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Tarkistus 361
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet rakennusten 
energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmän 
perustamiseksi. 
Energiatehokkuustodistuksessa on 
esitettävä rakennuksen energiatehokkuus ja 
vertailuarvoja, kuten energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta 
rakennuksen tai sen osien omistajat tai 
vuokraajat voivat vertailla ja arvioida sen 
energiatehokkuutta.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet rakennusten 
energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmän 
perustamiseksi. On otettava käyttöön 
muiden kuin asuinrakennusten 
yhtenäinen ja yhdenmukaistettu 
energiatehokkuustodistus, jotta kaikkialla 
EU:ssa toimivat taloudelliset toimijat 
voivat vertailla ja parantaa 
energiatehokkuuttaan. Rakennuksen
energiatehokkuustodistuksessa on 
esitettävä rakennuksen energiatehokkuus ja 
vertailuarvoja, kuten energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta 
rakennuksen tai sen osien omistajat tai 
vuokraajat tai kuluttajat voivat vertailla ja 
arvioida sen energiatehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuustodistusten arvioinnin ja myöntämisen kriteerit vaihtelevat suuresti eri 
jäsenvaltioiden välillä, mikä vaikeuttaa eri maiden energiatehokkuuden kehittymisen
keskinäistä vertailua. Yhtenäistetty todistus edistäisi yritysten kykyä noudattaa ja parantaa 
rakennusten energiatehokkuutta johdonmukaisemmalla tavalla.

Tarkistus 362
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
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tarvittavat toimenpiteet rakennusten 
energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmän 
perustamiseksi. 
Energiatehokkuustodistuksessa on 
esitettävä rakennuksen energiatehokkuus ja 
vertailuarvoja, kuten energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta 
rakennuksen tai sen osien omistajat tai 
vuokraajat voivat vertailla ja arvioida sen 
energiatehokkuutta.

tarvittavat toimenpiteet rakennusten 
energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmän 
perustamiseksi. On otettava käyttöön 
muiden kuin asuinrakennusten 
yhtenäinen ja yhdenmukaistettu 
energiatehokkuustodistus, jotta kaikkialla 
EU:ssa toimivat taloudelliset toimijat 
voivat vertailla ja parantaa 
energiatehokkuuttaan. Rakennuksen 
energiatehokkuustodistuksessa on 
esitettävä rakennuksen energiatehokkuus ja 
vertailuarvoja, kuten energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta 
rakennuksen tai sen osien omistajat tai 
vuokraajat tai kuluttajat voivat vertailla ja 
arvioida sen energiatehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuustodistusten arvioinnin ja myöntämisen kriteerit vaihtelevat suuresti eri 
jäsenvaltioiden välillä, mikä vaikeuttaa eri maiden energiatehokkuuden kehittymisen 
keskinäistä vertailua. Yhtenäistetty todistus edistäisi yritysten kykyä noudattaa ja parantaa 
rakennusten energiatehokkuutta johdonmukaisemmalla tavalla.

Tarkistus 363
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet rakennusten 
energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmän 
perustamiseksi. 
Energiatehokkuustodistuksessa on 
esitettävä rakennuksen energiatehokkuus ja 
vertailuarvoja, kuten energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta 
rakennuksen tai sen osien omistajat tai
vuokraajat voivat vertailla ja arvioida sen 
energiatehokkuutta.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet rakennusten 
energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmän 
perustamiseksi. 
Energiatehokkuustodistuksessa on 
esitettävä rakennuksen energiatehokkuus, 
vuosittain kulutettava tosiasiallinen 
energiamäärä (mikä ilmaistaan liitteessä I 
tarkoitettuina CO2-päästöjen ja 
primäärienergian kysynnän numeerisina 
vähimmäisindikaattoreina), kuten 
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energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset, jotta rakennuksen 
tai sen osien omistajat tai
vuokraajat voivat vertailla ja arvioida
sen energiatehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä viitataan primäärienergian kysyntään ja CO2-päästöihin. Näin ollen 
primäärienergian kysyntä ja CO2-päästöt olisi sisällytettävä johdonmukaisesti 
energiatehokkuustodistuksiin.

Tarkistus 364
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet rakennusten 
energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmän 
perustamiseksi. 
Energiatehokkuustodistuksessa on 
esitettävä rakennuksen energiatehokkuus ja 
vertailuarvoja, kuten energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta 
rakennuksen tai sen osien omistajat tai 
vuokraajat voivat vertailla ja arvioida sen 
energiatehokkuutta.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet rakennusten 
energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmän 
perustamiseksi. 
Energiatehokkuustodistuksessa on 
esitettävä rakennuksen energiatehokkuus, 
vuosittain kulutettava tosiasiallinen 
energiamäärä (sellaisena kuin se 
mainitaan liitteessä I) ja vertailuarvoja, 
kuten energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset, jotta rakennuksen 
tai sen osien omistajat tai vuokraajat voivat 
vertailla ja arvioida 
sen energiatehokkuutta.
Kun vertailuarvot sisältävät 
tehokkuusindikaattorin CO2-päästöistä, 
indikaattori on laskettava liitteen I 
mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Jotta ollaan johdonmukaisia ja jotta energiatehokkaiden rakennusten määritelmät ovat 
yhdenmukaisia, on tärkeää ottaa huomioon yksi numeroarvoinen 
hiilidioksidipäästöindikaattori, joka mainitaan liitteessä 1. Hiilidioksidipäästöjen 
numeroarvoinen indikaattori on laskettava siten, että otetaan huomioon hiilidioksidipäästöt, 
jotka ovat syntyneet tai jotka on vältetty lisäämällä tai vähentämällä primäärienergian 
käyttöä. Tällainen yksi indikaattori helpottaa yhdenmukaisen energiatehokkuustodistuksen 
luomista.

Tarkistus 365
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet rakennusten 
energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmän 
perustamiseksi. 
Energiatehokkuustodistuksessa on 
esitettävä rakennuksen energiatehokkuus ja
vertailuarvoja, kuten energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta 
rakennuksen tai sen osien omistajat tai 
vuokraajat voivat vertailla ja arvioida sen 
energiatehokkuutta.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet rakennusten 
energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmän 
perustamiseksi. 
Energiatehokkuustodistuksessa on 
esitettävä rakennuksen energiatehokkuus, 
arvioidun energian kysynnän ja todellisen 
energiankulutuksen välinen ero sekä
vertailuarvoja, kuten energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta 
rakennuksen tai sen osien omistajat tai 
vuokraajat voivat vertailla ja arvioida sen 
energiatehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuustodistuksiin merkityt arvioidut energia-arvot poikkeavat monessa 
tapauksessa todellisuudessa mitatusta kulutuksesta. Näin ollen on välttämätöntä, että 
omistajat tai vuokralaiset saavat tietoa arvioidun ja todellisen energiankulutuksen välisestä 
erosta.
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Tarkistus 366
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rakennuksen vaipan tai rakennuksen 
teknisten järjestelmien laajamittaisen 
korjauksen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet; ja

a) rakennuksen vaipan, eristysjärjestelmät 
mukaan luettuina, tai rakennuksen 
teknisten järjestelmien laajamittaisen 
korjauksen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet; ja

Or. fr

Perustelu

Jotta otetaan huomioon energiatehokkuuden parantamistavoite, rakennuksen vaippaa 
koskevissa suosituksissa pitäisi mainita eksplisiittisesti eritysjärjestelmät.

Tarkistus 367
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rakennuksen yksittäisiä osia tai 
osatekijöitä koskevat toimenpiteet, jotka 
eivät liity rakennuksen vaipan tai 
rakennuksen teknisten järjestelmien 
laajamittaiseen korjaukseen.

b) rakennuksen yksittäisiä osia tai 
osatekijöitä koskevat toimenpiteet, jotka 
eivät liity rakennuksen vaipan, 
eristysjärjestelmät mukaan luettuina, tai 
rakennuksen teknisten järjestelmien 
laajamittaiseen korjaukseen.

Or. fr

Perustelu

Jotta otetaan huomioon energiatehokkuuden parantamistavoite, rakennuksen vaippaa 
koskevissa suosituksissa pitäisi mainita eksplisiittisesti eritysjärjestelmät.
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Tarkistus 368
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti 
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa niiden 
kustannustehokkuudesta. 
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 
perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
suositusten toteuttamiseksi tarvittavien 
investointien pohjana olevien 
energianhintojen ja korkotasojen 
arviointiin.

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa niiden 
kustannustehokkuudesta.

Or. en

Perustelu

Vaikka suositusten sisällyttämistä energiatehokkuustodistukseen on pidettävä erityisen 
myönteisenä, tuntuu kyseenalaiselta, voidaanko odottaa, että todistusmenettelystä vastaavien 
asiantuntijoiden voidaan odottaa pystyvän laskemaan energiansäästön, joka perustuu 
energiatehokkuustoimien täytäntöönpanoon tai tarvittavien investointien korkotasosta. Näin 
ollen olisi pidettävä riittävänä viittausta suositusten kustannustehokkuutta koskeviin 
lisätietoihin. 

Tarkistus 369
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti 
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa niiden 
kustannustehokkuudesta. 
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti 
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avoimia viitteitä niiden 
kustannustehokkuudesta.
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perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
suositusten toteuttamiseksi tarvittavien 
investointien pohjana olevien 
energianhintojen ja korkotasojen 
arviointiin.

Or. de

Perustelu

Energiatodistukset eivät voi korvata energianeuvontaa, vaan antavat pelkästään tietoja. 
Neuvonnassa on myös otettava huomioon nykyiset energiahinnat, niiden todennäköinen 
kehitys, korot ja korkotendenssit sekä muut parametrit. Energiatodistukset eivät voi täyttää 
tätä tehtävää. Ne ovat pelkästään vertailua helpottava tilannekuva.

Tarkistus 370
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti 
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa niiden 
kustannustehokkuudesta. 
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 
perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
suositusten toteuttamiseksi tarvittavien 
investointien pohjana olevien 
energianhintojen ja korkotasojen 
arviointiin.

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti 
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa niiden 
kustannustehokkuudesta.

Or. de

Perustelu

Kustannustehokkuuden ehdotetut laskennat ylittävät energiatehokkuustodistuksen rajat ja 
aiheuttaisivat merkittäviä lisämenoja, mitkä puolestaan aiheuttaisivat kustannustaakan 
yksittäisille ihmisille. Kustannustehokkuuslaskennat pitää rajata perusteelliseen 
energianeuvontaan, joka on vapaaehtoista.
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Tarkistus 371
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti 
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa niiden 
kustannustehokkuudesta. 
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 
perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
suositusten toteuttamiseksi tarvittavien 
investointien pohjana olevien 
energianhintojen ja korkotasojen 
arviointiin.

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti 
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa, mukaan luettuina 
vähimmäisvaatimuksina selkeät tiedot 
säästötoimen arvioidusta 
energiansäästöpotentiaalista, nykyisestä 
nettoarvosta ja erityisen rakennuksen tai 
rakennustyypin investointikustannuksista.
Arvioinnin on perustuttava tiettyihin 
vakioedellytyksiin, joihin on sisällytettävä 
vähimmäisvaatimuksina energiansäästöjen 
arviointi ja suositusten toteuttamiseksi 
tarvittavien investointien pohjana olevien 
energianhintojen, taloudellisten ja 
varokannustimien ja korkotasojen 
arviointi.

