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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liit on võtnud kohustuse luua 
säästlik, konkurentsivõimeline, turvaline ja 
väikeste CO2 heitkogustega 
energiasüsteem. Liit on võtnud energialiidu 
ning aastani 2030 seatud energia- ja 
kliimapoliitika raamistikuga ambitsioonika 
kohustuse vähendada veelgi 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid (2030. 
aastaks vähemalt 40 % võrra 1990. aasta 
tasemega võrreldes), suurendada tarbitava 
taastuvenergia osakaalu (vähemalt 27 %), 
saavutada vähemalt 27 % suurune 
energiasääst – seejuures kaaluda selle 
suurendamist liidu tasandil 30 
protsendini3 – ning suurendada Euroopa 
energiajulgeolekut, konkurentsivõimet ja 
säästlikkust.

(1) Liit on võtnud kohustuse luua 
säästlik, konkurentsivõimeline, turvaline ja 
väikeste süsinikdioksiidi heitkogustega 
energiasüsteem ning tagada 
kõrgetasemeline inimeste tervise kaitse. 
Liit on võtnud energialiidu ning aastani 
2030 seatud energia- ja kliimapoliitika 
raamistikuga ambitsioonika kohustuse 
vähendada veelgi kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid (2050. aastaks 80–95 % võrra 
1990. aasta tasemega võrreldes), 
suurendada tarbitava taastuvenergia 
osakaalu vastavalt direktiivile .../2018/EL 
[taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta, 
2016/0382(COD)], saavutada energiasääst 
vastavalt direktiivile 2012/27/EL, mida on 
muudetud direktiiviga .../2018/EL 
[2016/0376(COD)], ning suurendada 
Euroopa energiajulgeolekut, 
konkurentsivõimet, taskukohasust ja 
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säästlikkust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liit on võtnud kohustuse luua 2050. 
aastaks turvaline, konkurentsivõimeline ja 
väikeste CO2 heitkogustega 
energiasüsteem5. Selle eesmärgini 
jõudmiseks vajavad liikmesriigid ja 
investorid vahe-eesmärke, et tagada 
hoonete CO2 heitkoguste vähendamine 
aastaks 2050. Seega peaksid liikmesriigid 
hoonete CO2 heitkoguste vähendamisega 
seotud keskpika perioodi (2030. aastaks 
täidetavate) ja pikaajaliste (2050. aastaks 
täidetavate) eesmärkide saavutamiseks 
määrama kindlaks konkreetsed 
vaheetapid.

(6) Liit on võtnud kohustuse luua 2050. 
aastaks turvaline, konkurentsivõimeline ja 
väikeste süsinikdioksiidi heitkogustega 
energiasüsteem. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on äärmiselt oluline, et 
olemasolev hoonefond, mille arvele 
langeb ligi 36 % kõikidest liidu 
süsinikdioksiidi heitkogustest, oleks 
aastaks 2050 suure energiatõhususega ja 
et selle süsinikdioksiidi heitkoguseid 
vähendataks kuni 
liginullenergiastandardini. Liikmesriigid 
peaksid püüdlema kulutasuva tasakaalu 
poole energiavarustuse süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamise ja energia 
lõpptarbimise vähendamise vahel. Selleks 
vajavad liikmesriigid ja investorid oma 
poliitika ja investeerimisotsuste 
suunamiseks selget nägemust, mis hõlmab 
selgelt määratletud riiklikke 
energiatõhususe parandamise vahe-
eesmärke ja meetmeid, et saavutada 
lühiajalise perioodi (2030. aastaks 
täidetavad), keskpika perioodi (2040. 
aastaks täidetavad) ja pikaajalise perioodi 
(2050. aastaks täidetavad) eesmärgid.

__________________
5 Teatis „Energia tegevuskava aastani 
2050“ (KOM(2011) 885 (lõplik)).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)



PE616.128/ 3

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Liidu jõupingutused oma 
hoonefondi süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamiseks peaksid kajastama 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste konverentsi 21. istungjärgu järel 
sõlmitud 2015. aasta Pariisi 
kliimakokkulepet. Võttes arvesse asjaolu, 
et peaaegu 50 % liidu lõppenergiast 
kasutatakse kütmiseks ja jahutamiseks, 
millest 80 % kasutatakse omakorda 
hoonetes, sõltub liidu energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamine suuresti 
jõupingutustest, mida liit teeb oma 
hoonefondi ümberehitamiseks, pidades 
esmatähtsaks energiatõhusust ja -säästu, 
järgides täielikult energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ning 
tagades taastuvate energiaallikate 
tulemusliku kasutuselevõtu. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2012/27/EL6 sätted pikaajaliste 
renoveerimisstrateegiate kohta tuleks üle 
viia direktiivi 2010/31/EL, millesse need 
sobituvad paremini.

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2012/27/EL sätted pikaajaliste 
renoveerimisstrateegiate kohta tuleks üle 
viia direktiivi 2010/31/EL, millesse need 
sobituvad paremini, ning neid tuleks 
ajakohastada, et muuta selgemaks 
eesmärk saavutada suure 
energiatõhususega ja väikeste 
süsinikdioksiidi heitkogustega hoonefond. 
Pikaajalised renoveerimisstrateegiad ja 
nende poolt soodustatavad renoveerimised 
edendavad majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet kohalike ja mitte-
allhankeliste töökohtade loomise kaudu 
ning tagavad kodanikele energiatõhusad, 
tervislikud ja turvalised hooned.



PE616.128/ 4

ET

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Selleks et aidata kaasa liidu kliima- 
ja energiaeesmärkide kulutõhusale 
saavutamisele ning hoonete kulutasuval 
viisil renoveerimisele, tuleks 
liikmesriikide pikaajalistesse 
renoveerimisstrateegiatesse lisada 
kaalutlused tervishoiu ja sisekliima 
parandamiseks, sh kombineerides 
renoveerimist asbesti ja muude kahjulike 
ainete kõrvaldamisega, vältides kahjulike 
ainete ebaseaduslikku kõrvaldamist ning 
lihtsustades kehtivate õigusaktide, nagu 
direktiivi 2009/148/EÜ1a ja direktiivi (EL) 
2016/22841b järgimist.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2284, mis käsitleb teatavate 
õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ.
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2284, mis käsitleb teatavate 
õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7b) Selleks et saavutada suure 
energiatõhususega ja väikeste 
süsinikdioksiidi heitkogustega hoonefond 



PE616.128/ 5

ET

ning tagada, et pikaajaliste 
renoveerimisstrateegiatega saavutatakse 
vajalikud edusammud, eelkõige 
arvukamate põhjalike renoveerimistega, 
peavad liikmesriigid andma selged 
suunised ja kavandama mõõdetavad ja 
sihipärased meetmed, sealhulgas riigi 
hoonefondi halvimate tõhususnäitajatega 
segmendi, kütteostuvõimetute tarbijate, 
sotsiaaleluruumide ning selliste 
leibkondade jaoks, kelle probleemiks on 
huvide lahknemine, ning võtma samal 
ajal arvesse taskukohasust. Selleks et 
veelgi toetada vajalikke parendusi 
liikmesriikide üürihoonefondis, peaksid 
liikmesriigid kaaluma niisuguste nõuete 
kehtestamist või jätkuvat kohaldamist, 
mille kohaselt peab üürikinnisvara 
vastama energiamärgise kohaselt 
teatavale energiatõhususe tasemele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7c) Võttes arvesse komisjoni 
mõjuhinnangut, milles täpsustatakse, et 
liidu energiatõhususe eesmärkide 
kulutõhusaks saavutamiseks peaks 
renoveerimise keskmine määr olema 3 %, 
on oluline, et liikmesriigid määraksid 
kindlaks oma oodatava tulemuse ja 
panuse üldis(t)esse eesmärki(desse) 
suurendada energiatõhusust 
2030. aastaks [X %] vastavalt direktiivile 
2012/27/EL, mida on muudetud 
direktiiviga .../2018/EL 
[2016/0376(COD)], võttes arvesse, et iga 
täiendav 1 % energiasäästu vähendab 
imporditava gaasi kogust 2,6 % ning aitab 
seeläbi aktiivselt kaasa liidu 
energiasõltumatusele.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7d) Ambitsioonikad eesmärgid 
olemasoleva hoonefondi põhjalikuks 
renoveerimiseks loovad liidus miljoneid 
töökohti, eelkõige väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes. Sellega seoses 
peavad liikmesriigid looma selge seose 
oma pikaajaliste riiklike 
renoveerimisstrateegiate ning asjakohaste 
algatuste vahel, mille eesmärk on 
edendada oskuste arendamist ja haridust 
ehitus- ja energiatõhususe sektorites.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Digitaalse ühtse turu ja energialiidu 
tegevuskavad tuleks omavahel kooskõlla 
viia ja need peaksid teenima ühiseid 
eesmärke. Energiasüsteemi 
digitaliseerimine muudab kiiresti 
energiamaastikku alates taastuvenergia 
lõimimisest kuni arukate võrkude ja arukat 
kasutamist võimaldavate hooneteni. 
Ehitussektori digitaliseerimiseks tuleks ette 
näha sihtotstarbelised stiimulid arukat 
kasutamist võimaldavate süsteemide ja 
digitaalsete lahenduste edendamiseks 
tehiskeskkonnas.

(8) Digitaalse ühtse turu ja energialiidu 
tegevuskavad tuleks omavahel kooskõlla 
viia ja need peaksid teenima ühiseid 
eesmärke. Energiasüsteemi 
digitaliseerimine muudab kiiresti 
energiamaastikku alates taastuvenergia 
lõimimisest kuni arukate võrkude ja arukat 
kasutamist võimaldavate hooneteni. See 
pakub uusi energiasäästu saavutamise 
võimalusi, andes tarbijatele täpsemat 
teavet nende tarbimisharjumuste kohta ja 
võimaldades süsteemihalduril võrku 
paremini hallata. Ehitussektori 
digitaliseerimiseks ja arukate linnade 
süsteemse arendamise edendamiseks 
tuleks ette näha sihtotstarbelised stiimulid 
asjakohaste ja arukat kasutamist 
võimaldavate süsteemide ja digitaalsete 
lahenduste edendamiseks tehiskeskkonnas, 
võttes samal ajal arvesse digitaalselt 
vähem kaasatud tarbijaid. Neid stiimuleid 
tuleks arvesse võtta liidu ühenduvuse 
eesmärkides ning arukate kodude ja hästi 
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ühendatud kogukondade eelduseks 
olevate kõrgjõudlusega sidevõrkude 
kasutuselevõtu eesmärkides, tagades 
ühtlasi, et niisuguste võrkude arendamist 
ei takista ehituslahendused, mis võivad 
kahjustada ühenduvust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et võimaldada kohandada käesolevat 
direktiivi tehnika arenguga, tuleks 
komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohane õigus võtta 
vastu õigusakte, et täiendada käesolevat 
direktiivi arukusnäitaja määratlusega ja 
võimaldada selle näitaja kasutuselevõttu. 
Arukusnäitajat tuleks kasutada selleks, et 
mõõta hoone suutlikkust kasutada hoone 
töö optimeerimiseks ja elektrivõrguga 
suhtlemiseks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat ja 
elektroonilisi süsteeme. Arukusnäitaja 
suurendab hoonete omanike ja kasutajate 
teadlikkust hoone tehnosüsteemide 
elektroonilise seire ja hooneautomaatika 
väärtusest ning annab hoone kasutajale 
kindluse seoses asjaomasest uuest 
tõhustatud funktsionaalsusest tuleneva 
tegeliku säästuga.

