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LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostaja leiab, et direktiivi ettepanek lõpptarbija energiakasutuse tõhustamise ja 
energiateenuste kohta on väga oluline panus võitlusele kliimamuutustega ja energia 
lõpptarbimise suurenemisega, mille tõhustamine on väga vajalik. Ettepanekus ei võeta arvesse 
eelnevalt rakendatud abinõusid, samuti ei ole ettepanek piisavalt paindlik, et võimaldaks 
liikmesriikidel saavutada seatud eesmärke. Uue energiateenuste turu loomine ning 
energiakasutuse tõhustamise muutmine siseturu lahutamatuks osaks on vajalik, kuid 
väljapakutud meetodid vaid häiriksid turulolijaid.  
 
Väljapakutud eesmärk saavutada aastas 1%line üldkokkuhoid ja 1,5%line kokkuhoid avalikus 
sektoris võib olla hea eesmärk ELile tervikuna. Kuid kui nende eesmärkide saavutamist 
püüeldakse ühtlustatud viisil igas sektoris ja kõikides liikmesriikides, siis ei too see kaasa 
säästmist. Euroopa Komisjon on teinud kindlaks terve rea abinõusid majanduslikult 
efektiivseks säästmiseks. Arvamuse koostaja on teinud ettepaneku seada eesmärgiks 
majanduslikult efektiivsete säästmisabinõude iga-aastase 5%lise kokkuhoiu kõikides 
sektorites ja kõikides liikmesriikides võrdselt, kuigi seni kuni majanduslikku efektiivsust 
määratletakse kui „abinõusid, mille puhul kulud ei ületa tulusid,“ ei peaks see olema 
kohustus. 
 
Et luua seesuguste teenuste osutamise algses faasis piisav maht, võiks teoreetiliselt leppida 
kokku vabade energiaauditite osas, kuid selliste kulude korvamine energiatariifide arvelt oleks 
vastuolus ühenduse õigusega.  Kaitsta tuleb nende klientide huve, kes ei saa sellistest 
energiaaudititest kasu, seetõttu tuleks liikmesriike julgustada rakendama teisi algatusi 
seesuguste auditite järele vajaduse tekitamiseks. 
 
Arvamuse koostaja on esitanud mõne muudatusettepaneku energiakasutuse kohta 
transpordisektoris. Selle sektori ettevõtetel peaks olema kohustus lisada nende poolt 
kasutatavatele materjalidele teave energiasäästlikkuse ja ökoloogilisuse kohta.  
 
Ökoloogiliselt väga oluline mõju on võimalik saavutada läbi energia ja energiat tarbivate 
seadmete teisendamise. Seetõttu on arvamuse koostaja teinud muudatusettepaneku, mille 
kohaselt selle küsimusega tuleks eraldi tegeleda. 
 
Viide „seadmete paigaldajatele“ on vananenud. Nende tegevusvaldkond on laienenud, lisaks 
paigaldusele teostatakse hooldustöid, järelevalvet, auditeid ja sertifitseerimist ning antakse 
nõu energiakasutuse kohta. 
 
Mõistes küll selle küsimuse ülisuurt tähtsust soovitab arvamuse koostaja siiski Euroopa 
Komisjonil ettepanek tagasi võtta kui säästmise plaane ei muudeta paindlikumaks ega võeta 
rohkem arvesse liikmesriikide varakult rakendatud abinõusid lõpptarbijate energiakasutuse 
tõhustamise vallas. 
 
 



 

PE 349.917v01-00 4/16 PA\546281ET.doc 

ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub lisada vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt 

Euroopa Komisjoni ettepanek1 

 

Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 
Põhjendus 11 

(11) Energiajaotuse- ja energia 
jaemüügifirmad võivad parandada 
energiakasutuse tõhustamist Euroopa 
Ühenduses kui turustatakse 
energiateenuseid, mis võimaldavad 
tõhusamat lõpptarbimist, näiteks nagu tõhus 
soojustamine, kohalik soe vesi, jahutus, 
valgustus ja liikumapanev jõud. Kasumi 
maksimeerimine oleks seega nende 
ettevõtete jaoks tihedalt seotud 
energiateenuste müügiga võimalikult 
paljudele klientidele, mitte kliendile 
võimalikult suure energiakoguse müügiga. 