Or. en

Perustelu

Sen edistämiseksi, että rakennusten omistajat panevat suositukset täytäntöön, 
energiatehokkuustodistuksessa olisi annettava tarvittavat vähimmäistiedot, erityisesti 
yksittäisestä toimenpiteestä saatavista säästöistä sekä suosituksiin liittyvistä taloudellisista ja 
verokannustimista. Koska emme halua rajoittaa kuluttajan mahdollisuuksia siinä 
tapauksessa, että he haluavat tehdä kaiken voitavansa rakennustensa energiatehokkuuden 
parantamiseksi, termi "kustannustehokkuus" on poistettava.
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Tarkistus 372
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti 
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa niiden 
kustannustehokkuudesta. 
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 
perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
suositusten toteuttamiseksi tarvittavien 
investointien pohjana olevien 
energianhintojen ja korkotasojen 
arviointiin.

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti 
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa niiden 
kustannustehokkuudesta ja 
takaisinmaksuajasta, joka perustuu 
tapauskohtaisiin rakennuskustannuksiin 
jäsenvaltioiden markkinoilla todistuksen 
antamisajankohtana. 
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 
perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
suositusten toteuttamiseksi tarvittavien 
investointien pohjana olevien 
energianhintojen, saatavilla olevien 
taloudellisten ja verokannustimien ja 
korkotasojen arviointiin.

Or. en

Perustelu

Sen edistämiseksi, että rakennusten omistajat panevat suositukset täytäntöön, 
energiatehokkuustodistuksessa olisi annettava tietoja erityisesti takaisinmaksuajasta sekä 
suosituksiin liittyvistä taloudellisista ja verokannustimista.

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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti 

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti, 
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toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa niiden 
kustannustehokkuudesta. 
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 
perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
suositusten toteuttamiseksi tarvittavien 
investointien pohjana olevien 
energianhintojen ja korkotasojen 
arviointiin.

toiminnallisesti ja taloudellisesti
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa niiden 
kustannustehokkuudesta. 
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 
perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
suositusten toteuttamiseksi tarvittavien 
investointien pohjana olevien 
energianhintojen ja korkotasojen 
arviointiin. 

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin tehokkuus edellyttää sitä, että kaikkien toimien olisi oltava 
kustannustehokkaita ja teknisesti toteuttamiskelpoisia.

Tarkistus 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti 
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa niiden 
kustannustehokkuudesta. 
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 
perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
suositusten toteuttamiseksi tarvittavien 
investointien pohjana olevien 
energianhintojen ja korkotasojen 
arviointiin.

3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten on oltava teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti
toteuttamiskelpoisia kyseessä olevassa 
rakennuksessa, ja suosituksissa on 
annettava avointa tietoa niiden 
kustannustehokkuudesta. 
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 
perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
suositusten toteuttamiseksi tarvittavien 
investointien pohjana olevien 
energianhintojen ja korkotasojen 
arviointiin.

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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viranomaiset ja julkiset ja yksityiset 
rahoituslaitokset hyväksyvät kansallisten 
sertifiointijärjestelmien mukaisesti 
myönnettyihin 
energiatehokkuustodistuksiin sisältyvät 
luokitukset ja suositukset 
asianmukaisiksi, minkä perusteella 
viimeksi mainitut voivat toimia 
taloudellisten kannustimien, 
verokannustimien ja lainaehtojen 
määrittämisen perustana;

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että kansallisia energiatehokkuustodistuksia voidaan käyttää 
asianmukaisesti rakennusmarkkinoilla, on varmistettava, että niiden laatu, 
yksityiskohtaisuuden taso ja luotettavuus ovat riittäviä niiden käyttämiseksi 
rahoitusvälineiden perusteina.

Tarkistus 376
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viranomaiset ja julkiset ja yksityiset 
rahoituslaitokset hyväksyvät kansallisten 
sertifiointijärjestelmien mukaisesti 
myönnettyihin 
energiatehokkuustodistuksiin sisältyvät 
luokitukset ja suositukset 
asianmukaisiksi, minkä perusteella 
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viimeksi mainitut voivat toimia 
taloudellisten kannustimien, 
verokannustimien ja lainaehtojen 
määrittämisen perustana;

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että kansallisia energiatehokkuustodistuksia voidaan käyttää 
asianmukaisesti rakennusmarkkinoilla, on varmistettava, että niiden laatu, 
yksityiskohtaisuuden taso ja luotettavuus ovat riittäviä niiden käyttämiseksi 
rahoitusvälineiden perusteina. Se, että viranomaiset ja rahoituslaitokset velvoitetaan 
hyväksymään niiden laadun ja soveltuvuuden, edistää erinomaisesti mainitun tavoitteen 
saavuttamista. 

Tarkistus 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Energiatehokkuustodistuksessa on 
ilmoitettava, mistä omistaja tai 
vuokralainen voi saada 
yksityiskohtaisempia tietoja todistuksessa 
annetuista suosituksista. Lisäksi siinä on 
annettava tietoja suositusten 
toteuttamiseksi toteutettavista 
toimenpiteitä.

4. Energiatehokkuustodistuksessa on 
ilmoitettava, mistä omistaja tai 
vuokralainen voi saada 
yksityiskohtaisempia tietoja todistuksessa 
annetuista suosituksista. Lisäksi siinä on 
annettava tietoja suositusten 
toteuttamiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä, saatavissa olevia 
taloudellisia ja verokannustimia ja 
rahoitusmahdollisuuksia koskevat tiedot 
mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että kansallisia energiatehokkuustodistuksia voidaan käyttää 
asianmukaisesti rakennusmarkkinoilla, on varmistettava, että niiden laatu, 
yksityiskohtaisuuden taso ja luotettavuus ovat riittäviä niiden käyttämiseksi 
rahoitusvälineiden perusteina.
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Tarkistus 378
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Energiatehokkuustodistuksessa on 
ilmoitettava, mistä omistaja tai 
vuokralainen voi saada 
yksityiskohtaisempia tietoja todistuksessa 
annetuista suosituksista. Lisäksi siinä on 
annettava tietoja suositusten 
toteuttamiseksi toteutettavista 
toimenpiteitä.

4. Energiatehokkuustodistuksessa on 
ilmoitettava, mistä omistaja tai 
vuokralainen voi saada 
yksityiskohtaisempia tietoja todistuksessa 
annetuista suosituksista. Lisäksi siinä on 
annettava tietoja suositusten 
toteuttamiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä ja siinä on ilmoitettava, 
mitkä mekanismit ovat käytettävissä 
asianomaisen rakennuksen 
energiatehokkuuden parantamistoimien 
rahoittamiseksi.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Energiatehokkuustodistuksessa on 
ilmoitettava, mistä omistaja tai 
vuokralainen voi saada 
yksityiskohtaisempia tietoja todistuksessa 
annetuista suosituksista. Lisäksi siinä on 
annettava tietoja suositusten 
toteuttamiseksi toteutettavista 
toimenpiteitä.

4. Energiatehokkuustodistuksessa on 
ilmoitettava, mistä omistaja tai 
vuokralainen voi saada 
yksityiskohtaisempia tietoja todistuksessa 
annetuista suosituksista. Lisäksi siinä on 
annettava tietoja suositusten 
toteuttamiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä, saatavissa olevia 
taloudellisia ja verokannustimia ja 
rahoitusmahdollisuuksia koskevat tiedot 
mukaan luettuina.
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Or. en

Tarkistus 380
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Energiatehokkuustodistuksessa on 
ilmoitettava, mistä omistaja tai 
vuokralainen voi saada 
yksityiskohtaisempia tietoja todistuksessa 
annetuista suosituksista. Lisäksi siinä on 
annettava tietoja suositusten 
toteuttamiseksi toteutettavista 
toimenpiteitä.

4. Energiatehokkuustodistuksessa on 
ilmoitettava, mistä omistaja tai 
vuokralainen voi saada 
yksityiskohtaisempia tietoja todistuksessa 
annetuista suosituksista. Lisäksi siinä on 
annettava tietoja suositusten 
toteuttamiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä, saatavissa olevia 
taloudellisia ja verokannustimia ja 
rahoitusmahdollisuuksia koskevat tiedot 
mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että kansallisia energiatehokkuustodistuksia voidaan käyttää 
asianmukaisesti rakennusmarkkinoilla, on varmistettava, että niiden laatu, 
yksityiskohtaisuuden taso ja luotettavuus ovat riittäviä niiden käyttämiseksi 
rahoitusvälineiden perusteina. Rahoitusta koskevat tiedot on ilmoitettava 
energiatehokkuustodistuksessa.

Tarkistus 381
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viranomaisten on näytettävä 
esimerkkiä ja pyrittävä panemaan 
täytäntöön energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvät suositukset sen 
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voimassaoloaikana. Jäsenvaltioiden on 
sisällytettävä kansallisiin suunnitelmiinsa 
taloudellisia ja teknisiä toimenpiteitä 
viranomaisten tukemiseksi, jotta nämä 
toteuttaisivat varhaisessa vaiheessa 
energiatehokkuuden parannuksia ja 
panisivat täytäntöön 
energiatehokkuustodistukseen sisältyvät 
suositukset sen voimassaoloaikana. 
Jäsenvaltioiden on kansallisia 
suunnitelmia laatiessaan varmistettava 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
edustajien aktiivinen osallistuminen 
laatimisprosessiin.

Or. en

Perustelu

Vastaa osittain Ticaun tarkistusta 33, mutta sen lisäksi viranomaisten on käytettävä erityisiä 
rahoitustoimia ja teknisiä toimia tämä direktiivin täytäntöönpanon edistämiseksi. 

Tarkistus 382
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viranomaisten käytössä olevien 
rakennusten 
energiatehokkuustodistuksiin sisältyvät 
suositukset on pantava täytäntöön kahden 
vuoden kuluessa todistuksen 
myöntämispäivämäärästä.

Or. en

Perustelu

Julkisten rakennusten johtavan roolin vuoksi energiatehokkuustodistuksiin sisältyvät 
suositukset olisi aina pantava täytäntöön, mutta toisaalta olisi otettava huomioon, että 
mainitut suositukset voidaan toteuttaa vain siinä tapauksessa, että ne ovat mahdollisimman 
kustannustehokkaita.
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Tarkistus 383
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viranomaisten käytössä olevien 
rakennusten 
energiatehokkuustodistuksiin sisältyvät 
suositukset on pantava täytäntöön kahden 
vuoden kuluessa todistuksen 
myöntämispäivämäärästä.

Or. en

Perustelu

Viranomaisten on näytettävä esimerkkiä: kaikki energiatehokkuustodistukseen sisältyvät 
suositukset olisi aina pantava täytäntöön julkisissa rakennuksissa.

Tarkistus 384
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Omakotitalojen sertifiointi voi perustua 
toisen suunnittelultaan ja kooltaan 
samanlaisen ja tosiasialliselta 
energiatehokkuuslaadultaan vastaavan 
rakennuksen arviointiin, jos 
energiatehokkuustodistuksen antava 
asiantuntija voi taata tämän vastaavuuden.