(9) Et võimaldada kohandada käesolevat 
direktiivi tehnika arenguga, tuleks 
komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (ELi toimimise leping) artikli 290 
kohane õigus võtta vastu õigusakte, et 
täiendada käesolevat direktiivi 
arukusnäitaja määratlusega ja võimaldada 
selle näitaja kasutuselevõttu kooskõlas 
käesolevas direktiivis sätestatud 
metoodikaga. Arukusnäitaja peaks olema 
kooskõlas energiamärgistega ning seda 
tuleks kasutada selleks, et mõõta hoone 
suutlikkust kasutada hoone töö, tõhususe 
ja ruumide mugavuse optimeerimiseks 
ning elektrivõrguga suhtlemiseks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat ja 
elektroonilisi süsteeme. Arukusnäitaja 
suurendab hoonete omanike ja kasutajate 
teadlikkust hoone tehnosüsteemide 
elektroonilise seire ja hooneautomaatika 
väärtusest ning annab hoone kasutajale 
kindluse seoses asjaomasest uuest 
tõhustatud funktsionaalsusest tuleneva 
tegeliku säästuga.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Innovatsioon ja uued tehnilised (10) Innovatsioon ja uued tehnilised 
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lahendused loovad ka võimaluse toetada 
hoonete kaudu CO2 heitkoguste 
vähendamist majanduses tervikuna. 
Näiteks saab hoonete kaudu aidata kaasa 
elektrisõidukite arukaks laadimiseks 
vajaliku taristu väljakujunemisele ja 
võimaldada liikmesriikidel kasutada 
autoakusid soovi korral energiaallikana. 
Selle eesmärgi kajastamiseks tuleks hoone 
tehnosüsteemi mõistet laiendada.

lahendused loovad ka võimaluse toetada 
hoonete kaudu süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamist majanduses tervikuna, 
sealhulgas transpordisektoris. Näiteks 
saab hoonete kaudu aidata kaasa 
elektrisõidukite aruka laadimise 
kasutuselevõtuks vajaliku taristu 
väljakujunemisele ja võimaldada 
liikmesriikidel kasutada autoakusid soovi 
korral energiaallikana. Selle eesmärgi 
kajastamiseks tuleks hoone tehnosüsteemi 
mõistet laiendada.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Kaablite ja torude 
eelpaigaldamisega luuakse õiged 
tingimuseks laadimispunktide kiireks 
kasutuselevõtuks, kui ja kus need 
vajalikud on. Liikmesriigid peaksid 
seetõttu tagama elektritranspordi 
tasakaalustatud ja kulutõhusa 
arendamise. Eelkõige peaks elektritaristut 
puudutava olulise rekonstrueerimise 
korral toimuma ka kaablite ja torude 
eelpaigaldamine, et tagada parklate 
laadimispunktide paigaldamiseks piisavad 
kaablid, torud ja elektrivõimsus direktiivi 
2014/94/EL tähenduses.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10b) Selge nägemus hoonefondi 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamisest 2050. aastaks nõuab 
kõrgete eesmärkide seadmist. Kui 
energiatarbimine viiakse nullile lähemale, 
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on kasutatud energial otsustavam roll 
hoonete kogu olelusringis. 
Tulevikunägemus väikeste 
süsinikdioksiidi heitkogustega 
hoonefondist peaks hõlmama hoonetes 
kasutatud energiat. Seetõttu on ehitamisel 
puidu kasutamine kliimasõbralik.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10c) Ergutada tuleks niisuguste 
teadusuuringute ja katsete tegemist, mis 
on seotud uute lahendustega, mille 
eesmärk on optimeerida ajalooliste 
hoonete ja rajatiste energiatõhusust – 
samal ajal ka kultuuripärandit kaitstes ja 
säilitades.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10d) Liikmesriigid peaksid võtma arvesse, 
et uuendustegevus ja uued tehnoloogiad 
eeldavad suuremate investeeringute 
tegemist haridusse ja oskustesse, mis on 
vajalikud niisuguste tehnoloogiate 
edukaks rakendamiseks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10e) Käesoleva direktiivi puhul on 
vaevalt võimalik prognoosida, milline 
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areng ja uuendustegevus 
elektritranspordi, hoonete või arukate 
süsteemide valdkonnas toimub. Seetõttu 
tuleks kogu direktiivis kohaldada 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10f) Looduspõhised lahendused, näiteks 
hästi läbimõeldud haljastus ning 
murukatused ja -seinad, mis pakuvad 
hoonetele isolatsiooni ja varju, 
vähendavad energianõudlust, vähendades 
vajadust kütmise ja jahutamise järele ning 
parandades hoone energiatõhusust.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10g) Käesolevas direktiivis sätestatud 
elektritranspordi taristu alased nõuded 
peaksid moodustama liikmesriikide 
tervikliku strateegilise linnaplaneerimise 
osa, et edendada alternatiivseid, ohutuid 
ja jätkusuutlikke transpordiliike, ning 
liikmesriigid peaksid kohaldama 
elektritaristu suhtes sidusat 
lähenemisviisi, tagades näiteks 
sihtotstarbelise parkimistaristu 
elektrijalgratastele ja piiratud 
liikumisvõimega isikutele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Mõju hindamisel tehti kindlaks kaks 
rühma kehtivaid sätteid, mille eesmärki 
oleks praeguse olukorraga võrreldes 
võimalik saavutada tõhusamal viisil. 
Esiteks muutub kohustus viia enne 
ehitamise alustamist läbi suure 
tõhususega alternatiivseid süsteeme 
käsitlev teostatavusuuring tarbetult 
koormavaks. Teiseks leiti, et kütte- ja 
kliimasüsteemide ülevaatust käsitlevad 
sätted ei võimalda piisavalt ega tõhusalt 
tagada kõnealuste tehnosüsteemide algset 
ja hilisemat töökindlust. Praegu ei kaaluta 
piisavalt isegi väga lühikese tasuvusajaga 
odavate tehniliste lahenduste kasutamist, 
näiteks küttesüsteemi hüdraulilist 
tasakaalustamist või termostaatiliste 
reguleerventiilide paigaldamist/asendamist. 
Ülevaatusega seotud sätteid muudetakse, et 
tagada parem tulemus.

(11) Mõju hindamisel tehti kindlaks 
kehtivad sätted, mille eesmärki oleks 
praeguse olukorraga võrreldes võimalik 
saavutada tõhusamal viisil. Leiti, et kütte- 
ja kliimasüsteemide ülevaatust käsitlevad 
sätted ei võimalda piisavalt ega tõhusalt 
tagada kõnealuste tehnosüsteemide algset 
ja hilisemat töökindlust. Lisaks ei kaaluta 
praegu piisavalt väga lühikese 
tasuvusajaga odavate tehniliste lahenduste 
kasutamist, näiteks küttesüsteemi 
hüdraulilist tasakaalustamist või 
termostaatiliste reguleerventiilide 
paigaldamist/asendamist, mida tuleks 
täiendavalt uurida, sealhulgas 
lahendustena, mis toetaksid 
kütteostuvõimetuid tarbijaid. Ülevaatusega 
seotud sätteid muudetakse, et tagada parem 
tulemus.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Uute hoonete puhul peaksid 
liikmesriigid tagama, et enne ehitamise 
algust võetakse arvesse alternatiivsete 
suure tõhususega süsteemide tehnilist, 
keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust. Niisuguste süsteemide hulka 
võivad kuuluda taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energial või 
heitsoojusenergial põhinevad 
detsentraliseeritud 
energiavarustussüsteemid, koostootmine 
ning kaug- või lokaalküte või -jahutus 
ning soojuspumbad.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11b) WHO 2009. aasta suunistes on 
siseõhu kvaliteediga seoses esitatud, et 
paremate tõhususnäitajatega hoonetes on 
kasutajatele tagatud suurem mugavus ja 
heaolu, samuti parem tervis. 
Külmasildade, ebapiisava isolatsiooni ja 
õhu planeerimata liikumisteede tõttu võib 
pinnatemperatuur langeda alla õhu 
kastepunkti ja tekkida niiskus. Seetõttu on 
oluline tagada hoone, sealhulgas rõdude, 
akende, katuste, seinte, uste ja põranda 
täielik ja ühtlane isolatsioon.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On leitud, et ülevaatust asendavad 
eelkõige suurte süsteemide puhul tõhusalt 
hoone tehnosüsteemide elektrooniline seire 
ja hooneautomaatika. Selliste seadmete 
paigaldamist tuleks käsitada ülevaatuse 
kõige kulutõhusama alternatiivina suurte 
mitteeluhoonete ja piisava suurusega 
mitmepereelamute puhul, kus nende 
tasuvusaeg on lühem kui kolm aastat. 
Praegu ette nähtud võimalus rakendada 
alternatiivseid meetmeid jäetakse seepärast 
välja. Väikeste süsteemide puhul 
hõlbustavad paigaldaja tehtav süsteemi 
tõhususe dokumenteerimine ja selle teabe 
kandmine energiatõhususe sertifitseerimise 
andmebaasi hoone kõikide 
tehnosüsteemide suhtes kehtestatud 
miinimumnõuetele vastavuse tõendamist ja 
suurendavad energiamärgiste tähtsust. 
Peale selle võimaldavad ettenähtud 
korrapärased ohutusalased kontrollid ja 
korralised hooldustööd jätkuvalt anda 