(11) Energiajaotuse- ja energia 
jaemüügifirmad võivad parandada 
energiakasutuse tõhustamist Euroopa 
Ühenduses kui turustatakse 
energiateenuseid, mis võimaldavad 
tõhusamat lõpptarbimist, näiteks nagu tõhus 
soojustamine, kohalik soe vesi, jahutus, 
valgustus ja liikumapanev jõud. Kasumi 
maksimeerimine oleks seega nende 
ettevõtete jaoks tihedalt seotud 
energiateenuste müügiga võimalikult 
paljudele klientidele, mitte kliendile 
võimalikult suure energiakoguse müügiga. 
Eesmärgiga tagada kõikidele 
energiateenuste osutajatele võrdsed 
tingimused peab energiatarnijate ning 
jaemüüjate mitmesuguse tegevuse 
ristsubsideerimine olema rangelt keelatud. 
Riiklikud reguleerivad asutused peavad 
aitama vältida konkurentsihälbeid selles 
valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek 2 
Artikli 2 lõige 2 

2. Liikmesriigid võivad vabastada väikesed 
turustajad või jaemüügifirmad selle 
direktiivi järgimise kohustusest. 

2. Liikmesriigid võivad teha ettekirjutusi 
osaliste ja vabatahtlike erandite tegemiseks 
väikestele edasimüüjatele või 
jaemüügifirmadele selle direktiivi järgimise 
kohustuse osas. 

                                                 
1 EÜT C ... / ELTs seni avaldamata. 
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Selgitus 

Väikeste ettevõtete suhtes peaks kehtima erandid, kuid seda tehes peaks neid olema võimalik 
määratleda kui „lõppkasutajaid“. Vt artikli 3 muudatusettepanekut punkti f kohta. 
 

Muudatusettepanek 3 
Artikli 3 punkt f 

f) „Lõppkasutaja“: lõpptarbija 
kodumajapidamises, põllumajanduses, 
ettevõtluses, avalikus sektoris, tööstuses (va 
need käitised, mis on loetletud direktiivis 
2003/87/EÜ ja need tööstustegevused, mis 
on loetletud direktiivi 1996/61/EÜ I lisas) ja 
transpordisektoris (va lennundus- ja 
meretranspordi vahendid). 

f) „Lõppkasutaja“: lõpptarbija 
kodumajapidamises, põllumajanduses, 
ettevõtluses, avalikus sektoris, tööstuses (va 
need käitised, mis on loetletud direktiivis 
2003/87/EÜ ja need tööstustegevused, mis 
on loetletud direktiivi 1996/61/EÜ I lisas) ja 
transpordisektoris (va lennundus- ja 
meretranspordi vahendid). Selle määratluse 
alla kuuluvad ka väikesed edasimüüjad või 
energia jaemüügifirmad, kes kasutavad 
artikli 2 lõikes 2 ette nähtud erandit. 

Selgitus 

Mitte ükski turustaja ei tohiks jääda täielikult selle direktiivi reguleerimisalast välja; neid 
tuleb käsitleda kui mitte turustajate, siis lõppkasutajatena. 
 

Muudatusettepanek 4 
Artikli 3 punkt a a (uus) 

 a a) „võrgupõhine energia“: direktiivide 
2003/55/EÜ ja 2003/54/EÜ 
reguleerimisalasse jääv gaas ja 
elektrienergia.  
 

Selgitus 

Täpsustab. Kohustus tagada võrgupõhine energia peaks kehtima siseturu gaasi ja 
elektrienergia suhtes ning mitte nt kaugküttele ja -jahutusele. 
 

Muudatusettepanek 5 
Artikli 3 punkt o a (uus) 

 o a) „Avalik sektor“: riiklike volitustega 
organid; avaliku teenistuse riikliku, 
regionaalse või kohaliku tasandi 
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riigiasutused; või teised organid ja 
teenistused, keda rahastatakse kas osaliselt 
või täielikult riigieelarvest. Turutingimustes 
ja eraõiguse ning äriõiguse raames 
tegutsevad ettevõtted ei kuulu selle 
määratluse alla. 

