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Tarkistus 51
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan sekä 175 artiklan 1 kohdan,

Or. de

Perustelu

Tekstiä on mukautettava yhdenmukaistamisen mahdollistamiseksi.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

– joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

– joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan ja 95 artiklan 3, 4 ja 
5 artiklan sekä liitteiden I ja II 
yhteydessä,

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan hyödyntää nykyaikaista teknologiaa ja hyötyä mittakaavaeduista, rakennusten 
energiatehokkuusdirektiivi tarvitsee kaksinkertaisen oikeusperustan. Koska nykyinen 
energiatehokkuusdirektiivi sallii Euroopassa yksilölliset markkinat, joilla on erilaiset 
laskentamenetelmät ja tarkastusvaatimukset, se estää valmistajia markkinoimasta sopivia 
tuotteita koko EU:ssa. Tästä syystä on tarpeen ottaa käyttöön yksi ainoa Euroopan laajuinen 
laskentamenetelmä, jonka objektiivisissa muuttujissa otetaan huomioon yhtenäismarkkinoihin 
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perustuvat alueelliset ilmastoerot (95 artikla).

Tarkistus 53
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

– joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

– joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan ja 95 artiklan 3 ja 
4 artiklan sekä liitteiden I ja II 
yhteydessä,

Or. en

Perustelu

On syytä välttää rakennusalan tuotteita koskevaa päällekkäistä lainsäädäntöä, koska kyseisiä 
tuotteita säädellään monimutkaisella lainsäädännöllä, joka kattaa kaikki energiamerkintöjä 
koskevat näkökohdat jo nyt tai lähitulevaisuudessa.

Rakennustuotteita tarkastellaan aina suhteessa rakennuksiin, joihin ne sijoitetaan. Tuotteen 
tehokkuus rakennuksessa riippuu siitä, miten se on asennettu. Tehokkuuteen sisältyvät 
järjestelmän turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat, mekaaniset näkökohdat sekä 
paloturvallisuus-, akustiikka- ja energiatehokkuusnäkökohdat. Jos kuitenkin tuotteet on 
asennettu huonosti, ne menettävät tehokkuutensa.

Tarkistus 54
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

– ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan sekä 95 artiklan,
yhdessä 3 ja 4 artiklan ja liitteiden I ja II 
kanssa,
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Or. pl

Perustelu

Energiatehokkuus on ympäristönsuojelupolitiikan tärkeä elementti. Modernin teknologian 
hyödyntämiseksi ja sen pitämiseksi tärkeällä sijalla tai sen ottamiseksi laajassa mittakaavassa 
käyttöön taloudessa energiatehokkuusdirektiivi tarvitsee kaksinkertaisen oikeusperustan.  
Tämä auttaa saavuttamaan energiankulutuksen ja päästöjen vähentämistä koskevan 
tavoitteen. Euroopassa on siis tarpeen ottaa käyttöön yhtenäinen laskentamenetelmä yhdessä 
objektiivisten muuttujien kanssa, menetelmä, jossa otetaan huomioon alueelliset ilmastoerot 
saman markkinapolitiikan pohjalta (95 artikla).  Tehokas energiansäästö voidaan 
aikaansaada edistämällä sisämarkkinoiden käsitettä.

Tarkistus 55
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energiakulutuksen vähentäminen 
rakennusalalla on tärkeä osa toimenpiteitä, 
joita tarvitaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, ilmastomuutosta 
koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimukseen liitetyn Kioton 
pöytäkirjan sitoumusten noudattamiseksi
ja vuoden 2012 jälkeisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien muiden Euroopan tasoisten ja 
kansainvälisten sitoumusten 
täyttämiseksi. Pienemmällä 
energiankulutuksella on myös tärkeä 
merkitys energian toimitusvarmuuden ja 
teknologian kehityksen edistämisessä ja 
työllistymis- ja 
aluekehitysmahdollisuuksien luomisessa 
varsinkin maaseudulla.

(3) Koska rakennukset muodostavat 
40 prosenttia EU:n 
kokonaisenergiankulutuksesta, 
energiankulutuksen vähentäminen 
rakennusalalla on tärkeä osa toimenpiteitä, 
joita tarvitaan EU:n energiariippuvuuden 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi. Yhdessä uusiutuvien 
energialähteiden lisääntyvän käytön 
kanssa energiankulutuksen 
vähentämistoimet EU:ssa mahdollistavat, 
että EU noudattaa ilmastomuutosta 
koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimukseen (UNFCCC) liitetyn 
Kioton pöytäkirjan sitoumuksia sekä 
pitkän aikavälin sitoumustaan säilyttää 
globaali lämmönnousu alle 2˚C:ssa. 
Pienemmällä energiankulutuksella ja 
uusiutuvan energian lisääntyvällä 
käytöllä on myös tärkeä merkitys energian 
toimitusvarmuuden ja teknologian 
kehityksen edistämisessä ja työllistymis- ja 
aluekehitysmahdollisuuksien luomisessa 
varsinkin maaseudulla.
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Or. en

Tarkistus 56
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energiakulutuksen vähentäminen 
rakennusalalla on tärkeä osa toimenpiteitä, 
joita tarvitaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, ilmastomuutosta 
koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimukseen liitetyn Kioton 
pöytäkirjan sitoumusten noudattamiseksi ja 
vuoden 2012 jälkeisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien muiden Euroopan tasoisten ja 
kansainvälisten sitoumusten 
täyttämiseksi. Pienemmällä 
energiankulutuksella on myös tärkeä 
merkitys energian toimitusvarmuuden ja 
teknologian kehityksen edistämisessä ja 
työllistymis- ja 
aluekehitysmahdollisuuksien luomisessa 
varsinkin maaseudulla.

(3) Energiakulutuksen vähentäminen ja 
uusiutuvan energian käyttö rakennusalalla 
ovat tärkeä osa toimenpiteitä, joita 
tarvitaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, ilmastomuutosta 
koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimukseen (UNFCCC) liitetyn 
Kioton pöytäkirjan sitoumusten 
noudattamiseksi sekä yhteisön oman 
sitoumuksen noudattamiseksi vähentää 
kokonaiskasvihuonepäästöjä vähintään 
20 prosentilla vuoden 1990 tasosta 
vuoteen 2020 mennessä ja 30 prosentilla, 
jos kyseessä on kansainvälinen sopimus. 
Pienemmällä energiankulutuksella ja 
lisääntyvällä uusiutuvan energian 
käytöllä on myös tärkeä merkitys energian 
toimitusvarmuuden ja teknologian 
kehityksen edistämisessä ja työllistymis- ja 
aluekehitysmahdollisuuksien luomisessa 
varsinkin maaseudulla.

Or. en

Perustelu

 Direktiivissä käsitellään rakennuksen "energiatehokkuutta". Olemassa olevassa direktiivissä 
määritellään "tehokkuus" kuitenkin ainoastaan kysyntänä ja laiminlyödään täysin tärkeä 
tarjontapuoli. Tästä syystä energiatehokkuusdirektiivin uudelleenlaadinnassa olisi 
parannettava tätä liittämällä paremmin toisiinsa energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden mukanaan tuomat edut, ja yhteneväisyyden varmistamiseksi muun EU:n 
lainsäädännön kanssa sekä säännösten tarkentamiseksi on tarpeen sisällyttää direktiiviin 
yhteisön kasvihuonekaasujen vähennystavoitteet.
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Tarkistus 57
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energiakulutuksen vähentäminen 
rakennusalalla on tärkeä osa toimenpiteitä, 
joita tarvitaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, ilmastomuutosta
koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimukseen liitetyn Kioton 
pöytäkirjan sitoumusten noudattamiseksi ja 
vuoden 2012 jälkeisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien muiden Euroopan tasoisten ja 
kansainvälisten sitoumusten täyttämiseksi.
Pienemmällä energiankulutuksella on myös 
tärkeä merkitys energian 
toimitusvarmuuden ja teknologian 
kehityksen edistämisessä ja työllistymis- ja 
aluekehitysmahdollisuuksien luomisessa
varsinkin maaseudulla.

(3) Yksikkökohtaisen energiakulutuksen 
vähentäminen rakennusalalla energian 
hyödyntämisen tehokkuutta lisäämällä on 
tärkeä osa toimenpiteitä, joita tarvitaan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi,
ilmastonmuutosta koskevaan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimukseen liitetyn Kioton 
pöytäkirjan sitoumusten noudattamiseksi ja 
vuoden 2012 jälkeisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien muiden Euroopan tasoisten ja 
kansainvälisten sitoumusten täyttämiseksi.
Pienemmällä yksikkökohtaisella
energiankulutuksella on myös tärkeä 
merkitys energian toimitusvarmuuden ja
innovatiivisen energiateknologian sekä
teknologian kehityksen edistämisessä ja
investointien suunnittelussa sekä
työllistymis- ja 
aluekehitysmahdollisuuksien luomisessa.

Or. pl

Perustelu

Energian hyödyntämisen tehokkuutta lisäämällä vähennetään sen yksikkökohtaista kulutusta, 
eikä tämä tietenkään koske vain maaseutua.

Tarkistus 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maaliskuussa 2007 kokoontunut (5) Maaliskuussa 2007 kokoontunut 
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Eurooppa-neuvosto korosti, että 
energiatehokkuutta on parannettava, jotta 
voitaisiin saavuttaa yhteisön 
energiankulutukselle asetettu 20 prosentin 
säästötavoite vuoteen 2020 mennessä, ja 
vaati komission tiedonannossa 
Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: 
Mahdollisuuksien toteuttaminen 
määriteltyjen ensisijaisten tointen 
perusteellista ja nopeaa täytäntöönpanoa. 
Toimintasuunnitelmassa todetaan, että 
rakennusalalla on mahdollista saavuttaa 
merkittäviä kustannustehokkaita 
energiansäästöjä. Euroopan parlamentti 
vaati 31 päivänä tammikuuta 2008 
antamassaan päätöslauselmassa direktiivin 
2002/91/EY säännösten tiukentamista.

Eurooppa-neuvosto korosti, että 
energiatehokkuutta on parannettava, jotta 
voitaisiin saavuttaa yhteisön 
energiankulutukselle asetettu 20 prosentin 
säästötavoite vuoteen 2020 mennessä, ja 
vaati komission tiedonannossa 
Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: 
Mahdollisuuksien toteuttaminen 
määriteltyjen ensisijaisten tointen 
perusteellista ja nopeaa täytäntöönpanoa. 
Toimintasuunnitelmassa todetaan, että 
rakennusalalla on mahdollista saavuttaa 
merkittäviä kustannustehokkaita 
energiansäästöjä. Euroopan parlamentti 
vaati 31 päivänä tammikuuta 2008 
antamassaan päätöslauselmassa direktiivin 
2002/91/EY säännösten tiukentamista, ja 
on useaan otteeseen vaatinut, viimeksi 
päätöslauselmassaan toisesta strategisesta 
energiakatsauksesta, että 20 prosentin 
energiatehokkuustavoitteesta vuoteen 
2020 mennessä tehdään sitova. Lisäksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o .../2009/EY taakan 
jaosta, jossa rakennusalan 
energiatehokkuus on ratkaisevan tärkeää, 
asetetaan sitovat kansalliset tavoitteet 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolella, 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2009/.../EY uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
käytön edistämisestä kehotetaan 
edistämään energiatehokkuutta sitovan 
tavoitteen mukaisesti, joka merkitsee 
uusiutuvan energian osuuden kasvua 
20 prosenttiin EU:n koko 
energiankulutuksesta vuoteen 2020 
mennessä.

Or. en
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Tarkistus 59
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Maaliskuussa 2007 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto vahvisti yhteisön 
sitoutumisen yhteisön laajuiseen 
uusiutuvan energian kehittämiseen 
kannattamalla pakollista 20 prosentin 
uusiutuvien energialähteiden osuutta 
vuoteen 2020 mennessä. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2009/(...)/EY uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä vahvistetaan yhteinen kehys 
uusiutuvien energialähteiden 
edistämiseksi. Siinä korostetaan tarvetta 
sisällyttää vaatimuksiin uusiutuvaa 
energiaa koskeva tekijä, jotta täytetään 
direktiivin 2002/91/EY mukaiset 
energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimukset eli nopeutetaan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäistasojen asettamista 
rakennuksissa.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/(...)/EY uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämisestä on asetettu uusiutuvien energialähteiden vähimmäiskäyttötaso 
rakennusalalla vuoteen 2015 mennessä, ja lisäksi siinä pyydetään sisällyttämään uusiutuvat 
energialähteet rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin.
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Tarkistus 60
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On tarpeellista vahvistaa nykyistä 
konkreettisemmat toimet merkittävien
mutta vielä toteuttamattomien energian 
säästömahdollisuuksien saavuttamiseksi 
rakennuksissa ja jäsenvaltioiden tulosten 
välillä tällä alalla vallitsevien suurten 
erojen kaventamiseksi.

(7) On tarpeellista vahvistaa nykyistä 
konkreettisemmat oikeudelliset ja tekniset
toimet merkittävien, mutta vielä 
toteuttamattomien energian 
säästömahdollisuuksien saavuttamiseksi
erillisissä rakennuksissa sekä olemassa 
olevissa kokonaisissa 
rakennusryhmittymissä, jotka käsittävät 
huoneistoja, joilla on erilaisia 
omistusmuotoja, tavoitteena
jäsenvaltioiden tulosten välillä tällä alalla 
vallitsevien suurten erojen kaventaminen.

Or. pl

Perustelu

Energian säästäminen koskee monenlaista rakentamista - hajallaan sijaitsevia matalia
rakennuksia, suuria erillisiä rakennuksia, tai kokonaista rakennusryhmittymää, ja hyvin 
erilaiset omistusmuodot voivat aiheuttaa oikeudellisia vaikeuksia.  Samassa rakennuksessa 
voi olla huoneistoja, joiden omistajia ovat niissä asuvat henkilöt, asunto-osuuskunnan 
omistamia huoneistoja ja myös muiden oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden 
omistamia huoneistoja. Jokaisen nykyaikaistamisen yhteydessä on vaikea päästä 
sovintoratkaisuun edellä mainittujen omistajien investointiin osallistumista koskevasta 
ongelmasta.

Tarkistus 61
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä
menetelmää, joka voi vaihdella maittain 
tai alueittain ja jossa otetaan huomioon

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä yhtä, 
yhdenmukaistettua eurooppalaista 
laskentamenetelmää, jossa käytetään 
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lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu.
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

objektiivisia muuttujia ja otetaan 
huomioon alueelliset ilmastoerot.

Or. pl

Perustelu

Fysiikan lait ovat samat kaikkialla Euroopassa. Paikallistasolla vain objektiivisilla 
parametreilla, kuten auringonvalon määrällä, niiden päivien määrällä, jolloin vallitsee 
määrätty lämpötila jne., on merkitystä.  Tällaiset tiedot on jo yhdenmukaistettu Euroopan 
tasolla. Nykyiset täytäntöönpanotoimenpiteet erilaisine laskentamalleineen muodostavat 
tosiasiassa esteitä kaupalle, eivätkä vain jäsenvaltioiden välillä vaan myös alueiden välillä.  
Yhden menetelmän valitseminen mahdollistaa vertailun kaikilla tasoilla, jolloin vältytään 
nykyisen energiatehokkuusdirektiivin aiheuttamalta hämmingiltä.

Tarkistus 62
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain 
tai alueittain ja jossa otetaan huomioon
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
yhteisön tasolla yhdenmukaistettua 
erilaisiin tavoitteisiin perustuvaa 
menetelmää, jossa otetaan huomioon eri 
maiden ilmastoerot ja 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
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rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

Or. it

Perustelu

Laskentamenetelmän on oltava sama koko yhteisössä.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain 
tai alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö,
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä yhtä 
ainoaa Euroopan laajuista 
laskentamenetelmää, jonka objektiivisissa 
muuttujissa otetaan huomioon alueelliset 
ilmastoerot ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/tuuletus/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, riittävä 
luonnonvalo ja rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

Or. en
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Perustelu

Fysiikan lait ovat yleismaailmallisia. Paikallisella tasolla ainoastaan objektiiviset parametrit, 
kuten auringonvalo ja lämmitystarveluku ovat tarpeellisia, ja ne on jo standardoitu Euroopan 
tasolla. Nykyiset täytäntöönpanotoimet erilaisine laskentamalleineen itse asiassa luovat 
esteitä kaupalle. Yksi ainoa menetelmä mahdollistaa vertailun kaikilla tasoilla.

"Sisäilman laatu" ei ole aktiivinen tekijä. "Tuuletusjärjestelmä" kuvastaa tätä paremmin ja 
auttaa myös tekemään eron ilmastointi- ja tuuletusjärjestelmien välillä.

Tarkistus 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain 
tai alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä yhtä 
ainoata menetelmää, kuten esimerkiksi 
EN 15193 -standardin mukainen 
menetelmä "Rakennusten 
energiatehokkuus – Valaistuksen 
energiavaatimukset, jossa otetaan 
huomioon lämpöominaisuuksien lisäksi 
muut yhä merkittävämmiksi käyvät tekijät, 
kuten lämmitys/ilmastointijärjestelmät,
valaistusjärjestelmät, uusiutuvien 
energialähteiden käyttö, passiiviset 
lämmitys- ja jäähdytyselementit, 
varjostaminen, sisäilman laatu, riittävät 
luonnonvalon mittaus-, seuranta- ja
valvontajärjestelmät ja rakennuksen 
suunnittelu. Energiatehokkuuden 
laskentamenetelmän ei pitäisi perustua 
ainoastaan siihen vuodenaikaan, jona 
tarvitaan lämmitystä, vaan sen tulisi kattaa 
rakennuksen vuotuinen energiatehokkuus.
Menetelmässä olisi otettava huomioon 
hyväksytyt eurooppalaiset normit, kuten 
EN 15193 "Rakennusten 
energiatehokkuus – valaistuksen 
energiavaatimukset".
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Or. en

Tarkistus 65
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain 
tai alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
yhdenmukaistettua menetelmää, jossa 
otetaan huomioon lämpöominaisuuksien 
lisäksi muut yhä merkittävämmiksi käyvät 
tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus. Lisäksi olisi 
otettava perustaksi mandaatin M 343 
mukaiset eurooppalaiset 
standardointitoimet, jotta vältetään 
markkinoiden pirstoutuminen Euroopan 
unionin sisällä.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus johtaisi markkinoiden pirstoutumiseen. Vertailun mahdollistamiseksi olisi 
kehitettävä Euroopan laajuiset standardit.
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Tarkistus 66
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain tai 
alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain tai 
alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/jäähdytys/tuuletusjärjestelmät, 
lämmön talteenotto, vyöhykesäätö, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 67
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain tai 
alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain tai 
alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo, 
parhaiden eristysmateriaalien käyttö ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, ettei parhaiden eristysjärjestelmien merkitystä oteta riittävästi huomioon 
tässä direktiivissä, vaikka se on yksi tärkeimmistä osatekijöistä, jotka olisi otettava huomioon, 
kun kehitetään energiatehokkuuslaskelmia.