(12) Hooneautomaatikal, rajatiste 
haldusel ja hoone tehnosüsteemide 
elektroonilisel seirel on suur potentsiaal 
pakkuda kulutõhusat ja märkimisväärset 
energiasäästu nii tarbijatele kui ka 
ettevõtjatele. Eelkõige suurte süsteemide 
puhul on hoone tehnosüsteemide 
elektrooniline seire ja hooneautomaatika 
osutunud tõhusaks ja need võivad 
teatavatel juhtudel asendada ülevaatusi 
suurte mitteeluhoonete ja piisava suurusega 
mitmepereelamute puhul, kus nende 
tasuvusaeg on lühem kui kolm aastat, kuna 
need võimaldavad tegutseda esitatud teabe 
põhjal, tagades seeläbi aja jooksul 
energiasäästu. Praegu ette nähtud 
võimalus rakendada alternatiivseid 
meetmeid jäetakse seepärast välja, samas 
peaks olema võimalik vabastada 
ülevaatuse nõudest tehnosüsteemid, mida 
ilmselgelt hõlmab mõni energiateenuste 
ettevõtja programm. Topeltülevaatuste 
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vahetut nõu energiatõhususe suurendamise 
kohta.

vältimiseks tuleks sellest nõudest 
vabastada süsteemid, mida käitab 
kommunaalettevõtja või võrguettevõtja ja 
mille puhul tuleb teha ülevaatusi süsteemi 
tasandil. Väikeste süsteemide puhul 
hõlbustavad paigaldaja tehtav süsteemi 
tõhususe dokumenteerimine ja selle teabe 
kandmine energiatõhususe sertifitseerimise 
andmebaasi hoone kõikide 
tehnosüsteemide suhtes kehtestatud 
miinimumnõuetele vastavuse tõendamist ja 
suurendavad energiatõhususe 
sertifikaatide (energiamärgiste) tähtsust. 
Peale selle võimaldavad ettenähtud 
korrapärased ohutusalased kontrollid ja 
korralised hooldustööd jätkuvalt anda 
vahetut nõu energiatõhususe suurendamise 
kohta.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Liimesriigid peaksid tagama, et 
olemasolevate hoonete energiatõhususe 
suurendamisega aidatakse kaasa ka 
tervisliku sisekeskkonna saavutamisele, 
sealhulgas asbesti ja muude kahjulike 
ainete kõrvaldamisega ja muude 
probleemide, näiteks hallituse vältimisega, 
ning hoonete põhiliste ohutusstruktuuride 
tagamisele, eelkõige seoses tuleohutuse ja 
maavärinaohutusega.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12b) Oluline on tagada, et meetmed, 
mille eesmärk on parandada hoonete 
energiatõhusust, ei keskenduks ainult 
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hoone välispiirdele, vaid hõlmaks kõiki 
hoone ehitusdetaile ja tehnosüsteeme.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Energiatõhususega seotud 
finantsmeetmete parimaks rakendamiseks 
hoonete renoveerimisel tuleks need siduda 
renoveerimise ulatusega, mida tuleks 
hinnata enne ja pärast renoveerimist 
väljastatud energiamärgiste võrdlemise 
teel.

(13) Energiatõhususega seotud riiklike 
finantsmeetmete parimaks rakendamiseks 
hoonete renoveerimisel tuleks need siduda 
renoveerimise ulatusega ning need peaksid 
edendama hoonete terviklikku 
renoveerimist kui parimat viisi suure 
energiatõhususe ja parema ruumide 
mugavuse tagamiseks. Selliseid 
renoveerimisi tuleks hinnata enne ja pärast 
renoveerimist väljastatud energiamärgiste 
võrdlemise teel, juhul kui see on 
proportsionaalne renoveerimise 
ulatusega, või sarnaste piisavate ja 
proportsionaalsete 
dokumenteerimismeetoditega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Finantsmehhanismid ja -stiimulid 
peaksid olema riikide pikaajalistes 
renoveerimisstrateegiates kesksel kohal ja 
neid tuleks liikmesriikides aktiivselt 
edendada, muu hulgas hõlbustades 
energiatõhusate hüpoteeklaenude 
standardite kohaldamist hoonete 
energiatõhusust parandavatele 
sertifitseeritud renoveerimistele, 
edendades avaliku sektori investeeringuid 
energiatõhusasse hoonefondi, näiteks 
muutes selgemaks avaliku sektori 
investeeringutega seotud 
raamatupidamisstandardeid ning 
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pakkudes tarbijatele kättesaadavaid ja 
läbipaistvaid nõustamisvahendeid 
rahastamisvõimaluste kohta hoonete 
energiatõhusaks renoveerimiseks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13b) Uute energiatõhusate hoonete 
rahastamise mehhanismid, samuti 
hoonefondi energiatõhususe meetmed 
peaksid tulema kas erasektori, era- ja 
avaliku sektori või avaliku sektori 
allikatest. Erasektori investeeringute 
puhul tuleks vähendada hoonefondi 
ajakohastamisse investeerimise riski. 
Üldkasutatavate hoonete energiatõhususe 
meetmete puhul tuleks eelkõige kaaluda 
avaliku ja erasektori partnerluste 
kaasamist, et vähendada väiksemate ja 
rahaliselt nõrgemate linnade, piirkondade 
ja liikmesriikide finantskoormust. Lisaks 
peaksid liikmesriigid ergutama 
energiatõhususe meetmete võtmist, eriti 
sotsiaaleluruumides ja nõrgimate 
turuosaliste eluruumides, kasutades 
selleks avaliku sektori finantstoetust, 
milleks võib kasutada ka liidu rahalisi 
vahendeid.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13c) Kui uus energiamärgis kinnitab 
asjaolu, et hoone energiatõhusus on 
paranenud, peaks olema võimalik lisada 
märgise saamise kulud asjaomase 
liikmesriigi pakutavasse stiimulisse.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kvaliteetsete andmete olemasolu 
hõlbustab juurdepääsu rahastamisallikatele. 
Seepärast tuleks nõuda, et üle 250 m2 

suuruse kasuliku üldpinnaga 
üldkasutatavate hoonete puhul 
avalikustataks nende tegelik 
energiatarbimine.

(14) Kvaliteetsete andmete olemasolu 
hõlbustab juurdepääsu rahastamisallikatele. 
Seepärast tuleks nõuda, et riigile, 
piirkondlikele või kohalikele 
omavalitsustele või eraomanikele 
kuuluvate üle 250 m2 suuruse kasuliku 
üldpinnaga üldkasutatavate hoonete puhul 
avalikustataks nende tegelik 
energiatarbimine.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Praegusi sõltumatuid energiamärgiste 
kontrollimise süsteeme tuleks tõhustada, et 
tagada energiamärgiste kvaliteet ning 
nende kasutatavus nõuetekohasuse 
kontrollimiseks ja piirkonna/riigi 
hoonefondi kohta statistiliste andmete 
saamiseks. Hoonefondi kohta on vaja 
kvaliteetseid andmeid ja neid on osaliselt 
võimalik koguda registrite ja andmebaaside 
kaudu, mida praegu loovad ja haldavad 
energiamärgistega seoses peaaegu kõik 
liikmesriigid.

(15) Praegusi sõltumatuid energiamärgiste 
kontrollimise süsteeme tuleks tõhustada, et 
tagada energiamärgiste kvaliteet ning 
nende kasutatavus nõuetekohasuse 
kontrollimiseks ja kohaliku/piirkonna/riigi 
hoonefondi kohta ühtlustatud statistiliste 
andmete saamiseks. Hoonefondi kohta on 
vaja kvaliteetseid andmeid ja neid on 
osaliselt võimalik koguda registrite ja 
andmebaaside kaudu, mida praegu loovad 
ja haldavad energiamärgistega seoses 
peaaegu kõik liikmesriigid.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Energiatõhususe poliitika eesmärkide 
saavutamiseks hoonete puhul tuleks 
energiamärgistega seotud läbipaistvuse 
suurendamiseks tagada, et nii 

(16) Energiatõhususe poliitika eesmärkide 
saavutamiseks hoonete puhul tuleks 
energiamärgistega seotud läbipaistvuse 
suurendamiseks tagada, et nii 
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sertifitseerimise kui ka energiatõhususe 
miinimumnõuete puhul on sätestatud kõik 
arvutusteks vajalikud näitajad ja neid 
kasutatakse järjepidevalt. Liikmesriigid 
peaksid kehtestama asjakohased meetmed, 
millega tagatakse näiteks, et hoones 
paikneva paigaldatud, asendatud või 
ajakohastatud tehnosüsteemi tõhusus on 
hoone sertifitseerimise ja nõuetekohasuse 
kontrollimise huvides dokumenteeritud.

sertifitseerimise kui ka energiatõhususe 
miinimumnõuete puhul on sätestatud kõik 
arvutusteks vajalikud näitajad ja neid 
kasutatakse järjepidevalt. Liikmesriigid 
peaksid kehtestama asjakohased meetmed, 
millega tagatakse näiteks, et hoones 
paikneva paigaldatud, asendatud või 
ajakohastatud tehnosüsteemi tõhusus on 
hoone sertifitseerimise ja nõuetekohasuse 
kontrollimise huvides dokumenteeritud. 
Selleks et tagada hästi toimiv 
energiamärgiste süsteem, peaks komisjon 
käesoleva direktiivi kohaldamise 
läbivaatamisel hindama energiamärgiste 
täiendava ühtlustamise vajalikkust.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Käesoleva direktiivi läbivaatamisele 
avaldaks positiivset mõju Euroopa 
Standardikomitee (CEN) poolt nüüdseks 
lõplikul välja töötatud hoonete 
energiatõhususe direktiivi kohaste 
standardite tunnustamine, edendamine ja 
kohaldamine kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Nullilähedase energiatarbega hooneid 
käsitlevas komisjoni 29. juuli 2016. aasta 
soovituses (EL) 2016/1318 on kirjeldatud, 
kuidas käesoleva direktiivi rakendamisega 
on võimalik üheaegselt tagada nii 
hoonefondi ümberehitamine kui ka 
liikumine kestlikuma energiavarustuse 
suunas, mis ühtlasi toetab ELi kütte- ja 
jahutusstrateegiat. Asjakohase rakendamise 

(17) Nullilähedase energiatarbega hooneid 
käsitlevas komisjoni 29. juuli 2016. aasta 
soovituses (EL) 2016/1318 on kirjeldatud, 
kuidas käesoleva direktiivi rakendamisega 
on võimalik üheaegselt tagada nii 
hoonefondi ümberehitamine kui ka 
liikumine kestlikuma energiavarustuse 
suunas, mis ühtlasi toetab ELi kütte- ja 
jahutusstrateegiat. Asjakohase rakendamise 
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tagamiseks tuleks hoonete energiatõhususe 
arvutamise üldist raamistikku ajakohastada 
ning kasutada selleks ära Euroopa 
Komisjoni antud volituse M/480 alusel 
Euroopa Standardikomitees (CEN) tehtud 
tööd.