Selgitus 

 Avaliku sektori määratlemine on erinevates liikmesriikides erinev. 
 

Muudatusettepanek 6 
Artikli 3 punkt o b (uus) 

 o b) „Tasuvad meetmed“: kus kulud ei 
ületa määratud aja jooksul tulusid; kus 
tuleb arvestada sotsiaalkuludega, seal 
peaks tasuvust hindama lähtuvalt 
sotsiaaltoetustest. 

Selgitus 

Täpsustab. 
 

Muudatusettepanek 7 
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 5%ga 
tasuvatest meetmetest. Antud meetmeid 
tuleb täpsustada liikmesriikide tasandil 
asjaga seotud liikmesriigi ja Euroopa 
Komisjoni vahel. 

Selgitus 

5%lise tasuvate meetmete määra eesmärgiks seadmine tagab kõikidele liikmesriikidele võrdse 
kohtlemise, samal ajal kui jaotatud energia 1%line säästmine on problemaatiline sektorites 
või tööstustes, kus enamik säästmispotentsiaali on juba ära kasutatud. Euroopa Komisjon on 
toonud ära terve rea abinõusid tasuvaks säästmiseks. Need säästud on piisavad ELi Kyoto 
eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu kujutaks säästev lahendus endast probleemi tõstatamist 
liikmesriikide tasandil ja võtaks 5%lise määra kasutusse igal aastal. 
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Muudatusettepanek 8 
Artikli 4 lõige 7 

7. Pärast esmakordset eesmärgi 
läbivaatamist ning aruande koostamist 
kaalub Euroopa Komisjon, kas on vajalik 
direktiivi ettepaneku esitamine 
energiakasutuse tõhustamise turumeetodi 
edasi arendamiseks kasutades „valgeid 
sertifikaate“. 

7. Pärast esmakordset eesmärgi 
läbivaatamist ning aruande koostamist 
kaalub Euroopa Komisjon, kas on vajalik 
direktiivi ettepaneku esitamine 
energiakasutuse tõhustamise turumeetodi 
edasi arendamiseks kasutades „valgeid 
sertifikaate“ ja võttes 
„süsinikumajanduses“ käibele ühise 
valuuta, kus on tagatud võimalus kaubelda 
erinevate sertifikaatide ja tootmislubadega. 

Selgitus 

Sertifikaatide, krediitide ja tootmislubade üleküllus tekitab probleeme mõistetavusega ja 
aeglustab tõelise „süsinikumajanduse“ loomist, mis on vajalik kliimamuutustega võitlemiseks. 

 
 

Muudatusettepanek 9 
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 
primaarenergiaks teisendamisel 
rakendatakse II lisas toodud 
teisendamisfaktoreid.  

kustutatud 

Selgitus 

Vt artikli 4 lõike 2 muudatusettepaneku selgitust. 
 

Muudatusettepanek 10 
Artikli 5 lõige 4, sissejuhatus 

4. Et saavutada vastavalt lõikele 1 seatud 
eesmärk võivad liikmesriigid lähtuda riiklike 
tellimuste esitamise suunistest, mis 
võimaldaks riiklikel haldusorganitel 

4. Et saavutada vastavalt artikli 4 lõikele 2 
seatud eesmärk võivad liikmesriigid lähtuda 
riiklike tellimuste esitamise suunistest, mis 
võimaldaks riiklikel haldusorganitel 
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energiateenuste kasutamisel, 
energiakasutuse tõhustamise programmides 
osalemisel ning teiste energiakasutuse 
tõhustamise abinõude rakendamisel siduda 
energiakasutuse tõhustamise poliitika 
investeeringute ja tegevuseelarvete ning 
tegevusega. Järgides riiklikes ja ühenduse 
õigusaktides sisalduvaid riiklike tellimuste 
tingimusi võivad juhised hõlmata järgnevaid 
küsimusi: 

energiateenuste kasutamisel, 
energiakasutuse tõhustamise programmides 
osalemisel ning teiste energiakasutuse 
tõhustamise abinõude rakendamisel siduda 
energiakasutuse tõhustamise poliitika 
investeeringute ja tegevuseelarvete ning 
tegevusega. Järgides riiklikes ja ühenduse 
õigusaktides sisalduvaid riiklike tellimuste 
tingimusi võivad juhised hõlmata järgnevaid 
küsimusi: 

Selgitus 

Täpsustab ja lisab ühe madalate kasutuskuludega hankekategooria.  
 

