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Muudatusettepanek 51
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95 ja
artikli 175 lõiget 1,

Or. de

Selgitus

See kohandamine on vajalik ühtlustamise huvides.

Muudatusettepanek 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1 ning artiklit 95 seoses artiklitega 
3, 4 ja 5 ning I ja II lisaga,

Or. en

Selgitus

Et tänapäevasest tehnoloogiast kasu saada ning sellega mastaabisäästu hoida või luua, on 
EPBDl vaja kahte õiguslikku alust. Kehtivas EPBDs arvestatakse Euroopas eri turgudega, 
kus eri arvutusmeetodid ja kontrollinõuded takistavad tootjaid direktiivile vastavaid tooteid 
üle ELi turustamast. Seetõttu on vaja juurutada siseturu lähenemisviisil põhinev 
üleeuroopaline arvutusmeetod koos objektiivsete muutujatega, et võtta arvesse piirkondlikke 
klimaatilisi erinevusi (artikkel 95). 
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Muudatusettepanek 53
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1 ning artiklit 95 seoses artiklitega 
3, 4 ja 5 ning I ja II lisaga,

Or. en

Selgitus

Topeltõigusakte ehitiste ja ehitustoodete kohta tuleb vältida, sest need on keerulised ning 
hõlmavad juba praegu või varsti kõiki energiamärgisega seotud aspekte.

Ehitustooteid käsitletakse alati seoses töödega, mille käigus ehitustooted paigaldatakse. Toote 
tõhusus ehitises sõltub sellest, kuidas ta on paigaldatud. Tõhusus hõlmab süsteemi ohutuse, 
keskkonnatõhususe, mehaaniliste omaduste, tuleohutuse, akustika ja energiatõhususega 
seotud aspekte. Kui aga toode on halvasti paigaldatud, kaotab ta oma tõhususe.

Muudatusettepanek 54
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1 ning artiklit 95 seoses artiklitega 3 
ja 4 ning I ja II lisaga,

Or. pl

Selgitus

Energiatõhususel on keskkonnapoliitikas oluline koht. Selleks et uusi tehnoloogiaid hästi ära 
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kasutada ja nende olulisust säilitada või neid laialdaselt majanduses juurutada, on EPBDl 
vaja kahte õiguslikku alust. See aitab saavutada energiatarbimise ja heitkoguste vähendamise 
eesmärki. Seetõttu on Euroopas vaja sisse viia siseturu lähenemisviisil (artikkel 95) põhinev 
arvutusmeetod koos objektiivsete muutujatega, et võtta arvesse piirkondlikke klimaatilisi 
erinevusi. Siseturu kontseptsiooni edendamine aitab kaasa tõhusale energia kokkuhoiule.

Muudatusettepanek 55
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Energiatarbimise vähendamine 
ehitussektoris on oluline osa meetmetest,
mis on ette nähtud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks ning ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli täitmiseks, samuti pärast 2012. 
aastat Euroopas ja rahvusvahelisel 
tasandil võetavate edasiste kohustuste 
täitmiseks. Energiatarbimise vähendamisel 
on oluline osa ka energiavarustuskindluse 
tagamises, tehnoloogiaarenduse 
edendamises ning tööhõivevõimaluse 
loomises ja piirkondlikus arengus, eriti 
maapiirkondades.

(3) Kuna ehitiste energiatarbimine 
moodustab kogu ELi energiatarbimisest 
40 %, on energiatarbimise vähendamine 
ehitussektoris oluline osa meetmetest, mida 
on vaja ELi energiasõltuvuse ja
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks. Koos taastuvate 
energiaallikate suurema kasutamisega 
võimaldavad ELis energiatarbimise 
vähendamiseks võetud meetmed ELil täita
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
Kyoto protokolli ja oma pikaajalist 
kohustust hoida üleilmne temperatuuri 
tõus alla 2°C. Energiatarbimise 
vähendamisel ja taastuvate energiaallikate 
suuremal kasutamisel on oluline osa ka 
energiavarustuskindluse tagamises, 
tehnoloogiaarenduse edendamises ning 
tööhõivevõimaluse loomises ja 
piirkondlikus arengus, eriti 
maapiirkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Energiatarbimise vähendamine 
ehitussektoris on oluline osa meetmetest, 
mis on ette nähtud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks ning ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli täitmiseks, samuti pärast 2012. 
aastat Euroopas ja rahvusvahelisel 
tasandil võetavate edasiste kohustuste
täitmiseks. Energiatarbimise vähendamisel 
on oluline osa ka energiavarustuskindluse 
tagamises, tehnoloogiaarenduse 
edendamises ning tööhõivevõimaluse 
loomises ja piirkondlikus arengus, eriti 
maapiirkondades.

(3) Energiatarbimise vähendamine ja 
taastuvate energiaallikate kasutamine
ehitussektoris on oluline osa meetmetest, 
mis on ette nähtud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks ning ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli täitmiseks, samuti ühenduse 
enda kohustuse täitmiseks vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähemalt 20 % võrra alla 1990. aasta 
taseme aastaks 2020 ning 30 % võrra 
rahvusvahelise lepingu korral.
Energiatarbimise vähendamisel ja 
taastuvate energiaallikate suuremal 
kasutamisel on oluline osa ka 
energiavarustuskindluse tagamises, 
tehnoloogiaarenduse edendamises ning 
tööhõivevõimaluse loomises ja 
piirkondlikus arengus, eriti 
maapiirkondades.

Or. en

Selgitus

Direktiivis käsitletakse ehitiste “energiatõhusust”. Kehtivas direktiivis määratletakse 
“tõhusust” siiski ainult nõudluse seisukohast, eirates olulist pakkumise poolt. Seetõttu tuleks 
see puudus EPBD uuesti sõnastamisel parandada, sidudes energiatõhususest ja taastuvate 
energiaallikate kasutamisest saadava kasu. Lisaks tuleks muude hiljuti vastuvõetud ELi 
õigusaktidega järjepidevuse tagamiseks ja täpsuse huvides lisada direktiivi ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgid. 
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Muudatusettepanek 57
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Energiatarbimise vähendamine 
ehitussektoris on oluline osa meetmetest, 
mis on ette nähtud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks ning ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli täitmiseks, samuti pärast 2012. 
aastat Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil 
võetavate edasiste kohustuste täitmiseks.
Energiatarbimise vähendamisel on oluline 
osa ka energiavarustuskindluse tagamises, 
tehnoloogiaarenduse edendamises ning 
tööhõivevõimaluse loomises ja 
piirkondlikus arengus, eriti 
maapiirkondades.

(3) Erienergia tarbimise vähendamine 
ehitussektoris tõhusama energiakasutuse 
kaudu on oluline osa meetmetest, mis on 
ette nähtud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks ning ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli 
täitmiseks, samuti pärast 2012. aastat
Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil 
võetavate edasiste kohustuste täitmiseks.
Erienergia tarbimise vähendamisel on 
oluline osa ka energiavarustuskindluse 
tagamises, energiatehnoloogia alases 
innovatsioonis, tehnoloogiaarenduse 
edendamises, investeeringute 
kavandamises ning tööhõivevõimaluse 
loomises ja piirkondlikus arengus, eriti 
maapiirkondades.

Or. pl

Selgitus

Tõhusam energia kasutamine vähendab erienergia tarbimist. See ei kehti kindlasti mitte ainult 
maapiirkondade kohta.

Muudatusettepanek 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) 2007. aasta märtsi Euroopa Ülemkogul 
rõhutati vajadust suurendada ühenduse 
energiatõhusust, et saavutada ühenduse 
energiatarbimise 20 % vähendamise 
eesmärk 2020. aastaks, ning kutsuti üles 

(5) 2007. aasta märtsi Euroopa Ülemkogul 
rõhutati vajadust suurendada ühenduse 
energiatõhusust, et saavutada ühenduse 
energiatarbimise 20 % vähendamise 
eesmärk 2020. aastaks, ning kutsuti üles 
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põhjalikult ja kiirelt rakendama komisjoni 
teatises „Energiatõhususe tegevuskava: 
potentsiaali realiseerimine” kehtestatud 
prioriteete. Kõnealuses tegevuskavas on 
tuvastatud ehitussektori märkimisväärne 
potentsiaal kulutõhusaks energiasäästuks. 
Oma 31. jaanuari 2008. aasta resolutsioonis 
nõudis Euroopa Parlament direktiivi 
2002/91/EÜ sätete karmistamist.

põhjalikult ja kiirelt rakendama komisjoni 
teatises „Energiatõhususe tegevuskava: 
potentsiaali realiseerimine” kehtestatud 
prioriteete. Kõnealuses tegevuskavas on 
tuvastatud ehitussektori märkimisväärne 
potentsiaal kulutõhusaks energiasäästuks. 
Oma 31. jaanuari 2008. aasta resolutsioonis 
nõudis Euroopa Parlament direktiivi 
2002/91/EÜ sätete karmistamist ning on 
nõudnud erinevatel aegadel, viimati oma 
resolutsioonis energiapoliitika teise 
läbivaatamise kohta, et 20 %se 
energiatõhususe eemärgi saavutamine 
aastaks 2020 muudetaks siduvaks. Peale 
selle kehtestatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuses nr …/2009/EÜ 
koormuse jagamise kohta, mille puhul 
energiatõhusus ehitussektoris on ülitähtis, 
riikidele siduvad kohustused 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamiseks väljaspool heitkogustega 
kauplemise süsteemi, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2009/…/EÜ taastuvatest energiaallikatest 
saadud energia kasutamise edendamise 
kohta nõutakse energiatõhususe 
edendamist seoses siduva kohustusega, 
mis näeb ette, et 2020. aastaks peab 
taastuvenergia moodustama ELi energia 
kogutarbimisest 20 %. 

Or. en

Muudatusettepanek 59
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Ülemkogu 2007. aasta 
märtsi kohtumisel kinnitati ühenduse 
kohustust arendada kogu ühenduses 
taastuvenergiat ning kehtestati 
kohustuslik eesmärk, et 2020. aastaks 
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moodustab taastuvenergia kogu energiast 
20 %. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2009/…/EÜ taastuvatest 
energiaallikatest saadud energia 
kasutamise edendamise kohta 
kehtestatakse taastuvenergia edendamise 
ühtne raamistik. Selles rõhutatakse 
vajadust lisada taastuvenergiaga seotud 
tegur direktiivis 2002/91/EÜ sätestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele, et 
kiirendada taastuvatest energiaallikatest 
saadud energia kasutamise 
miinimumtasemete kehtestamist ehitistes. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/(…)/EÜ taastuvatest energiaallikatest 
saadud energia kasutamise edendamise kohta nõutakse, et ehitussektoris oleks alates 2015. 
aastast taastuvenergia miinimumtaseme kasutamine kohustuslik, ning seda, et 
taastuvenergiaga seotud tegur lisataks EPBDsse.

Muudatusettepanek 60
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) On vaja kehtestada konkreetsemad
meetmed , et saavutada ehitiste 
märkimisväärne, kuid siiani kasutamata 
energiasäästu võimalus ja vähendada selles 
sektoris suuri erinevusi liikmesriikide 
tulemustes.

(7) On vaja kehtestada konkreetsemad
õiguslikud ja tehnilised meetmed, et 
saavutada olemasolevate üksikute ehitiste 
ja eri omandivormidega korteritest 
koosnevate elamute märkimisväärne, kuid 
siiani kasutamata energiasäästu võimalus, 
et vähendada selles sektoris suuri erinevusi 
liikmesriikide tulemustes.

Or. pl

Selgitus

Kavandatud energiasääst puudutab paljusid eri tüüpi ehitisi alates vähese tihedusega 
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madalhoonestusest kuni suurte üksikute ehitisteni, mille hulka kuuluvad selliste ehitistest 
koosnevad kompleksid, kusjuures eri omandivormid võivad tekitada õiguslikke raskusi.
Näiteks võivad samas majas mõned korterid olla nendes elavate inimeste omad, osad kuuluda 
korteriühistule, ülejäänud aga muudele füüsilistele või juriidilistele isikutele. Kõikide eri 
tüüpi omanike kaasamine vajalike investeeringute tegemisse rekonstrueerimisprojekti puhul 
on raske ülesanne.

Muudatusettepanek 61
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning 
mis hõlmaksid lisaks soojuslikele 
omadustele teisi tegureid, millel on järjest 
tähtsam roll, näiteks kütte- ja 
kliimaseadmed, taastuvate energiaallikate 
kasutamine , passiivsed kütte- ja 
jahutuselemendid, varjulisus, siseõhu 
kvaliteet, piisav loomulik valgus ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust. 

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada
ühtse ja ühtlustatud Euroopa 
arvutusmeetodi alusel, milles on 
objektiivsed muutujad, võttes 
nõuetekohaselt arvesse piirkondade 
klimaatilisi erinevusi.

Or. pl

Selgitus

Füüsikaseadused on samad kogu Euroopas. Kohalikul tasandil on asjakohased ainult 
objektiivsed näitajad, nagu päikesepaiste, päevade arv, mil saavutatakse teatav temperatuur, 
jne. Sellised andmed on Euroopa tasandil juba ühtlustatud. Kehtivad rakendusmeetmed, mis 
põhinevad eri arvutusmeetoditel, kujutavad endast reaalset turutõket mitte ainult 
liikmesriikide, vaid ka piirkondade vahel. Ühtse metoodika valimine võimaldab teha võrdlusi 
kõigil tasanditel ning kõrvaldab kehtiva EPBD tõttu valitseva segaduse.
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Muudatusettepanek 62
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning 
mis hõlmaksid lisaks soojuslikele 
omadustele teisi tegureid, millel on järjest 
tähtsam roll, näiteks kütte- ja 
kliimaseadmed, taastuvate energiaallikate 
kasutamine , passiivsed kütte- ja 
jahutuselemendid, varjulisus, siseõhu 
kvaliteet, piisav loomulik valgus ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada
ühenduse tasandil ühtlustatud 
arvutusmeetodi alusel, milles on 
objektiivsed muutujad ning võetakse 
arvesse klimaatilisi erinevusi eri riikides, 
ning mis hõlmaks lisaks soojuslikele 
omadustele teisi tegureid, millel on järjest 
tähtsam roll, näiteks kütte- ja 
kliimaseadmed, taastuvate energiaallikate 
kasutamine , passiivsed kütte- ja 
jahutuselemendid, varjulisus, siseõhu 
kvaliteet, piisav loomulik valgus ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

Or. it

Selgitus

Arvutusmetoodika peab olema kogu ühenduses sama.

Muudatusettepanek 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning 
mis hõlmaksid lisaks soojuslikele 
omadustele teisi tegureid, millel on järjest 
tähtsam roll, näiteks kütte- ja 
kliimaseadmed, taastuvate energiaallikate 

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada
ühtse Euroopa arvutusmeetodi alusel,
milles on objektiivsed muutujad ning 
võetakse arvesse piirkondlikke klimaatilisi 
erinevusi, ning mis hõlmaks lisaks 
soojuslikele omadustele teisi tegureid, 
millel on järjest tähtsam roll, näiteks kütte-, 
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kasutamine , passiivsed kütte- ja 
jahutuselemendid, varjulisus, siseõhu 
kvaliteet, piisav loomulik valgus ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

ventilatsiooni- ja kliimaseadmed, 
taastuvate energiaallikate kasutamine, 
passiivsed kütte- ja jahutuselemendid, 
varjulisus, piisav loomulik valgus ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

Füüsikaseadused kehtivad kõikjal. Kohalikul tasandil on asjakohased ainult objektiivsed 
näitajad, nagu päikesepaiste, päevade arv, mil saavutatakse teatav temperatuur, kusjuures 
andmed on Euroopa tasandil juba standarditud. Praegused rakendusmeetmed, kus 
kasutatakse eri arvutusmeetodeid, on tegelikult kaubandustõkked. Ühtne meetod võimaldab 
võrdlust kõigil tasanditel.

“Siseruumide õhukvaliteet” ei ole aktiivne tegur. “Ventilatsioonisüsteem” peegeldab seda 
paremini ja aitab ka teha vahet kliima- ja ventilatsioonisüsteemidel.

Muudatusettepanek 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning 
mis hõlmaksid lisaks soojuslikele 
omadustele teisi tegureid, millel on järjest 
tähtsam roll, näiteks kütte- ja 
kliimaseadmed, taastuvate energiaallikate 
kasutamine , passiivsed kütte- ja 
jahutuselemendid, varjulisus, siseõhu 
kvaliteet, piisav loomulik valgus ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada
ühtse metoodika alusel, näiteks nagu 
sätestatud standardis EN 15193 „Hoonete 
energiatõhusus – energianõuded 
valgustusele”, ning mis hõlmaks lisaks 
soojuslikele omadustele teisi tegureid, 
millel on järjest tähtsam roll, näiteks kütte-
ja kliimaseadmed, valgustussüsteemid,
taastuvate energiaallikate kasutamine , 
passiivsed kütte- ja jahutuselemendid, 
varjulisus, siseõhu kvaliteet, piisava 
loomuliku valguse mõõtmis-, seire- ja
kontrollisüsteemid ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
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ehitise aastaringset energiatõhusust. arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.
Metoodikas tuleks arvesse võtta 
heakskiidetud Euroopa standardeid, 
näiteks EN 15193 „Hoonete 
energiatõhusus – energianõuded 
valgustusele”.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada 
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning
mis hõlmaksid lisaks soojuslikele 
omadustele teisi tegureid, millel on järjest 
tähtsam roll, näiteks kütte- ja 
kliimaseadmed, taastuvate energiaallikate 
kasutamine , passiivsed kütte- ja 
jahutuselemendid, varjulisus, siseõhu 
kvaliteet, piisav loomulik valgus ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada
ühtlustatud meetodite alusel, mis 
hõlmaksid lisaks soojuslikele omadustele 
teisi tegureid, millel on järjest tähtsam roll, 
näiteks kütte- ja kliimaseadmed, taastuvate 
energiaallikate kasutamine, passiivsed 
kütte- ja jahutuselemendid, varjulisus, 
siseõhu kvaliteet, piisav loomulik valgus ja 
ehitise konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.
Samuti tuleks aluseks võtta volituse 
M/343 alusel teostatud Euroopa 
standardimist, et ennetada turu 
killustumise ohtu Euroopa Liidus.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tulemuseks oleks turu killustumine. Võrdlemise võimaldamiseks tuleks 
välja töötada Euroopa standard.
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Muudatusettepanek 66
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada 
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning mis 
hõlmaksid lisaks soojuslikele omadustele 
teisi tegureid, millel on järjest tähtsam roll, 
näiteks kütte- ja kliimaseadmed, taastuvate 
energiaallikate kasutamine , passiivsed 
kütte- ja jahutuselemendid, varjulisus, 
siseõhu kvaliteet, piisav loomulik valgus ja 
ehitise konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada 
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning mis 
hõlmaksid lisaks soojuslikele omadustele 
teisi tegureid, millel on järjest tähtsam roll, 
näiteks kütte-, jahutus- ja 
ventilatsiooniseadmed, soojuse 
taaskasutus, reguleerimine tsoonide 
kaupa, taastuvate energiaallikate 
kasutamine, passiivsed kütte- ja 
jahutuselemendid, varjulisus, siseõhu 
kvaliteet, piisav loomulik valgus ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the energy 
efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account concerning energy 
performance of buildings requirements.