Tarkistus 68
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain 

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, jossa otetaan huomioon 
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tai alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/tuuletus/ilmastointijärjestelmät, 
valaistusjärjestelmät, uusiutuvien 
energialähteiden käyttö, passiiviset 
lämmitys- ja jäähdytyselementit, 
varjostaminen, sisäilman laatu, riittävä 
luonnonvalo ja rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

Rakennusten energiatehokkuuden määritysmenetelmän olisi oltava yksiselitteinen, yhteinen, 
ja sen on perustuttava olemassa oleviin Euroopan laajuisiin normeihin (CEN). Tämä johtaisi 
rakennusalan tehokkaampaan yhdenmukaistamiseen ja EU:n laajuiseen rakennusten 
energiatehokkuuden vertailtavuuteen.

"Tuuletus" auttaa tekemään eron ilmastointi- ja tuuletusjärjestelmien välillä, jotka 
useimmissa asuinrakennuksissa ovat erillisiä järjestelmiä.

Tarkistus 69
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain tai 
alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain tai 
alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo, 
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rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

eristysjärjestelmät ja rakennuksen 
suunnittelu. Energiatehokkuuden 
laskentamenetelmän ei pitäisi perustua 
ainoastaan siihen vuodenaikaan, jona 
tarvitaan lämmitystä, vaan sen tulisi kattaa 
rakennuksen vuotuinen energiatehokkuus. 
Tässä laskentamenetelmässä olisi 
erotettava "rakennuksen vaippaa" 
koskeva osa "rakennuksen teknistä 
järjestelmää" koskevasta osasta.

Or. fr

Perustelu

Eristysjärjestelmät, jotka koskevat rakennuksen vaipan eri osia (katto, lattiat, seinät, katot, 
ikkunat, lämpösillat jne.), ovat rakennusten energiatehokkuuden määrittävä tekijä. Niiden 
laskentamenetelmässä on tehtävä ehdotettu ero, sillä juuri rakennuksen lämpöeristyksen 
perusteella voidaan kaikkein tarkimmin määrittää rakennuksen tekninen järjestelmä. Mitä 
paremmin rakennus on eristetty, sitä tarpeettomammaksi ylimitoitettu tekninen järjestelmä 
käy.

Tarkistus 70
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain tai 
alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
vertailevaa menetelmää, joka voi vaihdella 
maittain tai alueittain ja jossa otetaan 
huomioon lämpöominaisuuksien lisäksi 
muut yhä merkittävämmiksi käyvät tekijät, 
kuten lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
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vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

Koska jäsenvaltiot käyttävät erilaisia mittausjärjestelmiä, se estää niitä vertailemasta 
rakennustensa energiatehokkuutta.

Tarkistus 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain tai 
alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

(9) Rakennusten energiatehokkuutta 
laskettaessa perustana olisi käytettävä 
menetelmää, joka voi vaihdella maittain tai 
alueittain ja jossa otetaan huomioon 
lämpöominaisuuksien lisäksi muut yhä 
merkittävämmiksi käyvät tekijät, kuten 
lämmitys/tuuletus/ilmastointijärjestelmät, 
uusiutuvien energialähteiden käyttö, 
passiiviset lämmitys- ja 
jäähdytyselementit, varjostaminen, 
sisäilman laatu, riittävä luonnonvalo ja 
rakennuksen suunnittelu. 
Energiatehokkuuden laskentamenetelmän 
ei pitäisi perustua ainoastaan siihen 
vuodenaikaan, jona tarvitaan lämmitystä, 
vaan sen tulisi kattaa rakennuksen 
vuotuinen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

"Sisäilman laatu" on tulos eikä passiivisen lämmityksen, jäähdytyselementin tai lämmitys- ja 
ilmastointilaitteiden aktiivinen tekijä. "Sisäilman laatua" ei myöskään ole määritelty eikä sitä 
käytetä missään muualla direktiivissä. "Tuuletusjärjestelmä" kuvastaa tätä paremmin ja 
auttaa tekemään eron ilmastointi- ja tuuletusjärjestelmien välillä, jotka useimmissa 
asuinrakennuksissa ovat erillisiä järjestelmiä.
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Tarkistus 72
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
vähimmäisvaatimukset rakennusten 
energiatehokkuudelle. Vaatimukset olisi
asetettava siten, että voidaan saavuttaa 
kustannusoptimaalinen tasapaino 
tarvittavien investointien ja rakennuksen 
elinkaaren aikana säästettyjen 
energiakustannusten välillä. Olisi 
säädettävä jäsenvaltioiden 
mahdollisuudesta tarkistaa säännöllisesti 
rakennusten energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan tekniikan 
kehityksen perusteella.

(10) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
vähimmäisvaatimukset rakennusten 
energiatehokkuudelle. Olisi laadittava 
säädöksiä, jotta jäsenvaltiot voivat
tarkistaa säännöllisesti rakennusten 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan tekniikan 
kehityksen perusteella.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama velvollisuus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on mukautettava 
rakennusten energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimuksensa viimeistään vuonna 2017 
kustannuksiltaan optimaalisiin vähimmäisvaatimuksiin, jotka on laskettu määrätyn 
yhdenmukaisen menetelmän mukaisesti, on toissijaisuusperiaatteen vastainen. Ei ole selvää, 
että jäsenvaltiot eivät voisi toteuttaa riittävällä tavalla rakennuksia koskevan direktiivin 
uudessa versiossa asetettuja tavoitteita (esim. energiatehokkuuden parantaminen 
rakennusalalla).

Tarkistus 73
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
vähimmäisvaatimukset rakennusten 

(10) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
vähimmäisvaatimukset rakennusten 
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energiatehokkuudelle. Vaatimukset olisi 
asetettava siten, että voidaan saavuttaa 
kustannusoptimaalinen tasapaino 
tarvittavien investointien ja rakennuksen 
elinkaaren aikana säästettyjen 
energiakustannusten välillä. Olisi 
säädettävä jäsenvaltioiden 
mahdollisuudesta tarkistaa säännöllisesti 
rakennusten energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan tekniikan 
kehityksen perusteella.

energiatehokkuudelle. Vaatimukset olisi 
asetettava siten, että voidaan saavuttaa 
kustannusoptimaalinen tasapaino 
tarvittavien investointien ja rakennuksen 
elinkaaren aikana säästettyjen energia-, 
ympäristö- ja muiden yhteiskunnallisten 
ulkoisten kustannusten välillä. Olisi 
säädettävä jäsenvaltioiden 
mahdollisuudesta tarkistaa säännöllisesti 
rakennusten energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan tekniikan 
kehityksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Ympäristökustannukset ja saadut, kuten ilmastonmuutokseen liittyvät, hyödyt on otettava 
huomioon, kun lasketaan kustannusoptimaalista tasapainoa.

Tarkistus 74
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
vähimmäisvaatimukset rakennusten 
energiatehokkuudelle. Vaatimukset olisi 
asetettava siten, että voidaan saavuttaa 
kustannusoptimaalinen tasapaino 
tarvittavien investointien ja rakennuksen 
elinkaaren aikana säästettyjen 
energiakustannusten välillä. Olisi 
säädettävä jäsenvaltioiden 
mahdollisuudesta tarkistaa säännöllisesti 
rakennusten energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan tekniikan 
kehityksen perusteella.

(10) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
vähimmäisvaatimukset rakennusten 
energiatehokkuudelle. Vaatimukset olisi 
asetettava siten, että voidaan saavuttaa 
kustannusoptimaalinen tasapaino 
tarvittavien investointien ja rakennuksen 
elinkaaren aikana säästettyjen energia- ja 
ulkoisten kustannusten välillä. Olisi 
säädettävä jäsenvaltioiden 
mahdollisuudesta tarkistaa säännöllisesti 
rakennusten energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan tekniikan 
kehityksen perusteella.

Or. en
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Perustelu

Säästetyt ympäristökustannukset ovat äärimmäisen tärkeitä, ja myös ne on otettava 
huomioon.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
vähimmäisvaatimukset rakennusten 
energiatehokkuudelle. Vaatimukset olisi 
asetettava siten, että voidaan saavuttaa 
kustannusoptimaalinen tasapaino 
tarvittavien investointien ja rakennuksen 
elinkaaren aikana säästettyjen 
energiakustannusten välillä. Olisi 
säädettävä jäsenvaltioiden 
mahdollisuudesta tarkistaa säännöllisesti 
rakennusten energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan tekniikan 
kehityksen perusteella.

(10) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
vähimmäisvaatimukset rakennusten 
energiatehokkuudelle. Vaatimukset olisi 
asetettava siten, että voidaan saavuttaa 
optimaalinen kustannus–hyötytasapaino
tarvittavien investointien ja rakennuksen 
elinkaaren aikana säästettyjen 
energiakustannusten välillä.

Or. en

Perustelu

On varmistettava oikeudenmukainen kustannus-hyötyanalyysi sen sijaan, että keskitytään 
ainoastaan kustannuksiin, jotta voidaan ottaa huomioon lukuisat sosioekonomiset ja 
ympäristöön liittyvät hyödyt.
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Tarkistus 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi määriteltävä 
vertailumenetelmä energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tätä 
vertailumenetelmää verratakseen siitä 
saatuja tuloksia itse vahvistamiinsa
energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimuksiin. Vertailun 
tulokset ja niiden saavuttamisessa käytetyt 
tiedot olisi toimitettava säännöllisesti 
komissiolle. Komission olisi toimitettujen 
tietojen avulla voitava arvioida 
jäsenvaltioiden edistymistä 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamisessa ja sen olisi voitava laatia 
asiasta kertomus. Siirtymäkauden jälkeen 
jäsenvaltioiden olisi käytettävä tätä 
vertailumenetelmää tarkistaessaan 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan.

(12) Komission olisi määriteltävä yksi 
ainoa menetelmä energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Tämän menetelmän olisi oltava 
johdonmukainen yhteisön 
lainsäädännössä rakennusta koskeviin 
tuotteisiin, osiin ja teknisiin 
rakennusjärjestelmiin sovellettavien 
vaatimusten kanssa. Jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä tätä yhtä ainoata menetelmää 
vahvistaakseen energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimukset. Laskennan
tulokset ja niiden saavuttamisessa käytetyt 
tiedot olisi toimitettava säännöllisesti 
komissiolle. Komission olisi toimitettujen 
tietojen avulla voitava arvioida 
jäsenvaltioiden edistymistä 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamisessa ja sen olisi voitava laatia 
asiasta kertomus. Jäsenvaltioiden olisi 
sovellettava tätä menetelmää
tarkistaessaan energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan ja asettaessaan 
ne.

Or. en

Perustelu

Direktiivin olisi oltava johdonmukainen olemassa olevan lainsäädännön kanssa.

Vertailevan menetelmän sijasta tarvitaan yhtä ainoata laskentamenetelmää, johon sisältyvät 
objektiviiset muuttujat, joissa otetaan huomioon yhtenäismarkkinalähestymistapaan 
perustuvat alueelliset erot.
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Tarkistus 77
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi määriteltävä 
vertailumenetelmä energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tätä 
vertailumenetelmää verratakseen siitä 
saatuja tuloksia itse vahvistamiinsa
energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimuksiin. Vertailun 
tulokset ja niiden saavuttamisessa käytetyt 
tiedot olisi toimitettava säännöllisesti 
komissiolle. Komission olisi toimitettujen 
tietojen avulla voitava arvioida 
jäsenvaltioiden edistymistä 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamisessa ja sen olisi voitava laatia 
asiasta kertomus. Siirtymäkauden jälkeen 
jäsenvaltioiden olisi käytettävä tätä 
vertailumenetelmää tarkistaessaan 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan.

(12) Komission olisi määriteltävä 
yhdenmukainen menetelmä 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten, jota voitaisiin soveltaa teknisten 
rakennusjärjestelmien vaatimuksiin, 
joihin sisältyvät rakennus ja siihen liittyvä 
laitteisto. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
tätä yhdenmukaistettua menetelmää
asettaakseen energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimukset. Tulokset ja niiden 
saavuttamisessa käytetyt tiedot olisi 
toimitettava säännöllisesti komissiolle. 
Komission olisi toimitettujen tietojen 
avulla voitava arvioida jäsenvaltioiden 
edistymistä energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamisessa ja sen olisi voitava laatia 
asiasta kertomus. Siirtymäkauden jälkeen 
jäsenvaltioiden olisi käytettävä tätä 
yhdenmukaistettua menetelmää 
tarkistaessaan energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan.

Or. en
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Tarkistus 78
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi määriteltävä 
vertailumenetelmä energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tätä 
vertailumenetelmää verratakseen siitä
saatuja tuloksia itse vahvistamiinsa 
energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimuksiin. Vertailun tulokset 
ja niiden saavuttamisessa käytetyt tiedot 
olisi toimitettava säännöllisesti 
komissiolle. Komission olisi toimitettujen 
tietojen avulla voitava arvioida 
jäsenvaltioiden edistymistä 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamisessa ja sen olisi voitava laatia 
asiasta kertomus. Siirtymäkauden jälkeen 
jäsenvaltioiden olisi käytettävä tätä 
vertailumenetelmää tarkistaessaan 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan.

(12) Komission olisi laadittava 
suuntaviivat energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Jäsenvaltioiden olisi otettava nämä 
suuntaviivat huomioon ja verrattava 
laskennassa saatuja tuloksia itse 
vahvistamiinsa energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimuksiin. Vertailun tulokset 
ja niiden saavuttamisessa käytetyt tiedot 
olisi toimitettava säännöllisesti 
komissiolle. Komission olisi toimitettujen 
tietojen avulla voitava arvioida 
jäsenvaltioiden edistymistä 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamisessa ja sen olisi voitava laatia 
asiasta kertomus.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on jo olemassa menetelmät vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskemiseksi. Näille jäsenvaltioille yhdenmukaisen 
vertailumenetelmän käyttöönotto merkitsisi huomattavaa hallinnollista kuormitusta, jos 
niiden nykyinen laskentamenettely olisi yhdistettävä jälkikäteen komission vaatimaan 
vertailumenetelmään. Näin ollen energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän 
yhdenmukaisen lähestymistavan mukanaantuoma lisäarvo on kyseenalainen.
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Tarkistus 79
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Rakennukset vaikuttavat 
energiankulutukseen pitkällä aikavälillä, ja
tästä syystä uusien rakennusten olisi 
täytettävä energiatehokkuutta koskevat, 
paikallisen ilmaston mukaan asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Koska kaikkia 
vaihtoehtoisten energiahuoltojärjestelmien 
tarjoamia mahdollisuuksia ei yleensä 
täysimääräisesti tutkita, niiden teknistä, 
ympäristöllistä ja taloudellista 
toteutettavuutta olisi tarkasteltava
rakennuksen koosta riippumatta.

(13) Rakennukset vaikuttavat suuresti 
energiankulutukseen pitkällä aikavälillä. 
Koska olemassa olevien rakennusten 
korjaaminen on pitkä prosessi, uusien ja 
olemassa olevien rakennusten, joita isot 
korjaustyöt koskevat, olisi täytettävä 
energiatehokkuutta koskevat, paikallisen 
ilmaston mukaan asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Koska kaikkia 
vaihtoehtoisten energiahuoltojärjestelmien 
tarjoamia mahdollisuuksia ei yleensä 
täysimääräisesti tutkita, niiden teknistä, 
ympäristöllistä ja taloudellista 
toteutettavuutta olisi tarkasteltava sekä 
rakennuksen koosta että siitä, onko 
kyseessä uusi rakennus, riippumatta.

Or. en

Perustelu

Koska olemassa olevia rakennuksia korjataan noin 25 vuoden välein, vaatimus uusiutuvan 
energian järjestelmien tai yhteistuotannon käytöstä olisi vaikutukseltaan vain rajallinen, jos 
olemassa olevat rakennukset suljetaan sen ulkopuolelle. Ottaen huomioon, että olemassa 
olevien rakennusten osuus on 95 prosenttia koko rakennuskannasta, tämä olisi tilaisuuden 
hukkaanheittämistä.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Rakennukset vaikuttavat 
energiankulutukseen pitkällä aikavälillä, ja 

(13) Rakennukset vaikuttavat 
energiankulutukseen pitkällä aikavälillä, ja 
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tästä syystä uusien rakennusten olisi 
täytettävä energiatehokkuutta koskevat, 
paikallisen ilmaston mukaan asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Koska kaikkia 
vaihtoehtoisten energiahuoltojärjestelmien 
tarjoamia mahdollisuuksia ei yleensä 
täysimääräisesti tutkita, niiden teknistä, 
ympäristöllistä ja taloudellista 
toteutettavuutta olisi tarkasteltava 
rakennuksen koosta riippumatta.

tästä syystä uusien rakennusten olisi 
täytettävä energiatehokkuutta koskevat, 
paikallisen ilmaston mukaan asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Koska kaikkia 
vaihtoehtoisten energiahuoltojärjestelmien 
tarjoamia mahdollisuuksia ei yleensä 
täysimääräisesti tutkita, niiden teknistä, 
ympäristöllistä ja taloudellista 
toteutettavuutta olisi tarkasteltava sen 
periaatteen mukaisesti, että ensin 
varmistetaan lämmityksen ja jäähdytyksen 
vaatimien energiatarpeiden vähentäminen 
kustannusoptimaaliselle vähimmäistasolle 
rakennuksen koosta riippumatta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää todeta rakennusten vaihtoehtoisten energiahankintajärjestelmien mukanaan 
tuomat potentiaaliset hiilidioksidisäästöt, hankintavarmuus ja muut hyödyt. Ottaen kuitenkin 
huomioon energiatehokkuuteen tehtyjen investointien suuren kustannustehokkuuden ja 
tuottoisuuden, on ensiksi tarpeen varmistaa, että energiantarvetta vähennetään niin paljon 
kuin on perusteltua. Energian kysyntää olisi vähennettävä mahdollisimman paljon 
kustannusoptimaalisella tavalla. Tällä tavoin parannetun energiatehokkuuden taloudelliset 
säästöt voidaan sijoittaa myös vaihtoehtoiseen energianhankintaan.