Muudatusettepanek 11 
Artikli 5 lõike 4 punkt b 

b) nõuded seadmete ja sõidukite hankimisele 
igas seadmete ja sõidukite kategoorias 
energiasäästlike toodete hulgast, kasutades 
võimalusel säästlikkuse kindlustamiseks 
kasutuskulu analüüsi või võrdlevaid 
meetodeid; 

b) kui teenused ei ole kättesaadavad, 
nõuded toodete, millel on madal varutoite 
tarbimise režiim ja muude seadmete ja 
sõidukite hankimisele igas seadmete ja 
sõidukite kategoorias energiasäästlike 
toodete hulgast, kasutades võimalusel 
säästlikkuse kindlustamiseks kasutuskulu 
analüüsi või võrdlevaid meetodeid; 

 

Muudatusettepanek 12 
Artikli 5 lõike 4 punkt c 

c) nõuded toodete soetamisele, millel on 
madala varutoite tarbimise režiim, 
kasutades võimalusel säästlikkuse 
kindlustamiseks kasutuskulu analüüsi või 
võrdlevaid meetodeid; 

c) nõuded teenuste riigihangetele, kasutades 
võimalusel säästlikkuse kindlustamiseks 
kasutuskulu analüüsi või võrdlevaid 
meetodeid. 

 

Muudatusettepanek 13 
Artikkel 6, sissejuhatus 

Liikmesriigid kõrvaldavad energiateenuste 
nõudlust takistavad tegurid ja tagavad, et 
energia tarnijad ja/või energia 
jaemüügifirmad, kes müüvad elektrienergiat, 

Liikmesriigid kõrvaldavad energiateenuste 
nõudlust takistavad tegurid ja tagavad, et 
energia tarnijad ja/või energia 
jaemüügifirmad, kes müüvad elektrienergiat, 



 

PA\546281ET.doc 9/16 PE 349.917v01-00 

 ET 

gaasi, kaugkütet ja/või kütteõli: gaasi, kaugkütet ja/või kütteõli ja teised 
artikli 3 punktis a kirjeldatud ettevõtted: 

Selgitus 

Kaasa tuleks arvata kõik energialiigid nagu on kirjeldatud artikli 3 punktis a. 
 

Muudatusettepanek 14 
Artikli 6 punkt a 

a) pakkuma ning aktiivselt propageerima 
energiateenuseid klientidele energia müügi 
ja/või tarnimise loomuliku osana kas otse 
või teiste energiateenuste osutajate 
vahendusel. Energiaauditeid tuleb nende 
klientidele võimaldada tasuta seni, kuni 5% 
neist ei ole kaetud energiateenustega. 

a) pakkuma ning aktiivselt propageerima 
energiateenuseid klientidele energia müügi 
ja/või tarnimise loomuliku osana kas otse 
või teiste energiateenuste pakkujate 
vahendusel. 

Selgitus 

Punkti a teine osa on kustutatud, kuna see oleks vastuolus ühenduse õigusega. 
 

Muudatusettepanek 15 
Artikli 6 punkt b a (uus) 

 b a) hoidub kõikidest tegevustest, mis 
võiksid takistada energiahindade vaba 
kujunemist energiasäästliku elektrienergia 
tootmise arvelt, eriti madala koormusega 
aegadel ja tagab, et ülekande ning 
tarnehinnad ei ole diskrimineerivad, on 
kulupõhised ja stabiilse struktuuriga. 