6. Omakotitalojen sertifiointi voi perustua 
toisen suunnittelultaan ja kooltaan 
samanlaisen ja tosiasialliselta 
energiatehokkuuslaadultaan vastaavan 
rakennuksen arviointiin, jos paikalliset 
ilmasto-olosuhteet otetaan huomioon, ja
jos energiatehokkuustodistuksen antava 
asiantuntija voi taata tämän vastaavuuden.

Or. en
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Perustelu

Rakennusten energiatehokkuus riippuu kunkin alueen ilmasto-olosuhteista. Näin ollen 
ilmasto-olosuhteet on aina otettava huomioon.

Tarkistus 385
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Omakotitalojen sertifiointi voi perustua 
toisen suunnittelultaan ja kooltaan 
samanlaisen ja tosiasialliselta 
energiatehokkuuslaadultaan vastaavan 
rakennuksen arviointiin, jos 
energiatehokkuustodistuksen antava 
asiantuntija voi taata tämän vastaavuuden.

6. Omakotitalojen sertifiointi voi perustua 
toisen suunnittelultaan ja kooltaan 
samanlaisen ja tosiasialliselta 
energiatehokkuuslaadultaan vastaavan 
rakennuksen arviointiin, jos paikalliset 
ilmasto-olosuhteet otetaan huomioon, ja
jos energiatehokkuustodistuksen antava 
asiantuntija voi taata tämän vastaavuuden.

Or. en

Perustelu

Rakennusten energiatehokkuus riippuu kunkin alueen ilmasto-olosuhteista. Näin ollen 
ilmasto-olosuhteet on aina otettava huomioon.

Tarkistus 386
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Energiatehokkuustodistus voi olla 
voimassa enintään kymmenen vuotta.

7. Energiatehokkuustodistus voi olla 
voimassa enintään kymmenen vuotta. 
Viranomaisten on pantava 
energiatehokkuustodistukseen sisältyvät 
suositukset täytäntöön kolmen vuoden 
kuluessa mainitun todistuksen 
myöntämispäivämäärästä.
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Or. en

Perustelu

Viranomaisten on näytettävä esimerkkiä siten, että ne panevat täytäntöön kaikkien 
omistamiensa rakennusten energiatehokkuustodistuksiin sisältyvät suositukset kohtuullisen 
ajan kuluessa.

Tarkistus 387
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kunkin jäsenvaltion on 
lähtökohtaisesti tunnustettava toisissa 
jäsenvaltioissa kyseisten suuntaviivojen 
mukaisesti annetut todistukset.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi tunnustaa toisten jäsenvaltioiden todistukset.

Tarkistus 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio hyväksyy viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010 suuntaviivat, 
joissa täsmennetään 
energiatehokkuustodistusten sisältöä ja 
esitystapaa koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Todistuksen 
sisällön on oltava mahdollisuuksien 
mukaan saatavilla sekä omistajan että 
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vuokraajan ymmärtämällä kielellä. 
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava 
toisissa jäsenvaltioissa kyseisten 
suuntaviivojen mukaisesti annetut 
todistukset, eikä se saa rajoittaa 
rahoituspalvelujen tarjoamisen vapautta 
toisissa jäsenvaltioissa annettuihin 
todistuksiin liittyvistä syistä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää saada yhteisiä eurooppalaisia suuntaviivoja, joissa täsmennetään 
energiatehokkuustodistusten sisältöä ja esitystapaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Yhteiset 
vaatimukset parantavat yleisön saatavilla olevia rakennusten energiatehokkuutta koskevia 
tietoja. Todistuksen sisällön on oltava mahdollisuuksien mukaan saatavilla sekä omistajan 
että vuokraajan ymmärtämällä kielellä, ts. vähintään tärkeimmillä kielillä (kuten englanniksi, 
ranskaksi jne.).

Tarkistus 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. 21 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukainen Euroopan unionin 
rakennusten energiatehokkuuden 
yhteinen sertifiointijärjestelmä kehitetään 
viimeistään vuonna 2011 jäsenvaltiosta 
saatujen tietojen ja asianomaisten alojen 
kuulemisen perusteella.
Jäsenvaltioiden on viimeistään vuonna 
2012 otettava alueillaan käyttöön mainittu 
Euroopan unionin vapaaehtoinen 
sertifiointi, joka toimii kansallisen 
sertifiointijärjestelmän rinnalla.
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Or. en

Perustelu

Kaupallinen sektori hyötyisi suuresti EU:n vapaaehtoisesta energiatehokkuustodistuksesta. 
Kunkin EU:n jäsenvaltion erillinen kansallinen sertifiointijärjestelmä on johtanut suuriin 
eroihin ja sekaannukseen EU:n yhtenäismarkkinoilla. Kansallisten järjestelmien keskinäinen 
vertaaminen on hyvin hankalaa niissäkin tapauksissa, joissa ilmasto-olosuhteet ovat samat. 
Mainitusta syystä monikansalliset yritykset eivät pysty vertailemaan eri valtioissa 
omistamiensa rakennusten suhteellista energiatehokkuutta.

Tarkistus 390
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energiatehokkuustodistus annetaan 
rakennettaville, myytäville tai 
vuokrattaville rakennuksille tai niiden 
osille sekä rakennuksille, joiden 
kokonaishyötypinta-alasta yli 250 m2 on
viranomaisten käytössä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energiatehokkuustodistus annetaan 
rakennettaville, myytäville tai 
vuokrattaville rakennuksille tai niiden 
osille sekä rakennuksille, jotka ovat
viranomaisten käytössä.

Or. en

Perustelu

Kaikille viranomaisten käytössä oleville rakennuksille on aina annettava 
energiatehokkuustodistus riippumatta niiden koosta.

Tarkistus 391
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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energiatehokkuustodistus annetaan 
rakennettaville, myytäville tai 
vuokrattaville rakennuksille tai niiden 
osille sekä rakennuksille, joiden 
kokonaishyötypinta-alasta yli 250 m2 on
viranomaisten käytössä.

energiatehokkuustodistus annetaan 
rakennettaville, myytäville tai 
vuokrattaville rakennuksille tai niiden 
osille sekä rakennuksille, jotka ovat
viranomaisten käytössä.

Or. en

Perustelu

Viranomaisten on näytettävä esimerkkiä.

Tarkistus 392
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Julkisessa käytössä olevien rakennusten, 
joiden kokonaishyötypinta-ala on yli 250 
m2, energiatehokkuustodistuksiin 
sisältyvät suositukset on pantava 
täytäntöön kahden vuoden kuluessa 
todistuksen myöntämispäivämäärästä.

Or. pl

Perustelu

Tarkoituksena on antaa julkiselle sektorille kannustin osoittaa laajempaa sitoutumista ja 
toimia johtajana tämän direktiivin kattamassa prosessissa, jotta sen toteuttamat toimet 
toimivat esimerkkinä molemmille sektoreille. Olisi parempi tehdä kaikkien julkisten 
rakennusten standardien nostaminen pakolliseksi, jotta ne täyttävät energiatodistuksen 
sisältämät vaatimukset ja etenkin ne, joita sovelletaan ainoastaan rakennuksiin, joiden 
käyttökustannukset ovat optimaaliset.

Adlib Express Watermark



PE421.190v01-00 24/85 AM\771248FI.doc

FI

Tarkistus 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi, jos rakennus myydään ns. 
runkona eli ilman lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmiä, ostajille voidaan 
antaa verokannustimia, kun he 
investoivat teknisiin ratkaisuihin, joilla 
vähennetään rakennuksen energiatarvetta 
tietyllä prosenttimäärällä oikeudellisten 
rajoitusten puitteissa.

Or. it

Perustelu

Rakennuksen energiatehokkuuden lisääminen nostaa rakennuksen arvoa. Ostajille pitäisi 
tarjota verokannustimia myös, kun rakennus myydään ns. runkona eli ilman lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmiä.

Tarkistus 394
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kun 
rakennuksia tai niiden osia tarjotaan 
vuokralle, energiatehokkuustodistuksessa 
annettu numeroarvoinen 
energiatehokkuusindikaattori mainitaan 
kaikissa rakennuksen tai sen osien 
vuokrausilmoituksissa, ja että
energiatehokkuustodistus näytetään 
mahdolliselle vuokralaiselle.

4. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kun 
rakennuksia tai niiden osia tarjotaan 
vuokralle, energiatehokkuustodistus 
näytetään mahdolliselle vuokralaiselle.

Omistajan on luovutettava 
energiatehokkuustodistus vuokralaiselle 
viimeistään vuokrasopimusta tehtäessä.

Omistajan on luovutettava 
energiatehokkuustodistuksen jäljennös
vuokralaiselle viimeistään 
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vuokrasopimusta tehtäessä.

Or. de

Perustelu

Alkuperäisen energiatehokkuustodistuksen on jäätävä aina omistajalle, koska muuten 
vuokralaisen pitäisi olla vastuussa sen mahdollisesta katoamisesta. Lisäksi on todettava, että 
energiaindikaattoreiden sisällyttäminen ilmoituksiin loisi huomattavaa oikeudellista 
epävarmuutta esitettyjen eritelmien suhteen.

Tarkistus 395
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Energiatehokkuustodistusten 
tarkoituksena on vain tietojen antaminen, 
ja niiden merkitys oikeudenkäynneissä tai 
muutoin ratkaistaan kansallisten 
sääntöjen mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Komissio on poistanut tämän lauseen uudelleenlaaditusta esityksestä. Se pitäisi ottaa
takaisin.

Tarkistus 396
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
rakennuksiin, joiden rakennustyöt on 
saatettu päätökseen.
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Or. en

Perustelu

Joissakin valtioissa, kuten Suomessa, energiatehokkuustodistus voidaan myöntää jo 
suunnitteluvaiheessa. Joissakin toisissa valtioissa myöntäminen on mahdollista vasta 
rakennustöiden alkamisvaiheessa, tai jopa rakennustöiden loppuunsaattamisen vaiheessa. 
Koko EU:ta koskeva velvoite laatia energiatehokkuustodistus ennen rakennustöiden 
käynnistämistä vaatisi sääntelyn tason muuttamissa useissa jäsenvaltioissa, mikä ei millään 
tavalla vastaa saatavissa olevaa hyötyä.

Tarkistus 397
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
rakennuksiin, joiden rakennustyöt on 
saatettu päätökseen.

Or. en

Tarkistus 398
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jos 
yli 250 m2 rakennuksen 
kokonaishyötypinta-alasta on 
viranomaisten käytössä, asetetaan 
energiatehokkuustodistus näkyvälle 
paikalle, jossa se on selvästi yleisön 
nähtävissä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Vaatimus, jonka mukaisesti energiatehokkuustodistusten on oltava nähtävillä kaikissa 
rakennuksissa, joissa kansalaiset käyvät usein, sisältyy kattavasti jo 12 artiklan 2 kohtaan. 
Tämä tarkistus poistaa vaatimuksen, jonka mukaan energiatehokkuustodistus on pidettävä 
nähtävillä julkisissa rakennuksissa, joissa kansalaiset eivät käy usein, kuten autotalleissa, 
lääke- ja välinevarastoissa, joissa yleisön tietoisuuden parantaminen on rajoitetumpaa.