To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the term 
“cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on “functions” 
instead of technologies, because more multifunctional systems are placed on the market. E.g. 
most air-conditioners also have a heating function, some heat pumps may have a cooling 
function.
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Muudatusettepanek 67
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada 
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning mis 
hõlmaksid lisaks soojuslikele omadustele 
teisi tegureid, millel on järjest tähtsam roll, 
näiteks kütte- ja kliimaseadmed, taastuvate 
energiaallikate kasutamine , passiivsed 
kütte- ja jahutuselemendid, varjulisus, 
siseõhu kvaliteet, piisav loomulik valgus ja 
ehitise konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada 
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning mis 
hõlmaksid lisaks soojuslikele omadustele 
teisi tegureid, millel on järjest tähtsam roll, 
näiteks kütte- ja kliimaseadmed, taastuvate 
energiaallikate kasutamine , passiivsed 
kütte- ja jahutuselemendid, varjulisus, 
siseõhu kvaliteet, piisav loomulik valgus, 
tõhusaimate isolatsioonimaterjalide 
kasutus ja ehitise konstruktsioon. 
Energiatõhususe arvutamise meetodid ei 
peaks põhinema üksnes küttehooajal, vaid 
peaks hõlmama ehitise aastaringset 
energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

Tundub, et tõhusaimate isolatsioonimaterjalide tähtsus on käesolevas direktiivis varju jäänud, 
kuid see on üks peamisi komponente, mida energiatõhususe arvutamisel tuleks arvesse võtta.

Muudatusettepanek 68
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada 
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning
mis hõlmaksid lisaks soojuslikele 
omadustele teisi tegureid, millel on järjest 
tähtsam roll, näiteks kütte- ja 
kliimaseadmed, taastuvate energiaallikate 

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada 
meetodite alusel, mis hõlmaksid lisaks 
soojuslikele omadustele teisi tegureid, 
millel on järjest tähtsam roll, näiteks kütte-, 
ventilatsiooni- ja kliimaseadmed,
valgustussüsteemid, taastuvate 
energiaallikate kasutamine, passiivsed 
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kasutamine , passiivsed kütte- ja 
jahutuselemendid, varjulisus, siseõhu 
kvaliteet, piisav loomulik valgus ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

kütte- ja jahutuselemendid, varjulisus, 
siseõhu kvaliteet, piisav loomulik valgus ja 
ehitise konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

Hoonete energiatõhususe määramise metoodika peaks olema ühemõtteline, ühtne ja 
põhinema olemasolevatel ühtlustatud Euroopa standarditel (CEN). Selle tulemuseks oleks 
suurem ühtlustamine ehitussektoris ja võimalus võrrelda ehitiste energiatõhusust üle kogu 
ELi.

„Ventilatsioon” võimaldab eristada kliima- ja ventilatsiooniseadmeid, mis suures osas 
elamutes on eri süsteemid.

Muudatusettepanek 69
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada 
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning mis 
hõlmaksid lisaks soojuslikele omadustele 
teisi tegureid, millel on järjest tähtsam roll, 
näiteks kütte- ja kliimaseadmed, taastuvate 
energiaallikate kasutamine , passiivsed 
kütte- ja jahutuselemendid, varjulisus, 
siseõhu kvaliteet, piisav loomulik valgus ja 
ehitise konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada 
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning mis 
hõlmaksid lisaks soojuslikele omadustele 
teisi tegureid, millel on järjest tähtsam roll, 
näiteks kütte- ja kliimaseadmed, taastuvate 
energiaallikate kasutamine , passiivsed 
kütte- ja jahutuselemendid, varjulisus, 
siseõhu kvaliteet, piisav loomulik valgus, 
isolatsioonisüsteemid ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust. Selles 
metoodikas tuleks eristada „ehitise 
välispiirdeid” ja „ehitise tehnosüsteeme”.
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Or. fr

Selgitus

Isolatsioonisüsteemid, mis on seotud ehitise välispiirete eri osadega (katus, seinad, põrandad, 
laed, aknad, külmasillad jne) on ehitise energiatõhususe määravaks teguriks. Selle arvutamise 
metoodikas tuleks pakutud eristamist arvesse võtta, sest ehitise soojusisolatsioon on ehitise 
tehnosüsteemi valiku üle otsustamises kesksel kohal. Mida parem on ehitise isolatsioon, seda 
vähem on vaja paigaldada suurt tehnosüsteemi.

Muudatusettepanek 70
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada 
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning mis 
hõlmaksid lisaks soojuslikele omadustele 
teisi tegureid, millel on järjest tähtsam roll, 
näiteks kütte- ja kliimaseadmed, taastuvate 
energiaallikate kasutamine , passiivsed 
kütte- ja jahutuselemendid, varjulisus, 
siseõhu kvaliteet, piisav loomulik valgus ja 
ehitise konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada
võrdlevate meetodite alusel, mida saaks 
eristada riiklikul ja piirkondlikul tasandil, 
ning mis hõlmaksid lisaks soojuslikele 
omadustele teisi tegureid, millel on järjest 
tähtsam roll, näiteks kütte- ja 
kliimaseadmed, taastuvate energiaallikate 
kasutamine , passiivsed kütte- ja 
jahutuselemendid, varjulisus, siseõhu 
kvaliteet, piisav loomulik valgus ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriigid kasutavad eri mõõtühikute süsteeme, ei saa nad ehitiste energiatõhusust 
võrrelda.
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Muudatusettepanek 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada 
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning mis 
hõlmaksid lisaks soojuslikele omadustele 
teisi tegureid, millel on järjest tähtsam roll, 
näiteks kütte- ja kliimaseadmed, taastuvate 
energiaallikate kasutamine , passiivsed 
kütte- ja jahutuselemendid, varjulisus, 
siseõhu kvaliteet, piisav loomulik valgus ja 
ehitise konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

(9) Ehitiste energiatõhusust tuleks arvutada 
meetodite alusel, mida saaks eristada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning mis 
hõlmaksid lisaks soojuslikele omadustele 
teisi tegureid, millel on järjest tähtsam roll, 
näiteks kütte-, ventilatsiooni- ja 
kliimaseadmed, taastuvate energiaallikate 
kasutamine , passiivsed kütte- ja 
jahutuselemendid, varjulisus, siseõhu 
kvaliteet, piisav loomulik valgus ja ehitise 
konstruktsioon. Energiatõhususe 
arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama 
ehitise aastaringset energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

„Siseõhu kvaliteet” on tulemus ning ei ole passiivkütte, jahutus-, kütte- või kliimaseadmete 
aktiivne tegur. Pealegi ei ole “siseõhu kvaliteeti” direktiivis määratletud ega kusagil mujal 
kasutatud. „Ventilatsiooniseadmed” peegeldab seda tegurit paremini ja võimaldab eristada 
kliima- ja ventilatsiooniseadmeid, mis suures osas elamutes on eri süsteemid.

Muudatusettepanek 72
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
hoonete energiatõhususe miinimumnõuded.
Liikmesriigid peaksid kehtestama hoonete 
energiatõhususe miinimumnõuded. 
Nõuete kehtestamisel tuleks eesmärgiks 
seada kulutõhusa tasakaalu saavutamine 

(10) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
hoonete energiatõhususe miinimumnõuded. 
Tuleks sätestada võimalus, et liikmesriigid
saavad ehitiste energiatõhususe 
miinimumnõuded korrapäraselt seoses 
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vajalike investeeringute ja hoone 
olelusringi jooksul kokkuhoitavate 
energiakulude vahel. Tuleks sätestada 
võimalus , et liikmesriigid vaatavad 
ehitiste energiatõhususe miinimumnõuded 
korrapäraselt läbi seoses tehnika arenguga.

tehnika arenguga läbi vaadata.

Or. de

Selgitus

Komisjoni pakutud kohustus liikmesriikidele kohandada oma ehitiste energiatõhususe 
miinimumnõuded hiljemalt aastaks 2017 kulutõhususe miinimumnõuetega, mis on arvutatud 
ettenähtud ühtse meetodi alusel, on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Ei ole selge, miks 
seda ehitiste direktiivi uue versiooni eesmärki (st parandada ehitussektori energiatõhusust) ei 
võiks piisavalt saavutada liikmesriigid.

Muudatusettepanek 73
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
hoonete energiatõhususe miinimumnõuded. 
Nõuete kehtestamisel tuleks eesmärgiks 
seada kulutõhusa tasakaalu saavutamine 
vajalike investeeringute ja hoone
olelusringi jooksul kokkuhoitavate
energiakulude vahel. Tuleks sätestada 
võimalus , et liikmesriigid vaatavad ehitiste 
energiatõhususe miinimumnõuded 
korrapäraselt läbi seoses tehnika arenguga.

(10) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
hoonete energiatõhususe miinimumnõuded. 
Nõuete kehtestamisel tuleks eesmärgiks 
seada kulutõhusa tasakaalu saavutamine 
vajalike investeeringute ja hoone 
olelusringi jooksul kokkuhoitavate
energia-, keskkonna- ja muude 
sotsiaalsete väliskulude vahel. Tuleks 
sätestada võimalus , et liikmesriigid 
vaatavad ehitiste energiatõhususe 
miinimumnõuded korrapäraselt läbi seoses 
tehnika arenguga.

Or. en

Selgitus

Kulutõhusa tasakaalu arvutamisel tuleb arvesse võtta keskkonnakulusid ja –kasu, näiteks 
kliimamuutuse suhtes.
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Muudatusettepanek 74
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
hoonete energiatõhususe miinimumnõuded. 
Nõuete kehtestamisel tuleks eesmärgiks 
seada kulutõhusa tasakaalu saavutamine 
vajalike investeeringute ja hoone 
olelusringi jooksul kokkuhoitavate
energiakulude vahel. Tuleks sätestada 
võimalus , et liikmesriigid vaatavad ehitiste 
energiatõhususe miinimumnõuded 
korrapäraselt läbi seoses tehnika arenguga.

(10) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
hoonete energiatõhususe miinimumnõuded. 
Nõuete kehtestamisel tuleks eesmärgiks 
seada kulutõhusa tasakaalu saavutamine 
vajalike investeeringute ja hoone 
olelusringi jooksul kokkuhoitavate
energia- ja väliskulude vahel. Tuleks 
sätestada võimalus , et liikmesriigid 
vaatavad ehitiste energiatõhususe 
miinimumnõuded korrapäraselt läbi seoses 
tehnika arenguga.

Or. en

Selgitus

Kokkuhoitud keskkonnakulud on üliolulised ning ka neid tuleb arvesse võtta.

Muudatusettepanek 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
hoonete energiatõhususe miinimumnõuded. 
Nõuete kehtestamisel tuleks eesmärgiks 
seada kulutõhusa tasakaalu saavutamine 
vajalike investeeringute ja hoone 
olelusringi jooksul kokkuhoitavate 
energiakulude vahel. Tuleks sätestada 
võimalus , et liikmesriigid vaatavad 
ehitiste energiatõhususe 
miinimumnõuded korrapäraselt läbi 

(10) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
hoonete energiatõhususe miinimumnõuded. 
Nõuete kehtestamisel tuleks eesmärgiks 
seada optimaalse kulutõhusa tasakaalu 
saavutamine vajalike investeeringute ja 
hoone olelusringi jooksul kokkuhoitavate 
energiakulude vahel.
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seoses tehnika arenguga.

Or. en

Selgitus

Kogu sotsiaal-majandusliku ja keskkonnakasu arvesse võtmiseks tuleb tagada põhjaliku 
tulude ja kulude analüüsi tegemine, mitte lihtsalt kuludele keskenduda.

Muudatusettepanek 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon peaks sätestama võrdleva
metoodika energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme 
arvutamiseks. Liikmesriigid peaksid 
kõnealust võrdlevat metoodikat kasutama
tulemuste võrdlemiseks nende poolt vastu 
võetud energiatõhususe
miinimumnõuetega. Sellise võrdlemise
tulemused ja tulemuste saamiseks 
kasutatud andmed tuleks esitada 
korrapäraselt komisjonile. Saadud andmed 
peaksid võimaldama komisjonil hinnata 
liikmesriikide edusamme energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme 
saavutamisel ja koostada nende kohta 
aruandeid. Pärast üleminekuperioodi 
lõppu peaksid liikmesriigid kõnealust
võrdlevat metoodikat kasutama oma 
energiatõhususe miinimumnõuete 
läbivaatamisel.

(12) Komisjon peaks sätestama ühtse
metoodika energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme 
arvutamiseks. See metoodika peaks 
vastama metoodikale, mida kasutatakse 
ühenduse õigusaktides, mis käsitlevad 
ehitise koostisosadeks olevate toodete, 
osade ja tehnosüsteemide tõhusust.
Liikmesriigid peaksid kõnealust ühtset
metoodikat kasutama energiatõhususe
miinimumnõuete vastuvõtmiseks. Sellise
arvutuse tulemused ja tulemuste saamiseks 
kasutatud andmed tuleks esitada 
korrapäraselt komisjonile. Saadud andmed 
peaksid võimaldama komisjonil hinnata 
liikmesriikide edusamme energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme 
saavutamisel ja koostada nende kohta 
aruandeid. Liikmesriigid peaksid kõnealust 
metoodikat rakendama oma 
energiatõhususe miinimumnõuete 
läbivaatamisel ja kehtestamisel.

Or. en
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Selgitus

Direktiiv peaks olema vastavuses kehtivate õigusaktidega.

Võrdleva metoodika asemel on vaja siseturu lähenemisviisil põhinevat ühtset arvutusmeetodit 
objektiivsete muutujatega, milles võetaks arvesse piirkondlikke erinevusi. 

Muudatusettepanek 77
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon peaks sätestama võrdleva
metoodika energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme 
arvutamiseks. Liikmesriigid peaksid 
kõnealust võrdlevat metoodikat kasutama
tulemuste võrdlemiseks nende poolt vastu 
võetud energiatõhususe
miinimumnõuetega. Sellise võrdlemise
tulemused ja tulemuste saamiseks 
kasutatud andmed tuleks esitada 
korrapäraselt komisjonile. Saadud andmed 
peaksid võimaldama komisjonil hinnata 
liikmesriikide edusamme energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme 
saavutamisel ja koostada nende kohta 
aruandeid. Pärast üleminekuperioodi lõppu 
peaksid liikmesriigid kõnealust võrdlevat
metoodikat kasutama oma energiatõhususe 
miinimumnõuete läbivaatamisel.

(12) Komisjon peaks sätestama
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks
ühtlustatud metoodika, mida kohaldatakse 
ehitise koostisosadeks olevate 
tehnosüsteemide ja nendega kaasnevate 
seadmete nõuete suhtes. Liikmesriigid 
peaksid kõnealust ühtlustatud metoodikat 
kasutama nende poolt vastu võetud 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamiseks. Tulemused ja tulemuste 
saamiseks kasutatud andmed tuleks esitada 
korrapäraselt komisjonile. Saadud andmed 
peaksid võimaldama komisjonil hinnata 
liikmesriikide edusamme energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme 
saavutamisel ja koostada nende kohta 
aruandeid. Pärast üleminekuperioodi lõppu 
peaksid liikmesriigid kõnealust ühtlustatud
metoodikat kasutama oma energiatõhususe 
miinimumnõuete läbivaatamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon peaks sätestama võrdleva 
metoodika energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme 
arvutamiseks. Liikmesriigid peaksid
kõnealust võrdlevat metoodikat kasutama 
tulemuste võrdlemiseks nende poolt vastu 
võetud energiatõhususe 
miinimumnõuetega. Sellise võrdlemise 
tulemused ja tulemuste saamiseks 
kasutatud andmed tuleks esitada 
korrapäraselt komisjonile. Saadud andmed 
peaksid võimaldama komisjonil hinnata 
liikmesriikide edusamme energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme 
saavutamisel ja koostada nende kohta 
aruandeid. Pärast üleminekuperioodi 
lõppu peaksid liikmesriigid kõnealust 
võrdlevat metoodikat kasutama oma 
energiatõhususe miinimumnõuete 
läbivaatamisel.