Selgitus 

Selle uue, punkti b järele lisatud punkti eesmärk on hoida ära selliste olukordade tekkimine, 
kus suure kasumlikkuse saavutamiseks kasutatakse tarbetult elektrienergia kõige 
ebaökoloogilisemat tootmist. See peaks olema keelatud nii tarbijate kui ökoloogilisuse 
huvidest lähtudes. 
 

Muudatusettepanek 16 
Artikli 6 punkt c  

c) andma vastavalt artikli 4 lõikes 4 c) andma võimaluse korral vastavalt artikli 



 

PE 349.917v01-00 10/16 PA\546281ET.doc 

ET 

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. 

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. 

 

Muudatusettepanek 17 
Artikli 10 punkt b 

b) energia lõppkasutuse poolel 
tarnefirmade tehtud investeeringute kulud 
on sobivusel võimalik hüvitada 
jaotustariifide kaudu, võttes nõuetekohaselt 
arvesse vajadust tagada võrdne konkurents 
ja võrdsed võimalused teistele 
energiateenuste pakkujatele.  Loa kulude 
hüvitamiseks võib anda siis, kui kulud on 
tekkinud seoses energiateenuste 
osutamisega seonduvate kohustuste 
täitmisega vastavalt artikli 6 punktile a, 
tingimusel, et vastutav asutus hindab 
kulusid mõistlikeks ja 
konkurentsivõimelisteks. 

kustutatud 

Selgitus 

Vt artikli 6 punkti a selgitust. Artikli 10 punkt b on vastuolus kehtiva ühenduse õigusega 
 

Muudatusettepanek 18 
Artikkel 12  

Liikmesriigid tagavad sõltumatute ja kõrge 
kvaliteediga energiaauditite teostamise 
kavade koostamise võimalike 
energiakasutuse tõhustamise abinõude ja 
energiateenuste vajaduse väljaselgitamiseks 

Liikmesriigid tagavad sõltumatute ja kõrge 
kvaliteediga energiaauditite teostamise 
kavade koostamise võimalike 
energiakasutuse tõhustamise abinõude ja 
energiateenuste vajaduse väljaselgitamiseks 
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ning valmistavad ette nende rakendamise. 
Auditite tellimine peab olema võimalik ka 
väiksematele kodumajapidamis-, äri-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
tööstuspindadele ning ettevõtetele, kellel on 
võrreldes teistega suhteliselt suured 
tegevuskulud. 

ning valmistavad ette nende rakendamise. 
Auditite tellimine peab olema võimalik ka 
väiksematele kodumajapidamis-, äri-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
tööstuspindadele ning ettevõtetele, kellel on 
võrreldes teistega suhteliselt suured 
tegevuskulud. Võimaluse korral 
rakendatakse energiakasutuse tõhustamise 
juhtimis- ja auditeerimissüsteemi 
(E2MAS). 

Selgitus 

Ühtse lähenemisviisi rakendamiseks ELi tasandil tuleks kasutusele võtta erivahend 
väiksemate tööstus- ja äriklientide energiakasutuse hindamiseks. 
 

Muudatusettepanek 19 
Artikkel 12 a (uus) 

 Artikkel 12 a 

Transpordisektorile kohaldatavad sätted 

 Artiklid 6–9, 11 ja 12 kehtivad koos vajalike 
muudatustega transpordisektorile.  

 Eelkõige tagavad liikmesriigid, et kõik 
kütuse rafineerimise, tarnimise ja/või 
jaemüügiga tegelevad ettevõtted: 

 – hoiduvad energia kokkuhoidu takistavate 
toodete kasutamisest; ning 

 – lisavad kõikidele oma toodetele teabe, 
millele viidatakse artikli 13 lõike 3 
punktides d ja e. 

Selgitus 

Euroopa Komisjoni ettepanekus ei pöörata piisavalt tähelepanu transpordisektorile, kuigi 
antud sektor on kiireimini kasvav kasvuhoonegaaside tootja ühenduses. 
 

Muudatusettepanek 20 
Artikkel 12 b (uus) 

 Artikkel 12 b 

Energia ja energiat tarbivate seadmete 
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teisendamine 
 Hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist annab Euroopa 
Komisjon hinnangu sellele, mil määral on 
praegu ja tulevikus võimalik energia 
teisendamise ja paigaldiste arvelt 
energiakokkuhoidu saavutada, nt minnes 
üle individuaalsetelt kateldelt kaugküttele 
või fossiilsetelt kütustelt taastuvenergiale. 