Tarkistus 399
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jos 
yli 250 m2 rakennuksen 
kokonaishyötypinta-alasta on 
viranomaisten käytössä, asetetaan 
energiatehokkuustodistus näkyvälle 
paikalle, jossa se on selvästi yleisön 
nähtävissä.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jos 
rakennus on viranomaisten käytössä, 
asetetaan energiatehokkuustodistus 
näkyvälle paikalle, jossa se on selvästi 
yleisön nähtävissä.

Or. en

Perustelu

Viranomaisten hallussa oleviin rakennuksiin näkyville asetettavat todistukset edustavat 
toimenpidettä, jolla ilman suurempia kustannuksia voidaan merkittävästi parantaa 
tietoisuutta ja energiatehokkuustodistusten hyväksyntää suuren yleisön keskuudessa.

Tarkistus 400
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jos 
yli 250 m2 rakennuksen 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
viranomaisten käytössä olevissa 
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kokonaishyötypinta-alasta on 
viranomaisten käytössä, asetetaan 
energiatehokkuustodistus näkyvälle 
paikalle, jossa se on selvästi yleisön 
nähtävissä.

rakennuksissa asetetaan 
energiatehokkuustodistus näkyvälle 
paikalle, jossa se on selvästi yleisön 
nähtävissä.

Or. en

Perustelu

Todistukset on aina pidettävä näkyvissä julkisissa rakennuksissa niiden koosta riippumatta. 
Se on toimenpide, jolla ilman suurempia kustannuksia voidaan merkittävästi parantaa 
tietoisuutta ja energiatehokkuustodistusten hyväksyntää suuren yleisön keskuudessa.

Tarkistus 401
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat 
toimenpiteet nimellisteholtaan yli 20 kW:n 
lämmityskattiloilla varustettujen 
lämmitysjärjestelmien säännöllisten 
tarkastusten toteuttamiseksi. Näissä 
tarkastuksissa on arvioitava 
lämmityskattilan hyötysuhde ja mitoitus 
koko rakennuksen lämmitysvaatimuksiin 
nähden.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat 
toimenpiteet uusiutumatonta nestemäistä 
tai kaasumaista polttoainetta käyttävillä 
nimellisteholtaan yli 20 kW:n 
lämmityskattiloilla varustettujen 
lämmitysjärjestelmien säännöllisten 
tarkastusten toteuttamiseksi. Näissä 
tarkastuksissa on arvioitava 
lämmityskattilan hyötysuhde ja mitoitus 
koko rakennuksen lämmitysvaatimuksiin 
nähden. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
mainitut tarkastukset tapauksissa, joissa 
laitokset käyttävät sähköistä seuranta- ja 
valvontajärjestelmää.

Or. enPerustelu

Sähköinen seuranta- ja valvontajärjestelmä helpottaa sähköä kuluttavien laitteiden ja 
laitosten energiatehokkuuden arviointia ja se mahdollistaa luopumisen ylimääräisistä 
tarkastuksista.
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Tarkistus 402
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet nimellisteholtaan 
yli 5 kW:n lämpöpumppujen 
säännöllisten tarkastusten toteuttamiseksi 
vähintään kahden vuoden välein. Kun 
kyse on yli 15 vuotta vanhoista 
lämpöpumpuista, jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet koko 
lämmitysjärjestelmän tarkastamiseksi 
kerran. Tarkastukseen on sisällyttävä 
arviointi lämpöpumpun tehosta ja 
mitoituksesta suhteessa rakennuksen 
lämmitys- ja jäähdytysvaatimuksiin.

Or. fr

Perustelu

Tarkastuksia on tehtävä myös, kun kyse on nimellisteholtaan yli 5 kW:n lämpöpumpuista (99 
prosenttia lämpöpumpuista tulee näin ollen otettua huomioon), koska ne kehittyvät nopeasti 
ja edellyttävät monimutkaisia osia tehokkaan toiminnan takaamiseksi (kompressorit, anturit, 
elektroniset säätely- ja ohjelmointijärjestelmät jne.). Direktiivin uudelleenlaadinta, joka 
rajoittaa tarkastukset lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin, vähentää näiden tarkastusten 
tehokkuutta energiansäästön osalta.

Tarkistus 403
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää erilaisista 
tarkastustiheyksistä lämmitysjärjestelmän
lämmityskattilan tyypin ja nimellistehon 
mukaan. Tarkastustiheyksiä 
määritellessään jäsenvaltioiden on otettava 

2. Jäsenvaltiot voivat säätää erilaisista 
tarkastustiheyksistä lämmitysjärjestelmän 
tyypin ja nimellistehon mukaan. 
Tarkastustiheyksiä määritellessään 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
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huomioon lämmitysjärjestelmän 
tarkastuksen kustannukset ja tarkastuksesta 
mahdollisesti aiheutuvat arvioidut 
energiakustannusten säästöt.

lämmitysjärjestelmän tarkastuksen 
kustannukset ja tarkastuksesta 
mahdollisesti aiheutuvat arvioidut 
energiakustannusten säästöt.

Or. en

Perustelu

Koko lämmitysjärjestelmän, lämmityskattilat mukaan luettuina, tarkastamisella vältetään 
tarpeetonta hallinnollista rasitusta ja se on kustannustehokkaampaa.

Tarkistus 404
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää 
toteuttaa toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että käyttäjät saavat 
neuvoja lämmityskattilan vaihtamisesta, 
muista lämmitysjärjestelmän muutoksista 
ja vaihtoehtoisista ratkaisuista 
lämmityskattilan hyötysuhteen ja 
mitoituksen arvioimiseksi. Tämän 
lähestymistavan kokonaisvaikutusten on 
oltava vastaavat kuin 1, 2 ja 3 kohdan 
säännöksiä noudatettaessa.

4. Poiketen siitä, mitä 1, 1 a, 2 ja 3 
kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
päättää toteuttaa toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että käyttäjät saavat 
neuvoja lämmityskattilan vaihtamisesta, 
muista lämmitysjärjestelmän muutoksista 
ja vaihtoehtoisista ratkaisuista 
lämmityskattilan hyötysuhteen ja 
mitoituksen arvioimiseksi. Tämän 
lähestymistavan kokonaisvaikutusten on 
oltava vastaavat kuin 1, 1 a, 2 ja 3 kohdan 
säännöksiä noudatettaessa.

Jos jäsenvaltiot soveltavat tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä, niiden on toimitettava 
komissiolle selvitys siitä, että nämä 
toimenpiteet vastaavat 1, 2 ja 3 kohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä, viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2011. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava tiedot komissiolle joka 
kolmas vuosi. Selvitykset voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

Jos jäsenvaltiot haluavat soveltaa tämän 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä, niiden on 
toimitettava komissiolle selvitys siitä, että 
nämä toimenpiteet vastaavat 1, 1 a, 2 ja 3 
kohdassa säädettyjä toimenpiteitä, 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot 
komissiolle joka kolmas vuosi. Selvitykset 
voidaan sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.
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Or. fr

Perustelu

Tarkastuksia on tehtävä myös, kun kyse on nimellisteholtaan yli 5 kW:n lämpöpumpuista (99 
prosenttia lämpöpumpuista tulee näin ollen otettua huomioon), koska ne kehittyvät nopeasti 
ja edellyttävät monimutkaisia osia tehokkaan toiminnan takaamiseksi (kompressorit, anturit, 
elektroniset säätely- ja ohjelmointijärjestelmät jne.). Direktiivin uudelleenlaadinta, joka 
rajoittaa tarkastukset lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin, vähentää näiden tarkastusten 
tehokkuutta energiansäästön osalta.

Tarkistus 405
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tarvittavista toimenpiteistä sellaisten 
ilmastointijärjestelmien säännöllisten 
tarkastusten toteuttamiseksi, joiden 
nimellisteho on yli 12 kW. Tarkastuksessa 
on arvioitava ilmastointijärjestelmän 
tehokkuutta ja mitoitusta koko 
rakennuksen jäähdytysvaatimuksiin 
nähden.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tarvittavista toimenpiteistä sellaisten 
ilmastointijärjestelmien säännöllisten 
tarkastusten toteuttamiseksi. 
Tarkastuksessa on arvioitava 
ilmastointijärjestelmän tehokkuutta ja 
mitoitusta koko rakennuksen 
jäähdytysvaatimuksiin nähden.

Or. de

Perustelu

Energiatehokkuus- ja hygieniasyistä on hyödyllistä tarkastaa kaikki ilmastointijärjestelmät 
säännöllisesti.
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Tarkistus 406
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat 
toimenpiteet nimellisteholtaan yli 12 kW:n 
lämmityskattiloilla varustettujen 
lämmitysjärjestelmien säännöllisten 
tarkastusten toteuttamiseksi. Näissä 
tarkastuksissa on arvioitava 
lämmityskattilan hyötysuhde ja mitoitus 
koko rakennuksen lämmitysvaatimuksiin 
nähden.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat 
toimenpiteet nimellisteholtaan yli 12 kW:n 
lämmityskattiloilla varustettujen 
lämmitysjärjestelmien säännöllisten 
tarkastusten toteuttamiseksi. Näissä 
tarkastuksissa on arvioitava 
lämmityskattilan hyötysuhde ja mitoitus 
koko rakennuksen lämmitysvaatimuksiin 
nähden. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
mainitut tarkastukset tapauksissa, joissa 
laitokset käyttävät sähköistä seuranta- ja 
valvontajärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Sähköinen seuranta- ja valvontajärjestelmä helpottaa sähköä kuluttavien laitteiden ja 
laitosten energiatehokkuuden arviointia ja se mahdollistaa luopumisen ylimääräisistä 
tarkastuksista.

Tarkistus 407
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tarvittavista toimenpiteistä sellaisten 
ilmastointijärjestelmien säännöllisten 
tarkastusten toteuttamiseksi, joiden 
nimellisteho on yli 12 kW. Tarkastuksessa 
on arvioitava ilmastointijärjestelmän 
tehokkuutta ja mitoitusta koko 
rakennuksen jäähdytysvaatimuksiin 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tarvittavista toimenpiteistä sellaisten 
ilmastointijärjestelmien säännöllisten 
tarkastusten toteuttamiseksi, joiden 
nimellisteho on yli 12 kW, ja sellaisten 
vaihtosuuntaisten lämpöpumppujen 
säännöllisten tarkastusten toteuttamiseksi, 
joiden nimellisteho on yli 5 kW. 
Tarkastuksessa on arvioitava 
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nähden. ilmastointijärjestelmän ja 
vaihtosuuntaisten lämpöpumppujen
tehokkuutta ja mitoitusta koko 
rakennuksen jäähdytysvaatimuksiin 
nähden.

