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Muudatusettepanek 361
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad meetmed, mis 
on vajalikud ehitiste energiaauditi süsteemi 
loomiseks. Energiamärgisele kantakse 
ehitise energiatõhususarv ja sellised 
kontrollväärtused nagu energiatõhususe 
miinimumnõuded, et ehitise või selle osade 
omanikud või üürnikud saaksid selle 
energiatõhusust võrrelda ja hinnata.

Liikmesriigid sätestavad meetmed, mis on 
vajalikud ehitiste energiaauditi süsteemi 
loomiseks. Ehitiste jaoks, mis ei ole 
elamud, luuakse ühtne ja ühtlustatud 
energiamärgis, et võimaldada kogu ELis 
tegutsevatel ettevõtjatel nende 
energiatõhusust võrrelda ja parandada. 
Energiamärgisele kantakse ehitise 
energiatõhususarv ja sellised 
kontrollväärtused nagu energiatõhususe 
miinimumnõuded, et ehitise või selle osade 
omanikud või üürnikud saaksid selle 
energiatõhusust võrrelda ja hinnata.

Or. en

Selgitus

Praegu on energiamärgiste kriteeriumid liikmesriigiti suuresti erinevad, mistõttu on väga 
raske võrrelda eri riikide arengute energiatõhusust. Ühtlustatud märgise puhul oleks 
ettevõtjatel lihtsam hoonete energiatõhususe nõudeid järgida ja energiatõhusust 
kooskõlastatult parandada.

Muudatusettepanek 362
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad meetmed, mis 
on vajalikud ehitiste energiaauditi süsteemi 
loomiseks. Energiamärgisele kantakse 
ehitise energiatõhususarv ja sellised 
kontrollväärtused nagu energiatõhususe 

1. Liikmesriigid sätestavad meetmed, mis 
on vajalikud ehitiste energiaauditi süsteemi 
loomiseks. Ehitiste jaoks, mis ei ole 
elamud, luuakse ühtne ja ühtlustatud 
energiamärgis, et võimaldada kogu ELis 
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miinimumnõuded, et ehitise või selle osade 
omanikud või üürnikud saaksid selle 
energiatõhusust võrrelda ja hinnata.

tegutsevatel ettevõtjatel nende 
energiatõhusust võrrelda ja parandada. 
Energiamärgisele kantakse ehitise 
energiatõhususarv ja sellised 
kontrollväärtused nagu energiatõhususe 
miinimumnõuded, et ehitise või selle osade 
omanikud või üürnikud saaksid selle 
energiatõhusust võrrelda ja hinnata.

Or. en

Selgitus

Praegu on energiamärgiste kriteeriumid liikmesriigiti suuresti erinevad, mistõttu on väga 
raske võrrelda eri riikide arengute energiatõhusust. Ühtlustatud märgise puhul oleks 
ettevõtjatel lihtsam hoonete energiatõhususe nõudeid järgida ja energiatõhusust 
kooskõlastatult parandada.

Muudatusettepanek 363
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad meetmed, mis 
on vajalikud ehitiste energiaauditi süsteemi 
loomiseks. Energiamärgisele kantakse 
ehitise energiatõhususarv ja sellised 
kontrollväärtused nagu energiatõhususe 
miinimumnõuded, et ehitise või selle osade 
omanikud või üürnikud saaksid selle 
energiatõhusust võrrelda ja hinnata.

1. Liikmesriigid sätestavad meetmed, mis 
on vajalikud ehitiste energiaauditi süsteemi 
loomiseks. Energiamärgisele 
kantakse ehitise energiatõhususarv 
(väljendatuna miinimumina 
süsinikdioksiidiheidete ja 
primaarenergianõudluse arvnäitajajana, 
nagu on viidatud I lisas) ja 
energiatõhususe miinimumnõuded, et 
ehitise või selle osade omanikud või 
üürnikud saaksid selle energiatõhusust 
võrrelda ja hinnata.

Or. en

Selgitus

Direktiivis viidatakse primaarenergianõudlusele ja süsinikdioksiidi heidetele. Seepärast 
tuleks primaarenergianõudlust ja süsinikdioksiidiheited ka energiamärgises järjepidevalt 
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nõuda.

Muudatusettepanek 364
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad meetmed, mis 
on vajalikud ehitiste energiaauditi süsteemi 
loomiseks. Energiamärgisele kantakse 
ehitise energiatõhususarv ja sellised 
kontrollväärtused nagu energiatõhususe 
miinimumnõuded, et ehitise või selle osade 
omanikud või üürnikud saaksid selle 
energiatõhusust võrrelda ja hinnata.

1. Liikmesriigid sätestavad meetmed, mis 
on vajalikud ehitiste energiaauditi süsteemi 
loomiseks. Energiamärgisele kantakse 
ehitise energiatõhususarv, vastavalt I lisale 
tegelik aastane tarbitav energiakogus ja 
sellised kontrollväärtused nagu 
energiatõhususe miinimumnõuded, et 
ehitise või selle osade omanikud või 
üürnikud saaksid selle energiatõhusust 
võrrelda ja hinnata.
Kui kontrollväärtused hõlmavad CO2 
heitkoguste näitajat, tuleks viimast 
arvutada vastavalt I lisale.

Or. fr

Selgitus

Kooskõla ning energiatõhusate hoonete ühtlustatud määratluste tagamiseks on oluline võtta 
arvesse ühtset süsinikdioksiidiheitkoguste arvnäitajat, nagu on toodud I lisas. Seda 
arvnäitajat arvutatakse võttes arvesse sõltuvalt primaarenergiatarbimise suurenemisest või 
vähenemisest tingitud süsinikdioksiidiheite tootmist või vältimist. See ühtne arvnäitaja 
lihtsustab ühtlustatud energiamärgise loomist.

Muudatusettepanek 365
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad meetmed, mis 
on vajalikud ehitiste energiaauditi süsteemi 

1. Liikmesriigid sätestavad meetmed, mis 
on vajalikud ehitiste energiaauditi süsteemi 
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loomiseks. Energiamärgisele kantakse 
ehitise energiatõhususarv ja sellised 
kontrollväärtused nagu energiatõhususe 
miinimumnõuded, et ehitise või selle osade 
omanikud või üürnikud saaksid selle 
energiatõhusust võrrelda ja hinnata.

loomiseks. Energiamärgisele kantakse 
ehitise energiatõhususarv, arvutusliku 
energianõudluse ja tegeliku 
energiatarbimise vahe ja sellised 
kontrollväärtused nagu energiatõhususe 
miinimumnõuded, et ehitise või selle osade 
omanikud või üürnikud saaksid selle 
energiatõhusust võrrelda ja hinnata.

Or. en

Selgitus

Energiamärgisel esitatud arvutuslikud energianäitajad ei kattu sageli elektriarvestite tegelike 
näitudega. Seepärast on oluline, et omanikud või üürnikud saaksid teavet arvutusliku 
energiatarbimise ja tegeliku energiakulu erinevuse kohta.

Muudatusettepanek 366
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitise välispiirete või tehnosüsteemi(de) 
olulise rekonstrueerimisega seoses võetud 
meetmed ja

a) ehitise välispiirete, sealhulgas 
isolatsioonisüsteemide, või 
tehnosüsteemi(de) olulise 
rekonstrueerimisega seoses võetud 
meetmed ja

Or. fr

Selgitus

Ehitise välispiiretega seotud soovitustes tuleks teha selge viide isolatsioonisüsteemidele, et 
saavutada energiatõhususe parandamise eesmärk.
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Muudatusettepanek 367
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) meetmed, mis hõlmavad ehitise üksikuid 
osi või elemente ning on sõltumatud 
välispiirete või tehnosüsteemi(de) olulisest 
rekonstrueerimisest.

b) meetmed, mis hõlmavad ehitise üksikuid 
osi või elemente ning on sõltumatud 
välispiirete, sealhulgas 
isolatsioonisüsteemide, või 
tehnosüsteemi(de) olulisest 
rekonstrueerimisest.

Or. fr

Selgitus

Ehitise välispiiretega seotud soovitustes tuleks teha selge viide isolatsioonisüsteemidele, et 
saavutada energiatõhususe parandamise eesmärk.

Muudatusettepanek 368
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 
peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt teostatavad, samuti tuleb esitada 
läbipaistev teave nende kulutõhususe 
kohta. Kulutõhususe hinnangu puhul 
võetakse aluseks hulk standardtingimusi, 
nt hinnanguline energiasääst ja 
hinnangulised energiahinnad, samuti 
soovituste rakendamiseks vajalike 
investeeringute intressimäärad.

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 
peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt, funktsionaalselt ja 
majanduslikult teostatavad, samuti tuleb 
esitada läbipaistev teave nende 
kulutõhususe kohta. 

Or. en
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Selgitus

Ehkki soovituste lisamine energiamärgisesse on väga teretulnud, on siiski küsitav, kas 
energiamärgise andmisega tegelevad eksperdid peaksid olema võimelised arvutama välja 
energiatõhususe meetmete rakendamisest tulenevat energiasäästu või vajalike investeeringute 
intressimäärasid. Seepärast peaks piisama, kui lisada viide täiendavale teabele soovituste 
kulutõhususe kohta.

Muudatusettepanek 369
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 
peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt teostatavad, samuti tuleb esitada 
läbipaistev teave nende kulutõhususe 
kohta. Kulutõhususe hinnangu puhul 
võetakse aluseks hulk standardtingimusi, 
nt hinnanguline energiasääst ja 
hinnangulised energiahinnad, samuti 
soovituste rakendamiseks vajalike 
investeeringute intressimäärad.

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 
peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt teostatavad, samuti tuleb esitada 
läbipaistev teave nende kulutõhususe 
kohta.

Or. de

Selgitus

Energiamärgis ei asenda energiaalast nõustamist, vaid annab ainult teavet. Nõustamisel tuleb 
samuti võtta arvesse praegusi energiahindasid, nende tõenäolist muutumist, intressimäärasid 
ja intressimäärade suundumusi ja muid parameetreid. Energiamärgis ei saa täita seda 
ülesannet – see näitab ainult hetkeseisu, mis on abiks võrdlemisel. 

Muudatusettepanek 370
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 
peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt teostatavad, samuti tuleb esitada 
läbipaistev teave nende kulutõhususe 

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 
peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt teostatavad, samuti tuleb esitada 
läbipaistev teave nende kulutõhususe 
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kohta. Kulutõhususe hinnangu puhul 
võetakse aluseks hulk standardtingimusi, 
nt hinnanguline energiasääst ja 
hinnangulised energiahinnad, samuti 
soovituste rakendamiseks vajalike 
investeeringute intressimäärad.

kohta.

Or. de

Selgitus

Kavandatud kulutõhususe arvutamine jääb väljapoole energiamärgise rakendusala ning see 
tooks kaasa märkimisväärsed täiendavad rahalised kulutused, mis seaks hoopis inimestele 
takistusi suuremate kulude näol. Kulutõhususe arvutused peaksid jääma vabatahtlikkuse 
alusel taotletavale energiaalasele nõustamisele.

Muudatusettepanek 371
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 
peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt teostatavad, samuti tuleb esitada 
läbipaistev teave nende kulutõhususe 
kohta. Kulutõhususe hinnangu puhul 
võetakse aluseks hulk standardtingimusi, nt 
hinnanguline energiasääst ja hinnangulised 
energiahinnad, samuti soovituste 
rakendamiseks vajalike investeeringute 
intressimäärad.

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 
peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt teostatavad, samuti tuleb esitada 
läbipaistev teave, sealhulgas tuleb 
vähemalt selgesti ära näidata meetme 
energiasäästu arvestatud potentsiaal, 
nüüdispuhasväärtus ja investeerimiskulud 
konkreetse ehitise või ehitise tüübi jaoks.
Hinnangu puhul võetakse aluseks hulk 
standardtingimusi, mille hulgas on 
vähemalt hinnanguline energiasääst ja 
hinnangulised energiahinnad, rahalised ja 
maksusoodustused, samuti soovituste 
rakendamiseks vajalike investeeringute 
intressimäärad.

Or. en

Selgitus

Et õhutada ehitiste omanikke soovitusi rakendama, peaks energiamärgis andma minimaalse 
vajaliku informatsiooni, eeskätt iga eraldi meetme säästu kohta ning soovitustega seotud 
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rahaliste ja maksusoodustuste kohta. Kuna me ei soovi piirata tarbijate valikuid, kui nad 
peaksid soovima teha ehitise energiatõhususe parandamiseks nii palju kui suudavad, siis on 
termin "kulutõhusus" välja jäetud.

Muudatusettepanek 372
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 
peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt teostatavad, samuti tuleb esitada 
läbipaistev teave nende kulutõhususe 
kohta. Kulutõhususe hinnangu puhul 
võetakse aluseks hulk standardtingimusi, nt 
hinnanguline energiasääst ja hinnangulised 
energiahinnad, samuti soovituste 
rakendamiseks vajalike investeeringute 
intressimäärad.

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 
peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt teostatavad, samuti tuleb esitada 
läbipaistev teave nende kulutõhususe kohta 
ja tasuvusaja kohta, vastavalt 
liikmesriikide turul märgise väljastamise 
ajal kehtivatele ehituskuludele. 
Kulutõhususe hinnangu puhul võetakse 
aluseks hulk standardtingimusi, nt 
hinnanguline energiasääst ja hinnangulised 
energiahinnad, võimalikud rahalised ja 
maksusoodustused, samuti soovituste 
rakendamiseks vajalike investeeringute 
intressimäärad.

Or. en

Selgitus

Et anda ehitiste omanikele stiimuleid energiamärgiste soovituste elluviimiseks, peaks märgis 
andma teavet tasuvusaja kohta ning soovitustega seotud rahaliste ja maksusoodustuste kohta.

Muudatusettepanek 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 3. Energiamärgisele kantavad soovitused 



AM\771248ET.doc 11/79 PE421.190v01-00

ET

peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt teostatavad, samuti tuleb esitada 
läbipaistev teave nende kulutõhususe 
kohta. Kulutõhususe hinnangu puhul 
võetakse aluseks hulk standardtingimusi, nt 
hinnanguline energiasääst ja hinnangulised 
energiahinnad, samuti soovituste 
rakendamiseks vajalike investeeringute 
intressimäärad.

peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt, funktsionaalselt ja 
majanduslikult teostatavad, samuti tuleb 
esitada läbipaistev teave nende 
kulutõhususe kohta. Kulutõhususe 
hinnangu puhul võetakse aluseks hulk 
standardtingimusi, nt hinnanguline 
energiasääst ja hinnangulised 
energiahinnad, samuti soovituste 
rakendamiseks vajalike investeeringute 
intressimäärad. 