(12) Komisjon peaks kehtestama suunised
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks. 
Liikmesriigid peaksid arvestama neid 
suuniseid oma arvutustes ja võrdlema
arvutuste tulemusi nende poolt vastu 
võetud energiatõhususe 
miinimumnõuetega. Sellise võrdlemise 
tulemused ja tulemuste saamiseks 
kasutatud andmed tuleks esitada 
korrapäraselt komisjonile. Saadud andmed 
peaksid võimaldama komisjonil hinnata 
liikmesriikide edusamme energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme 
saavutamisel ja koostada nende kohta 
aruandeid.

Or. de

Selgitus

Mõnel liikmesriigil on juba kulutõhususe miinimumnõuete arvutamise meetodid. Nende 
liikmesriikide jaoks tekitaks ühtse võrdleva metoodika kehtestamine märkimisväärset 
halduskoormust, kui nende praegune arvutusmeetod tuleb ühtlustada komisjoni poolt hiljem 
kehtestatud võrdleva metoodikaga. Selles mõttes on ühtlustatud lähenemisviisi kasutamise 
lisandväärtus energiatõhususe parandamisel küsitav. 
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Muudatusettepanek 79
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ehitistel on mõju pikaajalisele
energiatarbimisele ning seetõttu peaksid 
uued ehitised vastama kohalikule kliimale 
kohandatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kuna üldiselt ei 
kasutata alternatiivsete energiaallikate 
rakendamist täielikult ära , tuleks kaaluda 
alternatiivsete energiaallikate tehnilist, 
keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust , sõltumata ehitise suurusest.

(13) Ehitistel on suur mõju pikaajalisele 
energiatarbimisele. Arvestades 
olemasolevate ehitiste pikka 
rekonstrueerimistsüklit, peaksid uued ja 
oluliselt rekonstrueeritavad olemasolevad
ehitised seetõttu vastama kohalikule 
kliimale kohandatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kuna üldiselt ei 
kasutata alternatiivsete energiaallikate 
rakendamist täielikult ära , tuleks kaaluda 
alternatiivsete energiaallikate tehnilist, 
keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust, sõltumata nii ehitise suurusest
kui ka sellest, kas see on uus ehitis.

Or. en

Selgitus

Kuna olemasolevate ehitiste rekonstrueerimistsükkel on umbes 25 aastat, oleks olemasolevate 
ehitiste väljajätmisel taastuvenergia- või koostootmissüsteemide kasutamise nõue vaid 
piiratud mõjuga. Arvestades, et olemasolevad ehitised moodustavad 95 % kõikidest ehitistest, 
ei tohiks seda võimalust kasutamata jätta.

Muudatusettepanek 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ehitistel on mõju pikaajalisele 
energiatarbimisele ning seetõttu peaksid 
uued ehitised vastama kohalikule kliimale 
kohandatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kuna üldiselt ei 

(13) Ehitistel on mõju pikaajalisele 
energiatarbimisele ning seetõttu peaksid 
uued ehitised vastama kohalikule kliimale 
kohandatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kuna üldiselt ei 
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kasutata alternatiivsete energiaallikate 
rakendamist täielikult ära , tuleks kaaluda 
alternatiivsete energiaallikate tehnilist, 
keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust , sõltumata ehitise suurusest.

kasutata alternatiivsete energiaallikate 
rakendamist täielikult ära, tuleks kaaluda 
alternatiivsete energiaallikate tehnilist, 
keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust, järgides põhimõtet, et 
kõigepealt tuleb tagada kütte- ja 
jahutusseadmete energiavajaduse 
vähendamine minimaalse kulutõhusa 
tasemeni, sõltumata ehitise suurusest.

Or. en

Selgitus

Ehitiste puhul on oluline tagada süsihappegaasi heitkoguste vähenemisest, varustuskindlusest 
ja muudest alternatiivenergiaga varustamise süsteemidest saadav kasu. Väga suure 
kulutõhususe ja energiatõhususse tehtavate investeeringute suure tasuvuse tõttu tuleks siiski 
kõigepealt tagada, et energianõudlust vähendatakse nii palju kui on põhjendatud.
Energianõudlust tuleks vähendada nii palju, kui see on kulutõhusalt võimalik. Sel viisil saab 
ka suurendatud energiatõhususe abil kokkuhoitud summad kasutada investeeringuteks 
alternatiivsetesse energiaallikatesse.

Muudatusettepanek 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ehitistel on mõju pikaajalisele 
energiatarbimisele ning seetõttu peaksid 
uued ehitised vastama kohalikule kliimale 
kohandatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kuna üldiselt ei 
kasutata alternatiivsete energiaallikate 
rakendamist täielikult ära , tuleks kaaluda 
alternatiivsete energiaallikate tehnilist, 
keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust , sõltumata ehitise suurusest.

(13) Ehitistel on mõju pikaajalisele 
energiatarbimisele ning seetõttu peaksid 
uued ehitised vastama kohalikule kliimale 
kohandatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kuna üldiselt ei 
kasutata alternatiivsete energiaallikate 
rakendamist täielikult ära , tuleks uute ja 
olemasolevate ehitiste puhul kaaluda 
alternatiivsete energiaallikate tehnilist, 
keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust, sõltumata ehitise suurusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Olemasolevate ehitiste oluline 
rekonstrueerimine , sõltumata ehitise 
suurusest, pakub võimalust kulutõhusate 
meetmete võtmiseks, et energiatõhusust 
suurendada. Kulutõhususe eesmärgil 
peaks olema võimalik piirata 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kohaldamist/piirduda energiatõhususe 
miinimumnõuete kohaldamisel 
rekonstrueeritavate osadega, mis on 
ehitise energiatõhususe seisukohast kõige 
olulisemad. 

(14) Olemasolevate ehitiste oluline 
rekonstrueerimine, sõltumata ehitise 
suurusest, pakub võimalust kulutõhusate 
meetmete võtmiseks, et kogu ehitise
energiatõhusust suurendada. Kulutõhusate 
meetmete nõuete kehtestamine tagab, et ei 
looda tõkkeid, mille tõttu olulised 
rekonstrueerimised jäetaks tegemata. 

Or. en

Muudatusettepanek 83
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Olemasolevate ehitiste oluline
rekonstrueerimine , sõltumata ehitise 
suurusest, pakub võimalust kulutõhusate 
meetmete võtmiseks, et energiatõhusust 
suurendada. Kulutõhususe eesmärgil peaks 
olema võimalik piirata energiatõhususe 
miinimumnõuete kohaldamist/piirduda 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kohaldamisel rekonstrueeritavate osadega, 
mis on ehitise energiatõhususe seisukohast 
kõige olulisemad.

(14) Olemasolevate üle 250 m2 pinnaga
ehitiste oluline rekonstrueerimine võib 
pakkuda, kui see on tehnilistel ja 
õiguslikel alustel võimalik, võimalust
kulutõhusate meetmete võtmiseks, et 
energiatõhusust suurendada. Kulutõhususe 
eesmärgil peaks olema võimalik piirata 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kohaldamist/piirduda energiatõhususe 
miinimumnõuete kohaldamisel 
rekonstrueeritavate osadega, mis on ehitise 
energiatõhususe seisukohast kõige 
olulisemad.

Or. de
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Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei võeta arvesse asjaolu, et eelkõige linnades, kus ehitiste piirid 
kattuvad sageli krundi piiridega, võib näiteks välisseintele soojusisolatsiooni paigaldamine 
osutuda võimatuks pelgalt õiguslikel põhjustel, sest sellega rikutaks kõrvalkrundi omaniku 
õigusi. Seetõttu on siin vaja täiendust, millega rõhutataks, et ehitise energiatõhususe 
parandamiseks võetavad kulutõhusad meetmed peavad alati olema tehniliselt ja õiguslikult 
teostatavad.

Muudatusettepanek 84
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Uuringutest nähtub, et ehitussektor 
kannatab ebaefektiivsuse all, mille tõttu 
lõppkasutaja kulud on oluliselt suuremad 
kui optimaalsed kulud. Arvutused 
näitavad, et ehituskulusid saaks 
vähendada kuni 30–35%, vähendades 
jäätmeid enamikus ehitusprotsessides ja 
enamiku toodete puhul. Ehitussektori 
ebatõhusus on suureks ohuks käesoleva 
direktiivi eesmärgi suhtes, sest ehituse ja 
rekonstrueerimise põhjendamatult suur 
maksumus vähendab selle sektori 
kulutõhusust ja seetõttu ka 
energiatõhusust. Käesoleva direktiivi 
nõuetekohase toimimise tagamiseks peaks 
komisjon hindama ehitusturu toimimist 
ning esitama oma järeldused ja 
ettepanekud liikmesriikidele ja Euroopa 
Parlamendile, ning liikmesriigid peaksid 
püüdma tagada ehituse ja 
rekonstrueerimise valdkonnas läbipaistvat 
hinnakujundust ning võtma lisaks 
asjakohaseid meetmeid, et kõrvaldada 
tõkked turulepääsu ning asjakohaste 
võimaluste ja infrastruktuuri teelt uutele 
sisenejatele, eeskätte VKEdele. 

Or. en
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Selgitus

Uuringutest nähtub, et koguni 30–35 % ehituskuludest võib otseselt seostada jäätmetega 
protsessi ja tootmise käigus. („Jäätmed ehitusprotsessis – üleskutse uuele lähenemisele”, 
Josephson/Saukkoriipi, tehiskeskkonna ökonoomika ja majandamise juhtimiskeskus, 
Chalmersi tehnikaülikool, Göteborg 2007). Ebavajalike kulude vähendamine ehitussektoris 
suurendaks märkimisväärselt rekonstrueerimiste arvu, ning see parandaks ehitiste 
energiatõhusust, sest need rekonstrueerimised oleksid lõppkasutajatele palju odavamad.

Muudatusettepanek 85
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Kodumasinate ning kütte- ja 
jahutusseadmete energiatõhususe 
parandamiseks tuleks arendada ja 
kasutusele võtta infotehnoloogia, 
eesmärgiga saavutada „arukas ehitis”.

Or. fi

Muudatusettepanek 86
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, 
mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja esitama need kavad 
korrapäraselt komisjonile. 

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Selliste ehitiste ehitamine, mille süsinikdioksiidiheited ja primaarenergiatarbimine on 
väikesed või puuduvad ning mis seega läheb kaugemale liikmesriikide kehtestatavatest 
miinimumstandarditest, võib toimuda ainult vabatahtlikkuse alusel. Seetõttu ei saa 
liikmesriigid võtta kohustust, et sellised ehitised moodustavad aastaks 2020 kõikidest 
ehitistest teatava protsendi. Artikli 9 lõikes 5 esitatud nõue tundub võrduvat sellega, et 
kehtestatakse otsesed ELi nõuded ehitiste ehitamiseks, mille energiatarbimine on väike või 
puudub (subsidiaarsuse põhimõte).

Muudatusettepanek 87
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja esitama need kavad 
korrapäraselt komisjonile. 

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja esitama need kavad 
korrapäraselt komisjonile. Komisjon peaks 
esitama 30. juuniks 2010 ettepanekud 
ühtse metoodika loomiseks, et määratleda 
ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, milles võetaks arvesse 
piirkondlikke ilmastikutingimusi. 
Komisjon, Euroopa Investeerimispank ja 
liikmesriigid peaksid looma 30. juuniks 
2010 energiatõhususe ja taastuvenergia 
fondi, et toetada sellele standardile 
vastavate uute ehitiste osakaalu 
järkjärgulist tõusu aastaks 2020.

Or. en



AM\768653ET.doc PE420.139v01-0030/99 AM\

ET

Selgitus

Kuigi raportööri poolt pakutud ühtse metoodika ideed tuleks kaaluda, oleks praeguses etapis 
kohane jätta komisjonile kaalutlusõigus kõigi olemasolevate tehniliste valikute osas sellise 
metoodika määramisel, eeskätt selle määramisel, kui siduv see peaks olema ja kuidas järgida 
subsidiaarsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek 88
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja esitama need kavad 
korrapäraselt komisjonile.

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste olemasolevate ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ning uute ehitiste arvu 
suurendamiseks, mis tuleks vähehaaval 
ehitada nii, et nende 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on null, ning
esitama need kavad korrapäraselt 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Kõikide uute ehitiste ehitamine nii, et nende süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või puuduvad, aitab kaasa ehitiste energiatõhususe 
kiirendamisele.
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Muudatusettepanek 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja esitama need kavad 
korrapäraselt komisjonile. 

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste olemasolevate ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille energia 
netotarbimine on null, ning tagama, et 
kõikide uute ehitiste energia 
netotarbimine on 2016. aastaks null. 

Or. en

Muudatusettepanek 90
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja esitama need kavad 
korrapäraselt komisjonile. 

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid millega tagatakse 
võimalikult kõrge energiatõhususe tase. 
Selleks peaksid liikmesriigid koostama 
riiklikud kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille primaarenergia 
netotarbimine on null või mis on 
positiivse energiabilansiga, ja esitama 
need kavad korrapäraselt komisjonile

Or. en
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Selgitus

Direktiiviga tuleb tagada väga vähese energiatarbimisega ehitiste arendamine, mis lubavad 
võimalikult kõrget energiatõhususe taset. Kõrgeim energiatõhususe nõue ehitussektoris 
tähendab nulliga võrduvat energia netotarbimist, või – mis veel parem – isegi positiivse 
energiabilansiga ehitusstandardeid.

Muudatusettepanek 91
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja esitama need kavad 
korrapäraselt komisjonile. 

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid millega tagatakse 
kõrgeim energiatõhususe tase. Selleks 
peaksid liikmesriigid koostama riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu suurendamiseks,
mis on positiivse energiabilansiga, ja 
esitama need kavad korrapäraselt 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Kuna ehitiste energiatõhusus koosneb nii nõudlusepoolsetest (näit. energiatõhusus) ja 
pakkumisepoolsetest (näit. taastuvenergia) meetmetest, on kõrgeima energiatõhususe 
tagamiseks vaja terviklikku lähenemisviisi. Ehitussektoris on kõrgeim energiatõhususe nõue 
positiivse energiabilansiga ehitiste standard.
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Muudatusettepanek 92
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja esitama need kavad 
korrapäraselt komisjonile.

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad või mis toodavad energiat, ja 
esitama need kavad korrapäraselt 
komisjonile.

Or. fi

Muudatusettepanek 93
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja esitama need kavad 
korrapäraselt komisjonile.

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille
energia lõpptarbimine on väike või 
puudub, ja esitama need kavad 
korrapäraselt komisjonile.

Or. de
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Selgitus

Tarbija jaoks ei ole oluline mitte primaarenergia tarbimine, vaid energia lõpptarbimine. See 
on ainus arv, mida ta loeb oma arvestilt, ning selles mõttes on näiteks tähtsusetu, kas elekter 
toodeti taastuvatest energiaallikatest või tuumaenergiast. Sama kehtib maagaasi kohta, mida 
saab toota ka jäätmetest.

Muudatusettepanek 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Liikmesriike tuleks ergutada võtma 
meetmeid lisaks nendele, mis on 
sätestatud käesolevas direktiivis, et 
edendada ehitiste suuremat 
energiatõhusust. Need meetmed võivad 
hõlmata rahalisi ja maksusoodustusi 
ettevõtjatele, eluasemete omanikele ja 
üürnikele, sealhulgas vähendatud 
käibemaksumäärasid 
rekonstrueerimisteenustele.

Or. en

Selgitus

Arvestades seda, et energiatõhususse tehtavad investeeringud nõuavad sageli kohe suuri 
summasid, on ettevõtjatel, eluasemete omanikel ja üürnikel vaja rahalist abi esialgse 
investeeringu tegemisel. Seda võib pakkuda nullintressiga laenude näol eluasemete omanikele 
või vähendatud käibemaksumäära abil energiatõhususe saavutamiseks tehtavate 
rekonstrueerimistega seotud teenustele. Vähendatud käibemaksumäära kohaldamine vaid 
toodetele võib soodustada mittekvalifitseeritud tööjõu kasutamist, mis vähendab tehtavate 
tööde tulemuslikkust, mis omakorda ei taga energia kokkuhoidu.
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Muudatusettepanek 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Arvestada tuleks asjaolu, et tõhusas 
õigusloomes võetakse arvesse negatiivset 
mõju ja kahju, mis teatud 
rakendusvaldkondades võib tekkida.
Käesoleva direktiivi ülevõtmisel ja 
rakendamisel tuleks seetõttu eriti arvesse 
võtta kultuuripärandit.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Liikmesriigid peaksid vältima 
moonutavat energiahinna reguleerimist 
tarbijatele, mis ei motiveeri energiat 
kokku hoidma.

Or. en

Selgitus

Energiahindade reguleerimisel on kalduvus suurendada lõpptarbijate energiatarbimist ja 
moonutada energiaturgu. Selliseid reguleerivaid meetmeid tuleks vältida ning need tuleks 
asendada meetmetega, mis motiveerivad lõpptarbijaid energiat säästma.
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Muudatusettepanek 97
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ehitise või selle osade tulevasele 
ostjale või üürnikule tuleks energiamärgise 
kaudu anda õiget teavet ehitise 
energiatõhususe kohta ja praktilisi 
nõuandeid energiatõhususe 
suurendamiseks. Märgis peaks samuti 
sisaldama andmeid selle kohta, kuidas 
kütmine ja jahutamine tegelikult mõjutavad 
ehitise energiavajadust, primaarenergia 
tarbimist ja süsinikdioksiidi heiteid.