Or. fr

Perustelu

Tarkastuksia on tehtävä myös, kun kyse on nimellisteholtaan yli 5 kW:n lämpöpumpuista 
(99 prosenttia lämpöpumpuista tulee näin ollen otettua huomioon), koska ne kehittyvät 
nopeasti ja edellyttävät monimutkaisia osia tehokkaan toiminnan takaamiseksi (kompressorit, 
anturit, elektroniset säätely- ja ohjelmointijärjestelmät jne.). Direktiivin uudelleenlaadinta, 
joka rajoittaa tarkastukset lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin, vähentää näiden tarkastusten 
tehokkuutta energiansäästön osalta.

Tarkistus 408
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat 
toimenpiteet nimellisteholtaan yli 12 kW:n 
lämmityskattiloilla varustettujen 
lämmitysjärjestelmien säännöllisten 
tarkastusten toteuttamiseksi. Näissä 
tarkastuksissa on arvioitava 
lämmityskattilan hyötysuhde ja mitoitus 
koko rakennuksen lämmitysvaatimuksiin 
nähden.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tarvittavista toimenpiteistä sellaisten 
ilmastointijärjestelmien ja 
ilmanvaihtojärjestelmien säännöllisten 
tarkastusten toteuttamiseksi, joiden 
nimellisteho on yli 12 kW. Tarkastuksessa 
on arvioitava ilmastointijärjestelmän 
tehokkuutta ja mitoitusta koko 
rakennuksen jäähdytysvaatimuksiin 
nähden.

Or. en

Perustelu

Mekaaniset ilmanvaihtojärjestelmät ovat monessa tapauksessa rakennuksissa eniten energiaa 
kuluttavia laitteita.
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Tarkistus 409
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää erilaisista 
tarkastustiheyksistä ilmastointijärjestelmän 
tyypin ja nimellistehon mukaan. 
Tarkastustiheyksiä määritellessään 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
ilmastointijärjestelmän tarkastuksen 
kustannukset ja tarkastuksesta 
mahdollisesti aiheutuvat arvioidut 
energiakustannusten säästöt.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää erilaisista 
tarkastustiheyksistä ilmastointijärjestelmän 
tai vaihtosuuntaisen lämpöpumpun tyypin 
ja nimellistehon mukaan. 
Tarkastustiheyksiä määritellessään 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
ilmastointijärjestelmän tai 
vaihtosuuntaisen lämpöpumpun 
tarkastuksen kustannukset ja tarkastuksesta 
mahdollisesti aiheutuvat arvioidut 
energiakustannusten säästöt.

Or. fr

Perustelu

Tarkastuksia on tehtävä myös, kun kyse on nimellisteholtaan yli 5 kW:n lämpöpumpuista 
(99 prosenttia lämpöpumpuista tulee näin ollen otettua huomioon), koska ne kehittyvät 
nopeasti ja edellyttävät monimutkaisia osia tehokkaan toiminnan takaamiseksi (kompressorit, 
anturit, elektroniset säätely- ja ohjelmointijärjestelmät jne.). Direktiivin uudelleenlaadinta, 
joka rajoittaa tarkastukset lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin, vähentää näiden tarkastusten 
tehokkuutta energiansäästön osalta.

Tarkistus 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki ilmastointijärjestelmät on 
tarkastettava jäähdytyksen käyttövoimasta 
riippumatta ja ilmavirtausten arviointi on 
sisällytettävä tarkastukseen.

Or. en
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Perustelu

Voimassa olevien vaatimusten mukaan ilmanvaihtojärjestelmä on tarkastettava vain siinä 
tapauksessa, että se muodostaa osan ilmastointijärjestelmästä. Lähes kaikki asuinrakennusten 
ilmanvaihtojärjestelmät ovat riippumattomia ilmastointijärjestelmistä. Näin ollen olisi 
säädettävä erillisestä ja erityisestä vaatimuksesta, joka koskee ilmanvaihtojärjestelmän 
tarkastamista huonojen ilmanvaihtojärjestelmien energiahäviön välttämiseksi.

Tarkistus 411
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuista toimenpiteistä säätäessään 
varmistettava, sikäli kuin tämä on 
taloudellisesti ja teknisesti toteutettavissa, 
että tarkastukset tehdään sen mukaisesti, 
mitä asetuksessa (EY) N:o 842/2006 
säädetään vuotojen tarkastuksista.

Or. en

Perustelu

Ilmastointilaitteiden vuotojen tarkastuksista säädetään jo fluoratuista kasvihuonekaasuista 
annetussa asetuksessa (EY) N:o 842/2006. Sen mukaisesti suurin osa rakennusten 
ilmastointijärjestelmistä kuulu jo nykyisellään pakollisten tarkastusten piiriin. Mainitussa 
asetuksessa säädetty järjestelmän jäähdytysnesteen tarkastusten/valvonnan tiheys liittyy sekä 
energiatehokkuuteen että fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöihin. Näin ollen 1 ja 2 
kohdan mukaiset säännölliset tarkastukset olisi mukautettava siihen, mitä 
tarkastuksista/valvonnasta säädetään asetuksessa (EY) N:o 824/2006.
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Tarkistus 412
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuista toimenpiteistä säätäessään 
varmistettava, sikäli kuin tämä on 
taloudellisesti ja teknisesti toteutettavissa, 
että tarkastukset tehdään 13 artiklassa 
tarkoitettujen lämmitysjärjestelmien ja 
teknisten järjestelmien tarkastusten 
mukaisesti sekä sen mukaisesti, mitä 
asetuksessa (EY) N:o 842/2006 säädetään 
vuotojen tarkastuksista.

Or. en

Perustelu

Ilmastointilaitteiden vuotojen tarkastuksista säädetään jo fluoratuista kasvihuonekaasuista 
annetussa asetuksessa (EY) N:o 842/2006. Säännölliset tarkastukset olisi sovitettava 
yhdenmukaisiksi.

Tarkistus 413
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Muiden energiaa käyttävien teknisten 

järjestelmien tarkastaminen
Jäsenvaltiot voivat säätää erilaisista 
tarkastustiheyksistä muille teknisille 
järjestelmille kuin lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmille, kuten 
a) mekaaniselle ilmanvaihdolle;
b) lämmöntalteenottoilmanvaihdolle;
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c) muille lämmöntalteenottolaitteille;
d) vedenkulutusjärjestelmille järjestelmän 
tyypistä riippuen.
Mainittuja tarkastustiheyksiä 
määritellessään jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon energiaa käyttävän 
teknisen järjestelmän tarkastuksen 
kustannukset ja tarkastuksesta 
mahdollisesti aiheutuvat arvioidut 
energiakustannusten säästöt.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan uusi artikla, joka tukee kaikkien energia käyttävien teknisten järjestelmien 
tarkastamista, ei vain lämmityksen ja ilmastoinnin tarkastamista. Uusi artikla voi edistää 
Euroopan unionin tavoitetta vähentää energiankulutusta ja sen avulla lisätä rakennuksen 
yleistä energiatehokkuutta.

Tarkistus 414
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä b alakohdassa tarkoitettujen 
suositusten on oltava kyseistä järjestelmää 
koskevia, ja niissä on annettava avointa 
tietoa suositusten kustannustehokkuudesta. 
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 
perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
tarvittavien investointien pohjana olevien 
energianhintojen ja korkotasojen 
arviointiin.

Edellä b alakohdassa tarkoitettujen 
suositusten on oltava kyseistä järjestelmää 
koskevia, ja niissä on annettava avointa 
tietoa suositusten kustannustehokkuudesta.

Or. en

Perustelu

Vaikka suositusten sisällyttämistä tarkastuskertomukseen on pidettävä erityisen myönteisenä, 
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tuntuu kyseenalaiselta, voidaanko odottaa, että tarkastuksista vastaavien asiantuntijoiden 
voidaan odottaa pystyvän laskemaan energiansäästön, joka perustuu
energiatehokkuustoimien täytäntöönpanoon tai tarvittavien investointien korkotasoon. Näin 
ollen olisi pidettävä riittävänä viittausta suositusten kustannustehokkuutta koskeviin 
lisätietoihin.

Tarkistus 415
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä b alakohdassa tarkoitettujen 
suositusten on oltava kyseistä järjestelmää 
koskevia, ja niissä on annettava avointa 
tietoa suositusten kustannustehokkuudesta.
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 
perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
tarvittavien investointien pohjana olevien 
energianhintojen ja korkotasojen 
arviointiin.

Edellä b alakohdassa tarkoitettujen 
suositusten on oltava kyseistä järjestelmää 
koskevia, ja niissä on annettava avointa 
tietoa suositusten kustannustehokkuudesta.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottamat kustannustehokkuustarkastukset ylittävät tarkastusraportin rajat ja 
aiheuttaisivat merkittäviä lisämenoja, mitkä puolestaan aiheuttaisivat kustannustaakan 
yksittäisille ihmisille. Kustannustehokkuuslaskennat pitäisi rajata perusteelliseen 
energianeuvontaan, joka on vapaaehtoista.

Tarkistus 416
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä b alakohdassa tarkoitettujen 
suositusten on oltava kyseistä järjestelmää 

Edellä b alakohdassa tarkoitettujen 
suositusten on oltava kyseistä järjestelmää 
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koskevia, ja niissä on annettava avointa 
tietoa suositusten kustannustehokkuudesta.
Kustannustehokkuuden arvioinnin on 
perustuttava tiettyihin vakioedellytyksiin, 
kuten energiansäästöjen arviointiin ja 
tarvittavien investointien pohjana olevien 
energianhintojen ja korkotasojen 
arviointiin.

koskevia, ja niissä on annettava avoimia 
viitteitä suositusten 
kustannustehokkuudesta.

Or. de

Perustelu

Tässäkään tarkastusraportit eivät voi olla energianeuvontaa tai pyrkiä korvaamaan sitä.

Tarkistus 417
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tarkastajan on annettava 
tarkastusraportti rakennuksen omistajalle 
tai vuokraajalle.

3. Tarkastajan on annettava 
tarkastusraportti järjestelmän omistajalle. 
Kun kyse on useammasta omistajasta, se 
annetaan kaikille omistajille.

Or. de

Perustelu

Raportit koskevat järjestelmiä, jotka eivät ole vuokralaisen omaisuutta. Ne pitäisi antaa 
ainoastaan omistajalle tai omistajille, jos heitä on useampi.
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Tarkistus 418
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifioinnin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastuksen 
suorittavat riippumattomalla tavalla pätevät 
ja valtuutetut asiantuntijat, olivat he sitten 
itsenäisiä ammatinharjoittajia tai 
julkisyhteisön taikka yksityisyrityksiä 
edustavan elimen palveluksessa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifioinnin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastuksen 
suorittavat riippumattomalla tavalla pätevät 
asiantuntijat, olivat he sitten itsenäisiä 
ammatinharjoittajia tai julkisyhteisön 
taikka yksityisyrityksiä edustavan elimen 
palveluksessa.

Asiantuntijoiden valtuutuksessa on 
otettava huomioon heidän pätevyytensä ja 
riippumattomuutensa.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 419
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifioinnin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastuksen 
suorittavat riippumattomalla tavalla pätevät 
ja valtuutetut asiantuntijat, olivat he sitten 
itsenäisiä ammatinharjoittajia tai 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifioinnin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastuksen 
suorittavat riippumattomalla tavalla pätevät 
ja valtuutetut asiantuntijat, olivat he sitten 
itsenäisiä ammatinharjoittajia tai 
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julkisyhteisön taikka yksityisyrityksiä 
edustavan elimen palveluksessa.

julkisyhteisön taikka yksityisyrityksiä 
edustavan elimen palveluksessa, mukaan 
lukien sertifioitujen rakennusten 
omistajat tai hallinnoijat.