tagamiseks tuleks hoonete energiatõhususe 
arvutamise üldist raamistikku ajakohastada 
ning kasutada selleks ära Euroopa 
Komisjoni antud volituse M/480 alusel 
Euroopa Standardikomitees (CEN) tehtud 
tööd. Hoonete energiatõhususe arvutusi 
tuleks kohaldada optimaalse 
energiatõhususe saavutamiseks 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõtet järgides ning kuna seda 
väljendatakse primaarenergiatarbimise 
arvnäitajaga (kWh/m2 aastas), peaksid 
liikmesriigid täiendama seda, esitades 
lisanduva arvnäitaja kogu hoone üldise 
energiavajaduse kohta.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Üksi tegutsedes ei suuda 
liikmesriigid piisaval määral saavutada 
käesoleva direktiivi eesmärki vähendada 
energia hulka, mida vajatakse hoonete 
tüüpilise kasutusega seotud energiatarbe 
rahuldamiseks. Käesoleva direktiivi 
eesmärki saab tõhusamalt saavutada 
tegevusega liidu tasandil, sest sellega 
tagatakse ühiste eesmärkide, arusaamade 
ja poliitilise tahte ühtsus. Seepärast võtab 
liit meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Vastavalt proportsionaalsuse 
põhimõttele, mis on samuti sätestatud 
kõnealuses artiklis, ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale, kui on vajalik 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

(19) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, 
nimelt vähendada energia hulka, mida 
vajatakse hoonete tüüpilise kasutusega 
seotud energiatarbe rahuldamiseks, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 
küll aga saab neid ühiste eesmärkide, 
arusaamade ja poliitilise tahte ühtsuse 
tagamise vajalikkuse tõttu paremini 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev direktiiv 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale. Käesolevas 
direktiivis austatakse täielikult 
liikmesriikide eripära ja erinevusi ning 
nende pädevusi vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 194 lõikele 2. 
Lisaks on käesoleva direktiivi eesmärk 
võimaldada parimate tavade vahetamist, 
et hõlbustada liidus üleminekut suure 
energiatõhususega hoonefondile.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 1 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artikli 1 lõikesse 3 lisatakse 
järgmine lõik:
„Liikmesriigid võivad kohaldada hoonete 
üldise energiatõhususe miinimumnõudeid 
ühe hoone asemel kogu piirkonnale, et 
võimaldada integreeritud lähenemisviisi 
kasutamist piirkondliku energia- ja 
liikuvussüsteemi suhtes tervikliku 
renoveerimiskava raames, tingimusel et 
iga hoone vastab üldise energiatõhususe 
miinimumnõudele.“

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „hoone tehnosüsteem“ – tehnilised 
seadmed, mida kasutatakse hoone või 
hoone osa kütmiseks, jahutamiseks, 
ventileerimiseks, tarbevee soojendamiseks, 
sisseehitatud valgustuse jaoks, 
automatiseerimiseks ja juhtimiseks, 
kohapeal elektri tootmiseks ning 
kohapealse elektritranspordi taristu jaoks, 
või selliste süsteemide kogum, sealhulgas 
taastuvates energiaallikatest pärit energiat 
kasutavad seadmed;

3) „hoone tehnosüsteem“ – tehnilised 
seadmed, mida kasutatakse hoone või 
hoone osa kütmiseks, jahutamiseks, 
ventileerimiseks, siseõhu kvaliteedi 
juhtimiseks, tarbevee soojendamiseks, 
sisseehitatud sise- ja välisvalgustuse 
süsteemide jaoks, päikese varjamiseks, 
liftide ja eskalaatorite jaoks, 
automatiseerimiseks ja juhtimiseks, hoone 
andmete edastamiseks ja säilitamiseks, 
kohapeal elektri tootmiseks ja 
salvestamiseks ning kohapealse 
elektritranspordi taristu jaoks, või selliste 
süsteemide kogum, sealhulgas taastuvates 
energiaallikatest pärit energiat kasutavad 
seadmed;
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Artiklisse 2 lisatakse järgmine 
punkt:
„3a) „otsustav hetk“ – hetk, mis on 
hoone olelusringis nt kulutõhususe, 
kulutasuvuse või mingi häire seisukohast 
sobiv hoone renoveerimiseks 
energiatõhususe nimel;“

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Artiklisse 2 lisatakse järgmine 
punkt:
„3b) „hoonete renoveerimispass“ – 
pikaajaline tegevuskava, mis on koostatud 
kvaliteedikriteeriumide alusel ja pärast 
energiaauditi tegemist ning milles on 
esitatud asjakohased meetmed ja 
renoveerimistööd, mis parandaksid 
konkreetse hoone energiatõhusust;“

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1c. Artiklisse 2 lisatakse järgmine 
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punkt:
„3c) „hoone automaatika- ja 
juhtimissüsteem“ – süsteem, mis hõlmab 
kõiki tooteid, tarkvara ja 
inseneriteenuseid, mida vajatakse 
automaatseks juhtimiseks, sealhulgas 
blokeerimiseks, seireks ja 
optimeerimiseks, ning käitamiseks, 
inimsekkumiseks ja haldamiseks, et 
saavutada hoone tehnosüsteemide 
energiatõhus, säästlik ja ohutu 
toimimine;“

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 d (uus)
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1d. Artiklisse 2 lisatakse järgmine 
punkt:
„3d) „passiivelement“ – hoone välispiirde 
element või muud elemendid, mis on 
seotud passiivtehnoloogiaga, mille 
eesmärk on vähendada energiavajadust 
kütmisel või jahutamisel ning 
energiatarbimist valgustuse ja 
ventileerimise puhul ning parandada 
seeläbi soojus- ja visuaalset mugavust;“

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 e (uus)
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 17

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1e. Artikli 2 punkt 17 asendatakse 
järgmisega:

17) „efektiivne nimivõimsus” – tootja 
määratletud ja tagatud suurim 

„17) „efektiivne nimivõimsus” – tootja 
määratletud ja tagatud suurim 
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soojusvõimsus (kilovattides), mida on 
võimalik saavutada kestval kasutamisel 
tootja määratud kasuliku võimsuse korral;

soojusvõimsus (kilovattides), mida on 
võimalik saavutada kestval kasutamisel 
tootja määratud kasuliku võimsuse korral 
ning mille puhul:
a) „täiskoormus“ – ruumi kütmiseks ja 
jahutamiseks ning ventileerimiseks ja 
tarbevee soojendamiseks vajalik hoone 
tehnosüsteemide maksimaalne võimsus; 
ning
b) „osaline koormus“ – osa 
täiskoormuse võimsusest, mis vastab 
keskmistele kasutustingimustele;“

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 f (uus)
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1f. Artiklisse 2 lisatakse järgmine 
punkt:
„19a)„väikeste süsinikdioksiidi 
heitkogustega hoonefond“ – hoonefond, 
mis vastab liginullenergiahoone tasemele 
ja mille energiatõhusus on võimalikult 
suur;“

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõike 1 moodustab energiatõhusust 
käsitleva direktiivi 2012/27/EL9 artikli 4 
tekst, millest on välja jäetud viimane lõik;

a) lisatakse järgmine lõige 1:

„1. Liikmesriigid koostavad pikaajalise 
strateegia, mille eesmärk on ehitada 2050. 
aastaks oma riigi nii avaliku kui ka 
erasektori elamu- ja ärihoonete fond 
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ümber suure energiatõhususega ja 
väikeste süsinikdioksiidi heitkogustega 
hoonefondiks. Strateegia sisaldab 
meetmeid niisuguste investeeringute 
tegemiseks, mille eesmärk on hõlbustada 
2050. aastaks seatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikku renoveerimist. 
Strateegia hõlmab järgmist:
a) ülevaade kogu riigi hoonefondist, 
sealhulgast asjakohastest hoonetüüpidest, 
tuginedes vajaduse korral statistilisele 
valimile;
b) hoonetüübi ja kliimatsooni suhtes 
asjakohast tehnoloogianeutraalset 
renoveerimist edendavate kulutõhusate 
lähenemisviiside ja meetmete 
kindlakstegemine, võttes arvesse 
asjakohaseid otsustavaid hetki hoone 
olelusringis;
c) poliitika ja meetmed, millega 
edendatakse hoonete kulutõhusat 
põhjalikku renoveerimist, sealhulgas 
järkjärgulist põhjalikku renoveerimist 
ning süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamist kütte- ja jahutusnõudluses, 
näiteks hoonete renoveerimispasside 
süsteemi kasutuselevõtuga;
d) poliitika ja meetmed, millega 
toetatakse sihipäraseid vähekulukaid 
energiatõhususe meetmeid ja 
renoveerimistöid;
e) poliitika ja meetmed, mis on 
suunatud riigi hoonefondi halvimate 
tõhususnäitajatega segmentidele, 
kütteostuvõimetutele leibkondadele ja 
sellistele leibkondadele, kelle probleemiks 
on huvide lahknemine, aga ka 
mitmepereelamutele, kus on raskusi 
renoveerimistööde elluviimisega, ning 
milles võetakse samal ajal arvesse 
taskukohasust;
f) poliitika ja meetmed, mis on 
suunatud kõigile üldkasutatavatele 
hoonetele, sh sotsiaaleluruumidele;
g) poliitika ja meetmed, mille eesmärk 
on kiirendada tehnoloogilist üleminekut 
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arukatele ja omavahel hästi ühendatud 
hoonetele ja kogukondadele ning väga 
kõrge jõudlusega võrkude 
kasutuselevõttu;
h) ülevaade riiklikest algatustest, mille 
eesmärk on edendada oskusi ja haridust 
ehitus- ja energiatõhususe sektorites ning 
haridust nii passiivelementide kui ka 
arukate tehnoloogiate alal;
i) tulevikku suunatud lähenemisviis 
juhtimaks üksikisikute, ehitustööstuse, 
avalik-õiguslike asutuste, sealhulgas 
omavalitsuste, elamuühistute ja 
finantseerimisasutuste 
investeerimisotsuseid;
j) eeldatava energiasäästu ja laiema 
kasu, näiteks tervise, ohutuse ja 
õhukvaliteediga seotud kasu 
tõenduspõhine hinnang.
Liikmesriikide pikaajaliste 
renoveerimisstrateegiate väljatöötamist ja 
rakendamist toetavad struktureeritud 
alalised sidusrühmade platvormid, mis 
hõlmavad kohalike ja piirkondlike 
kogukondade esindajaid, sotsiaaldialoogi 
esindajaid, sealhulgas töötajaid, 
tööandjaid, VKEsid ja ehitussektorit, ning 
vähemuste esindajaid.“