(17) Ehitise või selle osade tulevasele 
ostjale või üürnikule tuleks energiamärgise 
kaudu anda õiget teavet ehitise 
energiatõhususe kohta ja praktilisi 
nõuandeid energiatõhususe 
suurendamiseks. Ärihoonete omanikel ja 
üürnikel peaks samuti olema kohustus 
vahetada teavet tegeliku energiatarbimise 
kohta, et tagada kogu teabe 
kättesaadavus, selleks et teha teadlikke 
otsuseid vajalike paranduste kohta.
Märgis peaks samuti sisaldama andmeid 
selle kohta, kuidas kütmine ja jahutamine 
tegelikult mõjutavad ehitise 
energiavajadust, primaarenergia tarbimist 
ja süsinikdioksiidi heiteid.

Or. en

Selgitus

Ärihoonete omanikel ja üürnikel peaks olema kohustus vahetada teavet ehitise või selle osa 
tegeliku kasutuse kohta, et tagada kõigi andmete kättesaadavus, et teha teadlikke otsuseid 
vajalike paranduste kohta. Ainult siis, kui ehitise omanikku teavitatakse, kus ja kuidas ehitises 
energiat tarbitakse, saab ta teha kindlaks probleemid ja teha vajalikud parandused.

Muudatusettepanek 98
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ehitise või selle osade tulevasele 
ostjale või üürnikule tuleks energiamärgise 
kaudu anda õiget teavet ehitise 
energiatõhususe kohta ja praktilisi 

(17) Ehitise või selle osade tulevasele 
ostjale või üürnikule tuleks energiamärgise 
kaudu anda õiget teavet ehitise 
energiatõhususe kohta ja praktilisi 
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nõuandeid energiatõhususe 
suurendamiseks. Märgis peaks samuti 
sisaldama andmeid selle kohta, kuidas 
kütmine ja jahutamine tegelikult mõjutavad 
ehitise energiavajadust, primaarenergia 
tarbimist ja süsinikdioksiidi heiteid.

nõuandeid energiatõhususe 
suurendamiseks. Ärihoonete omanikel ja 
üürnikel peaks samuti olema kohustus 
vahetada teavet tegeliku energiatarbimise 
kohta, et tagada kogu teabe 
kättesaadavus, selleks et teha teadlikke 
otsuseid vajalike paranduste kohta.
Märgis peaks samuti sisaldama andmeid 
selle kohta, kuidas kütmine ja jahutamine 
tegelikult mõjutavad ehitise 
energiavajadust, primaarenergia tarbimist 
ja süsinikdioksiidi heiteid.

Or. en

Selgitus

Ärihoonete omanikel ja üürnikel peaks olema kohustus vahetada teavet ehitise või selle osa 
tegeliku kasutuse kohta, et tagada kõigi andmete kättesaadavus, et teha teadlikke otsuseid 
vajalike paranduste kohta. Ainult siis, kui ehitise omanikku teavitatakse, kus ja kuidas ehitises 
energiat tarbitakse, saab ta teha kindlaks probleemid ja teha vajalikud parandused.

Muudatusettepanek 99
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ehitise või selle osade tulevasele 
ostjale või üürnikule tuleks energiamärgise 
kaudu anda õiget teavet ehitise
energiatõhususe kohta ja praktilisi 
nõuandeid energiatõhususe 
suurendamiseks. Märgis peaks samuti 
sisaldama andmeid selle kohta, kuidas
kütmine ja jahutamine tegelikult
mõjutavad ehitise energiavajadust, 
primaarenergia tarbimist ja süsinikdioksiidi
heiteid.

(17) Ehitise või selle osade tulevasele 
ostjale või üürnikule tuleks energiamärgise 
kaudu anda õiget teavet ehitise
energiatõhusaima toimimise kohta talve-
ja suvetingimustes ja praktilisi nõuandeid 
energiatõhususe suurendamiseks sobiva 
seinte soojusisolatsiooni abil. Märgis 
peaks samuti sisaldama andmeid selle 
kohta, kuidas kasutatavate kütte- ja 
jahutussüsteemide tüüp tegelikult mõjutab
ehitise energiavajadust, primaarenergia 
tarbimist ja süsinikdioksiidi heitkoguste 
näitajaid.
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Or. pl

Selgitus

Ehitiste ostjaid ja üürnikke huvitavad rohkem ehitise toimimisega seotud üksikasjad – eeskätt 
kulud, eelkõige äärmuslikes ilmastikutingimustes, st külmadel talvedel ja kuumadel suvedel.
Esimesel juhul on vaja soojusisolatsiooni, mis ei laseks sooja ehitisest välja; teisel juhul on 
vaja paremat soojusisolatsiooni kõrgete välistemperatuuride eest kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 100
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ehitise või selle osade tulevasele 
ostjale või üürnikule tuleks energiamärgise 
kaudu anda õiget teavet ehitise 
energiatõhususe kohta ja praktilisi 
nõuandeid energiatõhususe 
suurendamiseks. Märgis peaks samuti 
sisaldama andmeid selle kohta, kuidas 
kütmine ja jahutamine tegelikult mõjutavad 
ehitise energiavajadust, primaarenergia 
tarbimist ja süsinikdioksiidi heiteid.

(17) Ehitise või selle osade tulevasele 
ostjale või üürnikule tuleks energiamärgise 
kaudu anda õiget teavet ehitise 
energiatõhususe kohta ja praktilisi 
nõuandeid energiatõhususe 
suurendamiseks. Märgis peaks samuti 
sisaldama andmeid selle kohta, kuidas 
kütmine ja jahutamine tegelikult mõjutavad 
ehitise energiavajadust ja energia 
lõpptarbimist.

Or. de

Selgitus

Tarbija jaoks ei ole oluline mitte primaarenergia tarbimine, vaid energia lõpptarbimine. See 
on ainus arv, mida ta loeb oma mõõtjalt, ning selles mõttes on näiteks tähtsusetu, kas elekter 
toodeti taastuvatest energiaallikatest või tuumaenergiast. Sama kehtib maagaasi kohta, mida 
saab toota ka jäätmetest.
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Muudatusettepanek 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Direktiivis 2006/32/EÜ sätestatud 
arukate arvestite paigaldamise nõuete 
kohaselt tuleks omanikele ja üürnikele 
anda täpset ajakohast teavet 
energiatarbimise kohta ehitistes, kus nad 
elavad.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Riigiasutused peaksid andma 
eeskuju ja rakendama energiamärgisele 
kantud soovitusi selle kehtivusaja jooksul. 
Liikmesriigid peaksid oma riiklikesse 
kavadesse lisama meetmed, millega 
toetatakse riigiasutusi esimesteks 
energiatõhususe suurendajateks saamisel 
ja energiamärgisele kantud soovituste 
rakendamisel selle kehtivusaja jooksul. 
Liikmesriigid peaksid riiklike kavade 
väljatöötamisse otseselt kaasama kohalike 
ja piirkondlike asutuste esindajad.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepanek 5 on väga tervitatav, kuid tuleks siiski rõhutada vajadust 
aktiivselt kaasata kohalikud ja piirkondlikud asutused, kellel on pädevus EPBD rakendamisel.
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Muudatusettepanek 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Riigiasutused peaksid andma 
eeskuju ja rakendama energiamärgisele 
kantud soovitusi selle kehtivusaja jooksul. 
Liikmesriigid peaksid oma riiklikesse 
kavadesse lisama meetmed, sealhulgas 
rahalised meetmed, millega toetatakse 
riigiasutusi esimesteks energiatõhususe 
suurendajateks saamisel ja 
energiamärgisele kantud soovituste 
rakendamisel selle kehtivusaja jooksul. 
Liikmesriigid peaksid riiklike kavade 
väljatöötamisel konsulteerima kohalike ja 
piirkondlike asutuste esindajatega.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ehitised, kus asuvad riigiasutused ja 
mida inimesed tihti külastavad, on heaks 
võimaluseks näidata, kuidas keskkonna- ja 
energiatõhususe aspekte arvesse võetakse,
ning seetõttu tuleks kõnealuste ehitiste 
puhul korrapäraselt läbi viia energiaaudit . 
Avalikkust tuleks energiatõhususest 
paremini teavitada ja panna nähtavalt välja
energiamärgised .

(18) Ehitised, kus asuvad riigiasutused ja 
mida inimesed tihti külastavad, on heaks 
võimaluseks näidata, kuidas keskkonna- ja 
energiatõhususe aspekte arvesse võetakse,
ning seetõttu tuleks kõnealuste ehitiste 
puhul korrapäraselt läbi viia energiaaudit . 
Avalikkust tuleks energiatõhususest 
paremini teavitada ja panna nähtavalt välja
energiamärgised . Kui liikmesriigid 
otsustavad muuta energiakasutuse üheks 
energiamärgise saamise nõudeks, võib 
kasutada objektipõhist lähenemisviisi, 
mille puhul üksteise lähedal asuvate 
ehitiste kompleks, milles asub sama 
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asutus, omab ühiseid energiaarvesteid.

Or. en

Selgitus

Selles muudatusettepanekus toonitatakse mõne liikmesriigi eeskuju, kes on laiendanud 
esitatava teabe nõudeid nii, et selles peab kajastuma nii ehitise energiatõhusus kui ka see, 
kuidas elanikud energiat kasutavad. Objektipõhise lähenemisviisi puhul võetakse sellistel 
puhkudel arvesse seda, kuidas ülikoolid, haiglad ja muud sarnased avaliku sektori objektid on 
korraldatud, ning see võib anda parema ülevaate objekti kogu energiatarbimisest ja 
keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 105
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ehitised, kus asuvad riigiasutused ja 
mida inimesed tihti külastavad, on heaks 
võimaluseks näidata, kuidas keskkonna- ja 
energiatõhususe aspekte arvesse võetakse, 
ning seetõttu tuleks kõnealuste ehitiste 
puhul korrapäraselt läbi viia energiaaudit . 
Avalikkust tuleks energiatõhususest 
paremini teavitada ja panna nähtavalt välja 
energiamärgised . 

(18) Ehitised, kus asuvad riigiasutused ja 
mida inimesed tihti külastavad, on heaks 
võimaluseks näidata, kuidas keskkonna- ja 
energiatõhususe aspekte arvesse võetakse, 
ning seetõttu tuleks kõnealuste ehitiste 
puhul korrapäraselt läbi viia energiaaudit . 
Avalikkust tuleks energiatõhususest 
paremini teavitada ja panna nähtavalt välja 
energiamärgised . Kui liikmesriigid 
otsustavad lisada energiakasutuse 
energiamärgise nõuetesse, võib kasutada 
objektipõhist lähenemisviisi, mille puhul 
üksteise lähedal asuvate ehitiste 
kompleks, milles asub sama asutus, omab 
ühiseid energiaarvesteid.

Or. en

Selgitus

Selles muudatusettepanekus toonitatakse mõne liikmesriigi eeskuju, kes on laiendanud 
väljapandud teabe nõudeid nii, et selles peab kajastuma nii ehitise energiatõhusus kui ka see, 
kuidas elanikud energiat kasutavad. Objektipõhise lähenemisviisi puhul võetakse sellistel 
puhkudel arvesse seda, kuidas ülikoolid, haiglad ja muud sarnased avaliku sektori objektid on 
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korraldatud, ning see võib anda parema ülevaate objekti kogu energiatarbimisest ja 
keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 106
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ehitised, kus asuvad riigiasutused ja 
mida inimesed tihti külastavad, on heaks 
võimaluseks näidata, kuidas keskkonna- ja 
energiatõhususe aspekte arvesse võetakse,
ning seetõttu tuleks kõnealuste ehitiste 
puhul korrapäraselt läbi viia energiaaudit . 
Avalikkust tuleks energiatõhususest 
paremini teavitada ja panna nähtavalt välja 
energiamärgised .

(18) Ehitised, kus asuvad riigiasutused ja 
mida inimesed tihti külastavad, peaksid 
andma eeskuju, kuidas keskkonna- ja 
energiatõhususe aspekte arvesse võetakse,
ning seetõttu tuleks kõnealuste ehitiste 
puhul korrapäraselt läbi viia energiaaudit . 
Avalikkust tuleks energiatõhususest 
paremini teavitada ja panna nähtavalt välja 
energiamärgised .

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta rõhutatakse avaliku sektori eeskuju 
rolli, toonitades, et see peaks andma eeskuju. Lisaks nõutakse taastuvate energiaallikate 
direktiivis, et ehitised, milles asuvad riigiasutused, peaksid olema eeskujuks. 

Muudatusettepanek 107
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Teiste liikmesriikide väljastatud 
energiamärgiste vastastikune 
tunnustamine võib tõenäoliselt omada 
tähtsust energiatõhusust toetavate finants-
ja muude teenuste piiriülese turu 
arendamisel. Selle edendamiseks peaks 
komisjon kehtestama ühtsed 



AM\768653ET.doc PE420.139v01-0043/99 AM\

ET

miinimumstandardid märgiste sisu ja 
esitusviisi kohta ning ekspertide 
akrediteerimise kohta. 

Or. en

Selgitus

Mitmekeelsed märgised omanikele ja üürnikele suurendavad tegevuskulusid kinnisvaraturul 
ja võivad tekitada raskusi selle sätte täitmisel. Kui üürnik või ostja on pärit eksootiliselt 
maalt, siis võib olla keeruline leida kedagi, kellel on õigus märgise teksti tõlkida või kes üldse 
räägiks seda keelt. Kui selline vajadus tekib, võib potentsiaalne omanik, ostja või üürnik 
tõlkida märgise oma isiklikuks kasutamiseks.

Muudatusettepanek 108
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Viimastel aastatel on hakatud Euroopa 
riikides kasutama rohkem kliimaseadmeid. 
Sellega kaasnevad märkimisväärsed 
probleemid tippkoormuse ajal, 
elektrikulude tõus ja energiatasakaalu 
rikkumine nendes riikides. 

(19) Viimastel aastatel on hakatud Euroopa 
riikides kasutama rohkem kliimaseadmeid. 
Sellega kaasnevad märkimisväärsed 
probleemid tippkoormuse ajal, 
elektrikulude tõus ja energiatasakaalu 
rikkumine kõigis liikmesriikides. 
Esmatähtsaks tuleks pidada strateegiaid, 
millega edendatakse ehitiste 
soojustõhusust suveperioodil. Selleks 
tuleks veelgi arendada passiivseid 
jahutusmeetodeid, eeskätt neid, mis 
parandavad kliimatingimusi siseruumides 
ja mikrokliimat ehitiste ümber.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et ELis eeldatakse kliima üldist soojenemist, ei ole mingit mõtet enam seada 
tähtsuse järjekorda strateegiaid selle kohta, kuidas parandada sisekliimat kõige enam 
mõjutatud riikides. Viimaste aastate näitel on selge, et kuumad suved ELi lõunapoolsetes 
liikmesriikides mõjutavad energiavarustust ka Kesk-Euroopas. See muudab meetmete võtmise 
vajaduse eriti pakiliseks.
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Muudatusettepanek 109
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Viimastel aastatel on hakatud Euroopa 
riikides kasutama rohkem kliimaseadmeid. 
Sellega kaasnevad märkimisväärsed 
probleemid tippkoormuse ajal, 
elektrikulude tõus ja energiatasakaalu 
rikkumine nendes riikides.

(19) Viimastel aastatel on hakatud Euroopa 
riikides kasutama rohkem kliimaseadmeid. 
Sellega kaasnevad märkimisväärsed 
probleemid tippkoormuse ajal, 
elektrikulude tõus ja energiatasakaalu 
rikkumine nendes riikides. Esmatähtsaks 
tuleks pidada strateegiaid, millega 
edendatakse ehitiste soojustõhusust 
suveperioodil. Selleks tuleks veelgi 
arendada passiivseid jahutusmeetodeid, 
eeskätt neid, mis parandavad 
kliimatingimusi siseruumides ja 
mikrokliimat ehitiste ümber.

Or. en

Selgitus

Passiivsete jahutusmeetodite täiustamine ja edendamine võib vähendada kliimaseadmete 
kasutamist ning on seetõttu oluline ehitiste energiatõhususe jaoks.

Muudatusettepanek 110
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Viimastel aastatel on hakatud Euroopa 
riikides kasutama rohkem kliimaseadmeid. 
Sellega kaasnevad märkimisväärsed 
probleemid tippkoormuse ajal, 
elektrikulude tõus ja energiatasakaalu 
rikkumine nendes riikides.

(19) Viimastel aastatel on hakatud Euroopa 
riikides kasutama rohkem kliimaseadmeid. 
Sellega kaasnevad märkimisväärsed 
probleemid tippkoormuse ajal, 
elektrikulude tõus ja energiatasakaalu 
rikkumine nendes riikides. Esmatähtsaks 
tuleks pidada strateegiaid, millega 
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edendatakse ehitiste soojustõhusust 
suveperioodil. Selleks tuleks veelgi 
arendada passiivseid jahutusmeetodeid, 
eeskätt neid, mis parandavad 
kliimatingimusi siseruumides ja 
mikrokliimat ehitiste ümber.

Or. en

Selgitus

Passiivsete jahutusmeetodite täiustamine ja edendamine võib vähendada kliimaseadmete 
kasutamist ning on seetõttu oluline ehitiste energiatõhususe jaoks.

Muudatusettepanek 111
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ühine lähenemisviis ehitiste 
energiaauditite teostamisele ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatustele , mida viivad 
läbi erialase ettevalmistusega
akrediteeritud eksperdid, kelle sõltumatus 
tuleb tagada objektiivsete kriteeriumide 
alusel, aitab kaasa võrdsele mänguruumile 
liikmesriikide pingutustes säästa energiat 
ehitussektoris ning teeb võimalike omanike 
või kasutajate jaoks ühenduse 
kinnisvaraturu energiatõhususe 
läbipaistvaks. Energiamärgiste ning kütte-
ja kliimaseadmete ülevaatuste kvaliteedi 
tagamiseks kogu ühenduses tuleks igas 
liikmesriigis kehtestada sõltumatu 
kontrollimehhanism. 