Asiantuntijoiden valtuutuksessa on otettava 
huomioon heidän pätevyytensä ja 
riippumattomuutensa.

Asiantuntijoiden valtuutuksessa on otettava 
huomioon heidän pätevyytensä ja 
riippumattomuutensa.

Vähimmäisedellytykset ja -vaatimukset 
jäsenvaltioiden riippumattomien 
asiantuntijoiden koulutus- ja 
sertifiointiohjelmien tunnustamiseksi on 
vahvistettava jäsenvaltiosta saatujen 
tietojen perusteella ja asianomaisten 
alojen edustajien kuulemisen jälkeen 
vuoteen 2010 mennessä 21 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on vuoteen 2011 
mennessä laadittava omat edellytyksensä 
ja vaatimuksensa – tai mukautettava niitä 
– asiantuntijoiden kouluttamiseksi ja 
sertifioimiseksi edellä mainittujen 
vähimmäisvaatimusten pohjalta.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle koulutus- ja 
sertifiointiohjelmistaan.
Jäsenvaltioiden on tunnustettava toisissa 
jäsenvaltioissa annetut todistukset, 
eivätkä ne saa rajoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapautta tai 
sijoittautumisvapautta toisissa 
jäsenvaltioissa sertifioinnin edellytysten 
vahvistamiseksi.

Or. pl

Perustelu

Tällä hetkellä ei ole selvää, voivatko sertifioitujen rakennusten omistajien tai hallinnoijien 
palveluksessa olevat pätevät henkilöt tarkastaa näiden elinten omistuksessa olevien 
rakennusten energiatehokkuuden. Tämä olisi hyödyllistä ja kustannustehokasta esimerkiksi 
paikallisviranomaisille, jotka hallinnoivat kiinteistöjään. Sen periaatteen omaksuminen, että 
jäsenvaltiot tunnustavat toistensa antamat todistukset, helpottaisi alalla työskentelevien 
vapaata liikkuvuutta. Säännös on yhdensuuntainen 17. toukokuuta 2006 annetun asetuksen 
(EY) N:o 842/2006 säännösten kanssa.
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Tarkistus 420
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifioinnin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastuksen 
suorittavat riippumattomalla tavalla pätevät 
ja valtuutetut asiantuntijat, olivat he sitten 
itsenäisiä ammatinharjoittajia tai 
julkisyhteisön taikka yksityisyrityksiä 
edustavan elimen palveluksessa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifioinnin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastuksen 
suorittavat riippumattomalla tavalla pätevät 
asiantuntijat, olivat he sitten itsenäisiä 
ammatinharjoittajia tai julkisyhteisön 
taikka yksityisyrityksiä edustavan elimen 
palveluksessa.

Asiantuntijoiden valtuutuksessa on 
otettava huomioon heidän pätevyytensä ja 
riippumattomuutensa.

Or. de

Perustelu

Komissio on jo yrittänyt uusiutuvien energialähteiden edistämistä koskevassa direktiivissä 
ottaa käyttöön uuden valtuutuksen asentajille, mutta epäonnistui siinä. Nyt se yrittää jälleen 
lisätä byrokratiaa jäsenvaltioissa. Se olisi torjuttava. Kansalliset koulutusjärjestelmät ovat 
riittävä pohja pätevyyden osalta.

Tarkistus 421
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifioinnin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastuksen 
suorittavat riippumattomalla tavalla pätevät 
ja valtuutetut asiantuntijat, olivat he sitten 
itsenäisiä ammatinharjoittajia tai 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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julkisyhteisön taikka yksityisyrityksiä 
edustavan elimen palveluksessa.

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 422
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifioinnin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastuksen 
suorittavat riippumattomalla tavalla pätevät 
ja valtuutetut asiantuntijat, olivat he sitten 
itsenäisiä ammatinharjoittajia tai 
julkisyhteisön taikka yksityisyrityksiä 
edustavan elimen palveluksessa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifioinnin ja lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastuksen 
suorittavat riippumattomalla tavalla pätevät 
asiantuntijat, olivat he sitten itsenäisiä 
ammatinharjoittajia tai julkisyhteisön 
taikka yksityisyrityksiä edustavan elimen 
palveluksessa.

Or. en

Perustelu

Valtuutusjärjestelmästä säätäminen saattaa vaikuttaa kielteisesti asiantuntijoiden 
saatavuuteen ja se voi niellä merkittäviä varoja, jotka voitaisiin investoida muulla tavalla 
muihin ilmastonsuojelutoimiin. Asiantuntijoiden arviointi tutkinnon ja koulutuksen perusteella 
lienee riittävää.
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Tarkistus 423
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asiantuntijoiden valtuutuksessa on 
otettava huomioon heidän pätevyytensä ja 
riippumattomuutensa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valtuutusjärjestelmästä säätäminen saattaa vaikuttaa kielteisesti asiantuntijoiden 
saatavuuteen ja se voi niellä merkittäviä varoja, jotka voitaisiin investoida muulla tavalla 
muihin ilmastonsuojelutoimiin. Asiantuntijoiden arviointi tutkinnon ja koulutuksen perusteella 
lienee riittävää.

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

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asiantuntijoiden valtuutuksessa on otettava 
huomioon heidän pätevyytensä ja 
riippumattomuutensa.

Asiantuntijoiden valtuutuksessa on otettava 
huomioon heidän pätevyytensä ja 
riippumattomuutensa. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava kansallisen pätevyyden ja 
valtuutuksen keskinäinen tunnustaminen.

Or. en

Perustelu

Pätevyyden ja valtuutuksen keskinäinen tunnustaminen sekä opetussuunnitelmien ja 
koulutusohjelmien yhdenmukaistaminen varmistaa asiantuntijoiden laadun ja sallii 
asiantuntijoiden tarjoamien palvelujen vapaan ja täyden liikkuvuuden.
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Tarkistus 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 
asiantuntijarekisteri ja varmistettava, että 
asiantuntijat saavat vuosittaista 
täydennyskoulutusta.

Or. en

Perustelu

Rekisterin perustamisella varmistetaan ammattipätevyys, sertifioinnista vastaavien 
asiantuntemus ja tulosten luotettavuus.

Tarkistus 426
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiantuntijat, jotka vastaavat 
sertifioinnista ja tarkastuksista, eivät voi 
osallistua energian myyntiin ja jakeluun;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 427
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Riippumaton valvontajärjestelmä

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energiatehokkuustodistuksille ja 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien 
tarkastusraporteille perustetaan 
riippumaton valvontajärjestelmä liitteen 
II mukaisesti.
2. Jäsenvaltiot voivat siirtää vastuun 
riippumattoman valvontajärjestelmän 
toteuttamisesta.
Jos jäsenvaltiot päättävät tehdä näin, 
niiden on valvottava, että riippumaton 
valvontajärjestelmä toteutetaan liitteen II 
mukaisesti.
3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niin 
pyydettäessä 1 kohdassa tarkoitetut 
energiatehokkuustodistukset ja 
tarkastusraportit rekisteröidään tai 
asetetaan toimivaltaisten viranomaisten 
tai niiden elinten saataville, joille 
toimivaltaiset viranomaiset ovat siirtäneet 
vastuun riippumattoman 
valvontajärjestelmän toteuttamisesta.

Or. de

Perustelu

Tällainen valvontajärjestelmä maksaisi jäsenvaltioille miljardeja euroja, mikä olisi täysin 
kohtuutonta sen hyötyihin nähden. Tämän johdosta herää kysymys, onko tällainen järjestelmä 
tarpeen; myös sen täytäntöönpanomahdollisuudet ovat kyseenalaiset.
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Tarkistus 428
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Riippumaton valvontajärjestelmä

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energiatehokkuustodistuksille ja 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien 
tarkastusraporteille perustetaan 
riippumaton valvontajärjestelmä liitteen 
II mukaisesti.
2. Jäsenvaltiot voivat siirtää vastuun 
riippumattoman valvontajärjestelmän 
toteuttamisesta.
Jos jäsenvaltiot päättävät tehdä näin, 
niiden on valvottava, että riippumaton 
valvontajärjestelmä toteutetaan liitteen II
mukaisesti.
3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niin 
pyydettäessä 1 kohdassa tarkoitetut 
energiatehokkuustodistukset ja 
tarkastusraportit rekisteröidään tai 
asetetaan toimivaltaisten viranomaisten 
tai niiden elinten saataville, joille 
toimivaltaiset viranomaiset ovat siirtäneet 
vastuun riippumattoman 
valvontajärjestelmän toteuttamisesta.

Or. de

Perustelu

Vaatimus riippumattoman valvontajärjestelmän perustamisesta tarkastusten ja 
energiatehokkuustodistusten myöntämisen lisäksi lisäisi suhteettomasti byrokraattista 
rasitetta. Tällainen valvontajärjestelmä sitoisi resursseja, jotka olisi parempi sijoittaa 
todellisiin energiansäästötoimiin sen sijaan, että niitä tuhlataan uusien hallintomenettelyjen 
luomiseen.
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Tarkistus 429
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energiatehokkuustodistuksille ja lämmitys-
ja ilmastointijärjestelmien 
tarkastusraporteille perustetaan 
riippumaton valvontajärjestelmä liitteen II 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energiatehokkuustodistuksille ja lämmitys-
ja ilmastointijärjestelmien 
tarkastusraporteille perustetaan 
riippumaton valvontajärjestelmä liitteen II 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
perustettava erilliset valvontajärjestelmät 
organisaatioille, jotka vastaavat 
energiatehokkuustodistuksen 
noudattamisen valvonnasta ja lämmitys-
ja ilmastointijärjestelmien tarkastuksista.

Or. en

Perustelu

Erilliset täytäntöönpanomekanismit (jotka koskevat esim. paikallisviranomaisten kaltaisia 
organisaatioita, jotka vastaavat energiatehokkuustodistusten noudattamisesta ja raportoivat 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastuksista) ovat välttämättömiä direktiivin 
tehokkaan täytäntöönpanon kannalta ja väistämättömien eturistiriitojen välttämiseksi 
tapauksissa, joissa organisaatio olisi velvoitettu esittämään itselleen seuraamusta koskevan 
ilmoituksen.

Tarkistus 430
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) menetelmiä rakennusten 
energiatehokkuuden luokittelemiseksi 
primäärienergian kulutuksen ja 
hiilidioksidipäästöjen perusteella;

a) menetelmiä rakennusten 
energiatehokkuuden luokittelemiseksi 
primäärienergian kulutuksen perusteella ja 
siten, että esitetään numeroarvoinen 
indikaattori hiilidioksidipäästöistä, jossa 
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otetaan huomioon primäärienergian 
kulutus;

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden on energiastandardeja määritellessään otettava huomioon primäärienergian 
käyttö, koska se on ainoa tapa mitata niiden energiavalintojen todellista vaikutusta 
ympäristöön. Lisäksi on tärkeää antaa kuluttajille indikaattori, joka voi osoittaa heidän 
energiavalintojensa tuottamat CO2-päästöt primäärienergian kulutuksen pohjalta ja etenkin 
rakennuksissa, joita koskevilla energiavalinnoilla on pitkäkestoisia vaikutuksia.