__________________
9 ELT L 315, 14.11.2012, lk 13.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2a – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid koostavad lõikes 1 osutatud 
pikaajalise renoveerimisstrateegia raames 
selgete vahe-eesmärkide ja meetmetega 
tegevuskava oma riigi hoonefondiga 

Liikmesriigid koostavad lõikes 1 osutatud 
pikaajaliste renoveerimisstrateegiate 
raames selgete vahe-eesmärkide ja 
meetmetega tegevuskava oma riigi suure 
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seotud CO2 heitkoguste vähendamise 
pikaajalise, aastaks 2050 seatud eesmärgi 
saavutamiseks, püstitades seejuures 
konkreetsed vahe-eesmärgid aastaks 2030.

energiatõhususe ja väikeste 
süsinikdioksiidi heitkogustega hoonefondi 
tagamisega seotud pikaajalise, aastaks 
2050 seatud eesmärgi saavutamiseks, 
kehtestades seejuures konkreetsed vahe-
eesmärgid aastateks 2030 ja 2040 ning 
mõõdetavad edusammude näitajad.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2a – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid täpsustavad oma 
pikaajalistes renoveerimisstrateegiates, 
kuidas nende vahe-eesmärgid aitavad 
saavutada liidu eesmärki (eesmärke) 
suurendada 2030. aastaks 
energiatõhusust [X %] vastavalt 
direktiivile 2012/27/EL, mida on 
muudetud direktiiviga .../2018/EL 
[2016/0376(COD)], ning liidu eesmärki 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2050. aastaks 80–95 % 
võrra.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2a – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale selle aitab kõnealune pikaajaline 
renoveerimisstrateegia leevendada 
energiaostuvõimetust.

Peale selle esitatakse pikaajalistes 
renoveerimisstrateegiates asjakohased 
meetmed, mis aitavad leevendada 
kütteostuvõimetust ning toetavad 
haavatavatele leibkondadele võrdse 
juurdepääsu tagamist energiatõhususe 
nimel tehtava renoveerimise rahastamise 
vahenditele. 
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2a – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktis d osutatud 
investeerimisotsuste tegemise 
hõlbustamiseks kehtestavad liikmesriigid 
mehhanismid:

3. Lõikes 1 osutatud 
investeerimisotsuste võimaldamiseks ja 
juhtimiseks kehtestavad või säilitavad 
liikmesriigid mehhanismid:

a) projektide koondamiseks, et 
investoritel oleks lihtsam lõike 1 punktides 
b ja c osutatud renoveerimist rahastada;

a) projektide koondamiseks, sh 
investeerimisplatvormide abil, et 
investoritel oleks lihtsam lõikes 1 osutatud 
renoveerimist rahastada;

b) energiatõhususega seotud tegevuse 
riskide vähendamiseks investorite ja 
erasektori jaoks; ning

b) energiatõhususega seotud tegevuse 
tajutava riski vähendamiseks investorite ja 
erasektori jaoks, näiteks kohaldades 
sertifitseeritud energiatõhusust 
parandavate renoveerimiste puhul 
kasutatava tagatise teguri suhtes 
kapitalinõuete osas madalamat 
riskikaalu;

c) avaliku sektori raha kasutamiseks 
erasektori investeeringute suurendamise 
või konkreetsete turutõrgete kõrvaldamise 
nimel.

c) avaliku sektori raha kasutamiseks 
erasektori investeeringute suurendamise 
nimel, sealhulgas arukate hoonete aruka 
rahastamise algatuse raames, või 
konkreetsete turutõrgete kõrvaldamise 
nimel;
ca) kooskõlas kehtivate Eurostati 
juhiste ja selgitustega ESA 2010 
raamistikus: investeeringute suunamiseks 
energiatõhusate üldkasutatavate hoonete 
fondi ja raamatupidamiseeskirjade 
tõlgendamise selgitamiseks, et toetada 
tervikliku lähenemisviisi kasutamist 
riigiasutuste investeeringute suhtes;
cb) projektide väljatöötamiseks antava 
abi toetamiseks ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate rühmadesse ja 
konsortsiumidesse koondamise 
hõlbustamiseks, et võimaldada 
pakettlahenduste pakkumist 
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potentsiaalsetele klientidele; ning
cc) kättesaadavate ja läbipaistvate 
nõustamisvahendite loomiseks, näiteks 
tarbijatele mõeldud kontaktpunktid ja 
energiaalase nõustamise teenused, mille 
raames antakse teavet energiatõhususe 
nimel teostatavate renoveerimiste kohta ja 
kättesaadavate rahastamisvahendite 
kohta, mis on mõeldud hoonete 
renoveerimiseks energiatõhususe nimel.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b 
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Komisjon esitab liikmesriikidele 
soovitusi, mis põhinevad energiatõhususe 
nimel renoveerimise edukate avaliku ja 
erasektori rahastamiskavade alaste 
parimate tavade ning väikesemahuliste 
energiatõhususe nimel teostatava 
renoveerimise projektide koondamise 
kavasid käsitleva teabe kogumisel ja 
levitamisel. Komisjon esitab lisaks 
liikmesriikidele soovitusi tarbija 
seisukohast renoveerimist soodustavate 
finantsstiimulite kohta, võttes arvesse 
kulutasuvuse erinevusi liikmesriikide 
vahel.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2a – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Iga liikmesriik korraldab enne 
komisjonile oma pikaajalise 



PE616.128/ 28

ET

renoveerimisstrateegia esitamist 
pikaajalise renoveerimisstrateegia eelnõu 
teemal vähemalt kolm kuud kestva 
avaliku konsultatsiooni, millesse 
kaasatakse kõik asjaomased sidusrühmad. 
Iga liikmesriik avaldab oma avaliku 
konsultatsiooni tulemuste kokkuvõtte oma 
pikaajalise renoveerimisstrateegia lisana.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 2a – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3c. Iga liikmesriik lisab vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
määruse ... [milles käsitletakse 
energialiidu juhtimist (2016/0375(COD) 
(juhtimise määrus))] [artikli 19 punktis a] 
sätestatud aruandluskohustustele oma 
lõimitud riiklikku energia- ja 
kliimaalasesse eduaruandesse oma 
pikaajalise renoveerimisstrateegia 
rakendamise üksikasjad, k.a kavandatud 
poliitika ja meetmete kohta.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 1 teine lõik jäetakse välja; a) lõike 1 teine lõik asendatakse 
järgmisega:
„Uute hoonete puhul tagavad 
liikmesriigid, et enne ehitamise algust 
võetakse olemasolu korral arvesse 
alternatiivsete suure tõhususega 
süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja 
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majanduslikku teostatavust.“;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 7 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 7 viies lõik jäetakse välja. 4. Artikli 7 viies lõik asendatakse 
järgmisega:
„Liikmesriigid tagavad, et oluliselt 
rekonstrueeritavate hoonete puhul 
võetakse arvesse alternatiivseid suure 
tõhususega süsteeme, kui see on 
tehniliselt, funktsionaalselt ja 
majanduslikult teostatav, ning et 
nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
tuleohutusele ja tervisliku sisekliima 
tingimuste edendamisele.“

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 1 kolmas lõik jäetakse välja; a) lõike 1 kolmas lõik asendatakse 
järgmisega:

„Liikmesriigid nõuavad, et uued hooned 
oleksid varustatud isereguleerivate 
seadmetega, mis reguleerivad 
toatemperatuuri taset igas ruumis eraldi. 
Olemasolevates hoonetes nõutakse 
niisuguste isereguleerivate seadmete 
paigaldamist, mis reguleerivad 
toatemperatuuri taset igas ruumis eraldi, 
soojusgeneraatorite asendamisel.“;
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kõikide 
rohkem kui kümne parkimiskohaga uute ja 
põhjalikult renoveeritavate olemasolevate 
mitteeluhoonete igast kümnest 
parkimiskohast vähemalt üks on 
varustatud laadimispunktiga 
alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu 
käsitleva direktiivi 2014/94/EL10 
tähenduses ning selline laadimispunkt 
võimaldab alustada ja lõpetada laadimist 
hinnasignaalide alusel. Alates 1. 
jaanuarist 2025 kohaldatakse seda nõuet 
kõikide rohkem kui kümne 
parkimiskohaga mitteeluhoonete suhtes.

2. Liikmesriigid nõuavad, et kõikide 
rohkem kui kümne parkimiskohaga uute 
mitteeluhoonete ja oluliselt 
rekonstrueeritavate olemasolevate 
mitteeluhoonete (kui rekonstrueerimine 
hõlmab hoone või parkla elektritaristut) 
puhul oleks vähemalt üks parkimiskoht 
varustatud laadimispunktiga ja igast 
kümnest parkimiskohast üks oleks 
varustatud piisavate eelpaigaldatud 
kaablite või torudega, et võimaldada sinna 
paigaldada laadimispunkti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2014/94/EL tähenduses. 

2a. Liikmesriigid nõuavad kõikidesse 
rohkem kui kümne parkimiskohaga 
üldkasutatavatesse ja ärilistesse 
mitteeluhoonetesse miinimumarvul 
laadimispunktide paigaldamist 
1. jaanuariks 2025.
2b. Liikmesriigid kohaldavad lõike 2 
sätteid rohkem kui kümne 
parkimiskohaga segakasutusega hoonete 
suhtes, kui tegemist on uute hoonetega või 
nende oluline rekonstrueerimine hõlmab 
hoone või parkla elektritaristut.

Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kehtestada või kohaldada esimeses lõigus 
osutatud nõudeid hoonete suhtes, mille 
omanik ja kasutaja on komisjoni 6. mai 
2003. aasta soovituse 2003/361/EÜ lisa I 
jaotises esitatud määratluse kohane väike 
või keskmise suurusega ettevõtja.

2c. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kehtestada või kohaldada lõikes 2 osutatud 
nõudeid hoonete suhtes, mille omanik ja 
kasutaja on komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituse 2003/361/EÜ lisa I jaotises 
esitatud määratluse kohane väike või 
keskmise suurusega ettevõtja.

__________________ __________________
10 ELT L 307, 28.10.2014, lk 1.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et rohkem kui 
kümne parkimiskohaga uute ja põhjalikult 
renoveeritavate eluhoonete puhul 
eelpaigaldatakse kaablid, mis võimaldavad 
paigaldada iga parkimiskoha juurde 
elektrisõiduki laadimispunkti.