(21) Ühine lähenemisviis ehitiste 
energiaauditite teostamisele ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatustele , mida viivad 
läbi erialase ettevalmistusega eksperdid, 
kelle sõltumatus tuleb tagada objektiivsete 
kriteeriumide alusel, aitab kaasa võrdsele 
mänguruumile liikmesriikide pingutustes 
säästa energiat ehitussektoris ning teeb 
võimalike omanike või kasutajate jaoks 
ühenduse kinnisvaraturu energiatõhususe 
läbipaistvaks.

Or. de

Selgitus

Komisjoni pakutud kontrollimehhanism läheks liikmesriikidele maksma vähemalt 8 miljardit 
eurot ja suurendaks märkimisväärselt halduskoormust, hajutamata kahtlusi sellise 
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kontrollimehhanismi proportsionaalsuse ning seega ka lubatavuse kohta.

Muudatusettepanek 112
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ühine lähenemisviis ehitiste 
energiaauditite teostamisele ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatustele , mida viivad 
läbi erialase ettevalmistusega
akrediteeritud eksperdid, kelle sõltumatus 
tuleb tagada objektiivsete kriteeriumide 
alusel, aitab kaasa võrdsele mänguruumile 
liikmesriikide pingutustes säästa energiat 
ehitussektoris ning teeb võimalike omanike 
või kasutajate jaoks ühenduse 
kinnisvaraturu energiatõhususe 
läbipaistvaks. Energiamärgiste ning kütte-
ja kliimaseadmete ülevaatuste kvaliteedi 
tagamiseks kogu ühenduses tuleks igas 
liikmesriigis kehtestada sõltumatu 
kontrollimehhanism. 

(21) Ühine lähenemisviis ehitiste 
energiaauditite teostamisele ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatustele , mida viivad 
läbi erialase ettevalmistusega eksperdid, 
kelle sõltumatus tuleb tagada objektiivsete 
kriteeriumide alusel, aitab kaasa võrdsele 
mänguruumile liikmesriikide pingutustes 
säästa energiat ehitussektoris ning teeb 
võimalike omanike või kasutajate jaoks 
ühenduse kinnisvaraturu energiatõhususe 
läbipaistvaks.

Or. de

Selgitus

Täiendava heakskiidumenetluse loomine, et määrata isikud, kellel on õigus energiamärgist 
väljastada, nõuaks märkimisväärseid pingutusi ja vahendeid, mida sellisel juhul ei saaks 
kasutada tõeliste kliimakaitsemeetmete jaoks. Tundub piisav, kui õigus energiamärgist 
väljastada oleks seotud teatava kvalifikatsioonitasemega, mida tõendatakse näiteks kutsealase 
diplomiga.
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Muudatusettepanek 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Niivõrd kui paigaldaja kutsealal 
tegutsema asumine või tegutsemine on 
reguleeritud kutseala, on 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
eeltingimused sätestatud direktiivis 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta. Seetõttu 
kohaldatakse käesolevat direktiivi ilma 
direktiivi 2005/36/EÜ kohaldamist 
piiramata. Kuigi direktiiviga 2005/36/EÜ 
on kehtestatud nõuded 
kutsekvalifikatsioonide, sealhulgas 
arhitektide kutsekvalifikatsioonide 
vastastikuseks tunnustamiseks, tuleb 
lisaks tagada, et arhitektid ja planeerijad 
võtavad oma kavandites ja projektides 
nõuetekohaselt arvesse suure tõhususega 
tehnoloogiate kasutamist. Liikmesriigid 
peaksid seetõttu andma selgeid juhiseid.
Juhistega ei tohi piirata direktiivi 
2005/36/EÜ sätete ning eelkõige selle 
artiklite 46 ja 49 kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine liikmesriikide vahel soodustab 
asjatundjate vaba liikumist üle riigipiiride, seadmata piiranguid nende tegevusele. Käesoleva 
põhjendusega viiakse direktiiv vastavusse taastuvate energiaallikate direktiiviga.
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Muudatusettepanek 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Niivõrd kui paigaldaja kutsealal 
tegutsema asumine või tegutsemine on 
reguleeritud kutseala, on 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
eeltingimused sätestatud direktiivis 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta. Seetõttu 
kohaldatakse käesolevat direktiivi ilma 
direktiivi 2005/36/EÜ kohaldamist 
piiramata.

Or. en

Selgitus

Kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine liikmesriikide vahel soodustab 
asjatundjate vaba liikumist üle riigipiiride, seadmata piiranguid nende tegevusele. Käesoleva 
põhjendusega viiakse direktiiv vastavusse taastuvate energiaallikate direktiiviga.

Muudatusettepanek 115
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused kohandada teatavat I lisas 
sätestatud üldraamistikku tehnika 
arenguga, töötada välja metoodika 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusate tasemete arvutamiseks ning 
kehtestada ühtsed põhimõtted selliste 
ehitiste määratlemiseks, mille
süsinikdioksiidiheited ja 

(23) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused kohandada teatavat I lisas 
sätestatud üldraamistikku tehnika 
arenguga, töötada välja metoodika 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusate tasemete arvutamiseks ning 
kehtestada ühtsed põhimõtted selliste 
ehitiste määratlemiseks, mille energia 
lõpptarbimine on väike või puudub. Kuna 
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primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
direktiivi vähem olulisi sätteid, tuleb 
kõnealused meetmed vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

kõnealused meetmed on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta direktiivi vähem olulisi 
sätteid, tuleb kõnealused meetmed vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. de

Selgitus

Tarbija jaoks ei ole oluline mitte primaarenergia tarbimine, vaid energia lõpptarbimine. See 
on ainus arv, mida ta loeb oma arvestilt, ning selles mõttes on näiteks tähtsusetu, kas elekter 
toodeti taastuvatest energiaallikatest või tuumaenergiast. Sama kehtib maagaasi kohta, mida 
saab toota ka jäätmetest.

Muudatusettepanek 116
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused kohandada teatavat I lisas 
sätestatud üldraamistikku tehnika 
arenguga, töötada välja metoodika 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusate tasemete arvutamiseks ning 
kehtestada ühtsed põhimõtted selliste 
ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
direktiivi vähem olulisi sätteid, tuleb 
kõnealused meetmed vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(23) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused kohandada teatavat I lisas 
sätestatud üldraamistikku tehnika 
arenguga, töötada välja ühtlustatud
metoodika energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusate tasemete 
arvutamiseks ning kehtestada ühtsed 
põhimõtted selliste ehitiste määratlemiseks, 
mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
direktiivi vähem olulisi sätteid, tuleb 
kõnealused meetmed vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused kohandada teatavat I lisas 
sätestatud üldraamistikku tehnika 
arenguga, töötada välja metoodika 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusate tasemete arvutamiseks ning 
kehtestada ühtsed põhimõtted selliste
ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
direktiivi vähem olulisi sätteid, tuleb 
kõnealused meetmed vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(23) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused kohandada teatavat I lisas 
sätestatud üldraamistikku tehnika 
arenguga, töötada välja metoodika 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusate tasemete arvutamiseks ning 
kehtestada ühtsed põhimõtted positiivse 
energiabilansiga ehitiste määratlemiseks. 
Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
direktiivi vähem olulisi sätteid, tuleb 
kõnealused meetmed vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et 40 % Euroopa energiast kasutatakse ära ehitussektoris, tuleb tõeliselt 
edendada uusimaid tehnoloogiaid ja kõrgeimaid standardeid, et vähendada ehitussektori 
sõltuvust fossiilenergiast. Ehitussektoris on kõrgeim energiatõhususe nõue positiivse 
energiabilansiga ehitiste standard.

Muudatusettepanek 118
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused kohandada teatavat I lisas 

(23) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused kohandada teatavat I lisas 
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sätestatud üldraamistikku tehnika 
arenguga, töötada välja metoodika 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusate tasemete arvutamiseks ning 
kehtestada ühtsed põhimõtted selliste 
ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
direktiivi vähem olulisi sätteid, tuleb 
kõnealused meetmed vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

sätestatud üldraamistikku tehnika 
arenguga, töötada välja metoodika 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusate tasemete arvutamiseks ning 
kehtestada ühtsed põhimõtted selliste 
ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad või mis toodavad energiat. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta direktiivi vähem olulisi 
sätteid, tuleb kõnealused meetmed vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. fi

Muudatusettepanek 119
Paul Rübig, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kuna valgustusrakendused 
tarbivad praegu umbes 14 % ELis 
kasutatavast energiast ning tänapäevaste 
valgustussüsteemidega saab säästa enam 
kui 80 % energiast, hoides samas 
valgustustingimused kooskõlas Euroopa 
standarditega, (see on veel kasutamata 
varu, mis võimaldab Euroopa Liidul 
saavutada 2020. aasta eesmärgid), peaks 
komisjon võtma asjakohased meetmed 
valgustusprojekti direktiivi 
vastuvõtmiseks, et täiendada käesolevas 
direktiivis sätestatud meetmeid ja 
eesmärke. Parematest 
valgustusprojektidest ja energiatõhusatest 
valgusallikatest saadavat suuremat 
energiatõhusust kooskõlas toodete 
energiakasutuse direktiiviga loetakse
märkimisväärseks panuseks ehitiste 
energiatõhususe parandamisel.
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Or. en

Muudatusettepanek 120
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kuna tulenevalt ehitussektori 
keerukusest ning riikide eluasemeturgude 
suutmatusest rahuldavalt lahendada 
energiatõhususe probleeme ei ole ehitiste 
energiatõhususe suurendamise eesmärgid
liikmesriikide tasandil piisaval määral
saavutatavad, vaid on oma ulatuse ja 
mõju tõttu paremini saavutatavad
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
vastu meetmeid vastavalt asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttele . 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest , 
mis on vajalik nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks.

(24) Ehitiste energiatõhususe suurendamise 
eesmärke on võimalik toetada ühenduse 
tasandil võetavate meetmete abil, eelkõige 
teatavate sätete ühtlustamise abil, nii et 
ühendus võib võtta vastu 
meetmeid vastavalt asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttele.
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
või käesolev direktiiv minna kaugemale 
sellest, mis on vajalik nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. de

Selgitus

Kui komisjon on seisukohal, et liikmesriigid on juba täiesti ülekoormatud, peab olema lubatud 
tõstatada küsimus selle kohta, kuidas peaks komisjon kõnealuse eesmärgi saavutama. 
Subsidiaarsuse põhimõttesse tuleks suhtuda tõsiselt.

Muudatusettepanek 121
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kuna tulenevalt ehitussektori (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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keerukusest ning riikide eluasemeturgude 
suutmatusest rahuldavalt lahendada 
energiatõhususe probleeme ei ole ehitiste 
energiatõhususe suurendamise eesmärgid 
liikmesriikide tasandil piisaval määral 
saavutatavad, vaid on oma ulatuse ja mõju 
tõttu paremini saavutatavad ühenduse 
tasandil, võib ühendus võtta vastu 
meetmeid vastavalt asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttele. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, 
mis on vajalik nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga edendatakse 
ühenduses ehitiste energiatõhusust, võttes 
arvesse väliskliimat ja kohalikke tingimusi 
ning sisekliima nõudeid ja tasuvust.

Käesoleva direktiiviga edendatakse 
ühenduses ehitiste energiatõhusust, võttes 
arvesse väliskliimat ja kohalikke tingimusi 
ning sisekliima nõudeid ja 
energiatõhususe kulutõhusat taset.

Or. en

Selgitus

Direktiivi sisu peaks hõlmama viidet kulutõhususe arvutusmetoodikale, samuti ehitise 
välispiirete komponentide ja tehnosüsteemide energiatõhususe miinimumnõuetele ning nende 
kohaldamisele uutes ja olemasolevates ehitistes. Uuesti sõnastamise olulise osa moodustavad 
eesmärgid, mis on seotud ehitistega, mille energia netotarbimine on null. Tuleks lisada 
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liimesriikide vahelised ehitiste energiatõhususe audiitorite ning kütte- ja kliimaseadmete 
inspektorite koolitamise, väljaõpetamise ja vastastikuse tunnustamisega seotud nõuded.

Muudatusettepanek 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitiste ja nende osade üldise 
energiatõhususe arvutusmeetodite 
üldraamistik;

a) ehitiste ja nende osade ning ehitise 
välispiirete komponentide ja 
tehnosüsteemide üldise energiatõhususe 
arvutusmeetodite üldraamistik;

Or. en

Selgitus

Direktiivi sisu peaks hõlmama viidet kulutõhususe arvutusmetoodikale, samuti ehitise 
välispiirete komponentide ja tehnosüsteemide energiatõhususe miinimumnõuetele ning nende 
kohaldamisele uutes ja olemasolevates ehitistes. Uuesti sõnastamise olulise osa moodustavad 
eesmärgid, mis on seotud ehitistega, mille energia netotarbimine on null. Tuleks lisada 
liimesriikide vahelised ehitiste energiatõhususe audiitorite ning kütte- ja kliimaseadmete 
inspektorite koolitamise, väljaõpetamise ja vastastikuse tunnustamisega seotud nõuded.

Muudatusettepanek 124
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitiste ja nende osade üldise 
energiatõhususe arvutusmeetodite 
üldraamistik;

a) ehitiste ja nende osade üldise 
energiatõhususe arvutusmeetodid;

Or. pl
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Selgitus

Füüsikaseadused on samad kogu Euroopas. Kohalikul tasandil on asjakohased ainult 
objektiivsed näitajad, nagu päikesepaiste, päevade arv, mil saavutatakse antud temperatuur, 
jne. Sellised andmed on Euroopa tasandil juba ühtlustatud. Kehtivad rakendusmeetmed, mis 
põhinevad eri arvutusmeetoditel, kujutavad endast tegelikku kaubandustõket mitte ainult 
liikmesriikide, vaid ka piirkondade vahel. Ühtse metoodika valimine võimaldab teha võrdlusi 
kõigil tasanditel ning kõrvaldab kehtiva EPBD osas valitseva segaduse.

Muudatusettepanek 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitiste ja nende osade üldise 
energiatõhususe arvutusmeetodite 
üldraamistik;

a) ehitiste ja nende osade üldise 
energiatõhususe arvutusmeetodid;

Or. en

Selgitus

Füüsikaseadused on samad kogu Euroopas. Kohalikul tasandil on asjakohased üksnes 
objektiivsed näitajad, näiteks päikesepaiste, kraadööpäevad jne. Need andmed on Euroopa 
tasandil juba standarditud. Kehtivad rakendusmeetmed, mille raames kasutatakse eri 
arvutusmeetodeid, on tegelikult kaubandustõkked mitte ainult liikmesriikide, vaid ka 
piirkondade vahel. Ühtne meetod võimaldab tulemuslikult teha võrdlusi kõigil tasanditel, 
kõrvaldades seega kehtiva EPBD osas valitseva segaduse.

Muudatusettepanek 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) miinimumnõuete rakendamine oluliselt 
rekonstrueeritavate olemasolevate ehitiste 
ja nende osade energiatõhususe suhtes;

c) miinimumnõuete rakendamine oluliselt 
rekonstrueeritavate olemasolevate ehitiste 
energiatõhususe suhtes ning ehitise 
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välispiirete komponentide ja 
tehnosüsteemide energiatõhususe suhtes 
nende asendamise või moderniseerimise 
korral;

Or. en

Selgitus

Direktiivi sisu peaks hõlmama viidet kulutõhususe arvutusmetoodikale, samuti ehitise 
välispiirete komponentide ja tehnosüsteemide energiatõhususe miinimumnõuetele ning nende 
kohaldamisele uutes ja olemasolevates ehitistes. Uuesti sõnastamise olulise osa moodustavad 
eesmärgid, mis on seotud ehitistega, mille energia netotarbimine on null. Tuleks lisada 
liimesriikide vahelised ehitiste energiatõhususe audiitorite ning kütte- ja kliimaseadmete 
inspektorite koolitamise, väljaõpetamise ja vastastikuse tunnustamisega seotud nõuded.

Muudatusettepanek 127
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riiklikud kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ehitiste ehitamine, mille süsinikdioksiidiheited ja primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, mis läheb kaugemale liikmesriikide kehtestatavatest miinimumstandarditest, võib 
ainult toimuda vabatahtlikkuse alusel. Seetõttu ei saa liikmesriigid võtta kohustust niisuguse 
eesmärgi saavutamiseks, mille kohaselt moodustavad sellised ehitised aastaks 2020 kõikidest 
ehitistest kindla protsendi. Artikli 9 lõike 5 kohta esildatud säte tundub olevat võrdne sellega, 
et kehtestatakse otsesed ELi nõuded ehitiste kohta, mille energiatarbimine on väike või 
puudub (subsidiaarsuse põhimõte).
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Muudatusettepanek 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riiklikud kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

d) riiklikud kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille energia 
netotarbimine on null;

Or. en

Selgitus

Direktiivi sisu peaks hõlmama viidet kulutõhususe arvutusmetoodikale, samuti ehitise 
välispiirete komponentide ja tehnosüsteemide energiatõhususe miinimumnõuetele ning nende 
kohaldamisele uutes ja olemasolevates ehitistes. Uuesti sõnastamise olulise osa moodustavad 
eesmärgid, mis on seotud ehitistega, mille energia netotarbimine on null. Tuleks lisada 
liimesriikide vahelised ehitiste energiatõhususe audiitorite ning kütte- ja kliimaseadmete 
inspektorite koolitamise, väljaõpetamise ja vastastikuse tunnustamisega seotud nõuded.

Muudatusettepanek 129
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riiklikud kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

d) riiklikud kavad ja eesmärgid selliste 
ehitiste arvu suurendamiseks, mille 
primaarenergia netotarbimine on null või
mille energiabilanss on positiivne; 

Or. en

Selgitus

Arvestades, et 40 % Euroopa energiast kasutatakse ära ehitussektoris, arvestades kliimakriisi 
ja asjaolu, et ELis tuleks edendada tööhõivet, on vajadus edasilükkamatu ja tugeva poliitika 
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ja vastavate meetmete järele parima olemasoleva tehnoloogia ja kõrgeimate standardite 
saavutamiseks. Esmatähtsaks tuleb pidada energia kogutarbimise vähendamist ehitussektoris.