Tarkistus 431
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menetelmiä rakennusten 
energiatehokkuuden luokittelemiseksi 
primäärienergian kulutuksen ja 
hiilidioksidipäästöjen perusteella;

a) menetelmiä rakennusten 
energiatehokkuuden luokittelemiseksi 
energian loppukulutuksen perusteella;

Or. de

Perustelu

Kuluttajan kannalta tärkeää ei ole primäärienergian käyttö vaan energian loppukulutus – se 
on ainoa kuluttajan mitattavissa oleva lukema ja näin ollen on samantekevää, onko sähkö 
tuotettu uusiutuvista energialähteistä vai ydinvoimasta. Sama koskee maakaasua, jota 
voidaan tuottaa myös jätteestä. Lisäksi pitää huomioida, että tässä direktiivissä on kyse 
rakennusten energiatehokkuudesta eikä hiilidioksidipäästöistä, jotka ovat myös huomattavan 
riippuvaisia energialähteiden yhdistelmästä.
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Tarkistus 432
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet tiedottaakseen rakennusten tai 
niiden osien omistajille tai vuokraajille eri 
keinoista ja menetelmistä, joilla 
energiatehokkuutta voidaan parantaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 433
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet tiedottaakseen rakennusten tai 
niiden osien omistajille tai vuokraajille eri 
keinoista ja menetelmistä, joilla 
energiatehokkuutta voidaan parantaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 434
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava rakennusten 
omistajille tai vuokraajille tietoja erityisesti 
energiatehokkuustodistuksista ja 
tarkastusraporteista, niiden tarkoituksesta 
ja tavoitteista, kustannustehokkaista 
tavoista parantaa rakennuksen 
energiatehokkuutta sekä keskipitkän ja 
pitkän aikavälin taloudellista seurauksista, 
jos mitään ei tehdä rakennuksen 
energiatehokkuuden parantamiseksi.

Jäsenvaltioiden on annettava rakennusten 
omistajille tai vuokraajille tietoja erityisesti 
energiatehokkuustodistuksista ja 
tarkastusraporteista, niiden tarkoituksesta 
ja tavoitteista, kustannustehokkaista 
tavoista parantaa rakennuksen 
energiatehokkuutta sekä keskipitkän ja 
pitkän aikavälin taloudellisista
seurauksista, jos mitään ei tehdä 
rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon, mutta pohjatekstiin on tehty kielellinen 
korjaus.)

Tarkistus 435
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava rakennusten 
omistajille tai vuokraajille tietoja erityisesti 
energiatehokkuustodistuksista ja 
tarkastusraporteista, niiden tarkoituksesta 
ja tavoitteista, kustannustehokkaista 
tavoista parantaa rakennuksen 
energiatehokkuutta sekä keskipitkän ja 
pitkän aikavälin taloudellista seurauksista, 
jos mitään ei tehdä rakennuksen 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 

Jäsenvaltioiden on annettava rakennusten 
omistajille tai vuokraajille tietoja erityisesti 
energiatehokkuustodistuksista ja 
tarkastusraporteista, niiden tarkoituksesta 
ja tavoitteista, kustannustehokkaista 
tavoista parantaa rakennuksen 
energiatehokkuutta sekä keskipitkän ja 
pitkän aikavälin taloudellisista
seurauksista, jos mitään ei tehdä 
rakennuksen energiatehokkuuden 
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parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon, mutta pohjatekstiin on tehty kielellinen 
korjaus.)

Tarkistus 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava rakennusten 
omistajille tai vuokraajille tietoja erityisesti 
energiatehokkuustodistuksista ja 
tarkastusraporteista, niiden tarkoituksesta 
ja tavoitteista, kustannustehokkaista 
tavoista parantaa rakennuksen 
energiatehokkuutta sekä keskipitkän ja 
pitkän aikavälin taloudellista seurauksista, 
jos mitään ei tehdä rakennuksen 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 

Jäsenvaltioiden on annettava rakennusten 
omistajille tai vuokraajille tietoja erityisesti 
energiatehokkuustodistuksista ja 
tarkastusraporteista, niiden tarkoituksesta 
ja tavoitteista, kustannustehokkaista 
tavoista parantaa rakennuksen 
energiatehokkuutta sekä keskipitkän ja 
pitkän aikavälin taloudellisista seurauksista 
sekä käytettävissä olevista 
rahoitusvälineistä, jos mitään ei tehdä 
rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamiseksi. Tiedotuskampanjoilla on 
pyrittävä kannustamaan omistajia tai 
vuokraajia täyttämään ja ylittämään 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tiedotuskampanjoissa olisi esiteltävä energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät Euroopan 
unionin strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden tarkoituksena on tukea viranomaisia, 
yrityksiä ja kotitalouksia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.
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Tarkistus 437
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava rakennusten 
omistajille tai vuokraajille tietoja erityisesti 
energiatehokkuustodistuksista ja 
tarkastusraporteista, niiden tarkoituksesta 
ja tavoitteista, kustannustehokkaista 
tavoista parantaa rakennuksen 
energiatehokkuutta sekä keskipitkän ja 
pitkän aikavälin taloudellista seurauksista, 
jos mitään ei tehdä rakennuksen 
energiatehokkuuden parantamiseksi.

Jäsenvaltioiden on annettava rakennusten 
omistajille tai vuokraajille tietoja erityisesti 
energiatehokkuustodistuksista ja 
tarkastusraporteista, niiden tarkoituksesta 
ja tavoitteista, kustannustehokkaista 
tavoista parantaa rakennuksen 
energiatehokkuutta sekä keskipitkän ja 
pitkän aikavälin taloudellisista
seurauksista, jos mitään ei tehdä 
rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että paikalliset ja 
alueviranomaiset osallistuvat tietojen 
kehittämiseen, tietoisuuden 
parantamiseen, ohjeiden antamiseen ja 
koulutusohjelmiin.

Or. en

Perustelu

Koska paikalliset ja alueviranomaiset ovat sekä maankäytön suunnittelijoita että rakennusten 
omistajia, jäsenvaltioiden olisi kuultava niitä ja sallittava niiden osallistuminen tietojen 
kehittämiseen, tietoisuuden parantamiseen, ohjeiden antamiseen ja koulutusohjelmiin.

Tarkistus 438
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liikerakennusten omistajat ja 
vuokralaiset on velvoitettava vaihtamaan 
todellista energiankulutusta koskevia 
tietoja.

Or. en
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Perustelu

Koska rakennuksen käyttötapa ja vuokralaisten energiavalinnat vaikuttavat merkittävästi 
energiatehokkuuteen energiatehokkuuden parantamista koskevien tietojen saatavuus on 
taattava sekä omistajille ETTÄ vuokralaisille. Myös liikerakennusten omistajat ja 
vuokralaiset olisi velvoitettava vaihtamaan tietoja rakennuksen tai sen osan todellisesta 
käytöstä sen varmistamiseksi, että kaikki tiedot ovat käytettävissä välttämättömien 
parannusten tekemistä koskevien tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi.

Tarkistus 439
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liikerakennusten omistajat ja 
vuokralaiset on velvoitettava vaihtamaan 
todellista käytön energiankulutusta 
koskevia tietoja.

Or. en

Perustelu

Koska rakennuksen käyttötapa ja vuokralaisten energiavalinnat vaikuttavat merkittävästi 
energiatehokkuuteen energiatehokkuuden parantamista koskevien tietojen saatavuus on 
taattava sekä omistajille ETTÄ vuokralaisille. Myös liikerakennusten omistajat ja 
vuokralaiset olisi velvoitettava vaihtamaan tietoja rakennuksen tai sen osan todellisesta 
käytöstä sen varmistamiseksi, että kaikki tiedot ovat käytettävissä välttämättömien 
parannusten tekemistä koskevien tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi.

Tarkistus 440
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava omistajille 
ja vuokralaisille rakennusten 
energiatehokkuuden parantamista 
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koskevista taloudellisista kannustimista.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
tiedot, jotka koskevat:
a) kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukijärjestelmiä, jotka koskevat 
energiatehokkuuden edistämistä ja 
uusiutuvan energian käyttämistä 
rakennuksissa;
b) kansallisen tai paikallisen tason 
rakennusalan käyttämän uusiutuvista 
lähteistä saatavan energian osuutta, 
mukaan luettuina erityiset tiedot, joista 
käy ilmi, tuotetaanko uusiutuva energia 
käyttökohteessa, vai onko se peräisin 
kaukolämmöstä, jäähdytyksestä vai 
sähkön ja lämmön yhteistuotannosta;
Mainitut tiedot voidaan sisällyttää 
direktiivin 2006/32/EY 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

Or. en

Tarkistus 441
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä 
paikallisviranomaisten kanssa ja kuultava 
paikallisviranomaisia jo tiedotusta ja 
tietoisuuden parantamista koskevien 
ohjelmien laatimisvaiheissa.

Or. en

Perustelu

Tämä uudelleenlaadittu säädös vaikuttaa paikallisviranomaisiin monella tavalla, koska 
viimeksi mainitut ovat vastuussa suunnittelusta, ja koska ne omistavat ja hallinnoivat suurta 
ja monipuolista rakennuskantaa, sosiaalinen asuntotuotanto mukaan luettuna. Se, että 
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paikallishallinto toimii lähellä kansalaisia, antaa sille merkittävän roolin myös tietojen 
antamisessa ja kannustimien tarjoamisessa, joilla vuokralaisia ja omistajia rohkaistaan 
parantamaan rakennustensa energiatehokkuutta ja muuttamaan 
energiankulutuskäyttäytymistään.

Tarkistus 442
Roberts Zīle

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
paikalliset ja alueviranomaiset 
osallistuvat tietojen kehittämiseen, 
tietoisuuden parantamiseen, ohjeiden 
antamiseen ja koulutusohjelmiin.

Or. en

Perustelu

Koska paikalliset ja alueviranomaiset ovat sekä maankäytön suunnittelijoita että rakennusten 
omistajia, jäsenvaltioiden olisi kuultava niitä ja sallittava niiden osallistuminen tietojen 
kehittämiseen, tietoisuuden parantamiseen, ohjeiden antamiseen ja koulutusohjelmiin.