Or. en

Selgitus

Et käesolev direktiiv oleks tulemuslik, peaksid kõik nõutavad meetmed olema kulutõhusad ja 
tehniliselt teostatavad.

Muudatusettepanek 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 
peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt teostatavad, samuti tuleb esitada 
läbipaistev teave nende kulutõhususe 
kohta. Kulutõhususe hinnangu puhul 
võetakse aluseks hulk standardtingimusi, nt 
hinnanguline energiasääst ja hinnangulised 
energiahinnad, samuti soovituste 
rakendamiseks vajalike investeeringute 
intressimäärad.

3. Energiamärgisele kantavad soovitused 
peavad olema asjaomase ehitise puhul 
tehniliselt, funktsionaalselt ja 
majanduslikult teostatavad, samuti tuleb 
esitada läbipaistev teave nende 
kulutõhususe kohta. Kulutõhususe 
hinnangu puhul võetakse aluseks hulk 
standardtingimusi, nt hinnanguline 
energiasääst ja hinnangulised 
energiahinnad, samuti soovituste 
rakendamiseks vajalike investeeringute 
intressimäärad.

Or. en
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Muudatusettepanek 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et 
ametiasutused ning riiklikud ja 
eraõiguslikud institutsioonid, mis 
tavaliselt rahastavad hoonete ostmist või 
renoveerimist liikmesriikides, nõustuvad 
tunnistama riiklike ja piirkondlike 
sertifitseerimiskavade alusel välja antud 
energiamärgiste liigitusi ja soovitusi ning 
peavad nende kvaliteeti piisavaks, et 
määrata nende alusel kindlaks 
soodustuste, maksumeetmete ja 
laenutingimuste tase ja tingimused.

Or. en

Selgitus

Tagamaks riiklikele energiamärgistele ehitusturul arvestatav roll, on vaja kindlustada, et 
nende kvaliteet, üksikasjalikkus ja usaldusväärsus oleksid piisavad, et neist oleks 
finantsinstrumentidena kasu. 

Muudatusettepanek 376
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et 
ametiasutused ning riiklikud ja 
eraõiguslikud finantsinstitutsioonid 
nõustuvad tunnistama riiklike ja 
piirkondlike sertifitseerimiskavade alusel 
välja antud energiamärgiste liigitusi ja 
soovitusi ning peavad nende kvaliteeti 
piisavaks, et määrata nende alusel 
kindlaks soodustuste, maksumeetmete ja 
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laenutingimuste tase ja tingimused.

Or. en

Selgitus

Tagamaks riiklikele energiamärgistele ehitusturul arvestatav roll, on vaja kindlustada, et 
nende kvaliteet, üksikasjalikkus ja usaldusväärsus oleksid piisavad, et nende alusel saaks 
kindlaks määrata maksusoodustuste, maksumeetmete ja laenude taseme ja tingimused. Nõue, 
et valitsusasutused ja laenuinstitutsioonid nende kvaliteedi ja otstarbekuse selles suhtes heaks 
kiidaksid, on sobiv viis selle saavutamiseks.

Muudatusettepanek 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Energiamärgisele tuleb märkida, kust 
saab omanik või üürnik täiendavat teavet 
märgisele kantud soovituste kohta. Lisaks 
sellele peab märgis sisaldama teavet 
soovituste rakendamiseks astutavate 
sammude kohta.

4. Energiamärgisele tuleb märkida, kust 
saab omanik või üürnik täiendavat teavet 
märgisele kantud soovituste kohta. Lisaks 
sellele peab märgis sisaldama teavet 
soovituste rakendamiseks astutavate 
sammude kohta, sealhulgas teavet 
võimalike rahaliste ja maksusoodustuste 
kohta ning rahastamisvõimaluste kohta.

Or. en

Selgitus

Tagamaks riiklikele energiamärgistele ehitusturul arvestatav roll, on vaja kindlustada, et 
nende kvaliteet, üksikasjalikkus ja usaldusväärsus oleksid piisavad, et neist oleks 
finantsinstrumentidena kasu. 
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Muudatusettepanek 378
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Energiamärgisele tuleb märkida, kust 
saab omanik või üürnik täiendavat teavet 
märgisele kantud soovituste kohta. Lisaks 
sellele peab märgis sisaldama teavet 
soovituste rakendamiseks astutavate 
sammude kohta.

4. Energiamärgisele tuleb märkida, kust 
saab omanik või üürnik täiendavat teavet 
märgisele kantud soovituste kohta. Lisaks 
sellele peab märgis sisaldama teavet 
soovituste rakendamiseks astutavate 
sammude kohta ja näitama ära, 
missugused mehhanismid on 
kättesaadavad, et rahastada asjaomase 
ehitise energiatõhususe parandamise 
ettepanekute elluviimist. 

Or. en

Muudatusettepanek 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Energiamärgisele tuleb märkida, kust 
saab omanik või üürnik täiendavat teavet 
märgisele kantud soovituste kohta. Lisaks 
sellele peab märgis sisaldama teavet 
soovituste rakendamiseks astutavate 
sammude kohta.

4. Energiamärgisele tuleb märkida, kust 
saab omanik või üürnik täiendavat teavet 
märgisele kantud soovituste kohta. Lisaks 
sellele peab märgis sisaldama teavet 
soovituste rakendamiseks astutavate 
sammude kohta, sealhulgas teavet 
võimalike rahaliste ja maksusoodustuste 
kohta ning rahastamisvõimaluste kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 380
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Energiamärgisele tuleb märkida, kust 
saab omanik või üürnik täiendavat teavet 
märgisele kantud soovituste kohta. Lisaks 
sellele peab märgis sisaldama teavet 
soovituste rakendamiseks astutavate 
sammude kohta.

4. Energiamärgisele tuleb märkida, kust 
saab omanik või üürnik täiendavat teavet 
märgisele kantud soovituste kohta. Lisaks 
sellele peab märgis sisaldama teavet 
soovituste rakendamiseks astutavate 
sammude kohta, sealhulgas teavet 
võimalike rahaliste ja maksusoodustuste 
kohta ning rahastamisvõimaluste kohta.

Or. en

Selgitus

Tagamaks riiklikele energiamärgistele ehitusturul arvestatav roll, on vaja kindlustada, et 
nende kvaliteet, üksikasjalikkus ja usaldusväärsus oleksid piisavad, et nende alusel saaks 
kindlaks määrata maksusoodustuste, maksumeetmete ja laenude taseme ja tingimused. 
Energiamärgis peaks sisaldama teavet rahastamise kohta.

Muudatusettepanek 381
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Riigiasutused peavad andma eeskuju 
ja võtma eesmärgiks rakendada 
energiamärgisele kantud soovitusi selle 
kehtivusaja jooksul. Liikmesriigid peavad 
oma riiklikesse kavadesse lisama finants-
ja tehnilised meetmed, millega toetatakse 
riigiasutusi esimesteks energiatõhususe 
suurendajateks saamisel ja 
energiamärgisele kantud soovituste 
rakendamisel selle kehtivusaja jooksul. 
Liikmesriigid kaasavad riiklike kavade 
väljatöötamisse aktiivselt kohalike ja 
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piirkondlike asutuste esindajad.

Or. en

Selgitus

Sarnaneb Ticau muudatusettepanekule 33, kuid riigiasutused vajavad käesoleva direktivii 
rakendamiseks konkreetset finantsilist ja tehnilist toetust.

Muudatusettepanek 382
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Hoonetele, milles asub riigiasutus, 
antud energiamärgise soovitused 
rakendatakse kahe aasta jooksul alates 
märgise väljaandmise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Kuna avalikel hoonetel on oluline roll, tuleks nende energiamärgise soovitused alati 
rakendada, arvestades pealegi asjaolu, et esitada saab ainult kulutõhusaid soovitusi.

Muudatusettepanek 383
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Hoonete, milles asub riigiasutus, 
energiamärgise soovitused rakendatakse 
kahe aasta jooksul alates märgise 
väljaandmise kuupäevast.

Or. en
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Selgitus

Riigiasutused peavad andma eeskuju: kõik energiamärgise soovitused tuleb alati rakendada, 
kui hoone kuulub riigiasutusele.

Muudatusettepanek 384
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ühepereelamute audit võib põhineda 
teise, sarnase projekti ja suurusega ning 
sarnase tegeliku energiatõhususega 
tüüpehitise hindamisel, kui kõnealuse 
sarnasuse tagab energiamärgist väljastav 
ekspert.

6. Ühepereelamute audit võib põhineda 
teise, sarnase projekti ja suurusega ning 
sarnase tegeliku energiatõhususega 
tüüpehitise hindamisel, kui on arvesse 
võetud kohalikke kliimatingimusi ja kui 
kõnealuse sarnasuse tagab energiamärgist 
väljastav ekspert.

Or. en

Selgitus

Hoonete energiatõhusus sõltub iga piirkonna kliimatingimustest. Seepärast tuleb 
kliimatingimusi arvesse võtta.

Muudatusettepanek 385
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ühepereelamute audit võib põhineda 
teise, sarnase projekti ja suurusega ning 
sarnase tegeliku energiatõhususega
tüüpehitise hindamisel, kui kõnealuse 
sarnasuse tagab energiamärgist väljastav 
ekspert.

6. Ühepereelamute audit võib põhineda 
teise, sarnase projekti ja suurusega ning 
sarnase tegeliku energiatõhususega 
tüüpehitise hindamisel, kui on arvesse 
võetud kohalikke kliimatingimusi ja kui 
kõnealuse sarnasuse tagab energiamärgist 
väljastav ekspert.

Or. en
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Selgitus

Hoonete energiatõhusus sõltub iga piirkonna kliimatingimustest. Seepärast tuleb 
kliimatingimusi arvesse võtta.

Muudatusettepanek 386
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Energiamärgise kehtivusaeg on kuni 
kümme aastat.

7. Energiamärgise kehtivusaeg on kuni 
kümme aastat. Riigiasutused rakendavad 
energiamärgise soovitused täielikult 
kolme aasta jooksul alates selle 
väljastamise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Riigiasutused peavad andma eeskuju, rakendades kõik enda hoonete energiamärgise 
soovitused mõistliku aja jooksul.

Muudatusettepanek 387
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Iga liikmesriik tunnistab vastava 
põhimõtte kohaselt märgiseid, mis on 
välja antud teistes liikmesriikides 
vastavalt nendele suunistele. 

Or. de
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Selgitus

Liikmesriigid peaksid tunnustama üksteise energiamärgiseid.

Muudatusettepanek 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon võtab 30. juuniks 2010 
vastu suunised, milles on esitatud 
miinimumstandardid energiamärgiste sisu 
ja esitusviisi kohta. Märgise sisu on 
kättesaadav omanikule ja üürnikule 
arusaadavas keeles, kui see on teostatav. 
See meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid 
selle täiendamise teel, võetakse vastu 
vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
Iga liikmesriik tunnistab märgiseid, mis 
on välja antud teistes liikmesriikides 
vastavalt nendele suunistele, ning ei piira 
finantsteenuste osutamise vabadust teises 
liikmesriigis väljaantud märgisega seotud 
põhjustel.

Or. en

Selgitus

On oluline, et oleks olemas ühtsed Euroopa suunised, milles on täpsustatud 
miinimumstandardid märgiste sisu ja esitusviisi kohta. Need ühtsed standardid parandavad 
üldsusele kättesaadavat teavet hoonete energiatõhususe kohta. Märgis peaks võimaluse piires 
olema kättesaadav keeltes, millest saavad aru nii omanik kui ka üürnik, st vähemalt 
suuremates keeltes (nt inglise, prantsuse jne).
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Muudatusettepanek 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. 2011. aastaks luuakse artiklis 21 
osutatud komiteemenetlusega 
liikmesriikidest saadud teabe alusel ja 
asjaomaste sektoritega konsulteerides 
ühtne vabatahtlik Euroopa Liidu ehitiste 
energiaaudit.
Liikmesriigid viivad 2012. aastaks oma 
territooriumil sisse nimetatud Euroopa 
Liidu vabatahtliku auditi, mis hakkab 
toimima kõrvuti riikliku 
sertifitseerimiskavaga.

Or. en

Selgitus

Vabatahtlik Euroopa energiaaudit oleks ärisektorile kasulik. Asjaolu, et igas ELi liikmesriigis 
on erinev riiklik sertifitseerimiskava, on tekitanud ELi ühtsel turul märkimisväärset eraldatust 
ja segadust. Erinevaid riiklikke skeeme on väga raske võrrelda, isegi kui tegemist on sarnase 
kliimaga. Seepärast on rahvusvahelistel ettevõtjatel võimatu võrrelda oma eri riikides asuvate 
hoonete suhtelist energiatõhusust või selle kohta aru anda.

Muudatusettepanek 390
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ehitatavatele, 
müüdavatele või üüritavatele ehitistele või 
nende osadele ning üle 250 m2 kasuliku 
põrandapinnaga ehitistele, milles asuvad 
riigiasutused, väljastatakse energiamärgis.

1. Liikmesriigid tagavad, et ehitatavatele, 
müüdavatele või üüritavatele ehitistele või 
nende osadele ning ehitistele, milles 
asuvad riigiasutused, väljastatakse 
energiamärgis.

Or. en
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Selgitus

Energiamärgis tuleb väljastada kõikidele riigiasutuste hoonetele, sõltumata nende suurusest.

Muudatusettepanek 391
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ehitatavatele, 
müüdavatele või üüritavatele ehitistele või 
nende osadele ning üle 250 m2 kasuliku 
põrandapinnaga ehitistele, milles asuvad 
riigiasutused, väljastatakse energiamärgis. 

1. Liikmesriigid tagavad, et ehitatavatele, 
müüdavatele või üüritavatele ehitistele või 
nende osadele ning ehitistele, milles 
asuvad riigiasutused, väljastatakse 
energiamärgis. 

Or. en

Selgitus

Riigiasutused peavad olema eeskujuks.

Muudatusettepanek 392
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

üle 250 m2 kasuliku põrandapinnaga
avalikus kasutuses olevatele ehitistele 
väljastatud energiamärgistes toodud 
soovitused tuleb rakendada kahe aasta 
jooksul alates märgise väljastamise 
kuupäevast.

Or. pl
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Selgitus

Eesmärk on anda stiimul avalikule sektorile näidamaks üles suuremat pühendumist ja 
tegutsemaks liidrina direktiiviga hõlmatud protsessis, nii et võetavad meetmed oleksid 
eeskujuks mõlemale sektorile. Eelistatum oleks muuta kohustuslikuks standardi tõstmine 
kõikide avalikus kasutuses olevate ehitiste jaoks, nii et need täidaksid energiamärgises 
sisalduvad nõuded, eriti need, mis kohalduvad ainult optimaalsete ülalpidamiskuludega 
ehitistele.