Tarkistus 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Rakennukset vaikuttavat 
energiankulutukseen pitkällä aikavälillä, ja 
tästä syystä uusien rakennusten olisi 
täytettävä energiatehokkuutta koskevat, 
paikallisen ilmaston mukaan asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Koska kaikkia 
vaihtoehtoisten energiahuoltojärjestelmien 
tarjoamia mahdollisuuksia ei yleensä 
täysimääräisesti tutkita, niiden teknistä, 
ympäristöllistä ja taloudellista 

(13) Rakennukset vaikuttavat 
energiankulutukseen pitkällä aikavälillä, ja 
tästä syystä uusien rakennusten olisi 
täytettävä energiatehokkuutta koskevat, 
paikallisen ilmaston mukaan asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Koska kaikkia 
vaihtoehtoisten energiahuoltojärjestelmien 
tarjoamia mahdollisuuksia ei yleensä 
täysimääräisesti tutkita, olisi uusia ja 
olemassa olevia rakennuksia tarkasteltava 
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toteutettavuutta olisi tarkasteltava 
rakennuksen koosta riippumatta.

niiden koosta riippumatta.

Or. en

Tarkistus 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Olemassa olevien rakennusten 
laajamittaiset korjaukset tarjoavat 
rakennuksen koosta riippumatta 
mahdollisuuden toteuttaa 
kustannustehokkaita toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Kustannustehokkuuden takia 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten soveltaminen olisi 
voitava rajoittaa niihin korjattuihin osiin, 
joilla on suurin merkitys rakennuksen 
energiatehokkuuden kannalta.

(14) Olemassa olevien rakennusten 
laajamittaiset korjaukset tarjoavat 
rakennuksen koosta riippumatta 
mahdollisuuden toteuttaa 
kustannustehokkaita toimenpiteitä koko 
rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamiseksi. 
Kustannustehokkuustoimia koskevien 
vaatimusten asettaminen varmistaisi, ettei 
luoda esteitä, jotka saattaisivat rajoittaa 
suuriin korjaustöihin ryhtymistä.

Or. en

Tarkistus 83
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Olemassa olevien rakennusten 
laajamittaiset korjaukset tarjoavat 
rakennuksen koosta riippumatta
mahdollisuuden toteuttaa 
kustannustehokkaita toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Kustannustehokkuuden takia 
energiatehokkuutta koskevien 

(14) Olemassa olevien kooltaan yli 250 m2 
olevien rakennusten laajamittaiset 
korjaukset voivat tarjota, jos se on 
teknisistä ja oikeudellisista syistä 
mahdollista, mahdollisuuden toteuttaa 
kustannustehokkaita toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Kustannustehokkuuden takia 
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vähimmäisvaatimusten soveltaminen olisi 
voitava rajoittaa niihin korjattuihin osiin, 
joilla on suurin merkitys rakennuksen 
energiatehokkuuden kannalta.

energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten soveltaminen olisi 
voitava rajoittaa niihin korjattuihin osiin, 
joilla on suurin merkitys rakennuksen 
energiatehokkuuden kannalta.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon, että ennen kaikkea kaupungeissa, joissa 
rakennusten ja tonttien rajat ovat usein yhteneväisiä, voi olla pelkästään lainsäädännöllisistä 
syistä mahdotonta eristää ulkoseiniä, sillä tämä loukkaisi naapuritontin omistajan oikeuksia. 
Tässä yhteydessä tarvitaan siis lisäystä, jotta voidaan korostaa, että tällaisten 
kustannustehokkuustoimien rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi on oltava myös 
teknisesti ja lainsäädännöllisesti toteutettavissa.

Tarkistus 84
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tutkimusten mukaan rakennusala 
kärsii tehottomuudesta, joka johtaa 
siihen, että loppukäyttäjäkustannukset 
ovat huomattavasti korkeammat kuin 
optimaaliset kustannukset. Laskelmat 
osoittavat, että rakennuskustannuksia 
voitaisiin supistaa 30–35 prosentilla 
vähentämällä jätteitä useimmissa 
rakennusprosesseissa ja useimmissa 
tuotteissa. Rakennusalan tehottomuus 
uhkaa suuresti direktiivin pyrkimystä ja 
tavoitetta, sillä perusteettoman korkeat 
rakennus- ja korjauskustannukset 
vähentävät kustannustehokkuutta ja siten 
alan energiatehokkuutta. Tämän 
direktiivin asianmukaisen toimivuuden 
takaamiseksi komission olisi arvioitava 
rakennusmarkkinoiden toimintaa ja 
raportoitava johtopäätöksistään ja 
ehdotuksistaan jäsenvaltioille ja 
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Euroopan parlamentille, ja 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
varmistamaan avoin hinnoittelu 
rakennus- ja korjausalalla ja lisäksi 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin uusien 
tulokkaiden, erityisesti pk-yritysten, 
markkinoille pääsyn sekä tarpeellisten 
palvelujen ja infrastruktuurien saannin 
esteiden poistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tutkimukset osoittavat, että 30–35 prosenttia rakennuskustannuksista liittyy suoraan 
prosesseissa ja tuotannossa syntyvään jätteeseen. ("Waste in construction projects - call for a 
new approach", Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of the Built Environment 
Building Economics and Management, Chalmers University of Technology, Gothenburg 
2007.) Tarpeettomien kustannusten vähentäminen rakennusalalla lisäisi huomattavasti 
rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen pyrkivien korjaustöiden määrää, sillä 
uudistukset olisivat loppukäyttäjille edullisempia.

Tarkistus 85
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Kotitalouslaitteiden, lämmityksen 
sekä jäähdytyksen energiatehokkuuden 
lisäämiseksi tulee kehittää ja ottaa 
käyttöön tietotekniikkaa – tavoitteena 
"älytalo".

Or. fi
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Tarkistus 86
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
käyttö ovat alhaiset tai olemattomat, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Rakennuksia, joiden hiilidioksidipäästöt ja primäärienergian käyttö ovat vähäiset tai 
olemattomat, ja siten selvästi jäsenvaltioiden vähimmäisnormien alapuolella, voidaan 
rakentaa ainoastaan vapaaehtoisuuteen perustuen. Näin ollen jäsenvaltiot eivät voi sitoutua 
siihen, että vuoteen 2020 mennessä tietty osuus rakennusten kokonaismäärästä on tällaisia 
rakennuksia.  Vaikuttaa siltä, että 9 artiklan 5 kohdassa ehdotettu säännös olisi askel kohti 
EU:n suoria vaatimuksia alhaisen ja olemattoman energian taloista (subsidiaritetti).

Tarkistus 87
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
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energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
käyttö ovat alhaiset tai olemattomat, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle.

energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
käyttö ovat alhaiset tai olemattomat, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle. Komission olisi viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010 tehtävä 
ehdotuksia yhteisen menetelmän 
vahvistamiseksi sellaisten rakennusten 
määrittelylle, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat, 
ottaen huomioon alueelliset sääolot. 
Komission, Euroopan investointipankin ja 
jäsenvaltioiden olisi viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010 perustettava 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävä rahasto, 
jotta voidaan tukea tämän vaatimuksen 
täyttävien uusien rakennusten osuuden 
asteittaista lisäämistä vuoteen 2020 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Esittelijän ehdottamaa yhteistä menetelmää voidaan harkita, mutta tässä vaiheessa saattaisi 
olla asianmukaista jättää komissiolle liikkumavaraa arvioida kaikkia saatavilla olevia 
teknisiä vaihtoehtoja tällaisen menetelmän määrittelemiseksi, ja määritellä erityisesti, kuinka 
sitova se olisi oltava ja millä tavoin toissijaisuusperiaatetta olisi noudatettava.

Tarkistus 88
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
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energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
käyttö ovat alhaiset tai olemattomat, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle.

energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten olemassa olevien 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian käyttö ovat alhaiset tai 
olemattomat, sekä sellaisten uusien 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka olisi vähitellen rakennettava 
sellaisiksi, joilla sekä hiilidioksidipäästöt 
että primäärienergian käyttö ovat 
olemattomat, ja raportoitava 
suunnitelmista säännöllisesti komissiolle.

Or. en

Perustelu

Uusien rakennusten rakentaminen siten, että sekä hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat, edesauttaa osaltaan rakennusten energiatehokkuutta.

Tarkistus 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
käyttö ovat alhaiset tai olemattomat, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle.

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten olemassa olevien 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
joilla on nollatason nettomääräinen 
energiankulutus, sekä sen 
varmistamiseksi, että kaikilla uusilla 
rakennuksilla on nollatason 
nettomääräinen energiankulutus vuoteen 
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2016 mennessä.

Or. en

Tarkistus 90
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
käyttö ovat alhaiset tai olemattomat, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle.

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan takaavat 
parhaan mahdollisen 
energiatehokkuustason. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla on 
nollatason nettomääräinen 
energiankulutus ja ylijäämäenergiaa, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä on varmistettava erittäin vähän energiaa kuluttavien rakennusten kehittäminen 
siten, että edistetään parasta mahdollista energiatehokkuutta. Rakennusalalla parhaan 
mahdollisen energiatehokkuuden vaatimus merkitsee nollatason nettomääräistä 
energiankulutusta tai – vielä paremmassa tilanteessa – ylijäämäenergiarakennuksia.
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Tarkistus 91
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
käyttö ovat alhaiset tai olemattomat, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle.

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan takaavat 
parhaan mahdollisen 
energiatehokkuustason. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat ylijäämäenergiarakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Koska rakennusten energiatehokkuus muodostuu sekä kysyntäpuolen toimista (esim. 
energiatehokkuus) että tarjontapuolen toimista (esim. uusiutuva energia), tarvitaan 
yhtenäisten lähestymistapaa, jotta varmistetaan paras mahdollinen energiatehokkuustaso. 
Rakennusalalla parhaan mahdollisen energiatehokkuuden vaatimus merkitsee 
ylijäämäenergiarakennusta.

Tarkistus 92
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
energiatehokkaampia. Tätä varten 

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
energiatehokkaampia. Tätä varten 
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jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
käyttö ovat alhaiset tai olemattomat, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle.

jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
käyttö ovat alhaiset tai olemattomat tai 
jotka tuottavat energiaa, ja raportoitava 
suunnitelmista säännöllisesti komissiolle.

Or. fi

Tarkistus 93
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian
käyttö ovat alhaiset tai olemattomat, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle.

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla 
loppuenergian käyttö on alhainen tai 
olematon, ja raportoitava suunnitelmista 
säännöllisesti komissiolle.

Or. de

Perustelu

Kuluttajan kannalta tärkeää ei ole primäärienergian käyttö vaan loppuenergian käyttö – se 
on ainoa mitattavissa oleva lukema ja näin ollen on samantekevää, onko sähkö tuotettu 
uusiutuvista energialähteistä vai ydinvoimasta. Sama koskee maakaasua, jota voidaan tuottaa 
myös jätteestä.
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Tarkistus 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
toteuttamaan myös muita kuin tässä 
direktiivissä asetettuja toimia rakennusten 
lisääntyvän energiatehokkuuden 
edistämiseksi. Tällaisiin toimiin voi 
sisältyä yrityksille, asunnonomistajille ja 
vuokralaisille myönnettäviä taloudellisia 
ja verotuksellisia kannustimia, mukaan 
luettuna alennettu alv korjauspalveluille.

Or. en

Perustelu

Koska energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit merkitsevät usein korkeita 
etukäteiskustannuksia, yrityksiä, asunnonomistajia ja vuokralaisia olisi tuettava 
taloudellisesti alkuinvestointien yhteydessä. Tämä voidaan toteuttaa myöntämällä nollakoron 
lainoja asunnonomistajille tai alennettuja alv-maksuja palveluista, jotka liittyvät 
energiatehokkuusuudistuksiin. Alennetun alv:n soveltaminen ainoastaan tuotteisiin saattaa 
lisätä kouluttamattoman työvoiman käyttöä, mikä heikentää korjaustöiden tehokkuutta, eikä 
siten takaa energiansäästöä.

Tarkistus 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Olisi tarkasteltava sitä, että 
tehokkaassa lainsäädännössä otetaan 
huomioon kielteiset vaikutukset ja haitat, 
joita erityisillä soveltamisaloilla saattaa 
esiintyä. Tämän direktiivin saattamisessa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanossa olisi erityisesti otettava 
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huomioon kulttuuriperintö.

Or. en

Tarkistus 96
Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Jäsenvaltioiden olisi vältettävä 
vääristävää energiahintasääntelyä 
kuluttajille, mikä ei houkuttelisi 
energiansäästöihin.

Or. en

Perustelu

Energiahintojen sääntelyllä on taipumus johtaa loppukäyttäjien lisääntyvään 
energiankulutukseen ja energiamarkkinoiden vääristymiseen. Olisi vältettävä tällaisia 
sääntelytoimia ja korvattava ne toimilla, jotka houkuttelisivat loppukuluttajia energian 
lisäsäästöihin.

Tarkistus 97
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Rakennuksen tai sen osien 
mahdolliselle ostajalle tai vuokraajalle olisi 
annettava energiatehokkuustodistuksen 
välityksellä paikkansa pitävää tietoa 
rakennuksen energiatehokkuudesta ja 
käytännön ohjeita sen parantamiseksi. 
Todistuksessa olisi annettava tietoja myös 
lämmityksen ja jäähdytyksen 
tosiasiallisesta vaikutuksesta rakennuksen 
energiatarpeeseen, sen primäärienergian 

(17) Rakennuksen tai sen osien 
mahdolliselle ostajalle tai vuokraajalle olisi 
annettava energiatehokkuustodistuksen 
välityksellä paikkansa pitävää tietoa 
rakennuksen energiatehokkuudesta ja 
käytännön ohjeita sen parantamiseksi. 
Myös kaupallisten rakennusten omistajat 
ja vuokralaiset olisi velvoitettava 
vaihtamaan tietoja todellisesta 
energiankulutuksestaan, jotta 
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kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. varmistetaan, että kaikki tiedot ovat 
saatavilla tietoisten päätösten tekemiseksi 
tarvittavista parannuksista. Todistuksessa 
olisi annettava tietoja myös lämmityksen ja 
jäähdytyksen tosiasiallisesta vaikutuksesta 
rakennuksen energiatarpeeseen, sen 
primäärienergian kulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin.

Or. en

Perustelu

Kaupallisten rakennusten omistajat ja vuokralaiset olisi velvoitettava jakamaan tietoa 
rakennuksen tai sen osan todellisesta käytöstä, jotta varmistetaan, että käytettävissä on kaikki 
informaatio tietoisten päätösten tekemiseksi tarvittavista parannuksista. Ellei rakennuksen 
omistaja tiedä, missä ja miten energiaa rakennuksessa käytetään, hän ei kykene yksilöimään 
ongelmia ja tekemään tarvittavia parannuksia.

Tarkistus 98
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Rakennuksen tai sen osien 
mahdolliselle ostajalle tai vuokraajalle olisi 
annettava energiatehokkuustodistuksen 
välityksellä paikkansa pitävää tietoa 
rakennuksen energiatehokkuudesta ja 
käytännön ohjeita sen parantamiseksi. 
Todistuksessa olisi annettava tietoja myös 
lämmityksen ja jäähdytyksen 
tosiasiallisesta vaikutuksesta rakennuksen 
energiatarpeeseen, sen primäärienergian 
kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin.

(17) Rakennuksen tai sen osien 
mahdolliselle ostajalle tai vuokraajalle olisi 
annettava energiatehokkuustodistuksen 
välityksellä paikkansa pitävää tietoa 
rakennuksen energiatehokkuudesta ja 
käytännön ohjeita sen parantamiseksi. 
Myös kaupallisten rakennusten omistajat 
ja vuokralaiset olisi velvoitettava 
vaihtamaan tietoja todellisesta 
energiankulutuksestaan, jotta 
varmistetaan, että kaikki tiedot ovat 
saatavilla tietoisten päätösten tekemiseksi 
tarvittavista parannuksista. Todistuksessa 
olisi annettava tietoja myös lämmityksen ja 
jäähdytyksen tosiasiallisesta vaikutuksesta 
rakennuksen energiatarpeeseen, sen 
primäärienergian kulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin.
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Or. en

Perustelu

Kaupallisten rakennusten omistajat ja vuokralaiset olisi velvoitettava jakamaan tietoa 
rakennuksen tai sen osan todellisesta käytöstä, jotta varmistetaan, että käytettävissä on kaikki 
informaatio tietoisten päätösten tekemiseksi tarvittavista parannuksista. Ellei rakennuksen 
omistaja tiedä, missä ja miten energiaa rakennuksessa käytetään, hän ei kykene yksilöimään 
ongelmia ja tekemään tarvittavia parannuksia.

Tarkistus 99
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Rakennuksen tai sen osien 
mahdolliselle ostajalle tai vuokraajalle olisi 
annettava energiatehokkuustodistuksen 
välityksellä paikkansa pitävää tietoa 
rakennuksen energiatehokkuudesta ja 
käytännön ohjeita sen parantamiseksi.
Todistuksessa olisi annettava tietoja myös
lämmityksen ja jäähdytyksen
tosiasiallisesta vaikutuksesta rakennuksen 
energiatarpeeseen, sen primäärienergian 
kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin.

(17) Rakennuksen tai sen osien 
mahdolliselle ostajalle tai vuokraajalle olisi 
annettava energiatehokkuustodistuksen 
välityksellä paikkansa pitävää tietoa 
rakennuksen optimaalista 
energiataloudellista hyödyntämistä talvi-
ja kesäolosuhteissa koskevista tosiasioista 
ja käytännön ohjeita sen parantamiseksi
seinien asianmukaisen eristämisen avulla.
Todistuksessa olisi annettava tietoja myös
käytetyn lämmitys- ja jäähdytystavan
tosiasiallisesta vaikutuksesta rakennuksen 
energiatarpeeseen, sen primäärienergian 
kulutukseen ja
hiilidioksidipäästöindikaattoreihin.