Muudatusettepanek 130
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riiklikud kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

d) riiklikud kavad ja eesmärgid positiivse 
energiabilansiga ehitiste arvu 
suurendamiseks; 

Or. en

Selgitus

Arvestades, et 40 % Euroopa energiast kasutatakse ära ehitussektoris, tuleb tõeliselt 
edendada uusimaid tehnoloogiaid ja kõrgeimaid standardeid, et vähendada ehitussektori 
sõltuvust fossiilenergiast.

Muudatusettepanek 131
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riiklikud kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

d) riiklikud kavad positiivse 
energiabilansiga ehitiste ja selliste ehitiste 
arvu suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

Or. en
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Selgitus

Positiivse energiabilansiga ehitised, mis toodavad rohkem energiat, kui nad tarbivad, on juba 
tehniliselt teostatavad. Sel põhjusel tuleb kõnealuseid ehitisi käesolevas uuesti sõnastamise 
ettepanekus nimetada.

Muudatusettepanek 132
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riiklikud kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

d) riiklikud kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad või mis toodavad energiat;

Or. fi

Muudatusettepanek 133
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riiklikud kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

d) riiklikud kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille energia 
lõpptarbimine on väike või puudub;

Or. de

Selgitus

Tarbija jaoks ei ole oluline mitte primaarenergia tarbimine, vaid energia lõpptarbimine. See 
on ainus arv, mida ta loeb oma arvestilt, ning selles mõttes on näiteks tähtsusetu, kas elekter 
toodeti taastuvatest energiaallikatest või tuumaenergiast. Sama kehtib maagaasi kohta, mida 
saab toota ka jäätmetest.
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Muudatusettepanek 134
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ehitistes olevate kütte- ja kliimaseadmete 
korrapärane ülevaatus .

f) ehitistes olevate kütte- ja kliimaseadmete 
korrapärane ülevaatus ning kogu 
küttesüsteemi kontroll, kui selle 
kuumaveekatlad on vanemad kui 15 
aastat.

Or. de

Selgitus

Ühekordset tõhususe kontrolli on võimalik suurema vaevata läbi viia DIN EN 15378 
standardi kasutamise abil. Sellele tuginevalt võib vanemate küttesüsteemide puhul järgneda 
ajakohastamise soovitus. Isegi kui EN 15378 raames tehtav töö on edenenud hästi, ei õigusta 
see kõnealuse kontrollimise kaotamist.

Muudatusettepanek 135
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) sõltumatud süsteemid energiamärgiste 
ja ülevaatusaktide kontrollimiseks.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kohustus luua lisaks teostatavatele ülevaatustele ja energiamärgiste väljastamisele ka veel 
sõltumatu kontrollsüsteem toob endaga kaasa täiendava halduskoormuse, mis näib olevat 
ebaproportsionaalne. Niisugune kontrollsüsteem seoks ressursid, mis tuleks pigem 
investeerida tõelistesse energiasäästu meetmetesse selle asemel, et kulutada need uute 
haldusmenetluste loomiseks.
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Muudatusettepanek 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) liimesriikide vahelised ehitiste 
energiatõhususe audiitorite ning kütte- ja 
kliimaseadmete inspektorite koolitamise, 
väljaõpetamise ja vastastikuse 
tunnustamisega seotud nõuded.

Or. en

Selgitus

Direktiivi sisu peaks hõlmama viidet kulutõhususe arvutusmetoodikale, samuti ehitise 
välispiirete komponentide ja tehnosüsteemide energiatõhususe miinimumnõuetele ning nende 
kohaldamisele uutes ja olemasolevates ehitistes. Uuesti sõnastamise olulise osa moodustavad 
eesmärgid, mis on seotud ehitistega, mille energia netotarbimine on null. Tuleks lisada 
liimesriikide vahelised ehitiste energiatõhususe audiitorite ning kütte- ja kliimaseadmete 
inspektorite koolitamise, väljaõpetamise ja vastastikuse tunnustamisega seotud nõuded.

Muudatusettepanek 137
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) riiklikud kavad takistuste 
kõrvaldamiseks ehitus-, üüri- ja 
muinsuskaitseseaduste osas ning rahaliste 
stiimulite loomiseks.

Or. de

Selgitus

Liikmesriike tuleks julgustada looma täiendavaid rahalisi stiimuleid, nt maksuseaduste 
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raames, ning kõrvaldama olemasolevad takistused ehitus-, üüri- ja muinsuskaitseseaduste 
osas. See kehtib muu hulgas ka muinsuskaitse all oleva kinnisvara suhtes rakendatavate 
energiasäästliku ajakohastamise eeskirjade ja kehtivate ajakohastamisnõuete kohta.

Muudatusettepanek 138
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) uutes ja renoveeritud ehitistes 
kohapeal taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia miinimumtasemete 
kasutamine.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia tugev ehitistesse integreerimine on otsustava tähtsusega tagamaks, et EL 
täidab oma ambitsioonika eesmärgi saavutada 2020. aastaks taastuvenergia 20 %-ne 
osakaal, ning oma energiasõltuvuse vähendamiseks. Selle abil on võimalik muuta ehitised 
sõltumatuteks energiatootjateks. 

Lisaks on see kooskõlas ka uue taastuvenergia direktiiviga.

Muudatusettepanek 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) „ehitise osad” – ehitisse kuuluvad 
korterid või eraldi kasutamiseks määratud 
üksused;

Or. en
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Selgitus

Terminit „ja nende osad” kasutatakse direktiivi paljudes artiklites. Seetõttu tuleks see 
määratleda; vastasel korral on oht, et kõnealust terminit võidakse tõlgendada nii, et see 
hõlmab ehitiste komponente ja tehnosüsteeme. Seda kasutatakse auditit käsitlevates artiklites 
mitmepereelamute või ärihoonete eraldi kasutamiseks mõeldud osade, näiteks korterite või 
ametiruumide tähenduses.

Muudatusettepanek 140
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) „ehitis, mille primaarenergia 
netotarbimine on null” – ehitis, mille 
aastane primaarenergia kogutarbimine on 
võrdne selle kohapeal taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energiaga;

Or. en

Selgitus

Puuduva energiatarbimisega ehitised tuleb käesolevas direktiivis määratleda.

Muudatusettepanek 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) „ehitis, mille energia netotarbimine 
on null” – ehitis, mille aastane 
primaarenergia kogutarbimine ei ületa 
kohapealset taastuvenergia tootmist;

Or. en
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Selgitus

Lisada tuleks mõiste „ehitis, mille energia netotarbimine on null” määratlus.

Muudatusettepanek 142
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) „positiivse energiabilansiga ehitis” –
ehitis, mille kohapeal taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kogus 
on suurem ehitise aastas tarbitavast 
primaarenergia kogusest;

Or. en

Selgitus

Mõiste „positiivse energiabilansiga ehitis” määratlus on vajalik, kuna sellele viidatakse 
artiklit 9 käsitlevas muudatusettepanekus.

Muudatusettepanek 143
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b) „positiivse energiabilansiga ehitis” –
ehitis, mille aastane primaarenergia 
kogutarbimine on väiksem selle 
kohapealsest taastuvatest energiaallikatest 
energia tootmisest; 

Or. en

Selgitus

Positiivse energiabilansiga ehitised tuleb käesolevas direktiivis määratleda.
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Muudatusettepanek 144
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „ehitise tehnosüsteem“ – tehnilised 
seadmed kütmiseks, jahutamiseks, 
ventileerimiseks, vee soojendamiseks, 
valgustamiseks ja elektri tootmiseks või 
nimetatud eesmärkide kombinatsiooniks;

2) „ehitiste tehnosüsteem“ – tehnilised 
seadmed, mis on kavandatud kütmiseks, 
jahutamiseks, ventileerimiseks, vee 
soojendamiseks, valgustamiseks ja elektri 
tootmiseks või nimetatud eesmärkide 
kombinatsiooniks ja mis on ehitisse 
paigaldatud ning mida kasutatakse 
üksnes kõnealuses ehitises, või tehnilised 
seadmed, mis on kavandatud samade 
teenuste osutamiseks rohkem kui ühe 
ehitise vajaduste rahuldamiseks;

Or. pl

Selgitus

Mitte kõik tehnosüsteemid ei asu konkreetses ehitises. Tehnosüsteeme kasutatakse sageli 
ehitiste kompleksides, näiteks elamurajoonis.

Muudatusettepanek 145
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „ehitise tehnosüsteem“ – tehnilised 
seadmed kütmiseks, jahutamiseks, 
ventileerimiseks, vee soojendamiseks, 
valgustamiseks ja elektri tootmiseks või 
nimetatud eesmärkide kombinatsiooniks;

2) „ehitise tehnosüsteem“ – energiat 
tarbivad tehnilised seadmed kütmiseks,
jahutamiseks, ventileerimiseks, vee 
soojendamiseks, valgustamiseks ja elektri 
tootmiseks või nimetatud eesmärkide 
kombinatsiooniks;

Or. en
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Selgitus

Komisjoni esildatud määratlus ei ole päris selge. Näiteks pakub avatud aken või avadega 
klaasfassaad energiat mittetarbivat ventilatsiooni ja jahutust, mille suhtes ei ole 
energiatõhususe miinimumnõuete kehtestamisel vastavalt artiklile 8 mingit mõtet. Need 
elemendid on tüüpilised näited „ehitise välispiirete” elementidest, mida hõlmab punktis 5 
esitatud määratlus.

Muudatusettepanek 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „ehitise tehnosüsteem“ – tehnilised 
seadmed kütmiseks, jahutamiseks, 
ventileerimiseks, vee soojendamiseks, 
valgustamiseks ja elektri tootmiseks või 
nimetatud eesmärkide kombinatsiooniks;

2) „ehitise tehnosüsteem“ – tehnilised 
seadmed kütmiseks, jahutamiseks, 
ventileerimiseks, vee soojendamiseks, 
valgustamiseks ja elektri tootmiseks, 
mõõtmis-, seire- ja kontrollsüsteemide 
jaoks, või nimetatud eesmärkide 
kombinatsiooniks;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) „küttesüsteem” – soojusallika(te), 
soojuse jaotamise ja soojuse eraldumise 
süsteem, mis on vajalik ruumide 
kütmiseks ning sooja kraanivee 
valmistamiseks (kodumajapidamiste soe 
vesi) ehitistes, kaasa arvatud kõik 
automaatsed kontrollsüsteemid, mis 
tagavad mugavuse ja energiasäästud;

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepanekus on mõiste „küttesüsteem” lisatud artiklitesse 8, 10, 13 ja 16 ning 
seetõttu tuleks see vastavalt määratleda.

Muudatusettepanek 148
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „ehitise energiatõhusus“ – ehitise 
tüüpilise kasutusega seotud 
energianõudluse rahuldamiseks vajalik 
arvutuslik või mõõdetud energia hulk, mis 
hõlmab muu hulgas kütmiseks, vee 
soojendamiseks, jahutuseks, 
ventilatsiooniks ja valgustuseks
kasutatavat energiat .

3) „ehitise energiatõhusus“ – ehitise 
tüüpilise kasutusega seotud 
energianõudluse rahuldamiseks 
vajalik arvutuslik või tegelikult tarbitud 
energia hulk, mis hõlmab muu hulgas 
kütmiseks, vee soojendamiseks, 
jahutuseks, ventilatsiooniks, sisseehitatud 
valgustussüsteemideks, päikese 
varjamiseks ja passiivsest päikeseenergiast 
kasu saamiseks kasutatavat energiat; seda 
väljendatakse kilovatt-tundides ruutmeetri 
kohta (kWh/m2) aastas;

Or. de

Selgitus

Keelekasutuse ühtlustamine – kõnealusel juhul I lisa punktiga 1. 

Passiivsest päikeseenergiast saadav kasu võib soodsal viisil tuua kaasa väiksema 
küttevajaduse. Samal ajal võib päikese varjamine aidata soodsal viisil kaasa väiksemale 
jahutusvajadusele. Mõlemal juhul vähendatakse ehitiste energiavajadust.



AM\768653ET.doc PE420.139v01-0068/99 AM\

ET

Muudatusettepanek 149
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „ehitise energiatõhusus“ – ehitise 
tüüpilise kasutusega seotud 
energianõudluse rahuldamiseks vajalik 
arvutuslik või mõõdetud energia hulk, mis 
hõlmab muu hulgas kütmiseks, vee 
soojendamiseks, jahutuseks, 
ventilatsiooniks ja valgustuseks kasutatavat 
energiat .

3)„ehitise energiatõhusus“ – ehitise
tüüpilise kasutusega seotud 
energianõudluse rahuldamiseks 
vajalik arvutuslik või mõõdetud 
primaarenergia hulk, mis hõlmab muu 
hulgas kütmiseks, vee soojendamiseks, 
jahutuseks, ventilatsiooniks ja valgustuseks 
kasutatavat energiat; seda väljendatakse 
kilovatt-tundides ruutmeetri kohta 
(kWh/m2) aastas;

Or. en

Selgitus

Mõiste „ehitise energiatõhusus“ määratlust tuleks muuta selgemaks, et tagada selle 
väljendamine primaarenergia nõudlusena. See on ainuke näitaja, mis tagab usaldusväärse 
teabe ehitise energiatarbimise kohta.

Muudatusettepanek 150
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „ehitise energiatõhusus“ – ehitise 
tüüpilise kasutusega seotud 
energianõudluse rahuldamiseks vajalik 
arvutuslik või mõõdetud energia hulk, mis 
hõlmab muu hulgas kütmiseks, vee 
soojendamiseks, jahutuseks, 
ventilatsiooniks ja valgustuseks kasutatavat 
energiat .

3) „ehitise energiatõhusus“ – ehitise 
tüüpilise kasutusega seotud 
energianõudluse rahuldamiseks 
vajalik arvutuslik või mõõdetud 
primaarenergia hulk, mis hõlmab muu 
hulgas kütmiseks, vee soojendamiseks, 
jahutuseks, ventilatsiooniks ja valgustuseks 
kasutatavat energiat;

Or. en
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Selgitus

Määratlus tuleks selgesti väljendada kõige usaldusväärsema teabe moodustava 
primaarenergia nõudlusena.

Muudatusettepanek 151
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „ehitise energiatõhusus“ – ehitise 
tüüpilise kasutusega seotud 
energianõudluse rahuldamiseks vajalik 
arvutuslik või mõõdetud energia hulk, mis 
hõlmab muu hulgas kütmiseks, vee 
soojendamiseks, jahutuseks, 
ventilatsiooniks ja valgustuseks kasutatavat 
energiat .

3) „ehitise energiatõhusus“ – ehitise
tüüpilise kasutusega seotud 
energianõudluse rahuldamiseks 
vajalik arvutuslik energia hulk, mis hõlmab 
muu hulgas kütmiseks, vee 
soojendamiseks, jahutuseks, 
ventilatsiooniks ja valgustuseks kasutatavat 
energiat;

Or. en

Selgitus

Ehitiste energiatõhususe direktiivis peaks „energiatõhusus” olema üheselt määratletud. 
Praeguses tekstis esitatud määratlus põhineb vajaliku energiakoguse arvutusel või 
alternatiivselt selle mõõtmisel. On oht, et tulemus võib olla väga erinev. Seetõttu peaks 
ainukeseks metoodikaks jääma arvutus, mis põhineb ühtlustatud Euroopa metoodikal.

Muudatusettepanek 152
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „ehitise energiatõhusus“ – ehitise 
tüüpilise kasutusega seotud 
energianõudluse rahuldamiseks vajalik 
arvutuslik või mõõdetud energia hulk, mis 
hõlmab muu hulgas kütmiseks, vee 

3) „ehitise energiatõhusus“ – ehitise 
tüüpilise kasutusega seotud 
energianõudluse rahuldamiseks 
vajalik arvutuslik või mõõdetud energia 
hulk, mis hõlmab muu hulgas kütmiseks, 
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soojendamiseks, jahutuseks, 
ventilatsiooniks ja valgustuseks kasutatavat 
energiat .

vee soojendamiseks, jahutuseks, 
ventilatsiooniks, passiivsest 
päikeseenergiast kasu saamiseks, päikese 
varjamiseks ja valgustuseks kasutatavat 
energiat; seda väljendatakse kilovatt-
tundides ruutmeetri kohta (kWh/m2) 
aastas;

Or. en

Selgitus

Mõiste „ehitise energiatõhusus“ määratlus peaks hõlmama vähendatud kütmist ja 
vähendatud jahutamist. KWh/m2 aastas on ainuke näitaja, mis tagab usaldusväärse teabe 
ehitise energiatarbimise kohta.

Muudatusettepanek 153
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „primaarenergia“ – taastuv ja 
mittetaastuv energia, mida ei ole 
muundatud ega transformeeritud;

4) „primaarenergia“ – taastuvatest ja 
taastumatutest energiaallikatest saadud 
energia, mida ei ole muundatud ega 
transformeeritud;

Or. en

Selgitus

ELi erinevates poliitikavaldkondades peaksid määratlused olema sidusad. Sõnastust 
soovitatakse muuta, et viidata otseselt mõistele „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia”, nagu on soovitatud 17. detsembril 2008. aastal Euroopa Parlamendi täiskogu 
istungjärgul vastu võetud taastuvatest energiaallikatest toodetud energia direktiivi artikli 2 
punktis a.
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Muudatusettepanek 154
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „primaarenergia“ – taastuv ja
mittetaastuv energia, mida ei ole 
muundatud ega transformeeritud; 

4) „primaarenergia“ – mittetaastuv energia, 
mida ei ole muundatud ega 
transformeeritud;

Or. de

Selgitus

Kui määratlusse kaasataks ka taastuvad energiaallikad, puuduksid väikese 
energiatarbimisega hooned, kuna isegi päikeseenergia vajab transformeerimist. Taastuvate 
energiaallikate kaasamisega on siinkohal mindud liiga kaugele.