Muudatusettepanek 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ehitisi müüakse "majakarpidena", s.t 
ilma kütte- ja kliimasüsteemideta, võib 
lisaks teha maksusoodustusi ostjatele, kes 
investeerivad tehnoloogilistesse 
lahendustesse, mis vähendab hoone 
energiavajadust teatud protsendi võrra 
võrreldes õiguslikult nõutava lävega.

Or. it

Selgitus

Ehitise energiatõhusamaks muutmine suurendab ehitise väärtust. Maksusoodustusi tuleks 
teha ostjatele, sealhulgas juhtudel, kui ehitisi müüakse "majakarpidena" ehk ilma kütte- ja 
kliimasüsteemideta.

Muudatusettepanek 394
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et ehitiste või 
nende osade üüriks pakkumisel lisatakse 
energiamärgisele kantud 

4. Liikmesriigid tagavad, et ehitiste või 
nende osade üüriks pakkumisel näidatakse
energiamärgist võimalikule üürnikule.
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energiatõhususarv kõikidesse ehitise või 
selle osade üürikuulutustesse ning et 
energiamärgist näidatakse võimalikule 
üürnikule.

Omanik annab üürnikule energiamärgise 
üle hiljemalt üürilepingu sõlmimise hetkel.

Omanik annab üürnikule energiamärgise
koopia üle hiljemalt üürilepingu sõlmimise 
hetkel.

Or. de

Selgitus

Energiamärgise originaal peab jääma alati omaniku kätte. Vastasel juhul peaks üürnik 
vastutama selle võimaliku kaotuse eest. Lisaks tooks energiaalaste näitajate üürikuulutuste 
lisamine kaasa suure õigusliku ebakindluse.

Muudatusettepanek 395
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Energiamärgiste eesmärk on ainult 
teabe esitamine ning nende märgiste 
mistahes õigusliku mõju üle otsustatakse 
vastavalt siseriiklikele eeskirjadele. 

Or. de

Selgitus

Komisjon jättis selle lause oma ümber sõnastatud ettepanekust välja. See tuleb taastada.
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Muudatusettepanek 396
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõikeid 1, 3 ja 4 kohaldatakse 
hoonete suhtes, mille ehitamine on lõpule 
viidud.

Or. en

Selgitus

Mõnedes riikides, näiteks Soomes, võidakse anda energiamärgis juba hoone kavandamise 
etapis. Teistes ei ole see aga võimalik enne ehitustegevuse algust või koguni lõpetamist. Kui 
EL kohustaks andma energiamärgist kõikidele veel lõpuni ehitamata hoonetele mis tahes 
etapis, nõuaks see mitmetes riikides ehituseeskirjade muutmist, mis oleks aga potentsiaalse 
kasuga ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 397
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõikeid 1, 3 ja 4 kohaldatakse 
hoonete suhtes, mille ehitamine on lõpule 
viidud.

Or. en



AM\771248ET.doc 25/79 PE421.190v01-00

ET

Muudatusettepanek 398
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad meetmed 
tagamaks, et kui üle 250 m2-l ehitise 
kasulikust põrandapinnast asuvad 
riigiasutused, paigutatakse energiamärgis 
silmatorkavasse ja avalikkusele selgelt 
nähtavale kohale.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõue asetada energiamärgis silmatorkavale kohale kõikides hoonetes, mida inimesed sageli 
külastavad, on esitatud artikli 12 lõikes 2 ja selles piisab. Käesoleva lõike väljajätmisega 
langeb ära vajadus asetada energiamärgis silmatorkavale kohale avaliku sektori hoonetes, 
kus ei käi palju inimesi, nagu garaažid, meditsiini- ja muu varustuse laod, ning kus 
energiamärgisest oleks inimeste teadlikkuse tõstmisel vähem kasu.

Muudatusettepanek 399
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad meetmed 
tagamaks, et kui üle 250 m2-l ehitise 
kasulikust põrandapinnast asuvad 
riigiasutused, paigutatakse energiamärgis 
silmatorkavasse ja avalikkusele selgelt 
nähtavale kohale.

1. Liikmesriigid võtavad meetmed 
tagamaks, et kui hoones asuvad 
riigiasutused, paigutatakse energiamärgis 
silmatorkavasse ja avalikkusele selgelt 
nähtavale kohale.

Or. en

Selgitus

Energiamärgise asetamine riigiasutustes nähtavale kohale on meede, mis ei maksa palju, kuid 
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mis võib oluliselt tõsta avalikkuse teadlikkust energiamärgistest ja muuta neisse suhtumist 
positiivsemaks.

Muudatusettepanek 400
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad meetmed 
tagamaks, et kui üle 250 m2-l ehitise 
kasulikust põrandapinnast asuvad 
riigiasutused, paigutatakse energiamärgis 
silmatorkavasse ja avalikkusele selgelt 
nähtavale kohale.

1. Liikmesriigid võtavad meetmed 
tagamaks, et kui hoones asuvad 
riigiasutused, paigutatakse energiamärgis 
silmatorkavasse ja avalikkusele selgelt 
nähtavale kohale.

Or. en

Selgitus

Riigiasutuste hoonetes peaks energiamärgised alati nähtaval olema, sõltumata hoone 
suurusest. See on meede, mis ei maksa palju, kuid mis võib oluliselt tõsta avalikkuse 
teadlikkust energiamärgistest ja muuta neisse suhtumist positiivsemaks.

Muudatusettepanek 401
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada üle 20 kW 
efektiivse nimivõimsusega 
kuumaveekatlaid hõlmavate 
küttesüsteemide korrapärane ülevaatus. 
Ülevaatus hõlmab kuumaveekatla tõhususe 
ja selle suuruse võrdlemist ehitise 
küttenõuetega.

1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada taastumatu vedel-
või tahkekütusega köetavaid üle 20 kW 
efektiivse nimivõimsusega 
kuumaveekatlaid hõlmavate 
küttesüsteemide korrapärane ülevaatus. 
Ülevaatus hõlmab kuumaveekatla tõhususe 
ja selle suuruse võrdlemist ehitise 
küttenõuetega. Liikmesriigid võivad 
ülevaatuse peatada, kui on paigaldatud 
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elektrooniline seire- ja kontrollsüsteem.

Or. en

Selgitus

Elektrooniline seire- ja kontrollsüsteem aitab hinnata elektrit tarbivate seadmete tõhusust, 
mistõttu täiendavat ülevaatust ei pruugi vaja olla.

Muudatusettepanek 402
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kehtestavad vajalikud 
meetmed vähemalt 5 kW efektiivse 
nimivõimsusega soojuspumpade 
korrapäraste kontrollide juurutamiseks 
vähemalt kord iga kahe aasta järel. 
Üle 15 aasta vanuste soojuspumpade osas 
kehtestavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed, et teostada ühekordne kontroll 
kõikidele kütteseadmetele. See kontroll 
peaks hõlmama analüüsi soojuspumpade 
efektiivsuse kohta ja nende suuruse kohta 
võrreldes ehitiste kütte- ja 
jahutusnõuetega.

Or. fr

Selgitus

Kontrolle tuleks kohaldada ka üle 5 kW efektiivse nimivõimsusega soojuspumpadele 
(hõlmates seega 99% soojuspumpadest), kuna need arenevad kiiresti ning vajavad keerulisi 
komponente, et tagada nende tõhus koostoimimine (kompressorid, andurid, elektroonilise 
juhtimise ja programmisüsteemid jmt). See ümbersõnastamine, mis piirab kontrollide ulatust 
kuumaveekatelde ja kliimaseadmetega, piirab ka nende kontrollide mõjusust energiasäästu 
osas.
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Muudatusettepanek 403
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erinevad ülevaatussagedused sõltuvalt 
küttesüsteemi kuumaveekatla tüübist ja 
efektiivsest nimivõimsusest. Sageduste 
kehtestamisel võtavad liikmesriigid arvesse 
küttesüsteemi ülevaatuse kulusid ja 
ülevaatusest tuleneda võivat prognoositavat 
energiakulude säästu.

2. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erinevad ülevaatussagedused sõltuvalt 
küttesüsteemi tüübist ja efektiivsest 
nimivõimsusest. Sageduste kehtestamisel 
võtavad liikmesriigid arvesse küttesüsteemi 
ülevaatuse kulusid ja ülevaatusest tuleneda 
võivat prognoositavat energiakulude 
säästu.

Or. en

Selgitus

Kogu küttesüsteemi, sealhulgas kuumaveekatelde ülevaatus, aitaks ära hoida liigset 
halduskoormust ja oleks tulemuslikum.

Muudatusettepanek 404
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõigetest 1, 2 ja 3 võivad 
liikmesriigid otsustada võtta meetmeid 
tagamaks, et kasutajatele antakse nõu 
kuumaveekatelde asendamise, 
küttesüsteemi muude muudatuste ja 
alternatiivsete lahenduste kohta, et hinnata 
kuumaveekatla tõhusust ja kohast suurust.
Selle lähenemisviisi mõju on laias laastus 
võrdväärne lõigete 2 ja 3 sätete mõjuga.

4. Erandina lõigetest 1, 1 a, 2 ja 3 võivad 
liikmesriigid otsustada võtta meetmeid 
tagamaks, et kasutajatele antakse nõu 
kuumaveekatelde asendamise, 
küttesüsteemi muude muudatuste ja 
alternatiivsete lahenduste kohta, et hinnata 
kuumaveekatla tõhusust ja kohast suurust.
Selle lähenemisviisi mõju on laias laastus 
võrdväärne lõigete 1, 1 a, 2 ja 3 sätete 
mõjuga.

Kui liikmesriigid valivad võimaluse 
kohaldada käesoleva lõike esimeses lõigus 
sätestatud meetmeid, esitavad nad 

Kui liikmesriigid valivad võimaluse 
kohaldada käesoleva lõike esimeses lõigus 
sätestatud meetmeid, esitavad nad 
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komisjonile aruande kõnealuste meetmete 
ning lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud meetmete 
võrdväärsuse kohta hiljemalt 30. juuniks 
2011. Liikmesriigid esitavad kõnealused 
aruanded komisjonile iga kolme aasta järel.
Kõnealused aruanded võivad sisalduda 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 
osutatud energiatõhususe tegevuskavades.

komisjonile aruande kõnealuste meetmete 
ning lõigetes 1, 1 a, 2 ja 3 sätestatud 
meetmete võrdväärsuse kohta hiljemalt 30. 
juuniks 2011. Liikmesriigid esitavad 
kõnealused aruanded komisjonile iga 
kolme aasta järel. Kõnealused aruanded 
võivad sisalduda direktiivi 2006/32/EÜ 
artikli 14 lõikes 2 osutatud energiatõhususe 
tegevuskavades.

Or. fr

Selgitus

Kontrolle tuleks kohaldada ka üle 5 kW efektiivse nimivõimsusega soojuspumpadele 
(hõlmates seega 99% soojuspumpadest), kuna need arenevad kiiresti ning vajavad keerulisi 
komponente, et tagada nende tõhus koostoimimine (kompressorid, andurid, elektroonilise 
juhtimise ja programmisüsteemid jmt). See ümbersõnastamine, mis piirab kontrollide ulatust 
kuumaveekatelde ja kliimaseadmetega, piirab ka nende kontrollide mõjusust energiasäästu 
osas.

Muudatusettepanek 405
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada üle 12 kW 
efektiivse nimivõimsusega kliimaseadmete 
korrapärane ülevaatus. Ülevaatus hõlmab 
kliimaseadmete tõhususe ja suuruse 
hindamist võrreldes ehitise 
jahutusnõuetega.

1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada kliimaseadmete 
korrapärane ülevaatus. Ülevaatus hõlmab 
kliimaseadmete tõhususe ja suuruse 
hindamist võrreldes ehitise 
jahutusnõuetega.

Or. de

Selgitus

Kõikide kliimaseadmete korrapärane ülevaatus on vajalik energiatõhususe ja hügieeni 
tagamiseks.
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Muudatusettepanek 406
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada üle 12 kW 
efektiivse nimivõimsusega kliimaseadmete 
korrapärane ülevaatus. Ülevaatus hõlmab 
kliimaseadmete tõhususe ja suuruse 
hindamist võrreldes ehitise 
jahutusnõuetega.

1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada üle 12 kW 
efektiivse nimivõimsusega kliimaseadmete 
korrapärane ülevaatus. Ülevaatus hõlmab 
kliimaseadmete tõhususe ja suuruse 
hindamist võrreldes ehitise 
jahutusnõuetega. Liikmesriigid võivad 
ülevaatuse peatada, kui on paigaldatud 
elektrooniline seire- ja kontrollsüsteem.

Or. en

Selgitus

Elektrooniline seire- ja kontrollsüsteem aitab hinnata elektrit tarbivate seadmete tõhusust, 
mistõttu täiendavat ülevaatust ei pruugi vaja olla.

Muudatusettepanek 407
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada üle 12 kW 
efektiivse nimivõimsusega kliimaseadmete 
korrapärane ülevaatus. Ülevaatus hõlmab 
kliimaseadmete tõhususe ja suuruse 
hindamist võrreldes ehitise 
jahutusnõuetega.

1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada üle 12 kW 
efektiivse nimivõimsusega kliimaseadmete 
ja üle 5 kW efektiivse nimivõimsusega 
reverseeritavate soojuspumpade
korrapärane ülevaatus. Ülevaatus hõlmab 
kliimaseadmete ja reverseeritavate 
soojuspumpade tõhususe ja suuruse 
hindamist võrreldes ehitise 
jahutusnõuetega.

Or. fr
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Selgitus

Kontrolle tuleks kohaldada ka üle 5 kW efektiivse nimivõimsusega soojuspumpadele 
(hõlmates seega 99% soojuspumpadest), kuna need arenevad kiiresti ning vajavad keerulisi 
komponente, et tagada nende tõhus koostoimimine (kompressorid, andurid, elektroonilise 
juhtimise ja programmisüsteemid jmt). See ümbersõnastamine, mis piirab kontrollide ulatust 
kuumaveekatelde ja kliimaseadmetega, piirab ka nende kontrollide mõjusust energiasäästu 
osas.

Muudatusettepanek 408
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada üle 12 kW 
efektiivse nimivõimsusega kliimaseadmete 
korrapärane ülevaatus. Ülevaatus hõlmab 
kliimaseadmete tõhususe ja suuruse 
hindamist võrreldes ehitise 
jahutusnõuetega.