Or. pl

Perustelu

Rakennuksen mahdollista ostajaa tai vuokraajaa kiinnostaa enemmän rakennuksen käyttö, 
etenkin mitä tulee kustannuksiin, ja erityisesti esimerkiksi äärimmäisissä ilmasto-
olosuhteissa, toisin sanoen kylmän talven tai kuuman kesän aikana: edellisessä tapauksessa 
eristys suojaa lämmön karkaamiselta rakennuksesta ulos, jälkimmäisessä tapauksessa kyse on 
paremmasta lämpöeristyksestä, joka suojaa ympäristön hyvin kuumilta lämpötiloilta.
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Tarkistus 100
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Rakennuksen tai sen osien 
mahdolliselle ostajalle tai vuokraajalle olisi 
annettava energiatehokkuustodistuksen 
välityksellä paikkansa pitävää tietoa 
rakennuksen energiatehokkuudesta ja 
käytännön ohjeita sen parantamiseksi. 
Todistuksessa olisi annettava tietoja myös 
lämmityksen ja jäähdytyksen 
tosiasiallisesta vaikutuksesta rakennuksen 
energiatarpeeseen, sen primäärienergian 
kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin.

(17) Rakennuksen tai sen osien 
mahdolliselle ostajalle tai vuokraajalle olisi 
annettava energiatehokkuustodistuksen 
välityksellä paikkansa pitävää tietoa 
rakennuksen energiatehokkuudesta ja 
käytännön ohjeita sen parantamiseksi. 
Todistuksessa olisi annettava tietoja myös 
lämmityksen ja jäähdytyksen 
tosiasiallisesta vaikutuksesta rakennuksen 
energiatarpeeseen ja sen 
loppuenergiankäyttöön.

Or. de

Perustelu

Kuluttajan kannalta tärkeää ei ole primäärienergian käyttö vaan loppuenergian käyttö – se 
on ainoa mitattavissa oleva lukema ja näin ollen on samantekevää, onko sähkö tuotettu 
uusiutuvista energialähteistä vai ydinvoimasta. Sama koskee maakaasua, jota voidaan tuottaa 
myös jätteestä.

Tarkistus 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Älykkäiden kulutusmittareiden 
asennusta koskevien direktiivissä 
2006/32/EY asetettujen vaatimusten 
mukaisesti omistajien ja vuokralaisten 
olisi saatava tarkkaa ja tosiaikaista tietoa 
energiankulutuksesta hallussaan olevissa 
rakennuksissa.
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Or. en

Tarkistus 102
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Viranomaisten olisi näytettävä 
esimerkkiä ja pantava täytäntöön 
energiatehokkuustodistukseen sisältyvät 
suositukset sen voimassaoloaikana. 
Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
kansallisiin suunnitelmiinsa toimenpiteitä 
viranomaisten tukemiseksi, jotta nämä 
toteuttaisivat varhaisessa vaiheessa 
energiatehokkuuden parannuksia ja 
panisivat täytäntöön 
energiatehokkuustodistukseen sisältyvät 
suositukset sen voimassaoloaikana. 
Jäsenvaltioiden olisi kansallisia 
suunnitelmia laatiessaan otettava suoraan 
mukaan paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten edustajia.

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistus nro 5 on erittäin tervetullut, vaikka voitaisiinkin korostaa tarvetta ottaa 
energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanossa toimivaltaiset paikalliset ja alueelliset 
viranomaiset aktiivisesti mukaan.

Tarkistus 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Viranomaisten olisi näytettävä 
esimerkkiä ja pantava täytäntöön 



AM\768653FI.doc 43/106 PE420.139v01-00

FI

energiatehokkuustodistukseen sisältyvät 
suositukset sen voimassaoloaikana. 
Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
kansallisiin suunnitelmiinsa toimenpiteitä 
viranomaisten tukemiseksi, jotta nämä 
toteuttaisivat varhaisessa vaiheessa 
energiatehokkuuden parannuksia ja 
panisivat täytäntöön 
energiatehokkuustodistukseen sisältyvät 
suositukset sen voimassaoloaikana. 
Jäsenvaltioiden olisi kansallisia 
suunnitelmia laatiessaan kuultava 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
edustajia.

Or. en

Tarkistus 104
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Viranomaisten käytössä olevat 
rakennukset ja rakennukset, joissa 
kansalaiset käyvät usein, tarjoavat 
mahdollisuuden antaa esimerkki siitä, 
kuinka ympäristö- ja energianäkökohdat 
otetaan huomioon, ja tästä syystä näille 
rakennuksille olisi suoritettava 
energiasertifiointi säännöllisin väliajoin. 
Energiatehokkuutta koskevien tietojen 
levittämistä kansalaisille olisi tehostettava 
asettamalla rakennusten energiatodistukset 
selvästi näkyville.

(18) Viranomaisten käytössä olevat 
rakennukset ja rakennukset, joissa 
kansalaiset käyvät usein, tarjoavat 
mahdollisuuden antaa esimerkki siitä, 
kuinka ympäristö- ja energianäkökohdat 
otetaan huomioon, ja tästä syystä näille 
rakennuksille olisi suoritettava 
energiasertifiointi säännöllisin väliajoin. 
Energiatehokkuutta koskevien tietojen 
levittämistä kansalaisille olisi tehostettava 
asettamalla rakennusten energiatodistukset 
selvästi näkyville. Jos jäsenvaltiot 
päättävät sisällyttää energiankäytön 
osaksi energiasertifiointivaatimuksia, 
voidaan ottaa käyttöön aluekohtainen 
lähestymistapa, jossa toistensa 
läheisyydessä ja saman organisaation 
käytössä olevilla rakennuksilla on yhteiset 
energiankulutusmittarit.

Or. en
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Perustelu

Tässä tarkistuksessa korostetaan joissakin jäsenvaltioissa toteutettua esimerkillistä tapaa, 
jossa vaatimukset on asetettu koskemaan sekä rakennuksen energiatehokkuutta että sitä, millä 
tavoin rakennuksen käyttäjät hyödyntävät energiaa. Tällaisissa tapauksissa aluekohtaisessa 
lähestymistavassa otetaan huomioon, millä tavoin yliopistot, sairaalat ja muuta vastaavat 
julkisen sektorin toimipaikat on organisoitu, ja se voi antaa paremman käsityksen toimipaikan 
kokonaisenergiankäytöstä ja ekologisesta jalanjäljestä.

Tarkistus 105
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Viranomaisten käytössä olevat 
rakennukset ja rakennukset, joissa 
kansalaiset käyvät usein, tarjoavat 
mahdollisuuden antaa esimerkki siitä, 
kuinka ympäristö- ja energianäkökohdat 
otetaan huomioon, ja tästä syystä näille 
rakennuksille olisi suoritettava 
energiasertifiointi säännöllisin väliajoin. 
Energiatehokkuutta koskevien tietojen 
levittämistä kansalaisille olisi tehostettava 
asettamalla rakennusten energiatodistukset 
selvästi näkyville.

(18) Viranomaisten käytössä olevat 
rakennukset ja rakennukset, joissa 
kansalaiset käyvät usein, tarjoavat 
mahdollisuuden antaa esimerkki siitä, 
kuinka ympäristö- ja energianäkökohdat 
otetaan huomioon, ja tästä syystä näille 
rakennuksille olisi suoritettava 
energiasertifiointi säännöllisin väliajoin. 
Energiatehokkuutta koskevien tietojen 
levittämistä kansalaisille olisi tehostettava 
asettamalla rakennusten energiatodistukset 
selvästi näkyville. Jos jäsenvaltiot 
päättävät sisällyttää energiankäytön 
osaksi energiasertifiointivaatimuksia, 
voidaan ottaa käyttöön aluekohtainen 
lähestymistapa, jossa toistensa 
läheisyydessä ja saman organisaation 
käytössä olevilla rakennuksilla on yhteiset 
energiankulutusmittarit.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa korostetaan joissakin jäsenvaltioissa toteutettua esimerkillistä tapaa, 
jossa vaatimukset on asetettu koskemaan sekä rakennuksen energiatehokkuutta että sitä, millä 
tavoin rakennuksen käyttäjät hyödyntävät energiaa. Tällaisissa tapauksissa aluekohtaisessa 
lähestymistavassa otetaan huomioon, millä tavoin yliopistot, sairaalat ja muuta vastaavat 
julkisen sektorin toimipaikat on organisoitu, ja se voi antaa paremman käsityksen toimipaikan 
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kokonaisenergiankäytöstä ja ekologisesta jalanjäljestä.

Tarkistus 106
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Viranomaisten käytössä olevat 
rakennukset ja rakennukset, joissa 
kansalaiset käyvät usein, tarjoavat 
mahdollisuuden antaa esimerkki siitä, 
kuinka ympäristö- ja energianäkökohdat 
otetaan huomioon, ja tästä syystä näille 
rakennuksille olisi suoritettava 
energiasertifiointi säännöllisin väliajoin. 
Energiatehokkuutta koskevien tietojen 
levittämistä kansalaisille olisi tehostettava 
asettamalla rakennusten energiatodistukset 
selvästi näkyville.

(18) Viranomaisten käytössä olevien 
rakennusten ja rakennusten, joissa 
kansalaiset käyvät usein, olisi annettava
esimerkki siitä, kuinka ympäristö- ja 
energianäkökohdat otetaan huomioon, ja 
tästä syystä näille rakennuksille olisi 
suoritettava energiasertifiointi säännöllisin 
väliajoin. Energiatehokkuutta koskevien 
tietojen levittämistä kansalaisille olisi 
tehostettava asettamalla rakennusten 
energiatodistukset selvästi näkyville.

Or. en

Perustelu

 Rakennusten energiatehokkuudesta annetussa direktiivissä 2002/91/EY korostetaan julkisen 
sektorin esimerkkiroolia, sillä siinä korostetaan, että "viranomaisten käytössä olevien 
rakennusten olisi toimittava esimerkkeinä". Lisäksi uusiutuvaa energiaa koskevassa 
direktiivissä vaaditaan, että julkisten viranomaisten käytössä olevien rakennusten olisi 
toimittava esimerkkeinä.

Tarkistus 107
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Toisten jäsenvaltioiden antamien 
energiatehokkuustodistusten 
vastavuoroisen tunnustamisen 
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varmistamisella on todennäköisesti suuri 
merkitys kehitettäessä energiatehokkuutta 
tukevien rahoituspalvelujen ja muiden 
palvelujen rajat ylittäviä markkinoita. 
Komission olisi tämän edistämiseksi 
vahvistettava todistusten sisältöä ja 
esitystapaa sekä asiantuntijoiden 
valtuutusta koskevat yhteiset 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Perustelu

Omistajien ja vuokralaisten monikieliset todistukset lisäävät kiinteistömarkkinaoperaatioiden 
kustannuksia ja niiden hankkiminen voi olla vaikeata. Kun kyseessä on eksoottisesta maasta 
peräisin oleva omistaja tai ostaja, voi olla ongelmallista löytää joku, jolla on oikeus kääntää 
todistusteksti tai joka edes puhuu kyseistä kieltä. Jos tarvetta ilmenee, mahdollinen omistaja, 
ostaja tai vuokralainen voi kääntää sen itse henkilökohtaista käyttöään varten.

Tarkistus 108
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Viime vuosina on ollut havaittavissa 
ilmastointilaitteiden käytön voimakas 
lisääntyminen Euroopan maissa. Tämä 
aiheuttaa näissä maissa vakavia 
huippukuormitukseen liittyviä ongelmia, 
mikä nostaa sähköenergian kustannuksia ja 
rasittaa maiden energiatasetta.

(19) Viime vuosina on ollut havaittavissa 
ilmastointilaitteiden käytön voimakas 
lisääntyminen Euroopan maissa. Tämä 
aiheuttaa kaikissa jäsenvaltioissa vakavia 
huippukuormitukseen liittyviä ongelmia, 
mikä nostaa sähköenergian kustannuksia ja 
rasittaa maiden energiatasetta. 
Rakennusten kesäajan 
lämpökäyttäytymisen parantumista 
edistäviä strategioita on pidettävä 
ensisijaisina. Passiivisen viilentämisen 
tekniikoita ja etenkin niitä, joilla 
parannetaan sisäilmaston laatua sekä 
rakennuksia ympäröivää mikroilmastoa, 
olisi kehitettävä edelleen.

Or. de
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Perustelu

Ottaen erityisesti huomioon yleisesti odotetun lämpenemisen EU:ssa ei ole enää järkeä 
asettaa etusijalle sisäilmaston laadun parantamista maissa, joita muutos eniten koskee. Viime 
vuosien esimerkit osoittavat myös, että eteläisten EU-jäsenvaltioiden kuumilla kesillä on 
vaikutusta myös Keski-Euroopan energianhankintaan. Toimet ovat tästä syystä entistäkin 
tarpeellisempia.

Tarkistus 109
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Viime vuosina on ollut havaittavissa 
ilmastointilaitteiden käytön voimakas 
lisääntyminen Euroopan maissa. Tämä 
aiheuttaa näissä maissa vakavia 
huippukuormitukseen liittyviä ongelmia, 
mikä nostaa sähköenergian kustannuksia ja 
rasittaa maiden energiatasetta.

(19) Viime vuosina on ollut havaittavissa 
ilmastointilaitteiden käytön voimakas 
lisääntyminen Euroopan maissa. Tämä 
aiheuttaa näissä maissa vakavia 
huippukuormitukseen liittyviä ongelmia, 
mikä nostaa sähköenergian kustannuksia ja 
rasittaa maiden energiatasetta. 
Rakennusten kesäajan 
lämpökäyttäytymisen parantumista 
edistäviä strategioita on pidettävä 
ensisijaisina. Passiivisen viilentämisen 
tekniikoita ja etenkin niitä, joilla 
parannetaan sisäilmaston laatua sekä 
rakennuksia ympäröivää mikroilmastoa, 
olisi kehitettävä edelleen.

Or. en

Perustelu

Passiivisen viilentämisen tekniikoiden parantaminen ja edistäminen voi vähentää 
ilmastointijärjestelmien käyttöä ja on sen vuoksi tärkeää rakennusten energiatehokkuudelle.
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Tarkistus 110
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Viime vuosina on ollut havaittavissa 
ilmastointilaitteiden käytön voimakas 
lisääntyminen Euroopan maissa. Tämä 
aiheuttaa näissä maissa vakavia 
huippukuormitukseen liittyviä ongelmia, 
mikä nostaa sähköenergian kustannuksia ja 
rasittaa maiden energiatasetta.

(19) Viime vuosina on ollut havaittavissa 
ilmastointilaitteiden käytön voimakas 
lisääntyminen Euroopan maissa. Tämä 
aiheuttaa näissä maissa vakavia 
huippukuormitukseen liittyviä ongelmia, 
mikä nostaa sähköenergian kustannuksia ja 
rasittaa maiden energiatasetta. 
Rakennusten kesäajan 
lämpökäyttäytymisen parantumista 
edistäviä strategioita on pidettävä 
ensisijaisina. Passiivisen viilentämisen 
tekniikoita ja etenkin niitä, joilla 
parannetaan sisäilmaston laatua sekä 
rakennuksia ympäröivää mikroilmastoa, 
olisi kehitettävä edelleen.

Or. en

Perustelu

Passiivisen viilentämisen tekniikoiden parantaminen ja edistäminen voi vähentää 
ilmastointijärjestelmien käyttöä ja on sen vuoksi tärkeää rakennusten energiatehokkuudelle.

Tarkistus 111
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Omaksumalla yhteinen lähestymistapa 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifiointiin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastamiseen ja 
teettämällä ne pätevillä ja valtuutetuilla
asiantuntijoilla, joiden riippumattomuus 
taataan objektiivisin perustein, edistetään 

(21) Omaksumalla yhteinen lähestymistapa 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifiointiin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastamiseen ja 
teettämällä ne pätevillä asiantuntijoilla, 
joiden riippumattomuus taataan 
objektiivisin perustein, edistetään 
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yhtäläisen toimintakentän luomista 
jäsenvaltioiden 
energiansäästöpyrkimyksille rakennusalalla 
ja parannetaan yhteisön 
kiinteistömarkkinoiden avoimuutta, kun 
rakennusten tulevat omistajat tai käyttäjät 
saisivat energiatehokkuutta koskevia 
tietoja. Jotta voitaisiin varmistaa 
energiatehokkuustodistusten ja lämmitys-
ja ilmastointijärjestelmien tarkastusten 
laatu kaikkialla yhteisössä, kussakin 
jäsenvaltiossa olisi perustettava 
riippumaton valvontamekanismi.

yhtäläisen toimintakentän luomista 
jäsenvaltioiden 
energiansäästöpyrkimyksille rakennusalalla 
ja parannetaan yhteisön 
kiinteistömarkkinoiden avoimuutta, kun 
rakennusten tulevat omistajat tai käyttäjät 
saisivat energiatehokkuutta koskevia 
tietoja.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama valvontamenetelmä maksaisi jäsenvaltioille vähintään 8 miljardia 
euroa ja lisäisi huomattavasti byrokratiaa, jolloin tällaisen järjestelmän suhteettomuudesta ei 
ole epäilystäkään, joten sitä ei pidä hyväksyä.

Tarkistus 112
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Omaksumalla yhteinen lähestymistapa 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifiointiin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastamiseen ja 
teettämällä ne pätevillä ja valtuutetuilla
asiantuntijoilla, joiden riippumattomuus 
taataan objektiivisin perustein, edistetään 
yhtäläisen toimintakentän luomista 
jäsenvaltioiden 
energiansäästöpyrkimyksille rakennusalalla 
ja parannetaan yhteisön 
kiinteistömarkkinoiden avoimuutta, kun 
rakennusten tulevat omistajat tai käyttäjät 
saisivat energiatehokkuutta koskevia 
tietoja. Jotta voitaisiin varmistaa 

(21) Omaksumalla yhteinen lähestymistapa 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifiointiin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastamiseen ja 
teettämällä ne pätevillä asiantuntijoilla, 
joiden riippumattomuus taataan 
objektiivisin perustein, edistetään 
yhtäläisen toimintakentän luomista 
jäsenvaltioiden 
energiansäästöpyrkimyksille rakennusalalla 
ja parannetaan yhteisön 
kiinteistömarkkinoiden avoimuutta, kun 
rakennusten tulevat omistajat tai käyttäjät 
saisivat energiatehokkuutta koskevia 
tietoja.
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energiatehokkuustodistusten ja lämmitys-
ja ilmastointijärjestelmien tarkastusten 
laatu kaikkialla yhteisössä, kussakin 
jäsenvaltiossa olisi perustettava 
riippumaton valvontamekanismi.