 Seda hinnangut kasutatakse liikmesriikides 
lisavahendina suurema kokkuhoiu ja 
ökoloogilise kasu saamiseks, et saavutada 
energiasäästvusega seotud eesmärgid. 

Selgitus 

Energia ja energiat tarbivate seadmete teisendamisel on potentsiaal hoida kokku ülisuurtes 
kogustes energiat. See hinnang aitab liikmesriikidel ELi tasandil juhtida tõhustamismeetmeid 
ka selles valdkonnas, et rakendada kokkuhoiupotentsiaali täielikult.  
 

Muudatusettepanek 21 
Artikli 13 lõige 1 

1. Liikmesriigid tagavad, et: 
kõik võrgupõhise energia lõppkasutajad 
ja/või jaemüügifirmad saavad kasutada 
konkurentsivõimelise hinnaga 
individuaalseid mõõdikuid, mis näitavad 
täpselt kliendi energiatarbimist ja tegelikku 
kasutusaega. 

1. Liikmesriigid tagavad, et: 
kõik võrgupõhise energia lõppkasutajad 
ja/või jaemüügifirmad saavad, juhul kui 
need on säästlikud, kasutada 
konkurentsivõimelise hinnaga 
individuaalseid mõõdikuid, mis näitavad 
täpselt kliendi energiatarbimist ja 
elektrienergia puhul tegelikku kasutusaega. 

Selgitus 

Täpsustab. Vt ka artikli 3 muudatusettepaneku 4 selgitust „võrgupõhise energia“ määratluse 
kohta. 
 

Muudatusettepanek 22 
Artikli 13 lõige 3, sissejuhatus 

3. Liikmesriigid tagavad, et:  
kõik energiatarnijad ja/või jaemüüjad teevad 
lõpptarbijatele arvete teel, lepingutes, 
väljavõtetega, jaotuskeskuses või 

3. Liikmesriigid tagavad, et:  
kõik energiatarnijad ja/või jaemüüjad teevad 
lõpptarbijatele selgel ja arusaadaval viisil 
arvete teel, lepingutes, kontonäitudel, 
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reklaammaterjalide vahendusel 
kättesaadavaks järgneva teabe: 

väljavõtetel, jaotuskeskuses või 
reklaammaterjalide vahendusel 
kättesaadavaks järgneva teabe: 

 

Muudatusettepanek 23 
Artikli 13 lõike 3 punkt b 

 b) vajadusel graafilisel kujul võrdlused 
tarbijate praeguse energiatarbimise ja 
möödunud aasta sama perioodi vahel. 

b) vajadusel graafilisel kujul, vajadusel 
kraadööpäevade korrigeerimist kasutades 
esitatud võrdlused tarbijate praeguse 
energiatarbimise ning eelmise perioodi 
ja/või möödunud aasta sama perioodi vahel. 

Selgitus 

Vajalik võib olla ilmaolude arvesse võtmine. Vahel on sobilikum võrrelda eelnenud 
perioodidega, sest möödunud aasta võib tunduda liiga kauge, et arvestada käitumuslike 
muutustega. 
 

Muudatusettepanek 24 
Artikli 13 lõike 3 punkt c 

c) võrdlused keskmise normitud või 
võrreldava sama kategooria energiatarbijaga; 

c) võrdlused keskmise normitud või 
võrreldava sama kategooria energiatarbijaga 
ja keskmise normitud või võrreldava 
energiakasutajaga ökoloogiliselt kõige 
säästlikumast asenduskategooriast; 

Selgitus 

Eesmärk on anda tarbijale teavet parima alternatiivse kategooria kohta. 
 