1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada üle 12 kW 
efektiivse nimivõimsusega kliimaseadmete 
ja ventilatsiooniseadmete korrapärane 
ülevaatus. Ülevaatus hõlmab 
kliimaseadmete tõhususe ja suuruse 
hindamist võrreldes ehitise 
jahutusnõuetega.

Or. en

Selgitus

Mehhaanilised ventilatsiooniseadmed on sageli majas kõige rohkem energiat tarbivad 
seadmed.

Muudatusettepanek 409
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erinevad ülevaatussagedused sõltuvalt 
kliimaseadme tüübist ja efektiivsest 

2. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erinevad ülevaatussagedused sõltuvalt 
kliimaseadme või reverseeritava 
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nimivõimsusest. Sageduste kehtestamisel 
võtavad liikmesriigid arvesse 
kliimaseadme ülevaatuse kulusid ja 
ülevaatusest tuleneda võivat hinnangulist 
energiakulude säästu.

soojuspumba tüübist ja efektiivsest 
nimivõimsusest. Sageduste kehtestamisel 
võtavad liikmesriigid arvesse 
kliimaseadme või reverseeritava 
soojuspumba ülevaatuse kulusid ja 
ülevaatusest tuleneda võivat hinnangulist 
energiakulude säästu.

Or. fr

Selgitus

Kontrolle tuleks kohaldada ka üle 5 kW efektiivse nimivõimsusega soojuspumpadele 
(hõlmates seega 99% soojuspumpadest), kuna need arenevad kiiresti ning vajavad keerulisi 
komponente, et tagada nende tõhus koostoimimine (kompressorid, andurid, elektroonilise 
juhtimise ja programmisüsteemid jmt). See ümbersõnastamine, mis piirab kontrollide ulatust 
kuumaveekatelde ja kliimaseadmetega, piirab ka nende kontrollide mõjusust energiasäästu 
osas.

Muudatusettepanek 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik ventilatsiooniseadmed, 
sõltumata jahutusvõimsusest, 
kontrollitakse üle, ning ülevaatus hõlmab 
ka õhuvoolu hindamist.

Or. en

Selgitus

Praeguste nõuete kohaselt kontrollitakse ventilatsioonisüsteemi ainult siis, kui see on osa 
kliimaseadme süsteemist. Enamik ventilatsiooniseadmeid elumajades ei ole kliimaseadmega 
seotud. Seepärast on vaja eraldi konkreetset sätet ventilatsiooniseadmete ülevaatuse kohta, et 
hoida ära energiakadu viletsate ventilatsiooniseadmete tõttu.
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Muudatusettepanek 411
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmeid 
kehtestades tagavad liikmesriigid, niivõrd 
kui see on majanduslikult ja tehniliselt 
teostatav, et ülevaatused viiakse läbi 
kooskõlas määruses 842/2006 sätestatud 
lekete ülevaatustega. 

Or. en

Selgitus

Kliimaseadmete lekete ülevaatuse kord on juba sätestatud fluoritud gaaside määruses 
842/2006. See tähendab, et enamiku hoonete kliimaseadmete ülevaatus on praegu kohustuslik.
On juba kindlaks määratud ülevaatuse/kontrollkäikude sagedus vastavalt süsteemis ringlevale 
külmutusainele, mis on seotus energiatõhususega ja fluoritud kasvuhoonegaaside 
heitkogustega. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud ülevaatus tuleks seega viia vastavusse praeguste 
ülevaatuste ja kontrolliga, mida teostatakse vastavalt määrusele 824/2006.

Muudatusettepanek 412
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmeid 
kehtestades tagavad liikmesriigid, niivõrd 
kui see on majanduslikult ja tehniliselt 
teostatav, et ülevaatused viiakse läbi 
kooskõlas käesoleva direktiivi artiklis 13 
sätestatud kütteseadmete ja muude 
tehniliste seadmete ülevaatustega, samuti 
määruses 842/2006 sätestatud lekete 
ülevaatustega. 

Or. en
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Selgitus

Kliimaseadmete lekete ülevaatuse kord on juba sätestatud fluoritud gaaside määruses 
842/2006. Regulaarsed ülevaatused tuleks omavahel vastavusse viia.

Muudatusettepanek 413
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Teiste energiat tarbivate seadmete 

ülevaatus
Liikmesriigid võivad kehtestada erineva 
ülevaatussageduse energiat tarbivate 
tehniliste seadmete jaoks (peale kütte- ja 
kliimaseadmete), näiteks:
a) mehhaanilised ventilatsiooniseadmed;
b) soojuse taaskasutamise ventilatsioon;

c) muud soojuse taaskasutamise seadmed;
d) vett tarbivad seadmed, sõltuvalt seadme 
tüübist.
Nende sageduste kehtestamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse energiat tarbiva 
tehnilise süsteemi ülevaatuse kulusid ja 
ülevaatusest tuleneda võivat 
prognoositavat energiakulude säästu.

Or. en

Selgitus

On vaja uut artiklit, et toetada kõikide energiat tarbivate tehniliste süsteemide ülevaatust, 
mitte ainult kütte- ja kliimaseadmete. Uus artikkel võib aidata saavutada ELi eesmärki 
vähendada energiatarbimist ning parandada ehitise üldist energiatõhusust.
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Muudatusettepanek 414
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes b osutatud soovitused peavad võtma 
arvesse süsteemi iseärasusi, samuti tuleb 
esitada läbipaistev teave nende 
kulutõhususe kohta. Kulutõhususe 
hinnangu puhul võetakse aluseks hulk 
standardtingimusi, sh hinnanguline 
energiasääst, aluseks võetavad 
energiahinnad ja vajalike investeeringute 
intressimäärad.

Lõikes b osutatud soovitused peavad võtma 
arvesse süsteemi iseärasusi, samuti tuleb 
esitada läbipaistev teave nende 
kulutõhususe kohta.

Or. en

Selgitus

Ehkki soovituste lisamine ülevaatuse aruandesse on väga teretulnud, on siiski küsitav, kas 
ülevaatuse läbiviimisega tegelevad eksperdid peaksid olema võimelised arvutama välja 
energiatõhususe meetmete rakendamisest tulenevat energiasäästu või vajalike investeeringute 
intressimäärasid. Seepärast peaks piisama, kui lisada viide täiendavale teabele soovituste 
kulutõhususe kohta.

Muudatusettepanek 415
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes b osutatud soovitused peavad võtma 
arvesse süsteemi iseärasusi, samuti tuleb 
esitada läbipaistev teave nende 
kulutõhususe kohta. Kulutõhususe 
hinnangu puhul võetakse aluseks hulk 
standardtingimusi, sh hinnanguline 
energiasääst, aluseks võetavad 
energiahinnad ja vajalike investeeringute 
intressimäärad.

Lõikes b osutatud soovitused peavad võtma 
arvesse süsteemi iseärasusi, samuti tuleb 
esitada läbipaistev teave nende 
kulutõhususe kohta.
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Or. de

Selgitus

Komisjoni kavandatud kulutõhususe kontrollid jäävad väljapoole ülevaatusakti rakendusala 
ning see tooks kaasa märkimisväärsed täiendavad rahalised kulutused, mis seaks hoopis 
inimestele takistusi suuremate kulude näol. Kulutõhususe arvutused peaksid jääma 
vabatahtlikkuse alusel taotletavale energiaalasele nõustamisele.

Muudatusettepanek 416
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes b osutatud soovitused peavad võtma 
arvesse süsteemi iseärasusi, samuti tuleb
esitada läbipaistev teave nende
kulutõhususe kohta. Kulutõhususe 
hinnangu puhul võetakse aluseks hulk 
standardtingimusi, sh hinnanguline 
energiasääst, aluseks võetavad 
energiahinnad ja vajalike investeeringute 
intressimäärad.

Lõikes b osutatud soovitused peavad võtma 
arvesse süsteemi iseärasusi, samuti tuleb
selgelt näidata nende kulutõhusus.

Or. de

Selgitus

Samuti siin ei saa ülevaatusakt täita energiaalase nõustamise rolli ega seda asendada.

Muudatusettepanek 417
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Inspektor annab ülevaatusakti üle ehitise 
omanikule või üürnikule.

3. Inspektor annab ülevaatusakti üle 
süsteemi omanikule. Ühisomandi puhul 
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tuleb ülevaatusakt anda üle kõikidele 
omanikele.

Or. de

Selgitus

Ülevaatusaktid on seotud süsteemidega, mis ei kuulu üürniku omandusse. Seetõttu tuleks need 
anda üle ainult omanikule või ühisomandi puhul kõikidele omanikele.

Muudatusettepanek 418
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ehitiste 
energiaauditid ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatused viivad läbi 
sõltumatud erialase ettevalmistusega 
akrediteeritud eksperdid, kes tegutsevad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötavad
riigiasutuses või eraettevõttes.

Liikmesriigid tagavad, et ehitiste 
energiaauditid ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatused viivad läbi 
sõltumatud erialase ettevalmistusega 
eksperdid, kes tegutsevad füüsilisest isikust 
ettevõtjana või töötavad riigiasutuses või 
eraettevõttes.

Ekspertide akrediteerimisel võetakse 
arvesse nende pädevust ja sõltumatust.

Or. de

Selgitus

Täiendava heakskiidumenetluse loomine nende isikute määramiseks, kel on õigus väljastada 
energiamärgiseid, tooks kaasa märkimisväärsed jõupingutused ja kasutaks ära palju 
ressursse, mis ei oleks siis enam kasutatavad tegelike kliimakaitsemeetmete jaoks. Peaks 
olema piisav, kui energiamärgiste väljastamise õigus on seotud konkreetse tõendatud 
kvalifikatsiooniga, näiteks vastava erialase diplomiga.
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Muudatusettepanek 419
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ehitiste 
energiaauditid ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatused viivad läbi 
sõltumatud erialase ettevalmistusega 
akrediteeritud eksperdid, kes tegutsevad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötavad 
riigiasutuses või eraettevõttes.

Liikmesriigid tagavad, et ehitiste 
energiaauditid ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatused viivad läbi 
sõltumatud erialase ettevalmistusega 
akrediteeritud eksperdid, kes tegutsevad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötavad 
riigiasutuses või eraettevõttes, sealhulgas 
need, kes on sertifitseeritud ehitiste 
omanikud või haldajad.

Ekspertide akrediteerimisel võetakse 
arvesse nende pädevust ja sõltumatust.

Ekspertide akrediteerimisel võetakse 
arvesse nende pädevust ja sõltumatust.

Liikmesriikidelt saadud teabe alusel ja 
pärast asjaomaste sektorite esindajatega 
konsulteerimist, tuleb vastavalt artiklis 21 
osutatud menetlusele 2010. aastaks 
kehtestada miinimumtingimused ja -
nõuded konkreetsete programmide 
tunnustamiseks, mis käsitlevad 
sõltumatute ekspertide koolitust ja 
sertifitseerimist.
2011. aastaks kehtestavad või kohandavad 
liikmesriigid oma tingimusi ja nõudeid 
ekspertide koolitusele ja 
sertifitseerimisele, võttes aluseks 
ülalnimetatud miinimumnõuded.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest.

Liikmesriigid tunnustavad vastastikku 
teise liikmesriigi väljastatud märgiseid ja 
ei piira teenuse osutamise vabadust ega 
liikmesriikide vabadust kehtestada oma 
sertifitseerimistingimused.

Or. pl
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Selgitus

Praegu ei ole veel selge, kas selliste organite asjakohast kvalifikatsiooni omavad töötajad, 
mis on sertifitseeritud ehitiste omanikud või haldajad, võivad kontrollida nende ehitiste 
energiatõhusust, mis on eelnimetatud organi omanduses. See oleks kasulik ja kuluefektiivne 
näiteks kohalike ametiasutuste puhul, kes haldavad oma ehitisi. Liikmesriikide poolt märgiste 
vastastikuse tunnustamise põhimõtte heakskiitmine lihtsustaks sektori töötajate vaba liikumist. 
See säte on kooskõlas 17. mai 2006. aasta määruse (EÜ) nr 842/2006 sätetega.

Muudatusettepanek 420
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ehitiste 
energiaauditid ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatused viivad läbi 
sõltumatud erialase ettevalmistusega 
akrediteeritud eksperdid, kes tegutsevad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötavad 
riigiasutuses või eraettevõttes.

Liikmesriigid tagavad, et ehitiste 
energiaauditid ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatused viivad läbi 
sõltumatud erialase ettevalmistusega 
eksperdid, kes tegutsevad füüsilisest isikust 
ettevõtjana või töötavad riigiasutuses või 
eraettevõttes.

Ekspertide akrediteerimisel võetakse 
arvesse nende pädevust ja sõltumatust.

Or. de

Selgitus

Komisjon on juba proovinud ning ebaõnnestunud uue paigaldajate akrediteerimise 
juurutamisega taastuvate energiaallikate edendamist käsitlevas direktiivis. Nüüd soovib 
komisjon teha uue katse ja suurendada liikmesriikides bürokraatiat. See tuleks tagasi lükata. 
Riikide koolitussüsteemid annavad hea aluse kvalifikatsiooni omandamiseks.
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Muudatusettepanek 421
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ehitiste 
energiaauditid ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatused viivad läbi 
sõltumatud erialase ettevalmistusega ja
akrediteeritud eksperdid, kes tegutsevad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötavad 
riigiasutuses või eraettevõttes.

Liikmesriigid tagavad, et ehitiste 
energiaauditid ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatused viivad läbi 
sõltumatud erialase ettevalmistusega või 
akrediteeritud eksperdid, kes tegutsevad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötavad 
riigiasutuses või eraettevõttes. 

Or. en

Selgitus

Kohustusliku akrediteeringu lisamine tooks kaasa tarbetut bürokraatiat ja suurendaks 
kulusid, samas kui selle kasu oleks üsna piiratud. Arvestades praegusi erinevusi riiklikes 
kvalifikatsiooniskeemides tundub, et liikmesriigid oskavad ise kõige paremini otsustada, 
missuguse tasemega eksperdid peaksid energiaauditeid läbi viima.

Muudatusettepanek 422
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ehitiste 
energiaauditid ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatused viivad läbi 
sõltumatud erialase ettevalmistusega 
akrediteeritud eksperdid, kes tegutsevad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötavad 
riigiasutuses või eraettevõttes.

Liikmesriigid tagavad, et ehitiste 
energiaauditid ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatused viivad läbi 
sõltumatud erialase ettevalmistusega 
eksperdid, kes tegutsevad füüsilisest isikust 
ettevõtjana või töötavad riigiasutuses või 
eraettevõttes.