Or. de

Perustelu

Ylimääräisen hyväksymismenettelyn luominen niiden henkilöiden määrittelemiseksi, joilla on 
oikeus myöntää energiatehokkuustodistus, merkitsisi huomattavia ponnisteluja ja sitoisi 
paljon resursseja, jotka eivät siten olisi käytettävissä todellisia ympäristönsuojelutoimia 
varten. Vaikuttaisi riittävältä, jos yhdistettäisiin energiatehokkuustodistusten 
myöntämisoikeus tiettyyn koulutustasoon, esimerkiksi erityiseen ammatilliseen tutkintoon.

Tarkistus 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Siltä osin kuin asentajan ammattiin 
pääsy tai sen harjoittaminen on 
säänneltyä, ammattipätevyyden 
tunnustamisedellytyksistä on säädetty 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetussa direktiivissä 2005/36/EY. 
Tämän direktiivin soveltaminen ei sen 
vuoksi rajoita direktiivin 2005/36/EY 
soveltamista. Direktiivissä 2005/36/EY 
asetetaan vaatimukset muun muassa 
arkkitehtien ammattitutkintojen 
keskinäisestä tunnustamisesta, mutta sen 
lisäksi on varmistettava, että arkkitehdit ja 
suunnittelijat ottavat energiatehokkaat 
teknologiat riittävästi huomioon 
suunnitelmissaan ja töissään. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava tähän 
liittyen selkeät ohjeet. Ohjeistuksessa olisi 
kaikilta osin otettava huomioon direktiivi 
2005/36/EY ja erityisesti sen 46 ja 
49 artikla.



AM\768653FI.doc 51/106 PE420.139v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen jäsenvaltioiden välillä helpottaisi ammattilaisten 
vapaata liikkuvuutta kansallisten rajojen kaupankäyntiä rajoittamatta. Tämän johdanto-osan 
kappaleen avulla direktiivi noudattaa uusiutuvia energialähteitä koskevaa direktiiviä.

Tarkistus 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Siltä osin kuin asentajan ammattiin 
pääsy tai sen harjoittaminen on 
säänneltyä, ammattipätevyyden 
tunnustamisedellytyksistä on säädetty 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetussa direktiivissä 2005/36/EY. 
Tämän direktiivin soveltaminen ei sen 
vuoksi rajoita direktiivin 2005/36/EY 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen jäsenvaltioiden välillä helpottaisi ammattilaisten 
vapaata liikkuvuutta kansallisten rajojen kaupankäyntiä rajoittamatta. Tämän johdanto-osan 
kappaleen avulla direktiivi noudattaa uusiutuvia energialähteitä koskevaa direktiiviä.
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Tarkistus 115
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitteessä I 
vahvistetun yleisen kehyksen eräät osat 
tekniikan kehitykseen, määritellä 
menetelmät energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten sekä vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, niistä on päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(23) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitteessä I 
vahvistetun yleisen kehyksen eräät osat 
tekniikan kehitykseen, määritellä 
menetelmät energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten sekä vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
loppuenergian kulutus on alhainen tai 
olematon. Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, niistä on päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Kuluttajan kannalta tärkeää ei ole primäärienergian käyttö vaan loppuenergian käyttö – se 
on ainoa mitattavissa oleva lukema ja näin ollen on samantekevää, onko sähkö tuotettu 
uusiutuvista energialähteistä vai ydinvoimasta. Sama koskee maakaasua, jota voidaan tuottaa 
myös jätteestä.

Tarkistus 116
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitteessä I 

(23) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitteessä I 
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vahvistetun yleisen kehyksen eräät osat 
tekniikan kehitykseen, määritellä 
menetelmät energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten sekä vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, niistä on päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

vahvistetun yleisen kehyksen eräät osat 
tekniikan kehitykseen, määritellä 
yhdenmukaistettu menetelmä
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten sekä vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, niistä on päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 117
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitteessä I 
vahvistetun yleisen kehyksen eräät osat 
tekniikan kehitykseen, määritellä 
menetelmät energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten sekä vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, niistä on päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(23) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitteessä I 
vahvistetun yleisen kehyksen eräät osat 
tekniikan kehitykseen, määritellä 
menetelmät energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten sekä vahvistaa yhteiset periaatteet 
ylijäämäenergiarakennusten määrittelylle. 
Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, niistä on päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että 40 prosenttia Euroopan energiasta käytetään rakennusalalla, 
tarvitaan viimeisimpien tekniikoiden ja mahdollisimman korkeiden normien todellista 
vauhdittamista riippuvuuden vähentämiseksi fossiilisista energialähteistä rakennusalalla.  
Rakennusalalla parhaan mahdollisen energiatehokkuuden vaatimus merkitsee 
ylijäämäenergiarakennusta.

Tarkistus 118
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitteessä I 
vahvistetun yleisen kehyksen eräät osat 
tekniikan kehitykseen, määritellä 
menetelmät energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten sekä vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, niistä on päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(23) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitteessä I 
vahvistetun yleisen kehyksen eräät osat 
tekniikan kehitykseen, määritellä 
menetelmät energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten sekä vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat tai jotka tuottavat energiaa.
Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, niistä on päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fi
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Tarkistus 119
Paul Rübig, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Koska valaistuksen osuus on tällä 
hetkellä noin 14 prosenttia EU:ssa 
käytetystä energiasta ja koska 
nykyaikaisilla valaistusjärjestelmillä 
voidaan säästää yli 80 prosenttia energiaa 
ja noudattaa samalla eurooppalaisia 
valaistusta koskevia normeja (kyseessä on 
laiminlyöty keino, joka mahdollistaisi, että 
EU voi saavuttaa vuoden 2020 tavoitteet), 
komission olisi ryhdyttävä asianmukaisiin 
toimiin valaistussuunnitteludirektiivin 
hyväksymiseksi, jotta täydennetään tässä 
direktiivissä asetettuja toimia ja 
pyrkimyksiä. Parempaan 
valaistussuunnitteluun perustuva 
energiatehokkuus ja energiatehokkaiden 
valaistuslähteiden käyttö yhdessä 
energiaa käyttäviä tuotteita koskevan 
direktiivin säännösten kanssa ovat 
merkittävä tekijä rakennusten 
energiatehokkuuden edistämisessä.

Or. en

Tarkistus 120
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa rakennusten
energiatehokkuuden parantamiseen 
liittyviä tavoitteita, koska rakennusala on 
monimutkainen ja kansalliset 
asuntomarkkinat eivät voi riittävällä 

(24) Rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen liittyviä tavoitteita voidaan 
tukea yhteisön tasolla toteutettavien 
toimien, erityisesti tiettyjen säännösten 
yhdenmukaistamisen avulla, joten yhteisö 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
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tavalla vastata energiatehokkuuden 
asettamiin haasteisiin, vaan tavoitteet 
voidaan toiminnan laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin
yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei saa ylittää
sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Jos komissio katsoo, että jäsenvaltiot hukkuvat jo vaatimuksiin, on syytä tiedustella, millä 
tavoin komissio olettaa saavuttavansa tämän tavoitteen. Toissijaisuusperiaate olisi otettava 
vakavasti.

Tarkistus 121
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen liittyviä tavoitteita, koska 
rakennusala on monimutkainen ja 
kansalliset asuntomarkkinat eivät voi 
riittävällä tavalla vastata 
energiatehokkuuden asettamiin haasteisiin, 
vaan tavoitteet voidaan toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 

(24) Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.
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mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä edistetään rakennusten 
energiatehokkuuden parantamista 
yhteisössä ottaen huomioon ulkoiset 
ilmasto-olosuhteet, paikalliset olosuhteet 
sekä sisäilmastolle asetetut vaatimukset ja 
kustannustehokkuus.

Tällä direktiivillä edistetään rakennusten 
energiatehokkuuden parantamista 
yhteisössä ottaen huomioon ulkoiset 
ilmasto-olosuhteet, paikalliset olosuhteet 
sekä sisäilmastolle asetetut vaatimukset ja 
energiatehokkuuden 
kustannusoptimaaliset tasot.

Or. en

Perustelu

Direktiiviin aiheeseen pitäisi sisältyä viittaus kustannusoptimaalisiin laskentamenetelmiin 
sekä vaipan osille ja rakennuksen teknisille järjestelmille asetettaviin tehokkuutta koskeviin 
vähimmäisvaatimuksiin että niiden soveltamiseen uusiin ja jo olemassa oleviin rakennuksiin.  
Nollatason nettomääräisen energiankulutuksen omaavia rakennuksia koskevat tavoitteet ovat 
direktiivin uudelleenlaadinnan tärkeä osa. Rakennusten energiatehokkuuden sertifioijien ja 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastajien koulutusta ja jäsenvaltioiden välistä 
keskinäistä tunnustamista koskevat vaatimukset olisi sisällytettävä direktiiviin.
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Tarkistus 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rakennusten ja niiden osien 
kokonaisenergiatehokkuuden 
laskentamenetelmän yleistä kehystä;

a) rakennusten ja niiden osien sekä 
rakennuksen vaipan komponenttien ja 
rakennuksen teknisten järjestelmien 
kokonaisenergiatehokkuuden 
laskentamenetelmän yleistä kehystä;

Or. en

Perustelu

Direktiiviin aiheeseen pitäisi sisältyä viittaus kustannusoptimaalisiin laskentamenetelmiin 
sekä vaipan osille ja rakennuksen teknisille järjestelmille asetettaviin tehokkuutta koskeviin 
vähimmäisvaatimuksiin että niiden soveltamiseen uusiin ja jo olemassa oleviin rakennuksiin.  
Nollatason nettomääräisen energiankulutuksen omaavia rakennuksia koskevat tavoitteet ovat 
direktiivin uudelleenlaadinnan tärkeä osa.  Rakennusten energiatehokkuuden sertifioijien ja 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastajien koulutusta ja jäsenvaltioiden välistä 
keskinäistä tunnustamista koskevat vaatimukset olisi sisällytettävä direktiiviin.

Tarkistus 124
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rakennusten ja niiden osien 
kokonaisenergiatehokkuuden
laskentamenetelmän yleistä kehystä;

a) rakennusten ja niiden osien 
kokonaisenergiatehokkuuden
laskentamenetelmää;

Or. pl

Perustelu

Fysiikan lait ovat samat kaikkialla Euroopassa. Paikallistasolla vain objektiivisilla 
parametreilla, kuten auringonvalon määrällä, niiden päivien määrällä, jolloin vallitsee 
määrätty lämpötila jne., on merkitystä.  Tällaiset tiedot on jo yhdenmukaistettu Euroopan 
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tasolla. Nykyiset täytäntöönpanotoimenpiteet erilaisine laskentamalleineen muodostavat 
tosiasiassa esteitä kaupalle, eivätkä vain jäsenvaltioiden välillä vaan myös alueiden välillä.  
Yhden menetelmän valitseminen mahdollistaa vertailun kaikilla tasoilla, jolloin vältytään 
nykyisen energiatehokkuusdirektiivin aiheuttamalta hämmingiltä.

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rakennusten ja niiden osien 
kokonaisenergiatehokkuuden 
laskentamenetelmän yleistä kehystä;

a) rakennusten ja niiden osien 
kokonaisenergiatehokkuuden 
laskentamenetelmää;

Or. en

Perustelu

Fysiikan lait ovat samat kaikkialla Euroopassa. Paikallisella tasolla ainoastaan objektiiviset 
parametrit, kuten auringonvalo ja lämmitystarveluku ovat tarpeellisia. Nämä tiedot on jo 
standardoitu Euroopan tasolla. Nykyiset täytäntöönpanotoimet erilaisine laskentamalleineen 
itse asiassa luovat esteitä kaupalle, ei ainoastaan jäsenvaltioiden vaan myös alueiden välille. 
Yksi ainoa menetelmä mahdollistaa tehokkaan vertailun kaikilla tasoilla, jolloin päästään 
nykyisen energiatehokkuusdirektiivin aiheuttamasta sekaannuksesta.

Tarkistus 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vähimmäisvaatimusten soveltamista 
sellaisten olemassa olevien rakennusten ja 
niiden osien energiatehokkuuteen, joihin 
tehdään laajamittaisia korjauksia;

c) vähimmäisvaatimusten soveltamista 
sellaisten olemassa olevien rakennusten ja 
niiden osien, joihin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, sekä rakennuksen vaipan 
komponenttien ja rakennuksen teknisten 
järjestelmien, jos niitä korvataan tai 
jälkiasennetaan, energiatehokkuuteen;
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Or. en

Perustelu

Direktiiviin aiheeseen pitäisi sisältyä viittaus kustannusoptimaalisiin laskentamenetelmiin 
sekä vaipan osille ja rakennuksen teknisille järjestelmille asetettaviin tehokkuutta koskeviin 
vähimmäisvaatimuksiin että niiden soveltamiseen uusiin ja jo olemassa oleviin rakennuksiin. 
Nollatason nettomääräisen energiankulutuksen omaavia rakennuksia koskevat tavoitteet ovat 
direktiivin uudelleenlaadinnan tärkeä osa. Rakennusten energiatehokkuuden sertifioijien ja 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastajien koulutusta ja jäsenvaltioiden välistä 
keskinäistä tunnustamista koskevat vaatimukset olisi sisällytettävä direktiiviin.

Tarkistus 127
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kansallisia suunnitelmia sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Rakennuksia, joiden hiilidioksidipäästöt ja primäärienergian käyttö ovat vähäiset tai 
olemattomat, ja siten selvästi jäsenvaltioiden vähimmäisnormien alapuolella, voidaan 
rakentaa ainoastaan vapaaehtoisuuteen perustuen. Näin ollen jäsenvaltiot eivät voi sitoutua 
siihen, että vuoteen 2020 mennessä tietty osuus rakennusten kokonaismäärästä on tällaisia 
rakennuksia. Vaikuttaa siltä, että 9 artiklan 5 kohdassa ehdotettu säännös olisi askel kohti 
EU:n suoria vaatimuksia alhaisen ja olemattoman energian taloista (subsidiaritetti).
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Tarkistus 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kansallisia suunnitelmia sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

d) kansallisia suunnitelmia sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
joilla on nollatason nettomääräinen 
energiankulutus;

Or. en

Perustelu

Direktiiviin aiheeseen pitäisi sisältyä viittaus kustannusoptimaalisiin laskentamenetelmiin 
sekä vaipan osille ja rakennuksen teknisille järjestelmille asetettaviin tehokkuutta koskeviin 
vähimmäisvaatimuksiin että niiden soveltamiseen uusiin ja jo olemassa oleviin rakennuksiin. 
Nollatason nettomääräisen energiankulutuksen omaavia rakennuksia koskevat tavoitteet ovat 
direktiivin uudelleenlaadinnan tärkeä osa. Rakennusten energiatehokkuuden sertifioijien ja 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastajien koulutusta ja jäsenvaltioiden välistä 
keskinäistä tunnustamista koskevat vaatimukset olisi sisällytettävä direktiiviin.

Tarkistus 129
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kansallisia suunnitelmia sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

d) kansallisia suunnitelmia ja tavoitteita 
sellaisten rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi, joilla on nollatason 
nettomääräinen primäärienergiankulutus, 
tai jotka ovat 
ylijäämäenergiarakennuksia;

Or. en
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Perustelu

Ottaen huomioon, että 40 prosenttia Euroopan energiasta käytetään rakennusalalla, ottaen 
huomioon ilmastokriisin sekä sen, että työllisyyttä olisi edistettävä, tarvitaan kiireisiä ja 
tehokkaita toimintalinjoja ja toimenpiteitä kohti parhaita saatavilla olevia tekniikoita ja 
korkeimpia normeja. Ensisijaisena tavoitteena on oltava kokonaisenergiankulutuksen 
vähentämisen rakennusalalla.

Tarkistus 130
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kansallisia suunnitelmia sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi,
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

d) kansallisia suunnitelmia ja tavoitteita 
ylijäämäenergiarakennusten lukumäärän
kasvattamiseksi;

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että 40 prosenttia Euroopan energiasta käytetään rakennusalalla, 
tarvitaan viimeisimpien tekniikoiden ja mahdollisimman korkeiden normien todellista 
vauhdittamista riippuvuuden vähentämiseksi fossiilisista energialähteistä rakennusalalla.

Tarkistus 131
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kansallisia suunnitelmia sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

d) kansallisia suunnitelmia 
ylijäämäenergiarakennusten sekä 
sellaisten rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat;
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Or. en

Perustelu

Ylijäämäenergiarakennukset, jotka tuottavat enemmän energiaa kuin kuluttavat, ovat jo 
teknisesti toteutettavissa. Tästä syystä nämä rakennukset on mainittava tässä 
uudelleenlaaditussa ehdotuksessa.

Tarkistus 132
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kansallisia suunnitelmia sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

d) kansallisia suunnitelmia sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat tai jotka tuottavat energiaa;

Or. fi

Tarkistus 133
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kansallisia suunnitelmia sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

d) kansallisia suunnitelmia sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
joilla loppuenergian kulutus on alhainen
tai olematon;

Or. de
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Perustelu

Kuluttajan kannalta tärkeää ei ole primäärienergian käyttö vaan loppuenergian käyttö – se 
on ainoa mitattavissa oleva lukema ja näin ollen on samantekevää, onko sähkö tuotettu 
uusiutuvista energialähteistä vai ydinvoimasta. Sama koskee maakaasua, jota voidaan tuottaa 
myös jätteestä.

Tarkistus 134
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) rakennusten lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien säännöllisiä 
tarkastuksia

f) rakennusten lämmityskattiloiden ja 
ilmastointijärjestelmien säännöllisiä 
tarkastuksia sekä lämmitysjärjestelmän 
arviointia rakennuksissa, joissa 
lämmityskattilat ovat yli 15 vuotta vanhoja

Or. de

Perustelu

EN 15378 -standardin avulla voidaan kertatarkastus suorittaa ilman suurempia ponnisteluja. 
Sen perusteella voidaan antaa suosituksia vanhojen lämmitysjärjestelmien 
nykyaikaistamisesta. Vaikka työskentely EN 15378 -standardia noudattaen edistyy, tämä ei 
tarkoita, että tarkastusta voidaan laiminlyödä.