Muudatusettepanek 155
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvatest mittefossiilsetest 
allikatest saadud energia: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
aerotermiline energia, hüdrotermiline 
energia, ookeanienergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas 
ja biogaasid;

Or. en

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest saadud energia etendab uuesti sõnastamise ettepanekus olulist 
rolli ja seepärast tuleks see vastavalt määratleda. ELi erinevates poliitikavaldkondades 
peaksid määratlused olema sidusad. Esildatud määratlusele vastab 17. detsembril 2008. 
aastal Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärgul vastu võetud taastuvatest energiaallikatest 
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toodetud energia direktiivi artikli 2 punkt a.

Muudatusettepanek 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „ehitise välispiirded“ – ehitise sisemust 
väliskeskkonnast eraldavad elemendid, 
sealhulgas aknad, seinad, vundament, 
keldri lagi, laed, katus ja isolatsioon;

5) „ehitise välispiirded“ – ehitise sisemust 
väliskeskkonnast eraldavad integreeritud 
komponendid;

Or. en

Selgitus

Määratluste sidususe tagamiseks tuleks mõiste „ehitise välispiirded” määratluses sõna 
„element” asendada sõnaga „komponent” , kuna „välispiirete komponent” määratletakse 
nüüd uue esildatud mõiste raames. Ehitise välispiirete elemendid (nüüd komponendid) võib 
välja jätta, kuna need esitatakse nüüd mõiste „välispiirete komponent” esildatud määratluses. 
Termini „integreeritud” kasutamise eesmärk on määrata kindlaks komponendid, mis 
moodustavad soojuskesta funktsionaalse osa.

Muudatusettepanek 157
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „ehitise välispiirded“ – ehitise sisemust 
väliskeskkonnast eraldavad elemendid, 
sealhulgas aknad, seinad, vundament, 
keldri lagi, laed, katus ja isolatsioon;

5) „ehitise välispiirded“ – ehitise sisemust 
väliskeskkonnast eraldavad integreeritud 
komponendid, sealhulgas aknad, 
varjutamise süsteemid ja protseduurid,
seinad, vundament, keldri lagi, laed, katus 
ja isolatsioon, mis mõjutavad ehitise 
energiatõhusust ja mida ei hõlma ehitise 
tehnosüsteem;



AM\768653ET.doc PE420.139v01-0073/99 AM\

ET

Or. fr

Selgitus

Ehitise välispiirded puudutavad ehitise kõiki komponente. Oluline on tagada, et ehitise 
kõikide üksikute elementide suhtes kohaldataks samu energiatõhususe kriteeriume nagu 
ehitise tehnosüsteemide suhtes.

Muudatusettepanek 158
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „ehitise välispiirded“ – ehitise sisemust 
väliskeskkonnast eraldavad elemendid, 
sealhulgas aknad, seinad, vundament, 
keldri lagi, laed, katus ja isolatsioon;

(5) „ehitise välispiirded“ – ehitise sisemust 
väliskeskkonnast eraldavad elemendid, 
sealhulgas aknad, seinad, vundament, 
keldri lagi, laed, katus ja kõik 
isolatsioonisüsteemid;

Or. fr

Selgitus

Isolatsioon ei ole eraldiseisev toode ega tehnika. Ehitise välispiirete erinevate osade (katus, 
seinad, aknad, külmasillad jne) jaoks on olemas erinevad isolatsioonisüsteemid. Täielikkuse 
huvides on seetõttu määratluses vajalik võtta arvesse kõiki kõnealuseid isolatsioonisüsteeme.

Muudatusettepanek 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „ehitise välispiirded“ – ehitise sisemust 
väliskeskkonnast eraldavad elemendid, 
sealhulgas aknad, seinad, vundament, 
keldri lagi, laed, katus ja isolatsioon;

5) „ehitise välispiirded“ – ehitise sisemust 
väliskeskkonnast eraldavad elemendid;
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Or. en

Selgitus

Ehitise välispiirded tuleks määratleda välispiirete komponentidest eraldi.

Muudatusettepanek 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) „välispiirete komponent” – ehitise 
niisugune eraldiseisev või integreeritud 
osa, sealhulgas aknad, varikatted, 
välisuksed, seinad, vundament, keldri 
lagi, laed, katus ja nende isolatsioon, mis 
mõjutab ehitise energiatõhusust ning 
mida ei hõlma ehitise tehnosüsteem;

Or. en

Selgitus

Mõiste „välispiirete komponent” määratlus on vajalik, et vältida komponentide erinevat 
tõlgendamist liikmesriikide poolt ning et tagada asjaolu, et ehitise välispiirete eraldiseisvate 
elementide suhtes kohaldataks energiatõhususe miinimumnõudeid samal viisil nagu ehitise 
tehnosüsteemide suhtes. See seab ka ehitise olelusringi erinevate investeerimiskulude 
optimaalsete tasemete arvutamisel välispiirete komponendid ehitise tehnosüsteemidega 
võrdsele alusele.

Muudatusettepanek 161
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) „välispiirete komponent” – ehitise 
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niisugune eraldiseisev või integreeritud 
osa, sealhulgas aknad, varikatted, seinad, 
vundament, keldri lagi, laed, katus ja 
nende isolatsioon, mis mõjutab ehitise 
energiatõhusust ning mida ei hõlma 
ehitise tehnosüsteem;

Or. en

Selgitus

Mõiste „välispiirete komponent” määratlus on vajalik, et vältida komponentide erinevat 
tõlgendamist liikmesriikide poolt ning et tagada asjaolu, et ehitise välispiirete eraldiseisvate 
elementide suhtes kohaldataks energiatõhususe miinimumnõudeid samal viisil nagu ehitise 
tehnosüsteemide suhtes.

Muudatusettepanek 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) „välispiirete komponent” – ehitise 
eraldiseisev osa, mis mõjutab ehitise 
energiatõhusust ja mida ei hõlma ehitise 
tehnosüsteemi määratlus ning mis 
hõlmab aknaid, välisuksi, varikatteid, 
seinu, vundamenti, keldri lagesid, lage ja 
katust (kaasa arvatud isolatsioon);

Or. en

Selgitus

Artiklisse 2 tuleks lisada „komponendi/elemendi” määratlus, et vältida erinevat tõlgendamist 
liikmesriikide poolt ning et tagada asjaolu, et ehitise välispiirete eraldiseisvate elementide 
suhtes kohaldataks energiatõhususe miinimumnõudeid samal viisil nagu ehitise 
tehnosüsteemide suhtes ning et need seataks ehitise olelusringi kulude optimaalsete tasemete 
arvutamisel ehitise tehnosüsteemidega võrdsele alusele.
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Muudatusettepanek 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) „isolatsioonisüsteem” – mis tahes 
süsteem, mille eesmärk on vähendada 
ehitise välispiirete soojuskadusid ja 
süsinikdioksiidiheiteid, eelkõige
– katuse,

– seinte, põrandate ja lagede,

– akende, aknalaudade ja rulookassettide,

– külmasildade ja

– hoone mis tahes struktuuriliste 
ühenduste osas, mis põhjustavad 
soojuskadusid;

Or. fr

Selgitus

Selguse huvides tuleks viidata ehitise välispiirete asjaomaste osade isolatsioonisüsteemidele 
ning rõhutada isolatsiooni ülesandeid, milleks on soojuskadude ja süsinikdioksiidiheidete 
vähendamine. Säästmise huvides peaks olema võimalik tutvuda põhjalikult üksikute 
süsteemidega, et määrata kindlaks, millised neist vähendavad soojuskadusid ja 
süsinikdioksiidiheiteid kõige tulemuslikumalt.

Muudatusettepanek 164
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „oluline rekonstrueerimine“ – ehitise 
rekonstrueerimine, mille puhul:

6) „oluline rekonstrueerimine” – üksiku
ehitise või sarnaste ehitiste kompleksi 
muundamine, mille puhul muundamistöö
või kütteks, jahutuseks, ventileerimiseks
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ja soojuse taaskasutuseks kasutatavate 
tehnosüsteemide kulud on suuremad kui
1/3 muundatavate hoonete väärtusest, 
välja arvatud selle maa väärtus, millel 
ehitised asuvad;

a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemide 
rekonstrueerimisega seotud kulud on 
suuremad kui 25 % hoone väärtusest, välja 
arvatud selle maa väärtus, millel ehitis 
asub, või
b) rekonstrueeritakse rohkem kui 25 % 
ehitise välispiirete pindalast;

Or. pl

Selgitus

Rekonstrueerimine ei pruugi tingimata hõlmata ehitise välispiirdeid; see võib hõlmata ka 
väikesemahulisi projekte, näiteks uute funktsionaalsete elementide paigaldamine, rõdu 
kinniehitamine ja katuse ümberehitused. Seetõttu ei ole soovitatav piiritleda seda kunstlikult 
ehitise välispiirete pindalaga. Ehitise väärtuse kasutamine kriteeriumina annab 
projekteerijatele vabamad käed otsuste tegemisel.

Muudatusettepanek 165
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „oluline rekonstrueerimine“ – ehitise 
rekonstrueerimine, mille puhul:

6) „oluline rekonstrueerimine” – ehitise 
rekonstrueerimine, mille puhul:

a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemide 
rekonstrueerimisega seotud kulud on 
suuremad kui 25 % hoone väärtusest, välja 
arvatud selle maa väärtus, millel ehitis 
asub, või

a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemide 
rekonstrueerimisega seotud kulud on 
suuremad kui 10 % hoone väärtusest, välja 
arvatud selle maa väärtus, millel ehitis 
asub, või

b) rekonstrueeritakse rohkem kui 25 % 
ehitise välispiirete pindalast;

b) rekonstrueeritakse rohkem kui 10 %
ehitise välispiirete pindalast;

Or. en
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Muudatusettepanek 166
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „oluline rekonstrueerimine” – ehitise 
rekonstrueerimine, mille puhul:

6) „oluline rekonstrueerimine” – ehitise 
rekonstrueerimine, mille puhul:

a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemide 
rekonstrueerimisega seotud kulud on 
suuremad kui 25 % hoone väärtusest, välja 
arvatud selle maa väärtus, millel ehitis 
asub, või

a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemide 
rekonstrueerimisega seotud kulud on 
suuremad kui 15 % hoone väärtusest, 
kusjuures kõnealune väärtus peab 
põhinema kaasaegsetel ehituskuludel,
välja arvatud selle maa väärtus, millel 
ehitis asub, või

b) rekonstrueeritakse rohkem kui 25 % 
ehitise välispiirete pindalast;

b) rekonstrueeritakse rohkem kui 15 %
ehitise välispiirete pindalast;

Or. en

Selgitus

Võimaliku energiatõhususe parandamise paremaks kasutamiseks tuleb mõiste „oluline 
rekonstrueerimine” määratlust vähendada. Erandid suhteliselt suuremahulisteks 
rekonstrueerimisteks on siiski 15 %-lise künnisega võimalikud. Igal juhul tuleb kogu 
Euroopas ühtlustada ehitiste väärtuse arvutamisele viitamist ning see peaks põhinema 
ehituskuludel.

Muudatusettepanek 167
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „oluline rekonstrueerimine“ – ehitise 
rekonstrueerimine, mille puhul:

6) „oluline rekonstrueerimine“ – ehitise 
rekonstrueerimine, mille puhul:

a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemide 
rekonstrueerimisega seotud kulud on 
suuremad kui 25 % hoone väärtusest, välja 
arvatud selle maa väärtus, millel ehitis 

a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemide 
rekonstrueerimisega seotud kulud on 
suuremad kui 15% hoone väärtusest, välja 
arvatud selle maa väärtus, millel ehitis 
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asub, või asub, või
b) rekonstrueeritakse rohkem kui 25 % 
ehitise välispiirete pindalast;

b) rekonstrueeritakse rohkem kui 15 %
ehitise välispiirete pindalast;

Or. en

Selgitus

Me vajame ambitsioonikamat künnist nn oluliste rekonstrueerimiste jaoks, kuna see 
suurendaks niisuguste kulutõhusate komponentide kasutamist, mis on kõige asjakohasemad 
ehitiste energiatõhususe jaoks.

Muudatusettepanek 168
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemide 
rekonstrueerimisega seotud kulud on 
suuremad kui 25 % hoone väärtusest, välja 
arvatud selle maa väärtus, millel ehitis 
asub, või

a) ehitise välispiirete, sealhulgas 
isolatsioonisüsteemide, või 
tehnosüsteemide rekonstrueerimisega 
seotud kulud on suuremad kui 25 % hoone 
väärtusest, välja arvatud selle maa väärtus, 
millel ehitis asub, või

Or. fr

Selgitus

Tasub konkreetselt rõhutada asjaolu, et ehitise välispiirete rekonstrueerimistööd peavad 
hõlmama isolatsioonisüsteeme, et aidata kaasa ehitise energiatõhususe parandamisele.

Muudatusettepanek 169
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemide a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemide 
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rekonstrueerimisega seotud kulud on 
suuremad kui 25 % hoone väärtusest, välja 
arvatud selle maa väärtus, millel ehitis 
asub, või

rekonstrueerimisega seotud kulud on 
suuremad kui 25 % hoone väärtusest (see 
väärtus põhineb kaasaegsetel 
ehituskuludel asjaomases liikmesriigis), 
välja arvatud selle maa väärtus, millel 
ehitis asub, või

Or. en

Selgitus

Oluline on ühtlustada hoonete väärtuse arvutamist liikmesriikides; seetõttu on tehtud 
ettepanek, et kõnealune väärtus peaks põhinema liikmesriikidele omastel ehituskuludel, et 
saavutada ühtne lähenemisviis kogu Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 170
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemide 
rekonstrueerimisega seotud kulud on 
suuremad kui 25 % hoone väärtusest, välja 
arvatud selle maa väärtus, millel ehitis 
asub, või

a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemide 
rekonstrueerimisega seotud kulud on 
suuremad kui 25 % hoone väärtusest, välja 
arvatud selle maa väärtus, millel ehitis asub 
(hoone ja maa väärtuse 
kindlaksmääramise kriteeriumide üle 
otsustab iga liikmesriik riigi tasandil), või

Or. en

Selgitus

Väärtuse kindlaksmääramise kriteeriumide üle tuleb erinevates liikmesriikides valitsevatest 
erinevatest asjaoludest tulenevalt otsustada riigi tasandil.
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Muudatusettepanek 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rekonstrueeritakse rohkem kui 25 % 
ehitise välispiirete pindalast;

b) rekonstrueeritakse rohkem kui 25 % 
ehitise välispiirete pindalast, millel on 
otsene mõju ehitise energiatõhususele;

Or. en

Selgitus

See täpsustus on vajalik, et vältida hooldustööde, näiteks värvimistööde, kaasamist olulise 
rekonstrueerimise määratlusse.

Muudatusettepanek 172
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rekonstrueeritakse rohkem kui 25 % 
ehitise välispiirete pindalast;

b) rekonstrueeritakse rohkem kui 25 % 
ehitise välispiirete pindalast ning mis ei 
hõlma korrapäraseid hooldustöid, näiteks 
värvimistöid;

Or. en

Selgitus

Olulise rekonstrueerimise määratlus ei ole endiselt veel selge. 25 % ehitise välispiirete 
pindalast rekonstrueerimine võib hõlmata lihtsaid värvimistöid või katuse parandustöid ning 
on seega liiga lai määratlus.
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Muudatusettepanek 173
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „ehitise energiamärgis “ – liikmesriigi 
või selle määratud juriidilise isiku 
tunnustatud sertifikaat , millel on märgitud 
ehitise või selle osade energiatõhusus, 
arvutatuna vastavalt artikli 3 kohaselt 
vastuvõetud meetoditele;

8) „ehitise energiamärgis” – liikmesriigi 
või selle määratud juriidilise isiku 
tunnustatud sertifikaat, millel on 
märgitud ehitise või selle osade 
energiatõhusus, mis on kindlaks tehtud
vastavalt artikli 3 kohaselt 
vastuvõetud meetoditele;

Or. de

Selgitus

Terminoloogiline sidusus I lisaga.

Muudatusettepanek 174
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „kulutõhus tase“ – madalaim kulude 
tase ehitise olelusringi jooksul, kusjuures
kulude kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu ja 
kõrvaldamiskulusid;

10) „kulutõhus tase“ – kulude tase ehitise 
olelusringi jooksul, millega kaasneb 
ehitise parima olemasoleva tehnoloogia ja 
võimalikult kõrgete energiatõhususe 
nõuete kasutamine. Kõnealuste kulude 
kindlaksmääramisel võetakse arvesse 
investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu ja 
kõrvaldamiskulusid, samuti 
keskkonnakulusid, sh kliimamuutuse 
majanduslikku kulu, ja muid sotsiaalseid 
kulusid;
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Or. en

Selgitus

Komisjoni metoodikast tuleneva energiatõhususe miinimumnõuete kulutõhusa taseme osas 
tuleks võtta arvesse ka ehitiste kasvuhoonegaaside heitmete vähendamata jätmise 
majanduslikke kulusid. Need ei peaks olema saavutatavad mitte üksnes mõistlike kulude 
juures, vaid olema nõudlikud ka energiasäästu osas, et oleks saavutatud ehitise võimalikult 
kõrged energiatõhususe nõuded.

