteks
loetakse lõpptarbijatele jaotatud või müüdud 
energiakogust, mida ei ole korrigeeritud 
kraadööpäevade, struktuurimuutuste või 
tootmise muutustega.

1. Liikmesriigid kasutavad lõplikku 
sisemaist energiatarbimist viimase viie 
kalendriaasta kohta, mis eelneb käesoleva 
direktiivi rakendamisele ja mille kohta on 
olemas ametlikud andmed, et arvutada välja 
iga-aastane keskmine tarbimine. Selle 
absoluutse energiatarbimise põhjal 
arvutatakse iga-aastane energia kokkuhoiu 
eesmärk ja seda rakendatakse käesoleva 
direktiivi kogu kehtivusaja jooksul. Selleks 
koguseks loetakse lõpptarbijatele jaotatud 
või müüdud energiakogust, mida ei ole 
korrigeeritud kraadööpäevade, 
struktuurimuutuste või tootmise muutustega.

Or. en

Selgitus

The target must be considered an absolute target; it must be in line with the principles of the 
Emissions trading directive, which sets absolute caps. This wording clarifies this.

Muudatusettepaneku esitajad: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 60
I lisa punkt 2

2. Iga-aastased energiasäästu eesmärgid 
arvutatakse baasperioodi kohta GWh-des 
või selle ekvivalendina, kasutades II lisas 
toodud teisendamistegureid.

2. Iga-aastased energiasäästu eesmärgid 
arvutatakse seega keskmise 
energiatarbimise kohta GWh-des või selle 
ekvivalendina, kasutades II lisas toodud 
teisendamistegureid.

Or. en

Selgitus

This formulation is clearer.
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Muudatusettepaneku esitajad: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 61
I lisa punkt 3

3. Teatud aastal saavutatud energiasääste, 
mis tulenevad eelneval aastal, kuid mitte 
varem kui 1991. aastal algatatud 
energiatõhususe meetmetest, võib arvesse 
võtta iga-aastaste säästude arvutamisel.
Sellised energiasäästud peaksid vastavalt 
käesoleva direktiivi IV lisa suunistele 
mõõdetavad ja kontrollitavad.

3. Teatud aastal saavutatud energiasääste, 
mis tulenevad eelneval aastal, kuid mitte 
varem kui 2000. aastal algatatud 
energiatõhususe meetmetest, võib arvesse 
võtta iga-aastaste säästude arvutamisel.
Sellised energiasäästud peaksid vastavalt 
käesoleva direktiivi IV lisa suunistele 
mõõdetavad ja kontrollitavad.

Or. en

Selgitus

This amendment sets a higher ambition than the Commission proposal.

Muudatusettepaneku esitajad: Claude Turmes

Muudatusettepanek 62
I lisa punkt 3

3. Teatud aastal saavutatud energiasääste, 
mis tulenevad eelneval aastal, kuid mitte 
varem kui 1991. aastal algatatud 
energiatõhususe meetmetest, võib arvesse 
võtta iga-aastaste säästude arvutamisel. 
Sellised energiasäästud peaksid vastavalt 
käesoleva direktiivi IV lisa suunistele 
mõõdetavad ja kontrollitavad.

3. Teatud aastal saavutatud energiasääste, 
mis tulenevad eelneval aastal, kuid mitte 
varem kui 2000. aastal algatatud 
energiatõhususe meetmetest, võib arvesse 
võtta iga-aastaste säästude arvutamisel. 
Sellised energiasäästud peaksid vastavalt 
käesoleva direktiivi IV lisa suunistele 
mõõdetavad ja kontrollitavad.

Or. en

Selgitus

A weakness of the Commission’s proposal is that Member States may take into account 
energy savings resulting from initiatives preceding the enforcement of the Directive, as far 
back as 1991. This contradicts the aim of this Directive to have new and additional energy 
demand reductions. We recommend to take into account measures only from 2000 onwards.
This will also avoid administrative work and relying on questionable methods to calculate the 
impact of early measures.
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Muudatusettepaneku esitajad: Norbert Glante

Muudatusettepanek 63
III lisa lõike 1 punkt l a (uus)

l a) tegevus, mis põhjustab üleminekut 
fossiilkütustelt taastuvatele energialiikidele.

Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio 
Prodi

Muudatusettepanek 64
III lisa lõike 1 punkt a a (uus)

a a) sooja ja energia koostootmine, mida 
tuleb edendada ka tootmise väikseimate 
mahtude korral, et tagada energiaallikate 
maksimaalne termodünaamiline 
kasutamine. Propageerida tuleks 
elektrienergia jaotusvõrkude kohandamist, 
et need võimaldaks selliselt toodetud 
energia juhtimist jaotussüsteemi.

Or. en

Selgitus

To raise the energy efficiency is essential that we exploit the high temperature jumps to 
produce first mechanical/electrical energy and then use the waste heat for other applications.

Muudatusettepaneku esitajad: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio 
Prodi

Muudatusettepanek 65
III lisa lõike 1 punkt b a (uus)

b a) muudatused hoonete karkassis ja 
struktuuris, mille eesmärgiks on suviste 
tingimuste loomine ilma energia 
tarbimiseta või madala energia tarbimisega 
kasutades tehnoloogiaid, mis võimaldavad 
soojavooge ja päikesekiirgust juhtida 
(parem seinte soojapidavus, madalam 
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soojaeraldus ja päikeseenergiat juhtivad 
klaaspinnad, ventileeritud, kiirgusfiltritega 
klaaskatused), tehnoloogiad hoonete 
ühendamiseks suvel madala 
temperatuuriga allikatega (ühendamine 
pinnasega läbi õhu või veeringe, öine 
jahutus koos kõrgendatud termilise 
massiga).
muudatused hoonete karkassis ja ehituses, 
mille eesmärgiks on talviste tingimuste 
loomine (paksemad seinad, katuse ja keldri 
isolatsioon, madala juhtivuse ja madala 
imbuvusega aknaraamid, madala 
kiiratuvusega klaaspinnad).

Or. en

Selgitus

No or low energy buildings with similar comfort both in summer and winter times must be 
promoted.

Muudatusettepaneku esitajad: Claude Turmes

Muudatusettepanek 66
III lisa lõige 2

2. Kõlblikud horisontaalmeetmed
Keskendatud horisontaalmeetmeid võib 
lugeda kõlblikuks, kui energiasääste on 
võimalik selgelt mõõte ja kontrolliga 
vastavalt käesoleva direktiivi IV lisa 
suunistele. See hõlmab järgmisi meetmeid 
(loetelu ei pruugi olla täielik): 

– eeskirjad, maksud jne, mille esmane 
eesmärk on energia lõpptarbimise 
vähendamine;
– standardid ja normid, mille esmane 
eesmärk on toodete ja teenuste 
energiatõhususe suurendamine;
– kampaaniad, millega edendatakse 
energiakasutuse tõhustamist ja 
energiatõhususe meetmeid.

kustutatud

Or. en
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Selgitus

While some "horizontal measures" such as energy taxes, regulation, standards and norms if 
well implemented could have a positive impact on energy consumption, it is difficult -if not 
impossible and at least very expensive for some of them- to measure the savings deriving from 
these measures. In deleting the reference to horizontal measures, double-counting with real 
concrete projects will also be avoided. as listed in this Annex III paragraph 1.