Tarkistus 135
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) Energiatehokkuustodistusten ja 
tarkastusraporttien riippumattomat 
valvontajärjestelmät

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Vaatimus riippumattoman valvontajärjestelmän perustamisesta ja edellä mainittujen 
tarkastusten tekemisestä sekä energiatehokkuustodistusten myöntämisestä lisää 
suhteettomasti byrokraattista rasitetta. Tällainen valvontajärjestelmä sitoisi resursseja, jotka 
olisi parempi sijoittaa todellisiin energiansäästötoimiin sen sijaan, että niitä tuhlataan uusien 
hallintomenettelyjen luomiseen.

Tarkistus 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) rakennusten energiatehokkuuden 
sertifioijien ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastajien 
koulutusta ja jäsenvaltioiden välistä 
keskinäistä tunnustamista koskevia 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Direktiiviin aiheeseen pitäisi sisältyä viittaus kustannusoptimaalisiin laskentamenetelmiin 
sekä vaipan osille ja rakennuksen teknisille järjestelmille asetettaviin tehokkuutta koskeviin 
vähimmäisvaatimuksiin ja niiden soveltamiseen uusiin ja jo olemassa oleviin rakennuksiin. 
Nollatason nettomääräisen energiankulutuksen omaavia rakennuksia koskevat tavoitteet ovat 
direktiivin uudelleenlaadinnan tärkeä osa. Rakennusten energiatehokkuuden sertifioijien ja 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastajien koulutusta ja jäsenvaltioiden välistä 
keskinäistä tunnustamista koskevat vaatimukset olisi sisällytettävä direktiiviin.

Tarkistus 137
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) kansallisia suunnitelmia rakennus-, 
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vuokra- ja 
rakennussuojelulainsäädännön esteiden 
poistamiseksi ja rahoituskannusteiden 
luomiseksi.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kehotettava luomaan lisää taloudellisia kannusteita, esim. 
verolainsäädäntöön, ja poistamaan rakennus-, vuokra- ja rakennussuojelulainsäädäntöön 
liittyvät esteet, mukaan luettuina säännöt, jotka koskevat energiansäästöön liittyviä 
nykyaikaistamistöitä ja olemassa olevia vaatimuksia muistomerkeiksi luokiteltavien 
rakennusten kohdalla.

Tarkistus 138
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan, 
paikan päällä tuotettavan energian 
vähimmäisosuutta uusissa ja 
kunnostetuissa rakennuksissa.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvan energian käytön liittäminen tiiviisti rakennuksiin on ratkaisevan tärkeää, jotta 
varmistetaan, että EU saavuttaa uusiutuvan energian 20 prosentin osuutta vuoteen 2020 
mennessä koskevan kunnianhimoisen tavoitteensa ja vähentää energiariippuvuuttaan. Nyt on 
tilaisuus muuttaa rakennukset itsenäisiksi energiantuottajiksi.

Lisäksi tämä on sopusoinnussa uuden uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin kanssa.
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Tarkistus 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) 'rakennuksen osilla' tarkoitetaan 
samaan rakennukseen kuuluvia, 
erilliseen käyttöön tarkoitettuja 
huoneistoja tai yksiköitä;

Or. en

Perustelu

Ilmaisua "ja niiden osat" käytetään monissa direktiivin artikloissa. Näin ollen sille olisi 
annettava määritelmä; muussa tapauksessa on olemassa riski, että ilmaisun saatetaan tulkita 
käsittävän komponentit ja rakennuksen tekniset järjestelmät. Sitä käytetään sertifiointia 
koskevissa artikloissa tarkoittamaan erilliseen käyttöön tarkoitettujen monta perheasuntoa 
käsittävien rakennusten ja liikerakennusten osia, kuten huoneistoja ja toimistoja.

Tarkistus 140
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) 'nollatason nettomääräisen 
primäärienergiankulutuksen omaavalla 
rakennuksella' tarkoitetaan rakennusta, 
jonka vuosittainen primäärienergian 
kokonaiskulutus on yhtä suuri kuin sen 
paikan päällä tuotetun, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian määrä;

Or. en

Perustelu

Nollaenergiarakennukset on määriteltävä tässä direktiivissä.
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Tarkistus 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) 'nollatason nettomääräisen 
energiankulutuksen omaavalla 
rakennuksella' tarkoitetaan rakennusta, 
jonka vuosittainen primäärienergian 
kokonaiskulutus ei ylitä uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan, paikan päällä 
tuotetun energian määrää;

Or. en

Perustelu

Tekstiin olisi lisättävä 'nollatason nettomääräisen energiankulutuksen omaavan rakennuksen' 
määritelmä.

Tarkistus 142
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) 'ylijäämäenergiarakennuksella' 
tarkoitetaan rakennusta, jonka kohdalla 
uusiutuvista energialähteistä paikan 
päällä tuotetun energian määrä on 
suurempi kuin rakennuksen vuosittain 
kuluttaman primäärienergian määrä;

Or. en
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Perustelu

Tarvitaan 'ylijäämäenergiarakennusten' määritelmä, koska niihin viitataan 9 artiklaan 
esitetyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 143
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b) 'ylijäämäenergiarakennuksella' 
tarkoitetaan rakennusta, jonka 
vuosittainen primäärienergian 
kokonaiskulutus on alhaisempi kuin sen 
paikan päällä tuotetun, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian määrä;

Or. en

Perustelu

Ylijäämäenergiarakennukset on määriteltävä tässä direktiivissä.

Tarkistus 144
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’rakennuksen teknisillä järjestelmillä’ 
tarkoitetaan teknisiä laitteita, joita 
käytetään lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon, veden lämmitykseen, 
valaistukseen tai sähköntuotantoon tai 
näiden yhdistelmään;

2) ’rakennuksissa olevilla teknisillä 
järjestelmillä’ tarkoitetaan teknisiä laitteita,
jotka on tarkoitettu lämmitykseen, 
jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, veden 
lämmitykseen, valaistukseen tai 
sähköntuotantoon tai näiden yhdistelmään, 
jotka on asennettu rakennukseen ja joita 
hyödynnetään yksinomaan kyseisessä 
rakennuksessa, tai teknisiä laitteita, jotka 
on tarkoitettu hoitamaan näitä samoja 
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tehtäviä useampien rakennusten 
tarpeiden tyydyttämiseksi;

Or. pl

Perustelu

Kaikki tekniset järjestelmät eivät aina ole kyseisissä rakennuksissa. Kuten käytäntö osoittaa, 
usein niitä hyödynnetään rakennusryhmässä, esimerkiksi asuntoalueilla.

Tarkistus 145
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’rakennuksen teknisillä järjestelmillä’ 
tarkoitetaan teknisiä laitteita, joita 
käytetään lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon, veden lämmitykseen, 
valaistukseen tai sähköntuotantoon tai 
näiden yhdistelmään;

2) ’rakennuksen teknisillä järjestelmillä’
tarkoitetaan energiaa käyttäviä teknisiä 
laitteita, joita käytetään lämmitykseen, 
jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, veden 
lämmitykseen, valaistukseen tai 
sähköntuotantoon tai näiden yhdistelmään;

Or. en

Perustelu

Komission esittämä määritelmä ei ole täysin selkeä. Esimerkiksi avoin ikkuna tai lasijulkisivu, 
jossa on aukkoja, tarjoavat ilmanvaihtoa ja jäähdytystä nollatason energiankulutuksella, eikä 
energiatehokkuutta koskevien, 8 artiklan mukaisten vähimmäisvaatimusten asettaminen niille 
ole järkevää.  Nämä osat ovat tyypillisiä esimerkkejä "rakennuksen vaipan" osista, jotka 
kuuluvat määritelmän (5) alaisuuteen.
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Tarkistus 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’rakennuksen teknisillä järjestelmillä’ 
tarkoitetaan teknisiä laitteita, joita 
käytetään lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon, veden lämmitykseen, 
valaistukseen tai sähköntuotantoon tai 
näiden yhdistelmään;

2) ’rakennuksen teknisillä järjestelmillä’ 
tarkoitetaan teknisiä laitteita, joita 
käytetään lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon, veden lämmitykseen, 
valaistukseen tai sähköntuotantoon, 
mittaus-, seuranta- ja 
valvontajärjestelmiin tai näiden 
yhdistelmään;

Or. en

Tarkistus 147
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) 'lämmitysjärjestelmällä' tarkoitetaan 
lämmönlähteen(-lähteiden), 
lämmönjakelun ja lämmönerityksen 
järjestelmää, joka tarvitaan sisätilojen ja 
vesijohtoveden (kotitalouden lämmin 
käyttövesi) lämmittämiseen 
rakennuksissa, kaikki automaattiset 
hallintalaitteet mukaan lukien, joilla 
varmistetaan mukavuus ja 
energiansäästöt;

Or. en

Perustelu

'Lämmitysjärjestelmä' on mainittu komission ehdotuksissa, jotka koskevat artikloja 8, 10, 13 
ja 16, ja näin ollen sille olisi siis annettava määritelmä.
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Tarkistus 148
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’rakennuksen energiatehokkuudella’ 
tarkoitetaan laskettua tai mitattua 
energiamäärää, joka tarvitaan rakennuksen 
tyypilliseen käyttöön liittyvän 
energiatarpeen täyttämiseen ja johon 
sisältyy muun muassa lämmitykseen, 
veden lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon ja valaistukseen käytetty 
energia;

3) ’rakennuksen energiatehokkuudella’ 
tarkoitetaan laskettua tai todella kulutettua 
energiamäärää, joka tarvitaan rakennuksen 
tyypilliseen käyttöön liittyvän 
energiatarpeen täyttämiseen ja johon 
sisältyy muun muassa lämmitykseen, 
veden lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon, kiinteisiin 
valaistusjärjestelmiin, 
aurinkosuojaukseen ja passiiviseen 
aurinkoenergiajärjestelmään käytetty 
energia; se on ilmoitettava kWh/m2 
vuodessa;

Or. de

Perustelu

Terminologian yhdenmukaistaminen – tässä tapauksessa liitteen I kohdan 1 kanssa.

Passiiviset aurinkoenergiajärjestelmät voivat johtaa lämmitystarpeen vähenemiseen ja siten 
kustannussäästöihin. Samanaikaisesti varjostaminen voi vähentää jäähdytystarpeita ja siten 
myös kustannuksia. Molemmissa tapauksissa rakennusten energiavaatimukset pienenevät.

Tarkistus 149
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’rakennuksen energiatehokkuudella’
tarkoitetaan laskettua tai mitattua
energiamäärää, joka tarvitaan 
rakennuksen tyypilliseen käyttöön liittyvän 
energiatarpeen täyttämiseen ja johon 
sisältyy muun muassa lämmitykseen, 

3)’rakennuksen energiatehokkuudella’
tarkoitetaan laskettua tai mitattua
primäärienergiamäärää, joka tarvitaan 
rakennuksen tyypilliseen käyttöön liittyvän 
energiatarpeen täyttämiseen ja johon 
sisältyy muun muassa lämmitykseen, 
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veden lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon ja valaistukseen käytetty 
energia;

veden lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon ja valaistukseen käytetty 
energia; se on ilmaistava yksiköissä 
kWh/m2 vuodessa;

Or. en

Perustelu

'Rakennuksen energiatehokkuuden' määrittelyä olisi selvennettävä sen varmistamiseksi, että 
se on ilmaistu primäärienergian tarpeen muodossa. Tämä on ainoa indikaattori, joka tarjoaa 
luotettavaa tietoa rakennuksen energiankäytöstä.

Tarkistus 150
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’rakennuksen energiatehokkuudella’ 
tarkoitetaan laskettua tai mitattua 
energiamäärää, joka tarvitaan 
rakennuksen tyypilliseen käyttöön liittyvän 
energiatarpeen täyttämiseen ja johon 
sisältyy muun muassa lämmitykseen, 
veden lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon ja valaistukseen käytetty 
energia;

3) ’rakennuksen energiatehokkuudella’
tarkoitetaan laskettua tai mitattua
primäärienergiamäärää, joka tarvitaan
rakennuksen tyypilliseen käyttöön liittyvän 
energiatarpeen täyttämiseen ja johon 
sisältyy muun muassa lämmitykseen, 
veden lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon ja valaistukseen käytetty 
energia;

Or. en

Perustelu

Määritelmä olisi ilmaistava selvästi primäärienergian tarpeena, koska se on luotettavin tieto.
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Tarkistus 151
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’rakennuksen energiatehokkuudella’
tarkoitetaan laskettua tai mitattua
energiamäärää, joka tarvitaan rakennuksen 
tyypilliseen käyttöön liittyvän 
energiatarpeen täyttämiseen ja johon 
sisältyy muun muassa lämmitykseen, 
veden lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon ja valaistukseen käytetty 
energia;

3) ’rakennuksen energiatehokkuudella’
tarkoitetaan laskettua energiamäärää, joka 
tarvitaan rakennuksen tyypilliseen käyttöön 
liittyvän energiatarpeen täyttämiseen ja 
johon sisältyy muun muassa lämmitykseen, 
veden lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon ja valaistukseen käytetty
energia;

Or. en

Perustelu

Rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin olisi sisällettävä 'energiatehokkuuden' 
yksiselitteinen määritelmä. Nykyisessä tekstissä oleva määritelmä perustuu energian tarpeen 
laskemiseen tai vaihtoehtoisesti mittaamiseen. On olemassa vaara, että tulokset voisivat olla 
hyvin erilaisia. Näin ollen laskemisen olisi pysyttävä ainoana menetelmänä ja perustuttava 
yhdenmukaistettuun eurooppalaiseen menetelmään.

Tarkistus 152
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’rakennuksen energiatehokkuudella’
tarkoitetaan laskettua tai mitattua 
energiamäärää, joka tarvitaan rakennuksen 
tyypilliseen käyttöön liittyvän 
energiatarpeen täyttämiseen ja johon 
sisältyy muun muassa lämmitykseen, 
veden lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon ja valaistukseen käytetty 
energia;

3) ’rakennuksen energiatehokkuudella’
tarkoitetaan laskettua tai mitattua 
energiamäärää, joka tarvitaan rakennuksen 
tyypilliseen käyttöön liittyvän 
energiatarpeen täyttämiseen ja johon 
sisältyy muun muassa lämmitykseen, 
veden lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon, aurinkolämmön 
passiiviseen hyödyntämiseen, 
aurinkovarjostukseen ja valaistukseen 



AM\768653FI.doc 75/106 PE420.139v01-00

FI

käytetty energia; se on ilmaistava 
yksiköissä kWh/m2 vuodessa;

Or. en

Perustelu

'Rakennuksen energiatehokkuuden' määritelmän olisi sisällettävä lämmityksen vähentäminen 
ja jäähdytyksen vähentäminen. KWh/m2 vuodessa on ainoa indikaattori, joka tarjoaa 
luotettavaa tietoa rakennuksen energiankäytöstä.

Tarkistus 153
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’primäärienergialla’ tarkoitetaan 
uusiutuvista tai uusiutumattomista lähteistä
tuotettua energiaa, jota ei ole muunnettu 
millään prosessilla;

4) ’primäärienergialla’ tarkoitetaan 
uusiutuvista tai uusiutumattomista 
energialähteistä peräisin olevaa energiaa, 
jota ei ole muunnettu millään prosessilla;

Or. en

Perustelu

Määritelmien olisi oltava yhdenmukaisia EU:n eri politiikoissa. Sanamuodon muuttamista 
ehdotetaan suoran viittauksen tekemiseksi 'uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian' 
määritelmään siinä muodossa kuin sitä on ehdotettu Euroopan parlamentin täysistunnossa 
17. joulukuuta 2008 hyväksytyn, uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa koskevan 
direktiivin 2 a) artiklassa.

Tarkistus 154
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’primäärienergialla’ tarkoitetaan 4) ’primäärienergialla’ tarkoitetaan 
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uusiutuvista tai uusiutumattomista 
lähteistä tuotettua energiaa, jota ei ole 
muunnettu millään prosessilla;

uusiutumattomista lähteistä tuotettua 
energiaa, jota ei ole muunnettu millään 
prosessilla;

Or. de

Perustelu

Jos uusiutuvat energianlähteet sisällytetään määritelmään, ei matalaenergiataloja olisi, sillä 
jopa aurinkoenergian on läpikäytävä muutosprosessi. Uusiutuvien energialähteiden 
sisällyttäminen menisi liian pitkälle.

Tarkistus 155
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) 'uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevalla energialla' tarkoitetaan 
uusiutuvista, muista kuin fossiilisista 
energialähteistä peräisin olevaa energiaa: 
tuuli-, aurinko-, maalämpö-, ilmalämpö-, 
vesilämpö- ja valtamerienergia, 
vesivoima, biomassa, kaatopaikoilla ja 
jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja 
biokaasu;

Or. en

Perustelu

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla on tärkeä rooli uudelleenlaaditussa 
ehdotuksessa, ja näin ollen se olisi siis määriteltävä. Määritelmien olisi oltava yhdenmukaisia 
EU:n eri politiikoissa. Ehdotettu määritelmä on uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 
energiaa koskevan direktiivin, sellaisena kuin se hyväksyttiin Euroopan parlamentin 
täysistunnossa 17. joulukuuta 2008, 2 a) artiklan mukainen.
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Tarkistus 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’rakennuksen vaipalla’ tarkoitetaan 
rakennuksen osia, jotka erottavat sen 
sisätilat ulkoympäristöstä ja joihin 
sisältyvät ikkunat, seinät, perustukset, 
pohjalaatta, sisäkatto, ulkokatto ja eristys;

5) ’rakennuksen vaipalla’ tarkoitetaan 
rakennuksen kanssa yhteenkuuluvia 
komponentteja, jotka erottavat sen sisätilat 
ulkoympäristöstä;

Or. en

Perustelu

Määritelmien välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi "rakennuksen vaipan" 
määritelmässä sana "osia" olisi korvattava sanalla "komponentteja", koska "vaipan 
komponentti" on nyt määritelty ehdotetussa uudessa määritelmässä. Osat (nyt komponentit), 
jotka kuuluvat rakennuksen vaippaan, voidaan jättää pois, koska nyt ne esitetään ehdotetussa 
"vaipan komponentin" määritelmässä. Termin "yhteenkuuluva" hyöty on siinä, että sen avulla 
nimetään ne komponentit, jotka ovat lämpövaipan toiminnallisia osia.