3. Liikmesriigid tagavad, et rohkem kui 
kümne parkimiskohaga uute ja oluliselt 
rekonstrueeritavate elamute puhul (kui 
rekonstrueerimine hõlmab hoone või 
külgneva või sisseehitatud parkla 
elektritaristut) eelpaigaldatakse piisavad 
kaablid või torud, mis võimaldavad 
paigaldada iga parkimiskoha juurde 
elektrisõiduki laadimispunkti.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kehtestada või kohaldada lõigetes 2 ja 3 
osutatud nõudeid üldkasutatavate hoonete 
puhul, mis kuuluvad direktiivi 2014/94/EL 
kohaldamisalasse.

4. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kehtestada või kohaldada lõigetes 2 ja 3 
osutatud nõudeid üldkasutatavate hoonete 
puhul, eeldusel et nende suhtes kehtivad 
juba nõuded, mis on võrreldavad direktiivi 
2014/94/EL ülevõtmise meetmetega.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 2 
ja 3 osutatud nõudeid kohaldatakse ka 
eraettevõtjate käitatavate avalike parklate 
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suhtes.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 8 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4b. Liikmesriigid kõrvaldavad 
regulatiivsed tõkked ning tagavad 
lihtsustatud loa- ja 
heakskiitmismenetluste olemasolu 
omanikele ja üürnikele, et võimaldada 
laadimispunktide kasutuselevõttu 
olemasolevates elamutes ja 
mitteeluhoonetes.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 8 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4c. Elektritranspordi taristu alaste 
nõuetega seoses võtavad liikmesriigid 
arvesse vajadust alternatiivkütuste taristu 
järele hoonetes ja sihipäraste taristute 
kasutuselevõttu, näiteks elektritranspordi 
koridoride abil, ning vajadust pehme ja 
rohelise liikuvuse, mitmeliigilisuse ning 
linnaplaneerimise sidusa poliitika järele.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 8 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et hoone 
tehnosüsteemi paigaldamisel, asendamisel 
või uuendamisel hinnatakse muudetud 
süsteemi kui terviku üldist energiatõhusust, 
dokumenteeritakse see ja edastatakse 
vastavad dokumendid hoone omanikule, et 
need oleksid lõike 1 kohaselt sätestatud 
miinimumnõuetele vastavuse tõendamiseks 
ja energiamärgise väljastamiseks 
kättesaadavad. Liikmesriigid tagavad, et 
kõnealused andmed kantakse artikli 18 
lõikes 3 osutatud riiklikku energiamärgiste 
andmebaasi.

5. Liikmesriigid tagavad, et hoone 
tehnosüsteemi paigaldamisel, asendamisel 
või uuendamisel hinnatakse muudetud 
süsteemi kui terviku üldist energiatõhusust 
täis- ja osalise koormuse olukorras ning 
asjakohasel juhul hinnatakse ka mõju 
siseõhu kvaliteedile. Tulemused 
dokumenteeritakse ja edastatakse hoone 
omanikule, et need oleksid lõike 1 kohaselt 
sätestatud miinimumnõuetele vastavuse 
tõendamiseks ja energiamärgise 
väljastamiseks kättesaadavad. 
Liikmesriigid tagavad, et kõnealused 
andmed kantakse artikli 18 lõikes 3 
osutatud riiklikku energiamärgiste 
andmebaasi.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on vastavalt artiklile 23 õigus 
võtta vastu käesolevat direktiivi 
täiendavaid delegeeritud õigusakte, et 
määratleda mõiste „arukusnäitaja“ ja 
kehtestada tingimused, millest lähtuvalt 
esitatakse see näitaja lisateabena 
võimalikule uuele üürnikule või ostjale.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat direktiivi 
„arukusnäitaja“ määratlemisega, olles 
eelnevalt konsulteerinud asjaomaste 
sidusrühmadega ja lähtudes Ia lisas 
sätestatud ülesehitusest ja metoodikast. 
Määratlus hõlmab teavet selle kohta, 
kuidas saaks näitaja pärast katseetappi 
kasutusele võtta, kuidas see näitaja 
seotaks artiklis 11 osutatud 
energiamärgistega ja kuidas saaks seda 
esitada otstarbeka lisateabena võimalikele 
uutele investoritele, üürnikele, ostjatele ja 
turuosalistele.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arukusnäitaja hõlmab paindlikkust 
iseloomustavaid tegureid ning tõhustatud 
funktsionaalsust ja suutlikkust, mis 
tulenevad tavapärastesse hoone 
tehnosüsteemidesse sisse ehitatud ja 
omavahel paremini ühendatud arukatest 
seadmetest. Need omadused võimaldavad 
hoones viibijatel ja hoonel endal 
tõhusamalt reageerida mugavuse või tööga 
seotud vajadustele, osaleda 
nõudlusreageeringus ning aidata kaasa 
hoonega ühendatud eri energiasüsteemide 
ja piirkonna taristute optimaalsele, sujuvale 
ja ohutule toimimisele.

Arukusnäitaja hõlmab tõhustatud 
energiasäästu, võrdlusanalüüsi ja 
paindlikkust iseloomustavaid tegureid ning 
tõhustatud funktsionaalsust ja suutlikkust, 
mis tulenevad tavapärastesse hoone 
tehnosüsteemidesse sisse ehitatud ja 
omavahel paremini ühendatud arukatest 
seadmetest. Need omadused võimaldavad 
hoones viibijatel ja hoonel endal 
tõhusamalt reageerida mugavuse või tööga 
seotud vajadustele, eelkõige osalise 
koormuse olukorras, sealhulgas 
energiatarbimise kohandamisega, osaleda 
tarbimiskajas ning aidata kaasa hoonega 
ühendatud eri energiasüsteemide (mis 
hõlmavad kohapeal toodetud 
taastuvenergiat) ja piirkonna taristute 
optimaalsele, tõhusale, sujuvale ja ohutule 
toimimisele.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid seovad 
finantsmeetmed, mis on ette nähtud 
renoveerimise teel hoonete energiatõhususe 
suurendamiseks, renoveerimisel 
saavutatava energiasäästuga. Sellise säästu 
kindlakstegemiseks võrreldakse enne ja 
pärast renoveerimist väljastatud 
energiamärgiseid.

6. Liikmesriigid seovad 
finantsmeetmed, mis on ette nähtud 
renoveerimise teel hoonete energiatõhususe 
suurendamiseks, renoveerimisel 
saavutatava energiasäästuga. Sellise säästu 
kindlakstegemiseks kasutatakse, juhul kui 
see on proportsionaalne renoveerimise 
ulatusega, energiaauditit või enne ja 
pärast renoveerimist väljastatud 
energiamärgiste võrdlust või hoonete 
energiasäästu arvutamisel kasutatavaid 
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standardväärtusi või sarnast asjakohast ja 
läbipaistvat dokumenteerimismetoodikat. 

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 10 – lõige 6a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Liikmesriikide loodav andmebaas 
energiamärgiste registreerimiseks peab 
võimaldama jälgida selles kajastatud 
hoonete tegelikku energiatarbimist hoone 
suurusest ja liigist olenemata. Kõnealune 
andmebaas peab sisaldama üle 250 m2 
suuruse kasuliku pinnaga sageli 
külastatavate üldkasutatavate hoonete 
tegeliku energiatarbimise andmeid, mida 
ajakohastatakse korrapäraselt.

6a. Liikmesriikide loodav või kasutatav 
olemasolev andmebaas energiamärgiste 
registreerimiseks peab võimaldama jälgida 
selles kajastatud hoonete tegelikku 
energiatarbimist hoone suurusest ja liigist 
olenemata. Kõnealune andmebaas peab 
sisaldama riigiasutuste omandis olevate, 
hallatavate või kasutatavate üle 250 m2 
suuruse kasuliku pinnaga hoonete 
energiatarbimise andmeid, mida 
ajakohastatakse korrapäraselt.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 10 – lõige 6b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6b. ELi andmekaitsenõuetele vastavad 
anonüümitud koondandmed tehakse 
nõudmisel vähemalt avaliku sektori 
asutustele statistilise analüüsi ja uuringute 
tegemise eesmärgil kättesaadavaks.“

6b. ELi andmekaitsenõuetele vastavad 
anonüümitud koondandmed tehakse 
nõudmisel vähemalt riigiasutustele 
statistilise analüüsi ja uuringute tegemise 
eesmärgil kättesaadavaks ning täielik 
andmekogum on kättesaadav hoone 
omanikule.“

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a
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Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad üle 250 
MWh suuruse primaarenergia üldtarbega 
mitteeluhoonete puhul ja selliste 
eluhoonete puhul, mille tsentraliseeritud 
tehnosüsteemide kumulatiivne efektiivne 
nimivõimsus on üle 100 kW, vajalikud 
meetmed, millega nähakse ette hoonete 
kütmiseks kasutatavate süsteemide 
ligipääsetavate osade, näiteks 
soojusgeneraatori, juhtimissüsteemi ja 
ringluspumba või -pumpade korrapärane 
ülevaatus. Selline ülevaatus hõlmab hoone 
küttevajadusest lähtuvat katla tõhususe ja 
võimsuse hindamist. Katla võimsuse 
hindamist ei ole vaja korrata, kui 
küttesüsteem ja hoone küttevajadus ei ole 
vahepeal muutunud.