Or. en
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Selgitus

Akrediteeringute süsteemi kohustuslikuks muutmine võib negatiivselt mõjutada ekspertide 
kättesaadavust ning võib nõuda märkimisväärse summa raha, mida saaks vastasel juhul 
investeerida teistesse kliimakaitse meetmetesse. Ekspertide hindamine nende diplomi ja 
hariduse alusel peaks olema piisav.

Muudatusettepanek 423
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ekspertide akrediteerimisel võetakse 
arvesse nende pädevust ja sõltumatust. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Akrediteeringute süsteemi kohustuslikuks muutmine võib negatiivselt mõjutada ekspertide 
kättesaadavust ning võib nõuda märkimisväärse summa raha, mida saaks vastasel juhul 
investeerida teistesse kliimakaitse meetmetesse. Ekspertide hindamine nende diplomi ja 
hariduse alusel peaks olema piisav.

Muudatusettepanek 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ekspertide akrediteerimisel võetakse 
arvesse nende pädevust ja sõltumatust.

Ekspertide akrediteerimisel võetakse 
arvesse nende pädevust ja sõltumatust. 
Liikmesriigid tagavad riiklike 
kvalifikatsioonide ja akrediteeringute 
vastastikuse tunnustamise.

Or. en

Selgitus

Kvalifikatsioonide ka auditite vastastikune tunnustamine, samuti ühtlustatud õppekava ja 
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koolitusprogrammid aitavad tagada ekspertide kvaliteeti ning võimaldavad nende pakutavate 
teenuste täieliku vaba liikumise.

Muudatusettepanek 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad ekspertide registri 
ja tagavad, et neile ekspertidele 
võimaldatakse iga-aastast koolitust.

Or. en

Selgitus

Registri loomisega garanteeritakse hindajate professionaalsus ja teadmised ning tulemuste 
usaldusväärsus.

Muudatusettepanek 426
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et auditite ja 
ülevaatuste läbiviimiseks akrediteeritud 
ekspertidel ei ole lubatud energiat müüa 
ega jagada. 

Or. en

Selgitus

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
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is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts. 

Muudatusettepanek 427
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17. välja jäetud
Sõltumatu kontrollisüsteem

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas II 
lisaga kehtestatakse sõltumatu 
kontrollisüsteem energiamärgiste jaoks 
ning kütte- ja kliimaseadmete ülevaatuse 
aktide jaoks.
2. Liikmesriigid võivad delegeerida 
sõltumatute kontrollisüsteemide 
rakendamise ülesanded ametiasutustele.
Kui liikmesriigid seda teha otsustavad, 
kontrollivad nad, et sõltumatuid 
kontrollisüsteeme rakendatakse kooskõlas 
II lisaga.
3. Liikmesriigid nõuavad, et lõikes 1 
osutatud energiamärgised ja 
ülevaatusaktid registreeritakse või tehakse 
nõudmisel kättesaadavaks pädevatele 
asutustele või ametiasutustele, kellele 
pädevad asutused on delegeerinud 
sõltumatute kontrollisüsteemise 
rakendamise ülesanded.

Or. de

Selgitus

Taoline kontrollisüsteem maksaks liikmesriikidele miljardeid eurosid, mis ei vastaks mingilgi 
määral saadavale kasule. See tõstatab suuri kahtlusi süsteemi vajalikkuse üle ja seega on 
kaheldav, kas seda saab kehtestada.
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Muudatusettepanek 428
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17. välja jäetud
Sõltumatu kontrollisüsteem

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas II 
lisaga kehtestatakse sõltumatu 
kontrollisüsteem energiamärgiste jaoks 
ning kütte- ja kliimaseadmete ülevaatuse 
aktide jaoks.
2. Liikmesriigid võivad delegeerida 
sõltumatute kontrollisüsteemide 
rakendamise ülesanded ametiasutustele.
Kui liikmesriigid seda teha otsustavad, 
kontrollivad nad, et sõltumatuid 
kontrollisüsteeme rakendatakse kooskõlas 
II lisaga.
3. Liikmesriigid nõuavad, et lõikes 1 
osutatud energiamärgised ja 
ülevaatusaktid registreeritakse või tehakse 
nõudmisel kättesaadavaks pädevatele
asutustele või ametiasutustele, kellele 
pädevad asutused on delegeerinud 
sõltumatute kontrollisüsteemise 
rakendamise ülesanded.

Or. de

Selgitus

Lisaks kontrollide teostamisele ja energiamärgiste väljastamisele sõltumatu kontrollisüsteemi 
loomise nõue tooks kaasa täiendavad ebaproportsionaalsed bürokraatiatõkked. Niisugune 
kontrollsüsteem seoks ressursid, mis tuleks pigem investeerida tõelistesse energiasäästu 
meetmetesse selle asemel, et kulutada need uute haldusmenetluste loomiseks.
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Muudatusettepanek 429
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas II 
lisaga kehtestatakse sõltumatu 
kontrollisüsteem energiamärgiste jaoks 
ning kütte- ja kliimaseadmete ülevaatuse 
aktide jaoks.

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas II 
lisaga kehtestatakse sõltumatu 
kontrollisüsteem energiamärgiste jaoks 
ning kütte- ja kliimaseadmete ülevaatuse 
aktide jaoks. Liikmesriigid loovad eraldi 
jõustamismehhanismid organisatsioonide 
jaoks, mis vastutavad energiamärgiste 
jõustamise eest ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatuse aktide eest.

Or. en

Selgitus

Eraldi jõustamismehhanismid (organisatsioonide, näiteks kohalike ametivõimude jaoks, kes 
vastutavad energiamärgiste jõustamise eest ning annavad aru kütte- ja kliimaseadmete 
ülevaatusest) on olulised käesoleva direktiivi tulemuslikuks rakendamiseks ja paratamatu 
huvide konfliktide vältimiseks, mis tekiks juhul, kui organisatsioonil tuleks iseendale karistus 
määrata.

Muudatusettepanek 430
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitiste energiatõhususe hindamise 
metoodikat primaarenergiatarbimise ja 
süsinikdioksiidiheidete põhjal;

a) ehitiste energiatõhususe hindamise 
metoodikat primaarenergiatarbimise 
põhjal, mis hõlmab süsinikdioksiidiheidete 
arvnäitajat, mis võtab arvesse 
primaarenergia kasutust;

Or. fr



PE421.190v01-00 46/79 AM\771248ET.doc

ET

Selgitus

Liikmesriigid peaksid võtma primaarenergiatarbimist arvesse oma energiastandardite 
määratlemisel, kuna see on ainus nende energiaalaste valikute keskkonnale avaldatava 
reaalse mõju mõõtmisvahend. Samuti on oluline anda tarbijale näitaja, mis kajastab nende 
energiaalastest valikutest tulenevaid süsinikdioksiidi heitkoguseid, mis põhinevad 
primaarenergiatarbimisel, eriti ehitiste puhul, kus energialastel valikutel on pikaajaline mõju.

Muudatusettepanek 431
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitiste energiatõhususe hindamise 
metoodikat primaarenergiatarbimise ja 
süsinikdioksiidiheidete põhjal;

a) ehitiste energiatõhususe hindamise 
metoodikat energia lõpptarbimise põhjal;

Or. de

Selgitus

Tarbija jaoks ei ole oluline mitte primaarenergia tarbimine, vaid energia lõpptarbimine. See 
on ainus arv, mida ta loeb oma arvestilt, ning selles mõttes on näiteks tähtsusetu, kas elekter 
toodeti taastuvatest energiaallikatest või tuumaenergiast. Sama kehtib maagaasi kohta, mida 
saab toota ka jäätmetest. Lisaks käsitleb direktiiv hoonete energiatõhusust ja mitte 
süsinikdioksiidi heitkoguseid, mis sõltuvad samuti oluliselt erinevatest energiaallikatest.

Muudatusettepanek 432
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, 
et teavitada ehitiste või nende osade 
omanikke või üürnikke erinevatest 
meetoditest ja tavadest, mis aitavad 
suurendada energiatõhusust.

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, 
et teavitada ehitiste ja nende osade 
omanikke ja üürnikke erinevatest 
meetoditest ja tavadest, mis aitavad 
suurendada energiatõhusust.
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Or. en

Selgitus

Kuna energiatõhusust mõjutab oluliselt see, kuidas ehitist kasutatakse, samuti üürnike 
energiatarbimise valikud, peab nii omanikel KUI KA üürnikel olema juurdepääs teabele 
energiatõhususe parandamise kohta. Ärihoonete omanikel ja üürnikel peaks olema ka 
kohustus vahetada teavet ehitise või selle osa tegeliku kasutuse kohta, tagamaks kõigi 
andmete kättesaadavus, et teha teadlikke otsuseid vajalike paranduste kohta. 

Muudatusettepanek 433
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, 
et teavitada ehitiste või nende osade 
omanikke või üürnikke erinevatest 
meetoditest ja tavadest, mis aitavad 
suurendada energiatõhusust.

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, 
et teavitada ehitiste ja nende osade 
omanikke ja üürnikke erinevatest 
meetoditest ja tavadest, mis aitavad 
suurendada energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

Kuna energiatõhusust mõjutab oluliselt see, kuidas ehitist kasutatakse, samuti üürnike 
energiatarbimise valikud, peab nii omanikel KUI KA üürnikel olema juurdepääs teabele 
energiatõhususe parandamise kohta. Ärihoonete omanikel ja üürnikel peaks olema ka 
kohustus vahetada teavet ehitise või selle osa tegeliku kasutuse kohta, tagamaks kõigi 
andmete kättesaadavus, et teha teadlikke otsuseid vajalike paranduste kohta. 

Muudatusettepanek 434
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige annavad liikmesriigid ehitiste Eelkõige annavad liikmesriigid ehitiste 
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omanikele või üürnikele teavet 
energiamärgiste ja ülevaatusaktide ning 
nende ülesannete ja eesmärkide kohta, 
kulutõhusate viiside kohta ehitiste 
energiatõhususe suurendamiseks ning 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste 
finantstagajärgede kohta, juhul kui ei võeta 
meetmeid ehitise energiatõhususe 
suurendamiseks. 

omanikele ja üürnikele teavet 
energiamärgiste ja ülevaatusaktide ning 
nende ülesannete ja eesmärkide kohta, 
kulutõhusate viiside kohta ehitiste 
energiatõhususe suurendamiseks ning 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste 
finantstagajärgede kohta, juhul kui ei võeta 
meetmeid ehitise energiatõhususe 
suurendamiseks.

Or. en

Selgitus

Kuna energiatõhusust mõjutab oluliselt see, kuidas ehitist kasutatakse, samuti üürnike 
energiatarbimise valikud, peab nii omanikel KUI KA üürnikel olema juurdepääs teabele 
energiatõhususe parandamise kohta. Ärihoonete omanikel ja üürnikel peaks olema ka 
kohustus vahetada teavet ehitise või selle osa tegeliku kasutuse kohta, tagamaks kõigi 
andmete kättesaadavus, et teha teadlikke otsuseid vajalike paranduste kohta.

Muudatusettepanek 435
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige annavad liikmesriigid ehitiste 
omanikele või üürnikele teavet 
energiamärgiste ja ülevaatusaktide ning 
nende ülesannete ja eesmärkide kohta, 
kulutõhusate viiside kohta ehitiste 
energiatõhususe suurendamiseks ning 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste 
finantstagajärgede kohta, juhul kui ei võeta 
meetmeid ehitise energiatõhususe 
suurendamiseks. 

Eelkõige annavad liikmesriigid ehitiste 
omanikele ja üürnikele teavet 
energiamärgiste ja ülevaatusaktide ning 
nende ülesannete ja eesmärkide kohta, 
kulutõhusate viiside kohta ehitiste 
energiatõhususe suurendamiseks ning 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste 
finantstagajärgede kohta, juhul kui ei võeta 
meetmeid ehitise energiatõhususe 
suurendamiseks.

Or. en

Selgitus

Kuna energiatõhusust mõjutab oluliselt see, kuidas ehitist kasutatakse, samuti üürnike 
energiatarbimise valikud, peab nii omanikel KUI KA üürnikel olema juurdepääs teabele 
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energiatõhususe parandamise kohta. Ärihoonete omanikel ja üürnikel peaks olema ka 
kohustus vahetada teavet ehitise või selle osa tegeliku kasutuse kohta, tagamaks kõigi 
andmete kättesaadavus, et teha teadlikke otsuseid vajalike paranduste kohta. 

Muudatusettepanek 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige annavad liikmesriigid ehitiste 
omanikele või üürnikele teavet 
energiamärgiste ja ülevaatusaktide ning 
nende ülesannete ja eesmärkide kohta, 
kulutõhusate viiside kohta ehitiste 
energiatõhususe suurendamiseks ning 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste 
finantstagajärgede kohta, juhul kui ei võeta 
meetmeid ehitise energiatõhususe 
suurendamiseks. 

Eelkõige annavad liikmesriigid ehitiste 
omanikele või üürnikele teavet 
energiamärgiste ja ülevaatusaktide ning 
nende ülesannete ja eesmärkide kohta, 
kulutõhusate viiside kohta ehitiste 
energiatõhususe suurendamiseks ning 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste 
finantstagajärgede kohta, juhul kui ei võeta 
meetmeid, ning ehitise energiatõhususe 
suurendamiseks kättesaadavate 
rahastamisvahendite kohta. 
Teavituskampaaniate eesmärgiks on 
õhutada omanikke ja üürnikke täitma 
miinimumnõudeid ning tegema rohkemgi, 
kui on nõutud.

Or. en

Selgitus

Teavituskampaaniates tuleks tutvustada Euroopa Liidu strateegilisi eesmärke, mis on seotud 
energiatõhususe parandamisega, ning meetmeid, mis peaksid toetama ametivõime, ettevõtjaid 
ja majapidamisi ehitiste energiatõhususe parandamisel.
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Muudatusettepanek 437
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige annavad liikmesriigid ehitiste 
omanikele või üürnikele teavet 
energiamärgiste ja ülevaatusaktide ning 
nende ülesannete ja eesmärkide kohta, 
kulutõhusate viiside kohta ehitiste 
energiatõhususe suurendamiseks ning 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste 
finantstagajärgede kohta, juhul kui ei võeta 
meetmeid ehitise energiatõhususe 
suurendamiseks.