Tarkistus 157
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’rakennuksen vaipalla’ tarkoitetaan 
rakennuksen osia, jotka erottavat sen 
sisätilat ulkoympäristöstä ja joihin 
sisältyvät ikkunat, seinät, perustukset, 
pohjalaatta, sisäkatto, ulkokatto ja eristys;

5) ’rakennuksen vaipalla’ tarkoitetaan 
rakennuksen kiinteitä osia, jotka erottavat 
sen sisätilat ulkoympäristöstä ja joihin 
sisältyvät ikkunat, varjostusjärjestelmät ja 
menetelmät, seinät, perustukset, 
pohjalaatta, sisäkatto, ulkokatto ja eristys, 
jotka vaikuttavat rakennuksen 
energiatehokkuuteen ja joita rakennuksen 
tekninen järjestelmä ei kata;

Or. fr
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Perustelu

Rakennuksen vaippa koskee rakennuksen kaikkia osia. On tärkeätä huolehtia, että 
rakennuksen yksittäisiin osiin sovelletaan samoja energiatehokkuuskriteereitä kuin 
rakennuksen teknisiin järjestelmiin.

Tarkistus 158
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’rakennuksen vaipalla’ tarkoitetaan 
rakennuksen osia, jotka erottavat sen 
sisätilat ulkoympäristöstä ja joihin 
sisältyvät ikkunat, seinät, perustukset, 
pohjalaatta, sisäkatto, ulkokatto ja eristys;

5) ’rakennuksen vaipalla’ tarkoitetaan 
rakennuksen osia, jotka erottavat sen 
sisätilat ulkoympäristöstä ja joihin 
sisältyvät ikkunat, seinät, perustukset, 
pohjalaatta, sisäkatto, ulkokatto ja kaikki 
eristysjärjestelmät;

Or. fr

Perustelu

Eristys ei ole yksittäinen tuote tai pelkkä tekniikka. On olemassa erilaisia eristysjärjestelmiä, 
joiden tarkoituksena on kattaa rakennuksen vaipan eri osat (katto, seinät, ikkunat, lämpösillat 
jne.). On syytä tarkentaa, että näin ollen on tarpeen ottaa kaikki eristysjärjestelmät huomioon 
tässä määritelmässä.

Tarkistus 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’rakennuksen vaipalla’ tarkoitetaan 
rakennuksen osia, jotka erottavat sen 
sisätilat ulkoympäristöstä ja joihin 
sisältyvät ikkunat, seinät, perustukset, 
pohjalaatta, sisäkatto, ulkokatto ja eristys;

5) ’rakennuksen vaipalla’ tarkoitetaan niitä
rakennuksen osia, jotka erottavat sen 
sisätilat ulkoympäristöstä;
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Or. en

Perustelu

Rakennuksen vaippa olisi määriteltävä erillään vaipan komponenteista.

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) 'vaipan komponentilla' tarkoitetaan 
rakennuksen yksittäistä ja kiinteästi 
siihen kuuluvaa osaa, mukaan lukien 
ikkunat, varjostus, ulko-ovet, seinät, 
perustukset, pohjalaatta, sisäkatto, 
ulkokatto ja eristys, jotka vaikuttavat 
rakennuksen energiatehokkuuteen ja 
jotka eivät ole rakennuksen teknisen 
järjestelmän osia;

Or. en

Perustelu

'Vaipan komponentin' määritelmä on tarpeen, jotta vältetään sitä, että jäsenvaltiot antavat 
komponenteille monia erilaisia tulkintoja, ja jotta varmistetaan, että rakennuksen vaipan 
yksittäiset osat ovat tehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten alaisia samalla tavoin kuin 
rakennuksen tekniset järjestelmätkin.  Näin myös asetetaan vaipan komponentit samaan 
asemaan kuin rakennuksen tekniset järjestelmät, kun lasketaan eri investointikustannusten 
optimaalisia tasoja rakennuksen elinkaaren aikana.
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Tarkistus 161
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) 'vaipan komponentilla' tarkoitetaan 
rakennuksen yksittäistä ja kiinteästi 
siihen kuuluvaa osaa, mukaan lukien 
ikkunat, varjostus, seinät, perustukset, 
pohjalaatta, sisäkatto, ulkokatto ja eristys, 
jotka vaikuttavat rakennuksen 
energiatehokkuuteen ja jotka eivät ole 
rakennuksen teknisen järjestelmän osia;

Or. en

Perustelu

'Vaipan komponentin' määritelmä on tarpeen, jotta vältetään sitä, että jäsenvaltiot antavat 
komponenteille monia erilaisia tulkintoja, ja jotta varmistetaan, että rakennuksen vaipan 
yksittäiset osat ovat tehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten alaisia samalla tavoin kuin 
rakennuksen tekniset järjestelmätkin.

Tarkistus 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) 'vaipan komponentilla' tarkoitetaan 
rakennuksen yksittäistä osaa, joka 
vaikuttaa rakennuksen 
energiatehokkuuteen, jota rakennuksen 
teknisen järjestelmän määritelmä ei kata 
ja joka käsittää ikkunat, ulko-ovet, 
varjostuksen, seinät, perustukset, 
pohjalaatan, sisäkaton ja ulkokaton 
(eristys mukaan lukien);

Or. en
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Perustelu

'Komponentin/osan' määritelmä olisi lisättävä 2 artiklaan, jotta vältetään sitä, että 
jäsenvaltiot antavat komponenteille moniselitteisiä tulkintoja, ja jotta varmistetaan, että 
rakennuksen vaipan yksittäiset osat ovat tehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten alaisia 
samalla tavoin kuin rakennuksen tekniset järjestelmät ja että ne asetetaan samaan asemaan 
niiden kanssa, kun lasketaan kustannusten optimaalisia tasoja rakennuksen elinkaaren 
aikana.. 

Tarkistus 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) "eristysjärjestelmällä" tarkoitetaan 
kaikkia järjestelyjä, joilla pyritään 
vähentämään lämmönhukkaa ja 
hiilidioksidipäästöjä rakennuksen 
vaipasta etenkin seuraavien osien ollessa 
kyseessä:
– ulkokatot,
– seinät, lattiat ja sisäkatot,
– ikkunat, ikkunalaudat ja 
rullakaihdinkotelot,
– lämpösillat ja
– rakennuksen kaikenlaiset rakenteelliset 
liitokset, jotka aiheuttavat 
lämmönhukkaa;

Or. fr

Perustelu

Tekstin selventämiseksi on syytä tarkentaa eristysjärjestelmiä sen perusteella, mitä 
rakennuksen vaipan osia ne koskevat ja korostaa niitä eristyksen osia, joiden tarkoituksena on 
vähentää lämmönhukkaa ja hiilidioksidipäästöjä. Taloudellisen kannattavuuden vuoksi on 
syytä tarkastella kutakin järjestelmää, jotta voidaan määrittää, mitkä vähentävät kaikkein 
parhaiten lämmönhukkaa ja hiilidioksidipäästöjä.



PE420.139v01-00 82/106 AM\768653FI.doc

FI

Tarkistus 164
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’laajamittaiselle korjauksella’ 
tarkoitetaan rakennuksen korjausta, jossa

6) ’laajamittaiselle korjauksella’ 
tarkoitetaan sellaisia yhden rakennuksen
tai samankaltaisten rakennusten ryhmän 
muutostöitä, joiden muutoksiin tai 
sellaisiin teknisiin järjestelmiin, joita 
käytetään lämmitykseen, jäähdytykseen, 
ilmanvaihtoon tai lämmön talteenottoon, 
liittyvien töiden kokonaiskustannukset 
ovat yli 1/3 nykyaikaistettavien kohteiden 
arvosta, rakennusmaan arvo pois lukien;

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen 
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten 
kokonaiskustannukset ovat yli 25 
prosenttia rakennuksen arvosta, 
rakennusmaan arvo pois lukien, tai
b) korjaus koskee yli 25:tä prosenttia 
rakennuksen vaipasta;

Or. pl

Perustelu

Korjausten ei pidä koskea välttämättä rakennuksen vaippaa, vaan ne voivat koskea 
esimerkiksi vähäistä hyötyrakenteiden lisäystä ja myös parvekkeiden eristämistä seinillä ja 
katon muutostöitä. Parempi siis olla rajoittamatta niitä keinotekoisesti prosenttiosuuteen 
rakennuksen vaipasta. Rakennuksen arvon käyttäminen kriteerinä antaa suunnittelijoille 
suuremman liikkumavaran päätösten teossa.

Tarkistus 165
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’laajamittaiselle korjauksella’ 6) ’laajamittaiselle korjauksella’ 
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tarkoitetaan rakennuksen korjausta, jossa tarkoitetaan rakennuksen korjausta, jossa
a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen 
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten 
kokonaiskustannukset ovat yli 
25 prosenttia rakennuksen arvosta, 
rakennusmaan arvo pois lukien, tai

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen 
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten 
kokonaiskustannukset ovat yli 
10 prosenttia rakennuksen arvosta, 
rakennusmaan arvo pois lukien, tai

b) korjaus koskee yli 25:tä prosenttia
rakennuksen vaipasta;

b) korjaus koskee yli 10:tä prosenttia
rakennuksen vaipasta;

Or. en

Tarkistus 166
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’laajamittaiselle korjauksella’ 
tarkoitetaan rakennuksen korjausta, jossa

6) ’laajamittaiselle korjauksella’ 
tarkoitetaan rakennuksen korjausta, jossa

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen 
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten 
kokonaiskustannukset ovat yli
25 prosenttia rakennuksen arvosta, 
rakennusmaan arvo pois lukien, tai

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen 
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten 
kokonaiskustannukset ovat yli
15 prosenttia rakennuksen arvosta, jolloin 
arvon on perustuttava rakentamisen 
nykykustannuksiin, rakennusmaan arvo 
pois lukien, tai

b) korjaus koskee yli 25:tä prosenttia
rakennuksen vaipasta;

b) korjaus koskee yli 15:tä prosenttia
rakennuksen vaipasta;

Or. en

Perustelu

'Laajamittaisen korjauksen' määritelmään sisältyviä rajoja on alennettava, jotta mahdollisia 
energiatehokkuuden parannuksia hyödynnettäisiin paremmin. Poikkeusten tekeminen 
suhteellisen laajamittaisten korjausten kohdalla on mahdollista, vaikka kynnys alennettaisiin 
15 prosenttiin. Joka tapauksessa viittaus rakennusten arvon laskemiseen on 
yhdenmukaistettava koko Euroopassa, ja sen pitäisi perustua rakentamiskustannuksiin.
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Tarkistus 167
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’laajamittaiselle korjauksella’ 
tarkoitetaan rakennuksen korjausta, jossa

6) ’laajamittaiselle korjauksella’ 
tarkoitetaan rakennuksen korjausta, jossa

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen 
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten 
kokonaiskustannukset ovat yli 
25 prosenttia rakennuksen arvosta, 
rakennusmaan arvo pois lukien, tai

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen 
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten 
kokonaiskustannukset ovat yli 
15 prosenttia rakennuksen arvosta, 
rakennusmaan arvo pois lukien, tai

b) korjaus koskee yli 25:tä prosenttia
rakennuksen vaipasta;

b) korjaus koskee yli 15:tä prosenttia
rakennuksen vaipasta;

Or. en

Perustelu

Tarvitsemme pidemmälle tähtäävän kynnysarvon 'laajamittaiselle korjaukselle', koska näin 
lisätään rakennusten energiatehokkuuden kannalta tärkeimpien kustannusoptimaalisten 
komponenttien käyttöä.

Tarkistus 168
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen 
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten 
kokonaiskustannukset ovat yli 
25 prosenttia rakennuksen arvosta, 
rakennusmaan arvo pois lukien, tai

a) rakennuksen vaippaan, 
eristysjärjestelmät mukaan luettuina, tai 
rakennuksen teknisiin järjestelmiin 
liittyvien korjausten kokonaiskustannukset 
ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, 
rakennusmaan arvo pois lukien, tai

Or. fr
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Perustelu

Olisi tarpeen korostaa selvästi, että korjaustöihin, jotka koskevat rakennuksen vaippaa, on 
sisällytettävä eristysjärjestelmät, jotta voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Tarkistus 169
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen 
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten 
kokonaiskustannukset ovat yli 
25 prosenttia rakennuksen arvosta, 
rakennusmaan arvo pois lukien, tai

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen 
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten 
kokonaiskustannukset ovat yli 
25 prosenttia rakennuksen arvosta (jolloin 
tämä arvo perustuu rakentamisen 
nykykustannuksiin kyseisessä 
jäsenvaltiossa), rakennusmaan arvo pois 
lukien, tai

Or. en

Perustelu

On tärkeää yhdenmukaistaa rakennusten arvon laskemistapa jäsenvaltioissa; tämän vuoksi 
ehdotetaan, että arvo perustuu rakennuskustannusten arvoon jäsenvaltioissa, jotta koko 
Euroopan unionissa voitaisiin noudattaa yhteistä lähestymistapaa.

Tarkistus 170
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen 
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten 
kokonaiskustannukset ovat yli 
25 prosenttia rakennuksen arvosta, 
rakennusmaan arvo pois lukien, tai

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen 
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten 
kokonaiskustannukset ovat yli 
25 prosenttia rakennuksen arvosta, 
rakennusmaan arvo pois lukien (kukin 
jäsenvaltio päättää kansallisella tasolla 
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rakennuksen ja maan arvon 
määrittämisen kriteereistä), tai

Or. en

Perustelu

Arvon määrittämisen kriteereistä on päätettävä kansallisella tasolla, koska eri jäsenvaltioissa 
vallitsevat erilaiset olosuhteet.

Tarkistus 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korjaus koskee yli 25:tä prosenttia 
rakennuksen vaipasta;

b) korjaus koskee yli 25:tä prosenttia 
rakennuksen vaipasta ja korjauksella on 
suora vaikutus rakennuksen 
energiatehokkuuteen;

Or. en

Perustelu

Tätä selvennystä tarvitaan, jotta vältetään huoltotöiden, esimerkiksi uudelleenmaalauksen, 
sisällyttäminen laajamittaisen korjauksen määritelmään.

Tarkistus 172
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korjaus koskee yli 25:tä prosenttia 
rakennuksen vaipasta;

b) korjaus koskee yli 25:tä prosenttia 
rakennuksen vaipasta, lukuun ottamatta 
säännölliseen huoltoon liittyviä 
toimintoja, kuten uudelleenmaalausta;
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Or. en

Perustelu

On yhä epäselvää, miten määritellään laajamittainen kunnostus. Sillä, että korjaus koskee 
25:tä prosenttia rakennuksen vaipasta, voitaisiin mahdollisesti tarkoittaa yksinkertaisesti 
uudelleenmaalausta tai katon korjauksia, ja näin ollen määritelmä on aivan liian lavea.

Tarkistus 173
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’energiatehokkuustodistuksella’ 
tarkoitetaan jäsenvaltion tai sen nimeämän 
oikeushenkilön tunnustamaa todistusta, 
jossa ilmoitetaan 3 artiklan mukaisesti 
hyväksytyllä menetelmällä laskettu 
rakennuksen tai sen osien 
energiatehokkuus;

8) ’energiatehokkuustodistuksella’ 
tarkoitetaan jäsenvaltion tai sen nimeämän 
oikeushenkilön tunnustamaa todistusta, 
jossa ilmoitetaan 3 artiklan mukaisesti 
hyväksytyllä menetelmällä tutkittu 
rakennuksen tai sen osien 
energiatehokkuus;

Or. de

Perustelu

Kielellinen yhtenevyys liitteen I kanssa.

Tarkistus 174
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan rakennuksen elinkaaren 
aikaisten kustannusten alinta tasoa, joka 
määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan sitä rakennuksen elinkaaren 
aikaisten kustannusten tasoa, joka johtaa 
parhaimman käytettävissä olevan 
teknologian ja korkeimpien mahdollisten 



PE420.139v01-00 88/106 AM\768653FI.doc

FI

käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset) sekä tapauksen 
mukaan tuotetusta energiasta saatavat 
tuotot ja käytöstäpoistokustannukset;

energiatehokkuusvaatimusten 
käyttämiseen; nämä kustannukset
määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset) sekä tapauksen 
mukaan tuotetusta energiasta saatavat 
tuotot ja käytöstäpoistokustannukset sekä 
ympäristökustannukset, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
taloudelliset kustannukset ja muut 
sosiaaliset kustannukset;

Or. en

Perustelu

Komission menetelmän tuloksena saatavan energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisen tason yhteydessä olisi otettava huomioon myös 
rakennusten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämättä jättämisestä aiheutuvat taloudelliset 
kustannukset. Vaatimusten pitäisi olla paitsi täytettävissä kohtuullisin kustannuksin myös 
tiukkoja energiansäästöjen suhteen, jotta rakennuksen korkeimmat mahdolliset 
energiatehokkuusvaatimukset saavutetaan.

Tarkistus 175
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan rakennuksen elinkaaren
aikaisten kustannusten alinta tasoa, joka 
määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset) sekä tapauksen 
mukaan tuotetusta energiasta saatavat 
tuotot ja käytöstäpoistokustannukset;

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan energiansäästötoimien 
toteutuksen aikaisten kustannusten alinta 
tasoa, joka määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset) sekä tapauksen 
mukaan tuotetusta energiasta saatavat 
tuotot, käytöstäpoistokustannukset ja 
vuokrattujen rakennusten kohdalla 
todelliset vuokratulot;

Or. de
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Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan rakennuksen elinkaaren 
aikaisten kustannusten alinta tasoa, joka
määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset) sekä tapauksen 
mukaan tuotetusta energiasta saatavat 
tuotot ja käytöstäpoistokustannukset;

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan taloudellista optimia 
energiatehokkuuden ja rakennuksen 
elinkaaren aikaisten kustannusten välillä, 
jotka määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset) sekä tapauksen 
mukaan tuotetusta energiasta saatavat 
tuotot ja käytöstäpoistokustannukset;

Or. en

Perustelu

Nykyinen määritelmä viittaa ainoastaan hintaan/kustannukseen, energiansäästöjen tasoa ei 
oteta huomioon. Tehokkuuden ja kustannusten välinen optimi on parempi.
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Tarkistus 177
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan rakennuksen elinkaaren 
aikaisten kustannusten alinta tasoa, joka 
määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset) sekä tapauksen 
mukaan tuotetusta energiasta saatavat 
tuotot ja käytöstäpoistokustannukset;

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan rakennuksen elinkaaren 
aikaisten kustannusten alinta tasoa, joka 
määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ulkoiset 
kustannukset ja hyödyt, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset) sekä tapauksen 
mukaan tuotetusta energiasta saatavat 
tuotot ja käytöstäpoistokustannukset;

Or. en

Perustelu

Ympäristökustannukset ja -hyödyt ovat äärimmäisen tärkeitä, ja myös ne on otettava 
huomioon.