1. Liikmesriigid kehtestavad üle 250 
MWh suuruse primaarenergia üldtarbega 
mitteeluhoonete puhul ja selliste elamute 
puhul, mille ruumide kütmiseks ja 
tarbevee soojendamiseks kasutatavate 
tehnosüsteemide kumulatiivne efektiivne 
nimivõimsus on üle 70 kW, vajalikud 
meetmed, millega nähakse ette hoonete 
kütmiseks kasutatavate süsteemide 
ligipääsetavate osade, näiteks 
soojusgeneraatori, juhtimissüsteemi ja 
ringluspumba või -pumpade korrapärane 
ülevaatus. Selline ülevaatus hõlmab hoone 
küttevajadusest lähtuvat soojusgeneraatori 
tõhususe (nii täis- kui ka osalise koormuse 
olukorras) ja võimsuse hindamist. 
Soojusgeneraatori võimsuse hindamist ei 
ole vaja korrata, kui küttesüsteem ja hoone 
küttevajadus ei ole vahepeal muutunud.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatu alternatiivina 
võivad liikmesriigid kehtestada nõuded, 
millega tagatakse, et mitteeluhooned, mille 
primaarenergia üldtarve on suurem kui 250 
MWh aastas, on varustatud hoone 
automaatika- ja juhtimissüsteemiga. Selline 
süsteem peab võimaldama:

2. Liikmesriigid nõuavad, et 
mitteeluhooned, mille primaarenergia 
üldtarve on suurem kui 250 MWh aastas, 
varustatakse hoone automaatika- ja 
juhtimissüsteemiga 2023. aastaks. Selline 
süsteem peab võimaldama:

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
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Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) energiatarbimist pidevalt jälgida, 
analüüsida ja kohandada;

a) energiatarbimist pidevalt jälgida, 
registreerida, analüüsida ja kohandada, et 
võimaldada optimaalset energiatõhusust 
täis- ja osalise koormuse olukorras;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 14 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 sätestatu alternatiivina 
võivad liikmesriigid kehtestada nõuded, 
millega tagatakse, et eluhooned, mille 
tsentraliseeritud tehnosüsteemide 
kumulatiivne efektiivne nimivõimsus on 
suurem kui 100 kW, on varustatud:

3. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
elamud, mille ruumide kütmiseks ja 
tarbevee soojendamiseks kasutatavate 
tehnosüsteemide kumulatiivne efektiivne 
nimivõimsus on suurem kui 70 kW, on 
varustatud: 

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pideva elektroonilise jälgimise 
lahendusega, mis võimaldab mõõta 
süsteemide tõhusust ja teavitada hoone 
omanikke või haldajaid, kui see on oluliselt 
vähenenud ja kui mõni süsteem vajab 
hooldust, ning

a) pideva elektroonilise jälgimise 
funktsiooniga, mis võimaldab mõõta 
süsteemide tõhusust ja teavitada hoone 
omanikke või haldajaid, kui see on oluliselt 
vähenenud ja kui mõni süsteem vajab 
hooldust, ning

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
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Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tõhusa juhtimislahendusega, millega 
tagatakse energia optimaalne tootmine, 
jaotamine ja kasutamine.“

b) tõhusa juhtimisfunktsiooniga, 
millega tagatakse energia optimaalne 
tootmine, jaotamine, salvestamine ja 
kasutamine täis- ja osalise koormuse 
olukorras, sealhulgas veeringluse 
tasakaalustamine.“

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 14 – lõige 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Lõikes 1 sätestatud nõuete täitmisest 
on vabastatud hooned, mis on vastavuses 
lõikega 2 või 3.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 14 – lõige 3b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Lõikes 1 sätestatud nõuete täitmisest 
on vabastatud hoone tehnosüsteemid, mis 
on sõnaselgelt hõlmatud kokkulepitud 
energiatõhususe kriteeriumiga või 
lepinguliste tingimustega, milles on 
täpsustatud energiatõhususe parandamise 
kokkulepitud tase, näiteks 
energiatõhususe lepingutega, mis on 
määratletud direktiivi 2012/27/EL 
artikli 2 punktis 27, või hoone 
tehnosüsteemid, mida käitab kommunaal- 
või võrguettevõtja ning mille suhtes 
kohaldatakse seetõttu tõhususe jälgimise 
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meetmeid süsteemi poolel.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad üle 250 
MWh suuruse primaarenergia üldtarbega 
mitteeluhoonete puhul ja selliste 
eluhoonete puhul, mille tsentraliseeritud 
tehnosüsteemide kumulatiivne efektiivne 
nimivõimsus on üle 100 kW, vajalikud 
meetmed, millega nähakse ette 
kliimaseadmete ligipääsetavate osade 
korrapärane ülevaatus. Selline ülevaatus 
hõlmab hoone jahutusvajadusest lähtuvat 
kliimaseadme tõhususe ja võimsuse 
hindamist. Kõnealust võimsuse hindamist 
ei ole vaja korrata, kui asjaomane 
kliimaseadet hõlmav süsteem ja hoone 
jahutusvajadus ei ole vahepeal muutunud.

1. Liikmesriigid kehtestavad üle 250 
MWh suuruse primaarenergia üldtarbega 
mitteeluhoonete puhul ja selliste elamute 
puhul, mille kliima- ja 
ventilatsiooniseadmete tehnosüsteemide 
kumulatiivne efektiivne nimivõimsus on 
üle 12 kW, vajalikud meetmed, millega 
nähakse ette kliima- ja 
ventilatsiooniseadmete ligipääsetavate 
osade korrapärane ülevaatus. Selline 
ülevaatus hõlmab hoone jahutusvajadusest 
lähtuvat kliimaseadme ja ventilatsiooni 
tõhususe (täis- ja osalise koormuse 
olukorras) ja võimsuse hindamist. 
Kõnealust võimsuse hindamist ei ole vaja 
korrata, kui asjaomane kliima- või 
ventilatsiooniseadme süsteem ja hoone 
jahutusvajadus ei ole vahepeal muutunud.

Liikmesriigid võivad kehtestada erinevad 
ülevaatussagedused sõltuvalt 
kliimaseadme süsteemide tüübist ja 
efektiivsest nimivõimsusest, võttes arvesse 
süsteemide ülevaatuse kulusid ja 
ülevaatusest tuleneda võivat 
prognoositavat energiakulude säästu.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatu alternatiivina 2. Liikmesriigid nõuavad, et 
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võivad liikmesriigid kehtestada nõuded, 
millega tagatakse, et mitteeluhooned, mille 
primaarenergia üldtarve on suurem kui 250 
MWh aastas, on varustatud hoone 
automaatika- ja juhtimissüsteemiga. Selline 
süsteem peab võimaldama:

mitteeluhooned, mille primaarenergia 
üldtarve on suurem kui 250 MWh aastas, 
varustatakse hoone automaatika- ja 
juhtimissüsteemiga 2023. aastaks. Selline 
süsteem peab võimaldama:

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) energiatarbimist pidevalt jälgida, 
analüüsida ja kohandada;

a) energiatarbimist pidevalt jälgida, 
analüüsida, registreerida ja kohandada, et 
võimaldada optimaalset energiatõhusust 
täis- ja osalise koormuse olukorras;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 sätestatu alternatiivina 
võivad liikmesriigid kehtestada nõuded, 
millega tagatakse, et eluhooned, mille 
tsentraliseeritud tehnosüsteemide 
kumulatiivne efektiivne nimivõimsus on 
suurem kui 100 kW, on varustatud:

3. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
elamud, mille tehnosüsteemide kliima- või 
ventilatsiooniseadmete kumulatiivne 
efektiivne nimivõimsus on suurem kui 12 
kW, on varustatud:

(a) pideva elektroonilise jälgimise 
lahendusega, mis võimaldab mõõta 
süsteemide tõhusust ja teavitada hoone 
omanikke või haldajaid, kui see on oluliselt 
vähenenud ja kui mõni süsteem vajab 
hooldust, ning

a) pideva elektroonilise jälgimise 
funktsiooniga, mis võimaldab mõõta 
süsteemide tõhusust ja teavitada hoone 
omanikke või haldajaid, kui see on oluliselt 
vähenenud ja kui mõni süsteem vajab 
hooldust, ning

(b) tõhusa juhtimislahendusega, millega 
tagatakse energia optimaalne tootmine, 
jaotamine ja kasutamine.

b) tõhusa juhtimisfunktsiooniga, 
millega tagatakse energia optimaalne 
tootmine, jaotamine, salvestamine ja 
kasutamine täis- ja osalise koormuse 
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olukorras, sealhulgas veeringluse 
tasakaalustamine.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 15 – lõige 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Lõikes 1 sätestatud nõuete täitmisest 
on vabastatud hooned, mis on vastavuses 
lõikega 2 või 3.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 15 – lõige 3b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Lõikes 1 sätestatud nõuete täitmisest 
on vabastatud hoone tehnosüsteemid, mis 
on sõnaselgelt hõlmatud kokkulepitud 
energiatõhususe kriteeriumiga või 
lepinguliste tingimustega, milles on 
täpsustatud energiatõhususe parandamise 
kokkulepitud tase, näiteks 
energiatõhususe lepingutega, mis on 
määratletud direktiivi 2012/27/EL 
artikli 2 punktis 27, või hoone 
tehnosüsteemid, mida käitab kommunaal- 
või võrguettevõtja ning mille suhtes 
kohaldatakse seetõttu tõhususe jälgimise 
meetmeid süsteemi poolel.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Artiklis 19 asendatakse aastaarv 
„2017“ aastaarvuga „2028“.

9. Artiklis 19 asendatakse aastaarv 
„2017“ aastaarvuga „2024“.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 19 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9a. Artiklisse 19 lisatakse järgmine lõik:
„Komisjon hindab eelkõige, kas artikli 11 
kohaseid energiamärgiseid on vaja 
täiendavalt ühtlustada.“

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 19a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9b. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 19a

Komisjon korraldab enne 2020. aastat 
teostatavusuuringu, täpsustades võimalusi 
ja ajakava hoonete renoveerimispassi 
kasutuselevõtuks, võimaluse korral 
energiamärgiste soovituste jao osana, et 
esitada konkreetse hoone pikaajaline 
järkjärgulise renoveerimise kava.“

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2010/31/EL
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige annavad liikmesriigid hoonete 
omanikele või üürnikele teavet 
energiamärgiste ja nende otstarbe ja 
eesmärkide kohta, kulutõhusate viiside 
kohta hoone energiatõhususe 
suurendamiseks ning vajaduse korral ka 
hoone energiatõhususe suurendamiseks 
kättesaadavate rahastamisvahendite kohta.

Eelkõige annavad liikmesriigid 
sõltumatute, kättesaadavate ja 
läbipaistvate nõustamisvahendite abil, 
näiteks kontaktpunktide kaudu, hoonete 
omanikele, haldajatele ja üürnikele teavet 
kulutõhusate meetmete kohta hoone 
energiatõhususe suurendamiseks, 
sealhulgas renoveerimisalaste 
nõuannetega, energiamärgiste ning nende 
otstarbe ja eesmärkide kohta, 
fossiilkütustel töötavate katelde 
jätkusuutlikumate alternatiividega 
asendamise kohta ning hoone 
energiatõhususe suurendamiseks 
kättesaadavate rahastamisvahendite kohta.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2010/31/EL
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. Hoone energiatõhusus kajastab 
hoone kütmise, jahutamise, tarbevee 
soojendamise, ventileerimise ja 
valgustusega seotud tüüpilist 
energiatarbimist.

„1. Hoone energiatõhusus kajastab 
läbipaistvalt hoone kütmise, jahutamise, 
tarbevee soojendamise, ventileerimise, 
valgustuse ning muude hoone 
tehnosüsteemidega seotud tüüpilist 
energiatarbimist.