Muudatusettepanek 175
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „kulutõhus tase“ – madalaim kulude 
tase ehitise olelusringi jooksul, kusjuures 
kulude kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu ja 
kõrvaldamiskulusid;

10) „kulutõhus tase“ – madalaim kulude 
tase energiasäästlike meetmete kasuliku 
tööea jooksul, kusjuures kulude 
kindlaksmääramisel võetakse arvesse 
investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu ja 
kõrvaldamiskulusid ning rendile antud 
ehitiste korral tegelikke renditulusid;

Or. de

Selgitus

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre.
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete.
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.
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Muudatusettepanek 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „kulutõhus tase“ – madalaim kulude 
tase ehitise olelusringi jooksul, kusjuures 
kulude kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu ja 
kõrvaldamiskulusid;

10) „kulutõhus tase“ – majanduslik 
optimum energiatõhususe ja kulude vahel 
ehitise olelusringi jooksul, kusjuures 
kulude kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu ja 
kõrvaldamiskulusid;

Or. en

Selgitus

Praeguses määratluses viidatakse üksnes hinnale/kulule ning energiasäästu taset arvesse ei 
võeta. Tõhususe ja kulude optimum on parem.

Muudatusettepanek 177
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „kulutõhus tase“ – madalaim kulude 
tase ehitise olelusringi jooksul, kusjuures 
kulude kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu ja 
kõrvaldamiskulusid;

10) „kulutõhus tase“ – madalaim kulude 
tase ehitise olelusringi jooksul, kusjuures 
kulude kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse investeerimiskulusid, väliskulusid 
ja välist kasu, hooldus- ja käituskulusid (sh 
energiakulusid) ning juhul, kui need on 
asjakohased, ka toodetud energiast saadud 
tulu ja kõrvaldamiskulusid;

Or. en
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Selgitus

Keskkonnakulud ja -kasu on üliolulised ning ka neid tuleb arvesse võtta.

Muudatusettepanek 178
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „kulutõhus tase“ – madalaim kulude 
tase ehitise olelusringi jooksul, kusjuures 
kulude kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu ja 
kõrvaldamiskulusid;

10) „kulutõhus tase“ – madalaim kulude 
tase ehitise olelusringi jooksul, kusjuures 
kulude kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu ja 
kõrvaldamiskulusid ning 
keskkonnakulusid;

Or. en

Selgitus

Ehitiste pikaajalise energiatõhususe majandusliku optimumi saavutamiseks on oluline võtta 
arvesse ka ehitiste tekitatud keskkonnakulusid ja need sisestada.

Muudatusettepanek 179
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „kulutõhus tase“ – madalaim kulude 
tase ehitise olelusringi jooksul, kusjuures 
kulude kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu ja

10) „kulutõhus tase“ – madalaim kulude 
tase ehitise olelusringi jooksul, kusjuures 
kulude kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu, 
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kõrvaldamiskulusid; kõrvaldamiskulusid, ehitiste erinevaid 
tüüpe ja erinevaid tasuvusaegasid 
kaasatud osaliste jaoks;

Or. en

Selgitus

On oluline, et energiatõhususe parandamist käsitlevate otsuste aluseks võetakse kulutõhususe 
analüüs, kuid siiski tuleks pidada meeles asjaolu, et see erineb vastavalt ehitise tüübile ja 
kaasatud osalistele. Omaniku ja üürniku vahelise suhte korral kannab kulud sageli omanik, 
samal ajal kui üürnik naudib tehtud investeeringutest saadud kasu, ning see on selge takistus 
tõelisteks parandusteks.

Muudatusettepanek 180
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „kulutõhus tase“ – madalaim kulude 
tase ehitise olelusringi jooksul, kusjuures 
kulude kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu ja
kõrvaldamiskulusid;

10) „kulutõhus tase“ – madalaim kulude 
tase ehitise olelusringi jooksul, kusjuures 
kulude kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid) ning 
juhul, kui need on asjakohased, ka 
toodetud energiast saadud tulu, 
kõrvaldamiskulusid, ehitiste erinevaid 
tüüpe ja erinevaid tasuvusaegasid 
kaasatud osaliste jaoks;

Or. en

Selgitus

On oluline, et energiatõhususe parandamist käsitlevate otsuste aluseks võetakse kulutõhususe 
analüüs, kuid siiski tuleks pidada meeles asjaolu, et see erineb vastavalt ehitise tüübile ja 
kaasatud osalistele. Omaniku ja üürniku vahelise suhte korral kannab kulud sageli omanik, 
samal ajal kui üürnik naudib tehtud investeeringutest saadud kasu, ning see on selge takistus 
tõelisteks parandusteks.
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Muudatusettepanek 181
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a) „soojuse taaskasutamise 
ventilatsioon” – tsentraliseeritud või 
detsentraliseeritud pideva õhuvoolu 
süsteem, milles kasutatakse 
soojusvaheteid, et kanda väljuva õhu 
energia üle sisenevale õhule;

Or. en

Selgitus

Soojuse taaskasutamise ventilatsioon nõuab selget määratlust ja on lisatud 
muudatusettepanekute jaoks, mis käsitlevad artikleid 6, 7 ja 14 a (uus).

Muudatusettepanek 182
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) „soojuspump“ – seade või paigaldis, 
mis võtab madalal temperatuuril soojust
õhust, veest või maast ja suunab soojuse 
ehitisse.

14) „soojuspump“ – masin, seade või 
paigaldis, mis kannab niisugusest 
looduslikust keskkonnast nagu õhust, 
veest või maapinnast saadava soojuse üle
ehitistesse või tööstuslikesse 
rakendustesse, pöörates soojuse 
loomuliku voolu niisuguseks, et see 
voolab madalamalt temperatuurilt 
kõrgemale. Käesolevas direktiivis taastuva 
energiana käsitletava soojuspumpade 
poolt kasutatava keskkonnenergia hulk 
vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2009/.../EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta) sätestatule.
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Or. en

Selgitus

Soojuspumpade määratlus ning niisuguste seadmete tõhususe ja primaarenergia hulga 
arvutamiseks kasutatav metoodika peab olema kooskõlas hiljuti vastu võetud direktiiviga 
taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta.

Muudatusettepanek 183
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) „soojuspump“ – seade või paigaldis, 
mis võtab madalal temperatuuril soojust 
õhust, veest või maast ja suunab soojuse 
ehitisse.

14) „soojuspump“ – keskne üksus, millel 
on elektriline jahutussüsteem ning mis 
tagab ruumide soojendamise ja 
kodumajapidamiste sooja vee tootmise 
ehitistes seeläbi, et see võtab madalal
temperatuuril soojust väliskeskkonnast, 
näiteks õhust, veest või maast.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga tehakse võimalikuks kliimaseadmete kasutamine soojuspumpadena. 
Kliimaseadmed ei ole võimelised tootma kraanivett ning neid hõlmab juba artikli 2 punkti 11 
käsitlev ettepanek.

Muudatusettepanek 184
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) „soojuspump“ – seade või paigaldis, 
mis võtab madalal temperatuuril soojust
õhust, veest või maast ja suunab soojuse 

14) „soojuspump“ – seade või paigaldis, 
mis võtab madalal temperatuuril soojus-
või jahutusenergiat õhust, veest või maast 
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ehitisse. ja suunab soojuse ehitisse.

Or. en

Selgitus

Geotermilist energiat võidakse kasutada elektri tootmiseks, kaugkütteks ja muuks otseseks 
kasutuseks või viimaks niisuguse seadmega nagu soojuspump eramute või ühishoonete või 
teenindussektori tegevuste tarbeks kütteks ja jahutuseks.

Muudatusettepanek 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) „valgustussüsteem” – osad, mida on 
tarvis teatud valgustaseme tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a)„kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu 
auru, kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides.

Or. en
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Selgitus

Direktiiv peaks sisaldama kaugkütte või kaugjahutuse määratlust. Need on olulised 
infrastruktuurid, mis võimaldavad energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate koostoimeid.

Muudatusettepanek 187
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) „reverseeritav soojuspump” – seade 
või paigaldis, mis on võimeline tagama 
hoone kütmise ja jahutuse, kasutades 
ressurssidena õhku, vett ja pinnast.

Or. fr

Selgitus

Reverseeritavate soojuspumpade lisamine artiklite 13 ja 14 reguleerimisalasse on oluline 
selles valdkonnas tehtavate suurte edusammude tõttu. Seetõttu on vajalik need ühenduse 
tasandil selgelt määratleda.

Muudatusettepanek 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) „energiavaesus” – olukord, kus 
majapidamine peab kulutama rohkem kui 
10 % oma sissetulekutest energiaarvetele, 
et kütta oma kodu vastuvõetava tasemeni, 
mis põhineb Maailma 
Terviseorganisatsiooni soovitatud 
tasemetel.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekus nr 31 viidatud termini „energiavaesus” määratlemine on tehniliselt 
vajalik.

Muudatusettepanek 189
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) „elanike energiavaesus” – olukord, 
kus majapidamine ei saa endale lubada 
tasumist ruumide kütmise ja jahutamise, 
sooja kraanivee ning valgustamiseks ja 
seadmetes kasutatava elektri piisava 
taseme eest, mida soovitab Maailma 
Terviseorganisatsioon, või kulutab 
rohkem kui 10 % oma majapidamise 
sissetulekust sellistele 
kommunaalmaksetele;

Or. en

Selgitus

 „Elanike energiavaesust” soovitatakse kasutada raportööri esildatud „energiavaesuse” 
asemel, et vältida segadust seoses energia infrastruktuurile juurdepääsu puudumisega, mida 
vahel kutsutakse energiavaesuseks. Ühendkuningriigis on energiale kulutatavaks 
„arvestatavaks summaks” 10 % majapidamise sissetulekust. Elanike energiavaesus on lisatud 
artikleid 7 ja 9 a käsitlevatesse muudatusettepanekutesse.

Muudatusettepanek 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 b) „valgustusprojekt” – skeem või 
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joonis, milles on üksikasjalikult esitatud 
valgustite, kaas arvatud nende 
juhtseadmete, konfiguratsioon ja 
paigutus.

Selgitus

Valgustusprojekti eesmärk on valida valgustamiseks õiged kriteeriumid vastavalt ühtlustatud 
Euroopa standarditele, kasutades võimalikult kõrge energiatõhususega valgustussüsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad ehitiste 
energiatõhususe arvutamiseks meetodeid
vastavalt I lisas sätestatud üldraamistikule.

Komisjon sätestab 31. detsembriks 2009
ehitiste energiatõhususe arvutamiseks 
meetodid vastavalt I lisas sätestatud 
üldraamistikule. Metoodika puhul tehakse 
vahet uute ja olemasolevate ehitiste vahel, 
samuti ehitiste eri kategooriate vahel ning 
kliimavöötmete vahel; sellega 
integreeritakse välismõjud kulutõhususe 
arvutustesse.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
menetlusele.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse ja lihtsuse saavutamiseks tuleb ehitise energiatõhususe arvutamise metoodika 
võimalikult kiiresti ühtlustada. Kõnealune metoodika peaks ilmselgelt võtma arvesse erinevusi 
uute ja olemasolevate hoonete vahel, samuti ehitiste eri kategooriate vahel ning 
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kliimavöötmete vahel.

Muudatusettepanek 192
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad ehitiste 
energiatõhususe arvutamiseks meetodeid 
vastavalt I lisas sätestatud üldraamistikule.

Liikmesriigid kohaldavad ehitiste 
energiatõhususe arvutamiseks võrdlevaid
meetodeid vastavalt I lisas sätestatud 
üldraamistikule.

Or. en

Selgitus

See, et liikmesriigid kasutavad eri mõõtühikute süsteeme, takistab neil ehitiste 
energiatõhusust võrdlemast.

Muudatusettepanek 193
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad ehitiste 
energiatõhususe arvutamiseks meetodeid 
vastavalt I lisas sätestatud üldraamistikule. 

Liikmesriigid kohaldavad ehitiste 
energiatõhususe arvutamiseks 
primaarenergiatarbimisel põhinevaid
meetodeid vastavalt I lisas sätestatud 
üldraamistikule. 

Or. fr

Selgitus

Arvesse tuleb võtta energiat, mis on vajalik lõpliku energia vajaduse rahuldamiseks, et mõõta 
energiaalaste otsuste tegelikku mõju keskkonnale. Euroopa tasandil kehtestatud ühtset 
arvutusmetoodikat eelistataks paljude erinevate piirkondlike ja siseriiklike meetodite suhtes.
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Muudatusettepanek 194
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad ehitiste 
energiatõhususe arvutamiseks meetodeid 
vastavalt I lisas sätestatud üldraamistikule.

Liikmesriigid kohaldavad ehitiste 
energiatõhususe arvutamiseks ühtlustatud
meetodeid vastavalt I lisas sätestatud 
üldraamistikule.

Ehitiste energiatõhususe 
arvutusmetoodika puhul kasutatakse 
Euroopa standardeid.

Or. en

Selgitus

ELi ühise ehitiste energiatõhususe arvutamise metoodika tulemuseks oleks suurem 
ühtlustamine ehitussektoris. Praegune ettepanek võimaldaks igal liikmesriigil töötava välja 
oma arvutusmetoodika ja seda kasutada. Tuleks tagada ehitiste energiatõhususe võrreldavus 
üle kogu ELi.

Energiatõhususe suhtes on kehtivad Euroopa standardid (CEN) juba välja töötatud. Kõikidele 
liikmesriikidele ühine siduv arvutusmetoodika peaks tuginema kõnealustele standarditele, mis 
võimaldaks tõelist ühtlustamist Euroopas.

Muudatusettepanek 195
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitiste energiatõhususe 
arvutusmetoodika puhul kasutatakse 
Euroopa standardeid.

Or. en
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Selgitus

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Muudatusettepanek 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetodid võetakse vastu riiklikul või 
piirkondlikul tasandil.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

I lisas kehtestatakse kõikide liikmesriikide poolt kohaldatavad ühtlustatud arvutusmetoodika 
nõuded. Arvutusmetoodikaks on ühtlustatud Euroopa standard. Liikmesriigid esitavad 
metoodikaga kaasnevad objektiivsed näitajad.

Muudatusettepanek 197
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetodid võetakse vastu riiklikul või 
piirkondlikul tasandil.

välja jäetud

Or. it
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Selgitus

Arvutusmetoodika peab olema kogu ühenduses sama.

Muudatusettepanek 198
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetodid võetakse vastu riiklikul või 
piirkondlikul tasandil.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

I lisas kehtestatakse kõikide liikmesriikide poolt kasutatavad ühtlustatud arvutusmetoodika 
nõuded. Arvutusmetoodikaks saab olema ühtlustatud Euroopa standard. Liikmesriigid 
esitavad objektiivsed näitajad, mida metoodikas kasutatakse.

Muudatusettepanek 199
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetodid võetakse vastu riiklikul või 
piirkondlikul tasandil.

Meetodid põhinevad tulevikus välja 
töötataval Euroopa standardil.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tulemuseks oleks turu killustumine. Võrdlemise huvides tuleks välja 
töötada Euroopa standard.
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Muudatusettepanek 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetodid võetakse vastu riiklikul või 
piirkondlikul tasandil.

Meetodid võetakse vastu riiklikul tasandil.
Ehitise energeetilise analüüsi standardeid 
hinnatakse riiklikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Meetodid võetakse vastu riiklikul tasandil, et vältida erinevusi ehitiste energiatõhususe 
arvutamisel.

Muudatusettepanek 201
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetodid võetakse vastu riiklikul või 
piirkondlikul tasandil.

Meetodeid rakendatakse riiklikul või 
piirkondlikul tasandil.

Or. en

Selgitus

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.
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Muudatusettepanek 202
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetodid võetakse vastu riiklikul või 
piirkondlikul tasandil.

Meetodid võetakse vastu riiklikul või 
piirkondlikul tasandil, konsulteerides 
avaliku sektori ja muude asjaomaste 
sidusrühmadega.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus ja nõuetekohane konsulteerimine on olulise tähtsusega eduka avaliku sektori 
juhtrolli tagamiseks, mida esildatud uuesti sõnastamise direktiiviga saavutada püütakse.
Sidusrühmadel on vahetud teadmised ja kogemused, mis on vajalikud mis tahes 
kavandatavate meetmete tehnilise teostatavuse hindamiseks, ning nad võivad pakkuda 
väärtuslikku teavet ehitiste energiatõhususe tulemuslikumate ja pikaajaliste 
parandamisvõimaluste väljatöötamise kohta.

Muudatusettepanek 203
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetodid võetakse vastu riiklikul või 
piirkondlikul tasandil.

Meetodid võetakse vastu riiklikul või 
piirkondlikul tasandil, konsulteerides 
asjaomaste sidusrühmadega.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus ja nõuetekohane konsulteerimine on olulise tähtsusega. Sidusrühmadel on 
vahetud teadmised ja kogemused, mis on vajalikud mis tahes kavandatavate meetmete 
tehnilise teostatavuse hindamiseks, ning nad võivad pakkuda väärtuslikku teavet ehitiste 
energiatõhususe tulemuslikumate ja pikaajaliste parandamisvõimaluste väljatöötamise kohta.
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Muudatusettepanek 204
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitiste energiatõhusust väljendatakse 
läbipaistval viisil ja see hõlmab
süsinikdioksiidiheidete ja 
primaarenergianõudluse näitajat.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi üldine poliitiline eesmärk on vähendada ehitistes süsinikdioksiidi mõju. 
Seetõttu tuleks kõnealust eesmärki artiklis 3 selgesõnaliselt mainida.

Muudatusettepanek 205
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitiste energiatõhusust väljendatakse 
läbipaistval viisil ja see hõlmab 
süsinikdioksiidiheidete ja 
primaarenergianõudluse näitajat.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi üldine poliitiline eesmärk on vähendada ehitistes süsinikdioksiidi mõju. 
Seetõttu tuleks kõnealust eesmärki artiklis 3 selgesõnaliselt mainida.


	768653et.doc