Eelkõige annavad liikmesriigid ehitiste 
omanikele või üürnikele teavet 
energiamärgiste ja ülevaatusaktide ning 
nende ülesannete ja eesmärkide kohta, 
kulutõhusate viiside kohta ehitiste 
energiatõhususe suurendamiseks ning 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste 
finantstagajärgede kohta, juhul kui ei võeta 
meetmeid ehitise energiatõhususe 
suurendamiseks. Liikmesriigid tagavad, et 
kohalikud ja piirkondlikud ametivõimud 
on kaasatud teabe arendamisse, 
teadlikkuse tõstmisesse, suunamisse ja 
koolitusprogrammidesse.

Or. en

Selgitus

Arvestades kohalike ja piirkondlike ametivõimude pädevusi ehitiste planeerijana ja 
omanikena, samuti nende lähedust kodanikele, peaksid liikmesriigid nendega teabe 
arendamisel, teadlikkuse tõstmisel, suunamisel ja koolitusprogrammide osas konsulteerima.

Muudatusettepanek 438
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ärihoonete omanikud ja üürnikud on 
kohustatud vahetama teavet tegeliku 
energiatarbimise kohta.

Or. en
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Selgitus

Kuna energiatõhusust mõjutab oluliselt see, kuidas ehitist kasutatakse, samuti üürnike 
energiatarbimise valikud, peab nii omanikel KUI KA üürnikel olema juurdepääs teabele 
energiatõhususe parandamise kohta. Ärihoonete omanikel ja üürnikel peaks olema ka 
kohustus vahetada teavet ehitise või selle osa tegeliku kasutuse kohta, tagamaks kõigi 
andmete kättesaadavus, et teha teadlikke otsuseid vajalike paranduste kohta. 

Muudatusettepanek 439
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ärihoonete omanikud ja üürnikud on 
kohustatud vahetama teavet tegeliku 
energiatarbimise kohta kasutuses.

Or. en

Selgitus

Kuna energiatõhusust mõjutab oluliselt see, kuidas ehitist kasutatakse, samuti üürnike 
energiatarbimise valikud, peab nii omanikel KUI KA üürnikel olema juurdepääs teabele 
energiatõhususe parandamise kohta. Ärihoonete omanikel ja üürnikel peaks olema ka 
kohustus vahetada teavet ehitise või selle osa tegeliku kasutuse kohta, tagamaks kõigi 
andmete kättesaadavus, et teha teadlikke otsuseid vajalike paranduste kohta. 

Muudatusettepanek 440
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad omanikke või 
üürnikke rahalistest stiimulitest ehitiste 
energiatõhususe parandamiseks.
Liikmesriigid esitavad komisjonile teavet 
järgmise kohta:
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(a) riikliku, piirkondliku või kohaliku 
tasandi toetussüsteemid ehitiste 
energiatõhususe parandamiseks ja 
taastuvenergia kasutamiseks ehitistes;
(b) ehitussektoris kasutatud 
taastuvenergia osakaal riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil, kaasa arvatud 
konkreetne teave selle kohta, kas 
taastuvenergia pärineb kohapeal 
tootmisest, kaugküttest ja -jahutusest või 
koostootmisest;
See teave sisaldub direktiivi 2006/32/EÜ 
artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad teadlikkuse tõstmise 
ja teavitusprogrammide koostamisel 
aegsasti ühendust kohalike 
ametivõimudega ning konsulteerivad 
nendega.

Or. en

Selgitus

Selle ümbersõnastuse sätted mõjutavad kohalikke ametivõimusid mitmel viisil, arvestades 
nende vastutust planeerimisel ning suure hulga erineva kinnisvara – sealhulgas 
sotsiaalelamute – omanike ja haldajatena. Kohalike omavalitsuste lähedus kodanikele annab 
neile ka olulise rolli teavitamisel ja stiimulite pakkumisel, et õhutada üürnikke ja omanikke 
parandama ehitise energiatõhusust ning muutma oma energiatarbimisalast käitumist.
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Muudatusettepanek 442
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kohalikud ja 
piirkondlikud ametivõimud on kaasatud 
teabe arendamisse, teadlikkuse 
tõstmisesse, suunamisse ja 
koolitusprogrammidesse.

Or. en

Selgitus

Arvestades kohalike ja piirkondlike ametivõimude pädevusi ehitiste planeerijana ja 
omanikena, samuti nende lähedust kodanikele, peaksid liikmesriigid nendega teabe 
arendamisel, teadlikkuse tõstmisel, suunamisel ja koolitusprogrammide osas konsulteerima.

Muudatusettepanek 443
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi artiklite 2–
17, 19 ja 22 ning I ja II lisa järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
31. detsembriks 2010. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
31. detsembriks 2012. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad neid norme artiklite 2, 3, 
9, 10–12, 16, 17, 19 ja 22 puhul hiljemalt 
alates 31. detsembrist 2010.
Nad kohaldavad neid norme artiklite 4–8, 
13–15 ja 17 puhul ehitiste suhtes, milles 
asuvad riigiasutused, hiljemalt alates 31. 
detsembrist 2010 ja muude ehitiste suhtes 
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hiljemalt alates 31. jaanuarist 2012.
Kui liikmesriigid need normid vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse normidesse 
või nende normide ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Samuti lisavad liikmesriigid 
märkuse, et kehtivates õigus- ja 
haldusnormides esinevaid viiteid käesoleva 
direktiiviga kehtetuks tunnistatud 
direktiivile käsitatakse viidetena 
käesolevale direktiivile. Sellise viitamise 
viisi ja kõnealuse märkuse sõnastuse 
näevad ette liikmesriigid.

Kui liikmesriigid need normid vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse normidesse 
või nende normide ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Samuti lisavad liikmesriigid 
märkuse, et kehtivates õigus- ja 
haldusnormides esinevaid viiteid käesoleva 
direktiiviga kehtetuks tunnistatud 
direktiivile käsitatakse viidetena 
käesolevale direktiivile. Sellise viitamise 
viisi ja kõnealuse märkuse sõnastuse 
näevad ette liikmesriigid.

Or. de

Selgitus

Ümbersõnastatud direktiivi ülevõtmiseks seatud tähtajad on väga ambitsioonikad. Tekst 
sõnastatakse ümber enne vanas direktiivis seatud meetmete ja eesmärkide täitmist kõikides 
liikmesriikides ning enne nende mõju nägemist. Ülevõtmise tähtajad peavad seetõttu olema 
pikemad. Üks ühtne ülevõtmise tähtaeg muudaks uued eeskirjad läbipaistvamaks ja lihtsamini 
mõistetavaks.

Muudatusettepanek 444
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi artiklite 2–
17, 19 ja 22 ning I ja II lisa järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
31. detsembriks 2010. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi artiklite 2–
17, 19 ja 22 ning I ja II lisa järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
31. detsembriks 2012. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Or. en
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Selgitus

Direktiivi normid on paljudes ELi liikmesriikides just siseriiklikku õigusesse rakendatud ning 
kohalikud ja piirkondlikud ametivõimud tegelevad nendega. Rakendamise tähtaja 
ühtlustamine annab rohkem aega kooskõlastatud lahenduste väljatöötamiseks, mis vastaks 
paremini tegelikule olukorrale kohapeal. Direktiivi eesmärkide tulemuslik saavutamine on 
tähtsam kui selle rakendamise kiirus.

Muudatusettepanek 445
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad kohaldavad neid norme artiklite 2, 3, 
9, 10–12, 16, 17, 19 ja 22 puhul hiljemalt 
alates 31. detsembrist 2010.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi normid on paljudes ELi liikmesriikides just siseriiklikku õigusesse rakendatud ning 
kohalikud ja piirkondlikud ametivõimud tegelevad nendega. Rakendamise tähtaja 
ühtlustamine annab rohkem aega kooskõlastatud lahenduste väljatöötamiseks, mis vastaks 
paremini tegelikule olukorrale kohapeal. Direktiivi eesmärkide tulemuslik saavutamine on 
tähtsam kui selle rakendamise kiirus.

Muudatusettepanek 446
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad kohaldavad neid norme artiklite 2, 3, 
9, 10–12, 16, 17, 19 ja 22 puhul hiljemalt 
alates 31. detsembrist 2010.

Nad kohaldavad neid norme artiklite 2, 3, 
9, 16, 17, 19 ja 22 puhul hiljemalt alates 
31. detsembrist 2010.

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek annab rakendamiseks realistlikuma ajakava ning rohkem aega 
korralikuks rahade kasutamise planeerimiseks, samuti piisava arvu sõltumatute ja 
akrediteeritud energia hindajate koolitamiseks. Lisaks sellele, arvestades praegust 
akrediteeritud inspektorite nappust mõnes liikmesriigis ja käesoleva direktiivi ambitsioonikat 
laiendatud kohaldamisala, on vaja kaitsemeedet rakendamise tähtaja lühiajaliseks 
pikendamiseks, kui on tõendeid, et see on sõltumatute akrediteeritud energia hindajate 
nappuse tõttu vajalik.

Muudatusettepanek 447
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad kohaldavad neid norme artiklite 10–
12 puhul hiljemalt alates 31. detsembrist 
2012.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek annab rakendamiseks realistlikuma ajakava ning rohkem aega 
korralikuks rahade kasutamise planeerimiseks, samuti piisava arvu sõltumatute ja 
akrediteeritud energia hindajate koolitamiseks. Lisaks sellele, arvestades praegust 
akrediteeritud inspektorite nappust mõnes liikmesriigis ja käesoleva direktiivi ambitsioonikat 
laiendatud kohaldamisala, on vaja kaitsemeedet rakendamise tähtaja lühiajaliseks 
pikendamiseks, kui on tõendeid, et see on sõltumatute akrediteeritud energia hindajate 
nappuse tõttu vajalik.

Muudatusettepanek 448
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad kohaldavad neid norme artiklite 4–8, 
13–15 ja 17 puhul ehitiste suhtes, milles 

välja jäetud
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asuvad riigiasutused, hiljemalt alates 31. 
detsembrist 2010 ja muude ehitiste suhtes 
hiljemalt alates 31. jaanuarist 2012.

Or. en

Selgitus

Direktiivi normid on paljudes ELi liikmesriikides just siseriiklikku õigusesse rakendatud ning 
kohalikud ja piirkondlikud ametivõimud tegelevad nendega. Rakendamise tähtaja 
ühtlustamine annab rohkem aega kooskõlastatud lahenduste väljatöötamiseks, mis vastaks 
paremini tegelikule olukorrale kohapeal. Direktiivi eesmärkide tulemuslik saavutamine on 
tähtsam kui selle rakendamise kiirus.

Muudatusettepanek 449
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul, kui kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperte ei piisa, võivad 
liikmesriigid saada artiklite 10–15 
normide täielikuks kohaldamiseks 
kaheaastase lisaperioodi. Käesoleva sätte 
kohaldamisel teavitab liikmesriik 
komisjoni, esitades asjakohased 
põhjendused koos käesoleva direktiivi 
edasise rakendamise ajakavaga.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek annab rakendamiseks realistlikuma ajakava ning rohkem aega 
korralikuks rahade kasutamise planeerimiseks, samuti piisava arvu sõltumatute ja 
akrediteeritud energia hindajate koolitamiseks. Lisaks sellele, arvestades praegust 
akrediteeritud inspektorite nappust mõnes liikmesriigis ja käesoleva direktiivi ambitsioonikat 
laiendatud kohaldamisala, on vaja kaitsemeedet rakendamise tähtaja lühiajaliseks 
pikendamiseks, kui on tõendeid, et see on sõltumatute akrediteeritud energia hindajate 
nappuse tõttu vajalik.
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Muudatusettepanek 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ehitise energiatõhususe 
kindlaksmääramisel võetakse aluseks 
ehitise standardkasutusega seotud 
vajaduste rahuldamiseks tarbitav 
arvestuslik või tegelik aastane 
energiakogus ning see kajastab ehitise 
standardkasutusele vastavate 
temperatuuritingimuste säilitamiseks 
vajalikku kütmis- ja jahutusenergiat 
(ülekuumenemise vältimiseks vajalik 
energia).

1. Ehitise energiatõhususe 
kindlaksmääramisel võetakse aluseks 
ehitise standardkasutusega seotud 
vajaduste rahuldamiseks tarbitav 
arvestuslik või tegelik aastane 
energiakogus ning see kajastab ehitise 
standardkasutusele vastavate 
temperatuuritingimuste säilitamiseks 
vajalikku kütmis- ja jahutusenergiat 
(ülekuumenemise vältimiseks vajalik 
energia). Kui see on asjakohane, tuleb 
tarbimist võrrelda kohapeal taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energiaga.

Or. en

Selgitus

Ehitiste energiatõhususe arvutamise metoodikas tuleks arvesse võtta järgmise põlvkonna 
ehitisi, eriti potentsiaalset isemajandamist ehitistes, mis nii toodavad kui ka tarbivad energiat.
Seepärast peaks arvestuste üldine raamistik võtma arvesse nii tarbimist kui ka sisetootmist.

Muudatusettepanek 451
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ehitise energiatõhususe 
kindlaksmääramisel võetakse aluseks 
ehitise standardkasutusega seotud 
vajaduste rahuldamiseks tarbitav 
arvestuslik või tegelik aastane 
energiakogus ning see kajastab ehitise 
standardkasutusele vastavate 
temperatuuritingimuste säilitamiseks 

1. Ehitise energiatõhususe 
kindlaksmääramisel võetakse aluseks 
ehitise tavapärase kasutusega seotud 
vajaduste rahuldamiseks tarbitav 
arvestuslik või tegelik aastane 
primaarenergiakogus ning see kajastab 
ehitise standardkasutusele vastavate 
temperatuuritingimuste säilitamiseks 
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vajalikku kütmis- ja jahutusenergiat 
(ülekuumenemise vältimiseks vajalik 
energia).

vajalikku kütmis- ja jahutusenergiat 
(ülekuumenemise vältimiseks vajalik 
energia).

Or. de

Selgitus

Direktiivi eesmärk on toetada madala primaarenergiakasutusega hooneid. See 
muudatusettepanek kajastab seda eesmärki.

Muudatusettepanek 452
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ehitise energiatõhusust väljendatakse 
läbipaistvalt ja see võib sisaldada 
süsinikdioksiidiheidete ja 
primaarenergiatarbimise arvnäitajaid.

2. Ehitise energiatõhusust väljendatakse 
läbipaistvalt primaarenergiatarbimise 
alusel ja see võib sisaldada 
süsinikdioksiidiheidete arvnäitajaid, mis 
võtavad arvesse primaarenergiatarbimist.

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika 
puhul tuleks võtta arvesse Euroopa 
standardeid.

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika 
puhul tuleks võtta arvesse Euroopa 
standardeid.