Tarkistus 178
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan rakennuksen elinkaaren 
aikaisten kustannusten alinta tasoa, joka 
määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset) sekä tapauksen 
mukaan tuotetusta energiasta saatavat 
tuotot ja käytöstäpoistokustannukset;

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan rakennuksen elinkaaren 
aikaisten kustannusten alinta tasoa, joka 
määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset), tapauksen mukaan 
tuotetusta energiasta saatavat tuotot ja 
käytöstäpoistokustannukset sekä 
ympäristökustannukset;



AM\768653FI.doc 91/106 PE420.139v01-00

FI

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon myös rakennusten aiheuttamat ympäristökustannukset, jotta 
rakennusten pitkän aikavälin energiatehokkuudessa päästään taloudelliseen optimiin.

Tarkistus 179
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta 

Komission teksti Tarkistus

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan rakennuksen elinkaaren 
aikaisten kustannusten alinta tasoa, joka 
määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset) sekä tapauksen 
mukaan tuotetusta energiasta saatavat 
tuotot ja käytöstäpoistokustannukset;

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan rakennuksen elinkaaren 
aikaisten kustannusten alinta tasoa, joka 
määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset), tapauksen mukaan 
tuotetusta energiasta saatavat tuotot ja 
käytöstäpoistokustannukset, erilaiset 
rakennustyypit ja toimijoiden erilaiset 
hyvityksen saamisen ajat;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että energiatehokkuuden parannuksia koskevat päätökset perustuvat sen
analysoimiseen, mikä on kustannusoptimaalista, mutta olisi kuitenkin pidettävä mielessä, että 
tämä vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppinen rakennus on kyseessä ja keitä toimijoita on 
mukana. Mikäli kyse on omistajan ja vuokralaisen suhteesta, usein omistaja kantaa 
kustannukset, kun taas vuokralainen nauttii tehtyjen investointien eduista, ja tämä on selvästi 
este todellisille parannuksille.
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Tarkistus 180
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan rakennuksen elinkaaren 
aikaisten kustannusten alinta tasoa, joka 
määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset) sekä tapauksen 
mukaan tuotetusta energiasta saatavat 
tuotot ja käytöstäpoistokustannukset;

10) ’kustannusoptimaalisella tasolla’ 
tarkoitetaan rakennuksen elinkaaren 
aikaisten kustannusten alinta tasoa, joka 
määritetään ottamalla huomioon 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset (mukaan luettuina 
energiakustannukset), tapauksen mukaan 
tuotetusta energiasta saatavat tuotot ja 
käytöstäpoistokustannukset, erilaiset
rakennustyypit ja toimijoiden erilaiset 
hyvityksen saamisen ajat;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että energiatehokkuuden parannuksia koskevat päätökset perustuvat sen 
analysoimiseen, mikä on kustannusoptimaalista, mutta olisi kuitenkin pidettävä mielessä, että 
tämä vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppinen rakennus on kyseessä ja keitä toimijoita on 
mukana. Mikäli kyse on omistajan ja vuokralaisen suhteesta, usein omistaja kantaa 
kustannukset, kun taas vuokralainen nauttii tehtyjen investointien eduista, ja tämä on selvästi 
este todellisille parannuksille.

Tarkistus 181
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) 'lämmöntalteenottoilmanvaihdolla' 
tarkoitetaan keskitettyä tai hajautettua 
jatkuvan ilmavirran järjestelmää, joka 
käyttää lämmönsiirtimiä energian 
siirtämiseen ulkoa otetusta ilmasta 
rakennuksen sisään syötettyyn ilmaan;
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Or. en

Perustelu

Lämmöntalteenottoilmanvaihto vaatii selkeää määritelmää ja on sisällytetty 6, 7 ja 14 a 
(uusi) artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 182
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14) ’lämpöpumpulla’ tarkoitetaan laitetta 
tai järjestelmää, joka ottaa lämpöä
alhaisessa lämpötilassa ilmasta, vedestä 
tai maaperästä ja toimittaa lämmön 
rakennukseen.

14) 'lämpöpumpulla' tarkoitetaan konetta,
laitetta tai järjestelmää, joka siirtää lämpöä
luonnonympäristöstä kuten ilmasta, 
vedestä tai maaperästä rakennuksiin tai 
teollisuussovelluksiin kääntämällä
lämmön luonnollisen virtauksen 
vastakkaiseksi siten, että se virtaa 
alhaisemmasta lämpötilasta 
korkeampaan. Lämpöpumppujen 
keräämän ympäröivän lämpöenergian 
määrän, jota pidetään tässä direktiivissä 
tarkoitettuna uusiutuvana energiana, on 
oltava sama kuin uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä annetun Euroopan 
parlamentin direktiivin 2009/.../EY 
mukainen määrä.

Or. en

Perustelu

Lämpöpumppujen ja niiden menetelmien määrittelyn, joita käytetään primäärienergian 
määrän ja tällaisten laitteiden tehokkuuden laskemiseen, on oltava äskettäin hyväksytyn 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 
mukaisia.
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Tarkistus 183
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14) ’lämpöpumpulla’ tarkoitetaan laitetta 
tai järjestelmää, joka ottaa lämpöä
alhaisessa lämpötilassa ilmasta, vedestä 
tai maaperästä ja toimittaa lämmön 
rakennukseen.

14) ’lämpöpumpulla’ tarkoitetaan
keskusyksikköä, johon kuuluu sähköisesti 
toimiva jäähdytysjärjestelmä ja joka
huolehtii sisätilojen ja kotitalouden 
käyttöveden lämmittämisestä 
rakennuksissa ottamalla lämpöä
ulkopuolisesta väliaineesta, esimerkiksi
ilmasta, vedestä tai maaperästä, alhaisessa 
lämpötilassa.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen avataan mahdollisuus käyttää ilmastointijärjestelmiä 
lämpöpumppuina. Ilmastointijärjestelmät eivät pysty tuottamaan vesijohtovettä ja ne on jo 
katettu 2 artiklan 11 kohtaa koskevalla ehdotuksella.

Tarkistus 184
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14) ’lämpöpumpulla’ tarkoitetaan laitetta 
tai järjestelmää, joka ottaa lämpöä 
alhaisessa lämpötilassa ilmasta, vedestä tai 
maaperästä ja toimittaa lämmön 
rakennukseen.

14) ’lämpöpumpulla’ tarkoitetaan laitetta 
tai järjestelmää, joka ottaa lämpöä tai 
kylmyyttä alhaisessa lämpötilassa ilmasta, 
vedestä tai maaperästä ja toimittaa lämmön 
rakennukseen.

Or. en
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Perustelu

Geotermistä energiaa voidaan käyttää sähkön tuotantoon, kaukolämmitykseen ja muihin 
suoriin käyttötarkoituksiin tai viime kädessä jonkin laitteen kuten lämpöpumppujen avulla 
yksittäisten talojen tai yhteisrakennusten tai palvelutoimintojen lämmittämiseen ja 
jäähdyttämiseen.

Tarkistus 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) 'valaistusjärjestelmällä' tarkoitetaan 
tietyn valaistustason tuottamiseen 
tarvittavien komponenttien yhdistelmää.

Or. en

Tarkistus 186
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) "kaukolämmityksellä tai 
-jäähdytyksellä" tarkoitetaan 
lämpöenergian jakelua höyryn, kuuman 
veden tai jäähdytetyn nesteen muodossa 
keskitetystä tuotantolähteestä verkoston 
välityksellä useisiin rakennuksiin 
käytettäväksi lämmitykseen tai 
-jäähdytykseen sisätiloissa tai prosesseissa 
tai veden lämmityksessä.

Or. en



PE420.139v01-00 96/106 AM\768653FI.doc

FI

Perustelu

Direktiivin pitäisi sisältää ilmaisun 'kaukolämmitys tai -jäähdytys' määritelmä. Nämä ovat 
tärkeitä perusrakenteita, jotka mahdollistavat energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden välisiä synergioita.

Tarkistus 187
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) "vaihtosuuntaisilla 
lämpöpumpuilla" tarkoitetaan konetta tai 
laitetta, jolla voidaan tuottaa 
rakennukseen lämpöä ja jäähdytystä 
hyödyntämällä ilman, veden ja maaperän 
resursseja.

Or. fr

Perustelu

On tärkeätä sisällyttää 13 ja 14 artiklan soveltamisalaan vaihtosuuntaiset lämpöpumput 
niiden voimakkaasta kehityksestä johtuen. On myös syytä laatia selkeä yhteisön tason 
määritelmä.

Tarkistus 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) 'energiaköyhyydellä' tarkoitetaan 
tilannetta, jossa kotitalouden on 
käytettävä yli 10 prosenttia tuloistaan 
energialaskuihin kotinsa lämmittämiseksi 
Maailman terveysjärjestön suosittelemiin 
tasoihin perustuvan hyväksyttävän tason 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

On teknisesti välttämätöntä määritellä tarkistuksessa 31 mainittu energiaköyhyyden käsite.

Tarkistus 189
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) 'asuntojen energiaköyhyydellä' 
tarkoitetaan tilannetta, jossa 
kotitaloudella ei ole varaa maksaa 
sisätilojen lämmittämisestä ja 
jäähdyttämisestä, vesijohtoveden 
lämmittämisestä ja valaistukseen ja 
laitteisiin tarvittavasta sähköstä 
Maailman terveysjärjestön suosittelemiin 
tasoihin perustuvan hyväksyttävän tason 
mukaisesti tai jossa se käyttää yli 
10 prosenttia kotitalouden tuloista 
tällaisiin energialaskuihin.

Or. en

Perustelu

 'Asuntojen energiaköyhyyttä' suositellaan esittelijän käyttämän 'energiaköyhyyden' sijasta, 
jotta vältetään sekaannusta sen kanssa, ettei energiainfrastruktuuriin ole pääsyä – sitäkin 
kutsutaan joskus energiaköyhyydeksi. Yhdistyneessä kuningaskunnassa merkittävän määrän 
rajana pidetään sitä, että kotitalous käyttää 10 prosenttia tuloistaan energiaan.  Asuntojen 
energiaköyhyys on sisällytetty tarkistusehdotuksiin, jotka koskevat 7 artiklaa ja 9 a artiklaa.
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Tarkistus 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 b) 'valaistussuunnittelulla' 
tarkoitetaan suunnitelmaa tai piirrosta, 
jossa valaisimien ja niihin liittyvien 
säätölaitteiden järjestys ja sijoittelu 
esitetään yksityiskohtaisesti.

Perustelu

Valaistussuunnittelun tavoitteena on valita valaistustehtävälle oikeat kriteerit, jotka ovat 
yhdenmukaisten eurooppalaisten standardien mukaiset, käyttäen mahdollisimman 
energiatehokkaita valaistusjärjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 191
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava
rakennusten energiatehokkuuden
laskentamenetelmää liitteessä I esitetyn 
yleisen kehyksen mukaisesti.

Komissio vahvistaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2009 rakennusten 
energiatehokkuuden laskentamenetelmän
liitteessä I esitetyn yleisen kehyksen
mukaisesti. Menetelmässä erotetaan 
toisistaan uudet ja jo olemassa olevat 
rakennukset ja rakennusten eri luokat 
sekä eri ilmastovyöhykkeet; ulkoiset 
tekijät on liitettävä siinä 
kustannusoptimaalisiin laskelmiin;
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden lisäämiseksi ja yksinkertaisuuden vuoksi rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmä on yhdenmukaistettava mahdollisimman pian. Tässä menetelmässä olisi 
luonnollisesti otettava huomioon erot uusien ja olemassa olevien rakennusten, rakennusten 
eri luokkien ja eri ilmastovyöhykkeiden välillä.

Tarkistus 192
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava 
rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmää liitteessä I esitetyn 
yleisen kehyksen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on sovellettava 
rakennusten energiatehokkuuden
vertailevaa laskentamenetelmää liitteessä I 
esitetyn yleisen kehyksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska jäsenvaltiot käyttävät erilaisia mittausjärjestelmiä, se estää niitä vertailemasta 
rakennustensa energiatehokkuutta.

Tarkistus 193
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava 
rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmää liitteessä I esitetyn 
yleisen kehyksen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on sovellettava 
rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmää primäärienergian 
käytön perusteella liitteessä I esitetyn 
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yleisen kehyksen mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On syytä ottaa huomioon energia, joka vaaditaan loppuenergiatarpeen tyydyttämiseen, jotta 
voidaan mitata energiavalintojen todellista vaikutusta ympäristöön. Olisi parempi soveltaa 
yhtenäistä Euroopan laajuista laskentamenetelmää sen sijaan, että on olemassa lukuisia 
alueellisia ja kansallisia menetelmiä.

Tarkistus 194
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava 
rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmää liitteessä I esitetyn 
yleisen kehyksen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on sovellettava 
yhdenmukaistettua rakennusten 
energiatehokkuuden laskentamenetelmää 
liitteessä I esitetyn yleisen kehyksen 
mukaisesti.

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmässä on käytettävä 
eurooppalaisia standardeja.

Or. en

Perustelu

EU:n yhteinen rakennusten energiatehokkuuden laskentamenetelmä johtaisi rakennusalan 
parempaan yhdenmukaistamiseen. Nykyinen ehdotus antaisi kullekin jäsenvaltiolle luvan 
kehittää ja käyttää omaa laskentamenetelmäänsä. Rakennusten energiatehokkuuden EU:n 
laajuinen vertailtavuus olisi taattava.

Energiatehokkuutta koskevat, olemassa olevat eurooppalaiset standardit (CEN) on jo 
kehitetty. Kaikkia jäsenvaltioita sitovan yhteisen laskentamenetelmän olisi perustuttava näihin 
standardeihin, mikä mahdollistaisi todellisen Euroopan laajuisen yhdenmukaistamisen.
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Tarkistus 195
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmässä on käytettävä 
eurooppalaisia standardeja.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Menetelmä hyväksytään kansallisella tai 
alueellisella tasolla.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Liitteessä I säädetään yhdenmukaistettua laskentamenetelmää, jota kaikkien jäsenvaltioiden 
on käytettävä, koskevat vaatimukset. Laskentamenetelmästä tulee yhdenmukaistettu 
eurooppalainen standardi. Jäsenvaltioiden on tarjottava menetelmään liitettävät objektiiviset 
muuttujat.

Tarkistus 197
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Menetelmä hyväksytään kansallisella tai 
alueellisella tasolla.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Laskentamenetelmän on oltava sama koko yhteisössä.

Tarkistus 198
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Menetelmä hyväksytään kansallisella tai 
alueellisella tasolla.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Liitteessä I säädetään yhdenmukaistettua laskentamenetelmää, jota kaikkien jäsenvaltioiden 
on käytettävä, koskevat vaatimukset.  Laskentamenetelmästä tulee yhdenmukaistettu 
eurooppalainen standardi. Jäsenvaltiot määrittävät objektiiviset muuttujat, joita sovelletaan 
menetelmässä.
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Tarkistus 199
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Menetelmä hyväksytään kansallisella tai 
alueellisella tasolla.

Menetelmä perustuu kehitettävään 
eurooppalaiseen normiin.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus johtaisi markkinoiden pirstoutumiseen. Vertailun mahdollistamiseksi olisi 
kehitettävä Euroopan laajuiset standardit.

Tarkistus 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Menetelmä hyväksytään kansallisella tai 
alueellisella tasolla.

Menetelmä hyväksytään kansallisella 
tasolla. Rakennuksen 
energiatehokkuuden analysointia 
koskevia standardeja arvioidaan 
kansallisella tasolla.

Or. en

Perustelu

Menetelmä hyväksytään kansallisella tasolla, jotta vältytään eroavuuksilta rakennusten 
energiatehokkuuden laskennassa.
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Tarkistus 201
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Menetelmä hyväksytään kansallisella tai 
alueellisella tasolla.

Menetelmä pannaan 
täytäntöön kansallisella tai alueellisella 
tasolla.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 202
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Menetelmä hyväksytään kansallisella tai 
alueellisella tasolla.

Menetelmä hyväksytään kansallisella tai 
alueellisella tasolla julkista sektoria ja 
muita asiaankuuluvia sidosryhmiä 
kuullen.

Or. en
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Perustelu

Avoimuus ja asianmukainen kuuleminen ovat olennaisia julkisen sektorin menestyksekkään 
johtajuuden varmistamiseksi, johon ehdotetulla uudelleenlaaditulla direktiivillä pyritään. 
Sidosryhmillä on ensi käden tietoa ja asiantuntemusta, joita tarvitaan suunniteltujen 
toimenpiteiden teknisen toteutettavuuden arvioimiseksi, ja ne voivat tarjota arvokkaita 
näkemyksiä, mitä tulee tehokkaampien ja pitkällä aikavälillä toteutettavien rakennusten 
energiatehokkuuden parannusten kehittämiseen.

Tarkistus 203
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Menetelmä hyväksytään kansallisella tai 
alueellisella tasolla.

Menetelmä hyväksytään kansallisella tai 
alueellisella tasolla asiaankuuluvia 
sidosryhmiä kuullen.

Or. en

Perustelu

Avoimuus ja asianmukainen kuuleminen ovat huomattavan tärkeitä. Sidosryhmillä on ensi 
käden tietoa ja asiantuntemusta, joita tarvitaan suunniteltujen toimenpiteiden teknisen 
toteutettavuuden arvioimiseksi, ja ne voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä, mitä tulee 
tehokkaampien ja pitkällä aikavälillä toteutettavien rakennusten energiatehokkuuden 
parannusten kehittämiseen.

Tarkistus 204
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rakennusten energiatehokkuus on 
ilmaistava avoimella tavalla, ja siihen on 
sisällyttävä indikaattori 
hiilidioksidipäästöistä ja 
primäärienergian tarpeesta.
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Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin yleinen poliittinen tavoite on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
rakennuksissa. Näin ollen tämä tavoite olisi nimenomaisesti mainittava 3 artiklassa.

Tarkistus 205
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rakennusten energiatehokkuus on 
ilmaistava avoimella tavalla, ja siihen on 
sisällyttävä indikaattori 
hiilidioksidipäästöistä ja 
primäärienergian tarpeesta.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin yleinen poliittinen tavoite on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
rakennuksissa. Näin ollen tämä tavoite olisi nimenomaisesti mainittava 3 artiklassa.
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