Muudatusettepanek 25 
Artikli 13 lõike 3 punkt d 

d) tarbimiseks jaotatava või müüdava 
energia, nt CO2 mõju keskkonnale; 

d) tarbimiseks jaotatava või müüdava 
energia, nt CO2 mõju keskkonnale 
võrrelduna eesmärgiks seatud näitajatega 
ühe elaniku kohta. Selline teave peaks 
kirjeldama tarbija valiku (nt kokkuhoid) 
mõju ja energia tarnija mõju (nt 
kütuselüliti) eraldi; 
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Selgitus 

Eesmärk on anda võrdlevat teavet individuaalse CO2 juurdekasvu kohta võrrelduna 
eesmärgiga elaniku kohta. Vajalik võib olla tarbijate valikute eraldamine tarnijate 
käitumisest. 
 

Muudatusettepanek 26 
Artikli 13 lõike 3 punkt e 

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

e) kontaktteave, sh veebileheküljed, kust on 
võimalik saada teavet olemasolevate 
energiateenuste, energiakasutuse 
tõhustamise programmide ja teiste 
energiakasutuse tõhustamise meetmete, 
võrdlevate lõppkasutaja profiilide ning 
samuti energiat tarbivate seadmete tehniliste 
näitajate, sh turule tulevate „faktor 4“ 
seadmete kohta. 

Selgitus 

„Faktor 4“ tähistab uusi, praegu turule tulevaid tehnoloogiaid, mis säästavad energiat 
parema jõudluse ja energiatarbimise tõhususega. 
 

Muudatusettepanek 27 
Artikli 13 lõige 3 a (uus) 

 3 a) Käesoleva artikli kohaldamisel 
koostavad ja töötlevad liikmesriigid 
vastavalt artikli 6 punktile c kogutud teavet 
ja muud vajalikku teavet ja teevad selle 
tasuta kättesaadavaks kõikidele energia 
tarnijatele, jaemüüjatele ja/või teistele 
energiateenuste osutajatele. 

 

Muudatusettepanek 28 
Artikli 14 lõige 3 a (uus) 

 3 a) Hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi rakendumist avaldab Euroopa 
Komisjon kulude-tulude mõju hinnangu, 
uurides ELi standardite, määruste, poliitika 
ja meetmete vahelisi seoseid lõppkasutaja 
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energiakasutuse tõhususe kohta. 
 

Muudatusettepanek 29 
III lisa lõike 1 punkt d 

d) valgustus (sh uued säästlikud pirnid ja 
liiteseadised, digitaalsed juhtimissüsteemid 
jms); 

d) valgustus (sh uued säästlikud pirnid ja 
liiteseadised, digitaalsed juhtimissüsteemid, 
liikumisandurite kasutamine ööpäevaringselt 
valgustatud ärihoonetes jms); 

 

Muudatusettepanek 30 
III lisa lõike 1 punkt g 

g) tootmisprotsessid (sh tõhusam suruõhu, 
kondensaadi ja lülitite ja ventiilide 
kasutamine, automaatsete ja integreeritud 
süsteemide kasutamine, säästlikud 
turvatoitesüsteemid jne); 

g) tootmisprotsessid (sh tõhusam suruõhu, 
kondensaadi ja lülitite ja ventiilide 
kasutamine, automaatsete ja integreeritud 
süsteemide kasutamine, säästlikud 
turvatoitesüsteemid jne); elutsüklist lähtuv 
mõtlemine ja tootmisahelas tootmise ja 
alltöövõtu infoprotsessid, eriti VKEde 
puhul; 

 

Muudatusettepanek 31 
III lisa lõike 1 punkti k taane 6 a (uus) 

 – avaliku transpordi kasutamist edendav 
poliitika ja meetmed. 

 

Muudatusettepanek 32 
III lisa lõike 1 punkti k taane 4 a (uus) 

 – intelligentsed maanteetariifide süsteemid 
eratranspordile, mis luuakse väliskulude 
internaliseerimisega ja seega 
optimiseerivad teede kasutust. 

 

Muudatusettepanek 33 
III lisa lõike 2 taane 3 a (uus) 
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 – avaliku halduse ja avalike teenustega 
rakendatavad abinõud, mis otseselt 
parandavad energiakasutuse tõhusust, 
samuti meetmed nagu e-valitsuse IT-
rakendused, mis vähendavad 
energiatarbimist kaudselt. 
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