Hoone energiatõhusust mõõdetakse 
primaarenergia kasutust väljendava 
arvulise näitaja abil ühikutes kWh/(m²a); 
see näitaja on energiatõhususe 
sertifitseerimise ja energiatõhususe 
miinimumnõuetele vastavuse kontrollimise 
huvides ühtlustatud. Energiatõhususe 
näitaja ja selle kindlakstegemiseks 
kasutatav meetod peavad olema 
läbipaistvad ja uuendustele avatud.

Hoone energiatõhusust mõõdetakse 
primaarenergia kasutust väljendava 
arvulise näitaja abil ühikutes kWh/(m²a); 
see näitaja on energiatõhususe 
sertifitseerimise ja energiatõhususe 
miinimumnõuetele vastavuse kontrollimise 
huvides ühtlustatud. Selle 
kindlakstegemiseks kasutatav meetod peab 
olema läbipaistev ja uuendustele avatud.

Liikmesriigid kirjeldavad oma siseriiklikku 
arvutusmeetodit lähtuvalt Euroopa 
Komisjoni antud volituse M/480 alusel 
Euroopa Standardikomitees (CEN) välja 

Liikmesriigid kirjeldavad oma siseriiklikku 
arvutusmeetodit, võttes arvesse 
terminoloogiat ja määratlusi, mis on 
esitatud Euroopa Komisjoni antud volituse 



PE616.128/ 44

ET

töötatud vastavate Euroopa standardite 
asjaomase riikliku lisa raamistikust.“;

M/480 alusel Euroopa Standardikomitees 
(CEN) välja töötatud vastavate Euroopa 
standardite asjaomase riikliku lisa 
raamistikus.“;

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2010/31/EL
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Arvutatakse ruumide kütmise ja 
jahutamise, tarbevee soojendamise ja 
piisava ventileerimisega seotud 
energiavajadus, et tagada liikmesriikide 
kindlaks määratud, tervise ja mugavusega 
seotud miinimumtasemest kinni pidamine.

„2. Arvutatakse ruumide kütmise ja 
jahutamise, tarbevee soojendamise, 
valgustuse, ventileerimise ning muude 
hoone tehnosüsteemidega seotud 
energiavajadus, et tõsta võimalikult palju 
liikmesriikide poolt riigi või piirkondlikul 
tasandil kindlaks määratud tervise, siseõhu 
kvaliteedi ja mugavuse taset. Eelkõige ei 
tohiks temperatuur hoone mis tahes 
sisepinnal langeda alla kastepunkti 
temperatuuri. 

Primaarenergia vajaduse arvutamisel 
lähtutakse iga energiakandja 
primaarenergiategurist, mis võib põhineda 
riiklikul või piirkondlikul aastasel kaalutud 
keskmisel või konkreetse piirkonna 
süsteemi kohta kättesaadavaks tehtud 
täpsematel andmetel.

Primaarenergia vajaduse arvutamisel 
lähtutakse iga energiakandja 
primaarenergiategurist, mis võib põhineda 
riiklikul või piirkondlikul aasta, võimaluse 
korral ka hooaja või kuu kaalutud 
keskmisel või konkreetse piirkonna 
süsteemi kohta kättesaadavaks tehtud 
täpsematel andmetel.

Primaarenergiateguri leidmisel ei võeta 
energiakandjate puhul arvesse 
taastuvenergia osakaalu, seega on 
arvutustes võrdne kaal a) taastuvast 
allikast pärit energial, mis on toodetud 
kohapeal (individuaalsest arvestist tarbija 
pool, st mitte tarnitud), ja b) taastuvast 
allikast pärit energial, mis on tarnitud 
energiakandja kaudu.“;

Liikmesriigid võtavad oma arvutustes 
esmalt arvesse energiavajadust ja seejärel 
võtavad nad võrdse kaaluga arvesse a) 
taastuvatest allikatest pärit energiat, mis 
on toodetud ja mida kasutatakse kohapeal 
(individuaalsest arvestist tarbija pool, st 
mitte tarnitud), ning b) taastuvatest 
allikatest pärit energiat, mis on tarnitud 
energiakandja kaudu.

Primaarenergiategurite kasutamine tagab 
selle, et püütakse saavutada hoone 
optimaalset energiatõhusust, toetades 
seeläbi artikli 9 nõuete rakendamist riigi 
tasandil.“;
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Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2010/31/EL
Ia lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Lisatakse järgmine lisa:
„Ia LISA
Artikli 8 lõikes 6 osutatud hoonete 
„arukusnäitaja“ määratlemise ühtne 
üldine raammetoodika 
1. Komisjon kehtestab arukusnäitaja 
väärtuse kindlakstegemise ühtse üldise 
raammetoodika. Näitaja iseloomustab 
hoone või selle osa võimet kohandada 
oma toimimist vastavalt kasutaja ja võrgu 
vajadustele ning parandada oma 
energiatõhusust ja üldisi 
tõhususnäitajaid.
Metoodikas võetakse arvesse mitmeid 
tegureid, mis hõlmavad arukaid arvesteid, 
hoone automaatika- ja juhtimissüsteeme, 
arukaid termostaate, sisseehitatud 
kodumasinaid, elektrisõidukite 
laadimispunkte, energia salvestamist ja 
üksikasjalikke funktsioone ning 
kõnealuste tegurite koostalitlusvõimet. 
Hinnatakse, kuidas selline mõju võib 
parandada asjaomaste hoonete või 
hooneosade energiatõhusust ja muid 
tõhususnäitajaid, samuti võimaldatud 
paindlikkust, sisekliima tingimusi ja 
mugavust.
2. Arukusnäitaja kindlaksmääramisel 
ja arvutamisel lähtutakse hoone ja selle 
tehnosüsteemide kolmest kesksest 
funktsionaalsusnäitajast:
a) võime hoida tõhusalt hoone 
tõhusus- ja toimivusnäitajate kõrget taset 
energianõudluse vähendamise ja 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia ulatuslikuma kasutamise abil 
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(elekter ja küte), sealhulgas hoone võime 
juhtida oma nõudlust või kohapealset 
tootmist omaenda ressursside halduse 
ümberkorraldamise abil;
b) võime kohandada oma toimimisviisi 
vastavalt kasutaja vajadustele, tagades 
tervise ja sisekliima tingimuste kõrged 
standardid ning pöörates nõuetekohast 
tähelepanu kasutajasõbralike kuvarite ja 
kaugjuhtimisseadmete olemasolule ning 
andes aru siseõhu kvaliteedist ja energia 
kasutamisest; ning
c) hoone elektrienergia kogunõudluse 
paindlikkus, sh selle võime võimaldada 
osalemist aktiivselt ja passiivselt ning 
otseselt ja kaudselt tarbimiskajas, mida 
mõõdetakse selle kaudu, kui suurt osa 
hoone koormusest saab kW tippvõimsuse 
ajal korraga ümber suunata ning kui 
suure osa sellisest paindlikkusvarust saab 
seejärel kWh mõttes võrku või võrgust 
tagasi suunata.
See võimaldaks ja soodustaks tarbijate 
aktiivset osalemist elektritarnete turul 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2009/72/EÜ*.
Raammetoodikas võetakse arvesse 
Euroopa standardeid, eelkõige neid, mis 
töötati välja volituse M/480 alusel.
3. Raammetoodika tagab hoones 
paiknevate arukate arvestite, hoone 
automaatika- ja juhtimissüsteemide, 
sisseehitatud kodumasinate ja arukate 
termostaatide ning siseõhu kvaliteedi 
andurite ja ventilatsiooni täieliku 
koostalitlusvõime ning edendab 
võrdlusanalüüsi ja Euroopa standardite, 
sealhulgas arukate seadmete 
viiteontoloogia kasutamist. Arukusnäitaja 
puhul võetakse arvesse ja hinnatakse 
väärtuseliselt selliste taristute nagu 
elektrivõrkude ja kaugkütte võrkude, 
elektrisõidukite taristute ning 
tarbimiskaja agregaatorite avatust 
kolmandate osapoolte süsteemidele, et 
tagada side, süsteemikontrolli ja 
asjaomaste andmete või signaalide 
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edastamise koostalitlusvõime.
4. Raammetoodika hõlmab ka hoones 
või väljaspool hoone välispiirdeid 
toimuvat andmekäitlust; siia hulka võivad 
kuuluda ka hoonest või hoone kasutajalt 
pärinevad või nende poolt saadud 
andmed. Selle protsessi aluseks on 
protokollid, mis võimaldavad autenditud 
ja krüpteeritud sõnumite vahetamist 
hoone kasutaja ja hoones paiknevate 
asjaomaste toodete või seadmete vahel. 
Eelkõige isikuandmete (nt suure 
sagedusega või kaugloetavatelt arvestitelt 
või kasutajapõhistelt arvestitelt laekuvad 
või arukate võrkude käitajate poolt 
töödeldavad andmed) töötlemisel 
tagatakse kasutaja omandiõiguse, 
andmekaitse, eraelu puutumatuse ja 
turvalisuse põhimõtete järgimine. Ühtne 
raammetoodika hõlmab reaalajas 
saadavaid ja pilvepõhistest lahendustest 
pärit energiaalaseid andmeid ning see 
tagab andmete, arukate arvestite näitude 
ja andmeside turvalisuse ja lõpptarbijate 
eraelu puutumatuse kooskõlas 
asjakohaste andmekaitset ja eraelu 
puutumatust käsitlevate liidu 
õigusaktidega ning küberjulgeoleku 
parima võimaliku tehnoloogiaga.
5. Raammetoodikas võetakse arvesse 
olemasolevate sidevõrkude soodsat mõju, 
eriti sellise kiiret ühendust toetava 
hoonesisese füüsilise taristu nagu 
vabatahtlike lairibavalmiduse märgiste 
ning korterelamute juurdepääsupunktide 
olemasolu vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2014/61/EL** 
artiklile 8.
6. Raammetoodikas kehtestatakse 
arukusnäitaja parameetri kõige sobivam 
kuju või visuaalne sümbol ning metoodika 
peab olema lihtne, läbipaistev ning 
tarbijatele, omanikele, investoritele ja 
tarbimiskaja turu osalistele kergesti 
mõistetav. Sellega täiendatakse 
energiamärgist, niivõrd kui on olemas 
kindlakstehtud seos hoone 
energiatõhususega.
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__________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/72/EÜ, 
mis käsitleb elektrienergia siseturu 
ühiseeskirju (ELT L 211, 14.8.2009, 
lk 55).
** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/61/EL 
kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta (ELT L 155, 23.5.2014, 
lk 1).“