Süsinikdioksiidiheidete arvnäitajat 
arvutatakse võttes arvesse sõltuvalt 
primaarenergiatarbimise suurenemisest 
või vähenemisest tingitud 
süsinikdioksiidiheite tootmist või vältimist.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriigid peaksid võtma primaarenergiatarbimist arvesse oma energiastandardite 
määratlemisel, kuna see on ainus nende energiaalaste valikute keskkonnale avaldatava reaalse 
mõju mõõtmisvahend. Samuti on oluline anda tarbijale näitaja, mis kajastab nende 
energiaalastest valikutest tulenevaid süsinikdioksiidi heitkoguseid, mis põhinevad 
primaarenergiatarbimisel, eriti ehitiste puhul, kus energialastel valikutel on pikaajaline mõju. 
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Muudatusettepanek 453
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ehitise energiatõhusust väljendatakse 
läbipaistvalt ja see võib sisaldada 
süsinikdioksiidiheidete ja
primaarenergiatarbimise arvnäitajaid.

2. Ehitise energiatõhusust väljendatakse 
läbipaistvalt ja see võib sisaldada 
primaarenergiatarbimise arvnäitajaid, 
väljendatuna kilovatt-tundides ruutmeetri 
kohta (kWh/m2) aastas.

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika 
puhul tuleks võtta arvesse Euroopa 
standardeid.

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika 
puhul tuleks võtta arvesse Euroopa 
standardeid ja asjakohaseid ühenduse 
õigusakte, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/.../EÜ taastuvatest energiaallikatest 
saadud energia kasutamise edendamise 
kohta.

Or. en

Selgitus

Et tagada läbipaistvus ja võrreldavus, tuleks kasutusele võtta ühine ehitiste energiatõhususe 
ühik, mis on väljendatud primaarenergia nõudlusena. Ainus ühik, mis niisugust 
usaldusväärset teavet annab, on kWh/m2 aastas. Lisaks tuleb arvesse võtta asjakohastes ELi 
õigusaktides sisalduvaid arvutusmeetodeid. Hiljuti vastuvõetud taastuvenergia direktiiv on 
hea näide näiteks soojuspumpade poolt ülekantava taastuvenergia netokoguse arvutamiseks.

Muudatusettepanek 454
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ehitise energiatõhusust väljendatakse 
läbipaistvalt ja see võib sisaldada 
süsinikdioksiidiheidete ja 
primaarenergiatarbimise arvnäitajaid.

2. Ehitise energiatõhusust väljendatakse 
läbipaistvalt ja see võib sisaldada energia 
lõppkasutust;

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika 
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puhul tuleks võtta arvesse Euroopa 
standardeid.

puhul tuleks kasutada Euroopa 
standardeid.

Or. de

Selgitus

Tarbija jaoks ei ole oluline mitte primaarenergia tarbimine, vaid energia lõpptarbimine. See 
on ainus arv, mida ta loeb oma arvestilt, ning selles mõttes on näiteks tähtsusetu, kas elekter 
toodeti taastuvatest energiaallikatest või tuumaenergiast. Sama kehtib maagaasi kohta, mida 
saab toota ka jäätmetest. Lisaks käsitleb direktiiv hoonete energiatõhusust ja mitte 
süsinikdioksiidi heitkoguseid, mis sõltuvad samuti oluliselt erinevatest energiaallikatest. 
Tegelike soojuslike omaduste arvesse võtmine vajaks kõikehõlmavat ja seega ka 
ebaproportsionaalset hoone tehnilist kontrolli.

Muudatusettepanek 455
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ehitise energiatõhusust väljendatakse 
läbipaistvalt ja see võib sisaldada 
süsinikdioksiidiheidete ja 
primaarenergiatarbimise arvnäitajaid.

2. Ehitise energiatõhusust väljendatakse 
läbipaistvalt ja see võib sisaldada 
süsinikdioksiidiheidete ja 
primaarenergiatarbimise arvnäitajaid. 
Süsteemipiirangud tuleb kindlaks 
määrata nii, et saab osutada arvestusliku 
energia lõppkasutuse ja tegeliku energia 
lõppkasutuse vahelisele erinevusele.

Or. de

Selgitus

Selged süsteemipiirangud tuleks kindlaks määrata nii, et tuua selgus arvestusliku 
energianäitaja ja mõõdikult loetava energianäitaja vahel.
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Muudatusettepanek 456
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrikasutuse energiatõhususe 
hindamisel ehitises võetakse lõppenergia 
primaarenergiaks ümberarvestusteguris 
arvesse asjaomase elektri kütusesegu 
aasta kaalutud keskmist. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse vältida riski, et ehitise energiatõhusust muudetakse lihtsalt 
elektritarnija vahetamisega. Elektritootmise tõhusus varieerub tegelikult vastavalt kasutatud 
tehnoloogiale ja kütusele.

Muudatusettepanek 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika 
puhul tuleks võtta arvesse Euroopa 
standardeid.

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika 
on ühtne Euroopa standard.

Or. en

Selgitus

Muudatusega soovitakse tagada, et Euroopa standardeid arvestatakse ja kohaldatakse 
tulemuslikult.
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Muudatusettepanek 458
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika
puhul tuleks võtta arvesse Euroopa
standardeid.

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika 
tuleks ühtlustada Euroopa tasandil.

Or. it

Selgitus

Arvutusmetoodika peaks olema kogu ühenduses ühtne.

Muudatusettepanek 459
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika 
puhul tuleks võtta arvesse Euroopa 
standardeid.

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika 
puhul kasutatakse ühtlustatud Euroopa 
standardeid.

Or. en

Selgitus

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed. Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already 
been developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.
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Muudatusettepanek 460
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika 
puhul tuleks võtta arvesse Euroopa 
standardeid.

Ehitiste energiatõhususe arvutusmetoodika 
puhul kasutatakse Euroopa standardeid.

Or. en

Selgitus

ELi ühise ehitiste energiatõhususe arvutamise metoodika tulemuseks oleks suurem 
ühtlustamine ehitussektoris. Praegune ettepanek võimaldaks igal liikmesriigil töötava välja 
oma arvutusmetoodika ja seda kasutada. Tuleks tagada ehitiste energiatõhususe võrreldavus 
üle kogu ELi. Energiatõhususe suhtes on kehtivad Euroopa standardid (CEN) juba välja 
töötatud. Kõikidele liikmesriikidele ühine siduv arvutusmetoodika peaks tuginema 
kõnealustele standarditele, mis võimaldaks tõelist ühtlustamist Euroopas.

Muudatusettepanek 461
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitise, kaasa arvatud selle 
sisevaheseinte järgmised tegelikud 
soojuslikud omadused: uus

a) ehitise, kaasa arvatud selle 
sisevaheseinte järgmised üldised
soojuslikud omadused: uus

Or. de

Selgitus

Tarbija jaoks ei ole oluline mitte primaarenergia tarbimine, vaid energia lõpptarbimine. See 
on ainus arv, mida ta loeb oma arvestilt, ning selles mõttes on näiteks tähtsusetu, kas elekter 
toodeti taastuvatest energiaallikatest või tuumaenergiast. Sama kehtib maagaasi kohta, mida 
saab toota ka jäätmetest. Lisaks käsitleb direktiiv hoonete energiatõhusust ja mitte 
süsinikdioksiidi heitkoguseid, mis sõltuvad samuti oluliselt erinevatest energiaallikatest. 
Tegelike soojuslike omaduste arvesse võtmine vajaks kõikehõlmavat ja seega ka 
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ebaproportsionaalset hoone tehnilist kontrolli.

Muudatusettepanek 462
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) isolatsioon; ii) isolatsioonisüsteemid;

Or. fr

Selgitus

Isolatsioonisüsteemid määravad tervikuna ehitise tegelikud soojuslikud omadused. Kui 
isolatsioonisüsteemid määratletakse artiklis 2, tuleks kasutada külmasildasid hõlmavat 
terminoloogiat.

Muudatusettepanek 463
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) isolatsioon; (ii) isolatsioon; saavutatud kõige 
madalama soojusjuhtivusega 
materjalidega, mis on kättesaadavad;

Or. en

Selgitus

Isolatsioonitehnika on ehitise energiatõhususe seisukohalt otsustava tähtsusega. Ehitiste 
energiatõhususe eesmärke seades peavad liikmesriigid võtma arvesse kõige tõhusamate turul 
saadaolevate isolatsioonimaterjalide isolatsiooniväärtust.
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Muudatusettepanek 465
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kliimaseadmed; (c) kliimaseadmed, sealhulgas 
jahutussüsteem;

Or. en

Selgitus

Ehitiste energiatõhususe arvutamisel on oluline võtta arvesse kütte, jahutuse ja 
ventilatsioonisüsteemide vastastoimet. Näiteks soojuse taaskasutamise mehhanismidega 
süsteemid võimaldavad energiat tõhusamalt kasutada. Näiteks saab ühest ruumist selle 
jahutamisel eemaldatud soojust kasutada teise ruumi kütmiseks. Soojuse vahetus on võimalik 
ka soojuse taaskasutamise ventilatsioonis sissetuleva ja väljamineva õhu vahel, mis vähendab 
jahutus- või kütteseadme energiatarbimist. Ruumide kütmisel või jahutamisel aitab energiat 
säästa ka reguleerimine tsoonide kaupa.

Muudatusettepanek 466
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) sisseehitatud valgustusseadmed 
(peamiselt mitteelamusektoris);

(e) sisseehitatud valgustusseadmed; 

Or. en

Selgitus

Et hoida ära individuaalset tõlgendamist, tuleb lisa sõnastust konkreetsemaks muuta.
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Muudatusettepanek 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) sisseehitatud valgustusseadmed 
(peamiselt mitteelamusektoris);

(e) valgustusprojektis kavandatud
sisseehitatud valgustusseadmed, võttes 
arvesse ruumi funktsioonidele vastavaid 
valgustuse tasemeid, inimeste 
kohalolekut, piisavas ulatuses loomuliku 
valguse kättesaadavust, 
valgustustasandite paindlikku 
kohandamist, arvestades otstarvete 
erinevusi ning asjaolu, kas seade on 
mõeldud mitte-elamusektori või 
elamusektori jaoks. 

Or. en

Muudatusettepanek 468
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) sisseehitatud valgustusseadmed 
(peamiselt mitteelamusektoris);

(e) sisseehitatud valgustusseadmed;

Or. en

Selgitus

Et hoida ära individuaalset tõlgendamist, tuleb lisa sõnastust konkreetsemaks muuta.
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Muudatusettepanek 469
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3 – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ia) mis tahes vastastoime b, c ja d vahel, 
kaasa arvatud soojuse taaskasutamine.

Or. en

Selgitus

Ehitiste energiatõhususe arvutamisel on oluline võtta arvesse kütte, jahutuse ja 
ventilatsioonisüsteemide vastastoimet. Näiteks soojuse taaskasutamise mehhanismidega 
süsteemid võimaldavad energiat tõhusamalt kasutada. Näiteks saab ühest ruumist selle 
jahutamisel eemaldatud soojust kasutada teise ruumi kütmiseks. Soojuse vahetus on võimalik 
ka soojuse taaskasutamise ventilatsioonis sissetuleva ja väljamineva õhu vahel, mis vähendab 
jahutus- või kütteseadme energiatarbimist. Ruumide kütmisel või jahutamisel aitab energiat 
säästa ka reguleerimine tsoonide kaupa.

Muudatusettepanek 470
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 4 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) soojuse taaskasutamine;

Or. en

Selgitus

Ehitiste energiatõhususe arvutamisel on oluline võtta arvesse kütte, jahutuse ja 
ventilatsioonisüsteemide vastastoimet. Näiteks soojuse taaskasutamise mehhanismidega 
süsteemid võimaldavad energiat tõhusamalt kasutada. Näiteks saab ühest ruumist selle 
jahutamisel eemaldatud soojust kasutada teise ruumi kütmiseks. Soojuse vahetus on võimalik 
ka soojuse taaskasutamise ventilatsioonis sissetuleva ja väljamineva õhu vahel, mis vähendab 
jahutus- või kütteseadme energiatarbimist. Ruumide kütmisel või jahutamisel aitab energiat 
säästa ka reguleerimine tsoonide kaupa.
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Muudatusettepanek 471
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 4 – alapunkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) reguleerimine tsoonide kaupa;

Or. en

Selgitus

Ehitiste energiatõhususe arvutamisel on oluline võtta arvesse kütte, jahutuse ja 
ventilatsioonisüsteemide vastastoimet. Näiteks soojuse taaskasutamise mehhanismidega 
süsteemid võimaldavad energiat tõhusamalt kasutada. Näiteks saab ühest ruumist selle 
jahutamisel eemaldatud soojust kasutada teise ruumi kütmiseks. Soojuse vahetus on võimalik 
ka soojuse taaskasutamise ventilatsioonis sissetuleva ja väljamineva õhu vahel, mis vähendab 
jahutus- või kütteseadme energiatarbimist. Ruumide kütmisel või jahutamisel aitab energiat 
säästa ka reguleerimine tsoonide kaupa.

Muudatusettepanek 472
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) hulgi- ja jaekaubandusrajatised; (h) kaubanduskeskused ja jaekaubanduse 
vara;

Or. en

Selgitus

"Hulgi- ja jaekaubandusrajatised" on liiga lai kategooria, kuna see hõlmaks logistikakeskusi, 
eraldi kauplusi, kaubanduskeskusi ja mitmesuguse kasutusega ärihooneid, mis kõik on oma 
energiavajaduse poolest isesugused.
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Muudatusettepanek 473
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) hulgi- ja jaekaubandusrajatised; (h) kaubanduskeskused ja jaekaubanduse 
vara;

Or. en

Selgitus

"Hulgi- ja jaekaubandusrajatised" on liiga lai kategooria, kuna see hõlmaks logistikakeskusi, 
eraldi kauplusi, kaubanduskeskusi ja mitmesuguse kasutusega ärihooneid, mis kõik on oma 
energiavajaduse poolest isesugused.

Muudatusettepanek 474
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) hulgikaubanduse ja logistika 
ehitised;

Or. en

Selgitus

"Hulgi- ja jaekaubandusrajatised" on liiga lai kategooria, kuna see hõlmaks logistikakeskusi, 
eraldi kauplusi, kaubanduskeskusi ja mitmesuguse kasutusega ärihooneid, mis kõik on oma 
energiavajaduse poolest isesugused.
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Muudatusettepanek 475
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) hulgikaubanduse ja logistika 
ehitised;

Or. en

Selgitus

"Hulgi- ja jaekaubandusrajatised" on liiga lai kategooria, kuna see hõlmaks logistikakeskusi, 
eraldi kauplusi, kaubanduskeskusi ja mitmesuguse kasutusega ärihooneid, mis kõik on oma 
energiavajaduse poolest isesugused.

Muudatusettepanek 476
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lisa välja jäetud

Or. de

Selgitus

Taoline kontrollisüsteem maksaks liikmesriikidele miljardeid eurosid, mis ei vastaks mingilgi 
määral saadavale kasule. See tõstatab suuri kahtlusi süsteemi vajalikkuse üle ja seega on 
kaheldav, kas seda saab kehtestada.



PE421.190v01-00 72/79 AM\771248ET.doc

ET

Muudatusettepanek 477
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lisa välja jäetud

Or. de

Selgitus

Lisaks kontrollide teostamisele ja energiamärgiste väljastamisele sõltumatu kontrollisüsteemi 
loomise nõue tooks kaasa täiendavad ebaproportsionaalsed bürokraatiatõkked. Niisugune 
kontrollsüsteem seoks ressursid, mis tuleks pigem investeerida tõelistesse energiasäästu 
meetmetesse selle asemel, et kulutada need uute haldusmenetluste loomiseks. Vt artikli 17 
kohta tehtud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 478
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused või asutused, kellele 
pädev asutus on delegeerinud sõltumatu 
kontrollisüsteemi rakendamise ülesanded, 
valivad juhuslikult välja vähemalt 0,5 % 
aasta jooksul väljastatud energiamärgistest 
ja kontrollivad neid. Kontrollimine toimub 
ühel allpool osutatud kolmest eri tasemest 
ning igal tasemel kontrollitakse vähemalt 
statistiliselt märkimisväärset osa valitud 
energiamärgistest:

1. Pädevad asutused või asutused, kellele 
pädev asutus on delegeerinud sõltumatu 
kontrollisüsteemi rakendamise ülesanded, 
valivad juhuslikult välja vähemalt 0,5 % 
aasta jooksul iga eksperdi poolt väljastatud 
energiamärgistest ja kontrollivad neid. Kui 
sõltumatu ekspert on väljastanud ainult 
mõned märgised, valivad pädevad 
asutused või organid juhuslikult välja 
vähemalt ühe märgise ja kontrollivad 
seda. Kontrollimine toimub ühel allpool 
osutatud kolmest eri tasemest ning igal 
tasemel kontrollitakse vähemalt 
statistiliselt märkimisväärset osa valitud 
energiamärgistest:

Or. en
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Selgitus

Märgiste ja ülevaatusaktide kehtivuse ja kvaliteedi kontrollimise sõltumatut süsteemi oleks 
vaja tugevdada, tagades, et iga eksperdi tööd kontrollitakse regulaarselt. Kui avastatakse 
eeskirjade eiramine, aitab teise tasandi kontroll koos sanktsioonide kehtestamisega süüdlasest 
eksperdile hoida ära märgiste ja ülevaatusaktide kvaliteedireeglite rikkumisi. 

Muudatusettepanek 479
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kontrolli käigus avastatakse 
eeskirjade eiramine, valivad pädevad 
asutused või organid juhuslikult veel viis 
sama eksperdi väljastatud märgist ja 
kontrollivad neid. Kui täiendava kontrolli 
käigus tuvastatakse eeskirjade eiramine, 
määravad pädevad asutused või organid 
eksperdile karistuse; kõige tõsisemate 
rikkumiste korral võib eksperti karistada 
akrediteeringu äravõtmisega. 

Or. en

Selgitus

Märgiste ja ülevaatusaktide kehtivuse ja kvaliteedi kontrollimise sõltumatut süsteemi oleks 
vaja tugevdada, tagades, et iga eksperdi tööd kontrollitakse regulaarselt. Kui avastatakse 
eeskirjade eiramine, aitab teise tasandi kontroll koos sanktsioonide kehtestamisega süüdlasest 
eksperdile hoida ära märgiste ja ülevaatusaktide kvaliteedireeglite rikkumisi. 

Muudatusettepanek 480
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused või asutused, kellele 2. Pädevad asutused või asutused, kellele 



PE421.190v01-00 74/79 AM\771248ET.doc

ET

pädev asutus on delegeerinud sõltumatu 
kontrollisüsteemi rakendamise ülesanded, 
valivad juhuslikult välja vähemalt 0,1 % 
aasta jooksul väljastatud ülevaatusaktidest 
ja kontrollivad neid. Kontrollimine toimub 
ühel allpool osutatud kolmest eri tasemest 
ning igal tasemel kontrollitakse vähemalt 
statistiliselt märkimisväärset osa valitud 
ülevaatusaktidest:

pädev asutus on delegeerinud sõltumatu 
kontrollisüsteemi rakendamise ülesanded, 
valivad juhuslikult välja vähemalt 0,1 % 
aasta jooksul iga eksperdi poolt väljastatud 
ülevaatusaktidest ja kontrollivad neid. Kui 
sõltumatu ekspert on väljastanud ainult 
mõned ülevaatusaktid, valivad pädevad 
asutused või organid juhuslikult välja 
vähemalt ühe ülevaatusakti ja 
kontrollivad seda. Kontrollimine toimub 
ühel allpool osutatud kolmest eri tasemest 
ning igal tasemel kontrollitakse vähemalt 
statistiliselt märkimisväärset osa valitud 
ülevaatusaktidest:

Or. en

Selgitus

Märgiste ja ülevaatusaktide kehtivuse ja kvaliteedi kontrollimise sõltumatut süsteemi oleks 
vaja tugevdada, tagades, et iga eksperdi tööd kontrollitakse regulaarselt. Kui avastatakse 
eeskirjade eiramine, aitab teise tasandi kontroll koos sanktsioonide kehtestamisega süüdlasest 
eksperdile hoida ära märgiste ja ülevaatusaktide kvaliteedireeglite rikkumisi. 

Muudatusettepanek 481
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kontrolli käigus avastatakse 
eeskirjade eiramine, valivad pädevad 
asutused või organid juhuslikult veel viis 
sama eksperdi väljastatud ülevaatusakti ja 
kontrollivad neid. Kui täiendava kontrolli 
käigus tuvastatakse eeskirjade eiramine, 
määravad pädevad asutused või organid 
eksperdile karistuse; kõige tõsisemate 
rikkumiste korral võib eksperti karistada 
akrediteeringu äravõtmisega. 

Or. en
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Selgitus

Märgiste ja ülevaatusaktide kehtivuse ja kvaliteedi kontrollimise sõltumatut süsteemi oleks 
vaja tugevdada, tagades, et iga eksperdi tööd kontrollitakse regulaarselt. Kui avastatakse 
eeskirjade eiramine, aitab teise tasandi kontroll koos sanktsioonide kehtestamisega süüdlasest 
eksperdile hoida ära märgiste ja ülevaatusaktide kvaliteedireeglite rikkumisi. 

Muudatusettepanek 482
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III a lisa
Kulutõhusate miinimumnõuete 

tuletamine
Nende arvutuste teostamiseks 
liikmesriigid:
- määravad kindlaks võrdluse aluseks 
olevad ehitised, mis on oma funktsiooni ja 
geograafilise asukoha poolest 
iseloomulikud ja tüüpilised, arvestades nii 
sisemisi kui väliseid kliimatingimusi. 
Võrdluse aluseks olevate ehitiste hulgas 
on nii elamuid kui ka mitte-elamuid, nii 
uusi kui ka olemasolevaid;
- määravad kindlaks energiatõhususe 
tehnilised paketid (näiteks ehitise 
välispiirde või selle osade isolatsioon, või 
energiatõhusamad tehnilised 
ehitussüsteemid) ja energiavarustuse 
meetmed, mida hinnatakse;
- hindavad võrdluse aluseks olevate 
ehitiste (kaasa arvatud kohaldatavate 
tehniliste pakettide) jagatud energiat, 
kasutatud primaarenergiat ja 
süsinikdioksiidi heitkoguseid; 
- hindavad võrdluse aluseks olevatele 
ehitistele kohaldatud tehniliste pakettide 
vastavaid energiaga seotud 
investeeringute kulusid, energiakulusid ja 
muid jooksvaid kulusid. 
Arvutades võrdluse aluseks olevale 
ehitisele kohaldatud tehnilise paketi 
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alusel välja ehitise olelusringi kulud ning 
võrreldes neid energiatõhususe ja/või 
süsinikdioksiidi heitkogustega, hinnatakse 
energiatõhususe miinimumnõuete eri 
tasemete kulutõhusust.

Or. en

Selgitus

Praegune lähenemisviis töötada vastav metoodika välja 31. detsembriks 2010 ei tundu olevat 
sobilik, kuna direktiiv ise peaks 31. detsembril 2010. aastal juba jõustuma. Metoodika 
kulutõhusa taseme saavutamiseks tuleks kindlaks määrata otseselt direktiivis (lisas), enne kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu direktiivi vastu võtavad. Metoodika kasutab kehtivaid 
Euroopa standardeid (CEN).

Muudatusettepanek 483
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III a lisa
Kulutõhusate miinimumnõuete 

tuletamine
Nende arvutuste teostamiseks 
liikmesriigid:
- määravad kindlaks võrdluse aluseks 
olevad ehitised, mis on oma funktsiooni ja 
geograafilise asukoha poolest 
iseloomulikud ja tüüpilised, arvestades nii 
sisemisi kui väliseid kliimatingimusi. 
Võrdluse aluseks olevate ehitiste hulgas 
on nii elamuid kui ka mitte-elamuid, nii 
uusi kui ka olemasolevaid;
- määravad kindlaks energiatõhususe 
tehnilised paketid (näiteks ehitise 
välispiirde või selle osade isolatsioon, või 
energiatõhusamad tehnilised 
ehitussüsteemid) ja energiavarustuse 
meetmed, mida hinnatakse;
- hindavad võrdluse aluseks olevate 
ehitiste (kaasa arvatud kohaldatavate 
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tehniliste pakettide) jagatud energiat, 
kasutatud primaarenergiat ja 
süsinikdioksiidi heitkoguseid; 
- hindavad võrdluse aluseks olevatele 
ehitistele kohaldatud tehniliste pakettide 
vastavaid energiaga seotud 
investeeringute kulusid, energiakulusid ja 
muid jooksvaid kulusid. 
Arvutades võrdluse aluseks olevale 
ehitisele kohaldatud tehnilise paketi 
alusel välja ehitise olelusringi kulud ning 
võrreldes neid energiatõhususe ja/või 
süsinikdioksiidi heitkogustega, hinnatakse 
energiatõhususe miinimumnõuete eri 
tasemete kulutõhusust.

Or. en

Selgitus

Praegune lähenemisviis töötada vastav metoodika välja 31. detsembriks 2010 ei tundu olevat 
sobilik, kuna direktiiv ise peaks 31. detsembril 2010. aastal juba jõustuma. Metoodika 
kulutõhusa taseme saavutamiseks tuleks kindlaks määrata otseselt direktiivis (lisas), enne kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu direktiivi vastu võtavad. Metoodika kasutab kehtivaid 
Euroopa standardeid (CEN).

Muudatusettepanek 484
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV a lisa
Ehitiste energiatõhususe parandamise 

rahastamisvahendid
Liikmesriigid võtavad ühe või enam 
järgmistest meetmetest:
(a) madalam käibemaksumäär 
energiasäästlike, suure 
energiatõhususega ning taastuvenergia 
toodete ja teenuste puhul, sealhulgas 
kaugküte ja -jahutus; 
(b) muud maksuvähendused 
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energiasäästlike toodete ja teenuste või 
energiatõhusate ehitiste puhul, sealhulgas 
üksikisiku ja ettevõtte tulumaksu 
soodustused;
(c) otsetoetused;

(d) subsideeritud laenuskeemid või 
madala intressiga laenud;
(e) toetusskeemid; 

(f) laenutagatisskeemid;

Or. xm

Selgitus

Raportööri ettepanek uue lisa osas on tervitatav, kuid punkti a tuleks laiendada nii, et see 
hõlmaks kaugkütet ja -jahutust. Kaugküte ja -jahutus mängivad olulist rolli energiatõhusate 
ehitiste arendamisel.

Muudatusettepanek 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV a lisa
Ehitiste energiatõhususe parandamise 

rahastamisvahendid
1. Et parandada ehitiste energiatõhusust, 
võtavad liikmesriigid kasutusele kaks või 
enam järgmistest rahastamisvahenditest:
(a) madalam käibemaksumäär 
energiasäästlike, suure 
energiatõhususega ning taastuvenergia 
toodete ja teenuste puhul;
(b) muud maksuvähendused 
energiasäästlike toodete ja teenuste või 
energiatõhusate ehitiste puhul, sealhulgas 
üksikisiku ja ettevõtte tulumaksu 
soodustused;
(c) otsetoetused;
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(d) subsideeritud laenuskeemid või 
madala intressiga laenud;
(e) toetusskeemid;
(f) laenutagatisskeemid;
(g) nõuded energiatarnijatele või 
kokkulepped nendega rahalise abi 
pakkumise kohta kõikidele tarbijatele, 
sealhulgas energiatõhususe lepingute 
sõlmimine;
(h) mis tahes muud rahastamis- või 
maksuvahendid, mis eraldi või koos teiste 
meetmetega vastavad lõikes 2 esitatud 
kvalifikatsioonistandarditele.
2. Lõikes 1 osutatud rahalised ja 
maksusoodustused on käesoleva direktiivi 
eesmärgi kohaselt piisavad, tõhusad, 
läbipaistvad ja mittediskrimineerivad, 
toetavad energiamärgises esitatud 
soovituste täitmist ning eelkõige toetavad 
ehitise energiatõhususe parandamist 
suures mahus juhtudel, kus see ei oleks 
teisiti majanduslikult teostatav.
3. Liikmesriigid annavad oma riiklikes 
energiatõhususe tegevuskavades aru 
rahastamisvahendite ja lõike 1 alusel sisse 
viidud mehhanismide kohta ning lisavad 
ka esialgse hinnangu selle kohta, kuidas 
on täidetud lõikes 2 osutatud 
kvaliteedikriteeriumid. 

Or. en

Selgitus

Et käesoleva uuesti sõnastatud dokumendi täit potentsiaali ära kasutada, on vaja suurt 
rahalist toetust. Kui me tahame tõelist edu saavutada, ei piisa ainult ühest vahendist 
raportööri esitatud nimekirjast; samas peab liikmesriikidel olema vabadus töötada komisjoni 
tähelepaneliku järelevalve all välja enda jaoks kõige sobivamaid rahastamisvahendeid ja 
finantsmehhanisme.
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