Tarkistus 443
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava 2–17, 19 ja 22 artiklan ja 
liitteiden I ja II noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2012. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.
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Jäsenvaltioiden on sovellettava 2, 3, 9, 
10–12, 16, 17, 19 ja 22 artiklan 
säännöksiä viimeistään 31 päivästä 
joulukuuta 2010.
Niiden on sovellettava 4–8, 13–15 ja 17 
artiklan säännöksiä viranomaisten 
käytössä oleviin rakennuksiin viimeistään 
31 päivästä joulukuuta 2010 ja muihin 
rakennuksiin viimeistään 31 päivästä 
tammikuuta 2012.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säännöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen 
viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti.
Niissä on myös mainittava, että voimassa 
oleviin lakeihin, asetuksiin ja 
hallinnollisiin määräyksiin sisältyviä 
viittauksia tällä direktiivillä kumottuun 
direktiiviin pidetään viittauksina tähän 
direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
siitä, miten viittaukset ja maininnat 
tehdään.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säännöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen 
viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. 
Niissä on myös mainittava, että voimassa 
oleviin lakeihin, asetuksiin ja 
hallinnollisiin määräyksiin sisältyviä 
viittauksia tällä direktiivillä kumottuun 
direktiiviin pidetään viittauksina tähän 
direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
siitä, miten viittaukset ja maininnat 
tehdään.

Or. de

Perustelu

Määräajat uudelleenlaaditun direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ovat 
erittäin kunnianhimoiset. Teksti laaditaan uudelleen ennen kuin vanhan direktiivin 
toimenpiteet ja tavoitteet on pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ja ennen kuin niiden 
vaikutukset on voitu nähdä. Saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä varattujen 
määräaikojen pitää siksi olla pidemmät. Yksi määräaika auttaisi tekemään uusista säännöistä 
avoimempia ja helpommin ymmärrettäviä.

Tarkistus 444
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava 2–17, 19 ja 22 artiklan ja 
liitteiden I ja II noudattamisen edellyttämät 

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava 2–17, 19 ja 22 artiklan ja 
liitteiden I ja II noudattamisen edellyttämät 
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lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010. 
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012.
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet vasta äskettäin tämän direktiivin kansalliseen 
lainsäädäntönsä, ja se aiheuttaa jo nykyisellään haasteita paikallisille ja alueviranomaisille. 
Täytäntöönpanon määräajan yhdenmukaistaminen antaa lisäaikaa johdonmukaisten 
ratkaisujen kehittämiselle ja todellisuuteen mukautumiselle. Direktiivin tavoitteiden tehokas 
saavuttaminen on tärkeämpi tavoite kuin täytäntöönpanon nopeus.

Tarkistus 445
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava 2, 3, 9, 
10–12, 16, 17, 19 ja 22 artiklan 
säännöksiä viimeistään 31 päivästä 
joulukuuta 2010.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet vasta äskettäin tämän direktiivin kansalliseen 
lainsäädäntönsä, ja se aiheuttaa jo nykyisellään haasteita paikallisille ja alueviranomaisille. 
Täytäntöönpanon määräajan yhdenmukaistaminen antaa lisäaikaa johdonmukaisten 
ratkaisujen kehittämiselle ja todellisuuteen mukautumiselle. Direktiivin tavoitteiden tehokas 
saavuttaminen on tärkeämpi tavoite kuin täytäntöönpanon nopeus.
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Tarkistus 446
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava 2, 3, 9, 10–
12, 16, 17, 19 ja 22 artiklan säännöksiä 
viimeistään 31 päivästä joulukuuta 2010.

Jäsenvaltioiden on sovellettava 2, 3, 9, 16, 
17, 19 ja 22 artiklan säännöksiä 
viimeistään 31 päivästä joulukuuta 2010.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus sisältää paremmin todellisuutta vastaavan täytäntöönpanon aikataulun ja se 
antaa lisäaikaa asianmukaiselle rahoituksen suunnittelulle sekä riippumattomien ja 
valtuutettujen energiankulutuksen arvioitsijoiden riittävän määrän kouluttamisen. Lisäksi sen 
vuoksi, että valtuutettuja arvioitsijoita ei ole joissakin jäsenvaltioissa, sekä direktiivin 
laajennetun pitkälle tähtäävä soveltamisalan vuoksi tarvitaan turvalauseke, joka mahdollistaa 
täytäntöönpanopäivämäärän lykkäämisen joksikin aikaa siinä tapauksessa, että 
riippumattomien arvioitsijoiden lukumäärä ei vastaa vaatimuksia.

Tarkistus 447
Eluned Morgan

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava 10–12 
artiklan säännöksiä viimeistään 
31 päivästä joulukuuta 2012.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus sisältää paremmin todellisuutta vastaavan täytäntöönpanon aikataulun ja se 
antaa lisäaikaa asianmukaiselle rahoituksen suunnittelulle sekä riippumattomien ja 
valtuutettujen energiankulutuksen arvioitsijoiden riittävän määrän kouluttamisen. Lisäksi sen 
vuoksi, että valtuutettuja arvioitsijoita ei ole joissakin jäsenvaltioissa, sekä direktiivin 
laajennetun pitkälle tähtäävä soveltamisalan vuoksi tarvitaan turvalauseke, joka mahdollistaa 
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täytäntöönpanopäivämäärän lykkäämisen joksikin aikaa siinä tapauksessa, että 
riippumattomien arvioitsijoiden lukumäärä ei vastaa vaatimuksia.

Tarkistus 448
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on sovellettava 4–8, 13–15 ja 17 
artiklan säännöksiä viranomaisten 
käytössä oleviin rakennuksiin viimeistään 
31 päivästä joulukuuta 2010 ja muihin 
rakennuksiin viimeistään 31 päivästä 
tammikuuta 2012.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet vasta äskettäin tämän direktiivin kansalliseen 
lainsäädäntönsä, ja se aiheuttaa jo nykyisellään haasteita paikallisille ja alueviranomaisille. 
Täytäntöönpanon määräajan yhdenmukaistaminen antaa lisäaikaa johdonmukaisten 
ratkaisujen kehittämiselle ja todellisuuteen mukautumiselle. Direktiivin tavoitteiden tehokas 
saavuttaminen on tärkeämpi tavoite kuin täytäntöönpanon nopeus.

Tarkistus 449
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pätevien tai valtuutettujen 
asiantuntijoiden puuttuessa jäsenvaltiot 
voivat viivyttää 10–15 artiklan täydellistä 
soveltamista kahden ylimääräisen vuoden 
ajan. Tätä säännöstä soveltaessaan 
jäsenvaltiot ilmoittavat asiasta komissiolle 
ja toimittavat komissiolle asianmukaiset 
perustelut sekä tämän direktiivin 
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täytäntöönpanon jatkamisen aikataulun.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus sisältää paremmin todellisuutta vastaavan täytäntöönpanon aikataulun ja se 
antaa lisäaikaa asianmukaiselle rahoituksen suunnittelulle sekä riippumattomien ja 
valtuutettujen energiankulutuksen arvioitsijoiden riittävän määrän kouluttamisen. Lisäksi sen 
vuoksi, että valtuutettuja arvioitsijoita ei ole joissakin jäsenvaltioissa, sekä direktiivin 
laajennetun pitkälle tähtäävä soveltamisalan vuoksi tarvitaan turvalauseke, joka mahdollistaa 
täytäntöönpanopäivämäärän lykkäämisen joksikin aikaa siinä tapauksessa, että 
riippumattomien arvioitsijoiden lukumäärä ei vastaa vaatimuksia.

Tarkistus 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rakennuksen energiatehokkuus on 
määritettävä sen lasketun tai tosiasiallisen 
energiamäärän perusteella, joka vuosittain 
kulutetaan rakennuksen tyypilliseen 
käyttöön liittyvien tarpeiden täyttämiseen, 
ja sen on vastattava lämmitysenergiaa ja 
jäähdytysenergiaa (liikalämmön 
välttämiseksi tarvittavaa energiaa), joka 
tarvitaan rakennuksen suunniteltujen 
lämpötilaolosuhteiden ylläpitämiseen.

1. Rakennuksen energiatehokkuus on 
määritettävä sen lasketun tai tosiasiallisen 
energiamäärän perusteella, joka vuosittain 
kulutetaan rakennuksen tyypilliseen 
käyttöön liittyvien tarpeiden täyttämiseen, 
ja sen on vastattava lämmitysenergiaa ja 
jäähdytysenergiaa (liikalämmön 
välttämiseksi tarvittavaa energiaa), joka 
tarvitaan rakennuksen suunniteltujen 
lämpötilaolosuhteiden ylläpitämiseen.
Soveltuvissa tapauksissa kulutus on 
tasapainotettava paikan päällä tuotetun 
uusiutuvista lähteistä saatavan energian 
avulla.

Or. en

Perustelu

Rakennusten energiatehokkuuden laskemismenettelyssä olisi otettava huomioon rakennusten 
seuraava sukupolvi sekä erityisesti niiden rakennusten potentiaalinen energiaomavaraisuus, 
jotka sekä tuottavat että kuluttavat energiaa. Näin ollen laskennan yleisissä perusteissa olisi
otettava huomioon sekä kulutus että sisäinen tuotanto.
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Tarkistus 451
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rakennuksen energiatehokkuus on 
määritettävä sen lasketun tai tosiasiallisen 
energiamäärän perusteella, joka vuosittain 
kulutetaan rakennuksen tyypilliseen
käyttöön liittyvien tarpeiden täyttämiseen, 
ja sen on vastattava lämmitysenergiaa ja 
jäähdytysenergiaa (liikalämmön 
välttämiseksi tarvittavaa energiaa), joka 
tarvitaan rakennuksen suunniteltujen 
lämpötilaolosuhteiden ylläpitämiseen.

1. Rakennuksen energiatehokkuus on 
määritettävä sen lasketun tai tosiasiallisen 
primäärienergiamäärän perusteella, joka 
vuosittain kulutetaan rakennuksen 
tavalliseen käyttöön liittyvien tarpeiden 
täyttämiseen, ja sen on vastattava 
lämmitysenergiaa ja jäähdytysenergiaa 
(liikalämmön välttämiseksi tarvittavaa 
energiaa), joka tarvitaan rakennuksen 
suunniteltujen lämpötilaolosuhteiden 
ylläpitämiseen.

Or. de

Perustelu

Direktiivin tavoitteena on tukea rakennuksia, jotka käyttävät vähän primäärienergiaa. 
Tarkistus heijastelee tätä tavoitetta.

Tarkistus 452
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rakennuksen energiatehokkuus on 
ilmaistava avoimella tavalla, ja siihen on 
sisällyttävä myös numeroarvoinen 
indikaattori hiilidioksidipäästöistä ja
primäärienergian käytöstä.

2. Rakennuksen energiatehokkuus on 
ilmaistava avoimella tavalla 
primäärienergian kulutuksen perusteella, 
ja siihen on sisällyttävä numeroarvoinen 
indikaattori hiilidioksidipäästöistä, jossa 
otetaan huomioon primäärienergian 
kulutus.

Rakennusten energiatehokkuuden Rakennusten energiatehokkuuden 
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laskentamenetelmässä olisi otettava 
huomioon eurooppalaiset standardit.

laskentamenetelmässä olisi otettava 
huomioon eurooppalaiset standardit.

Numeroarvoinen indikaattori 
hiilidioksidipäästöistä lasketaan siten, että 
otetaan huomioon hiilidioksidipäästöt, 
jotka ovat syntyneet tai jotka on vältetty 
lisäämällä tai vähentämällä 
primäärienergian käyttöä.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden on energiastandardeja määritellessään otettava huomioon primäärienergian 
käyttö, koska se on ainoa tapa mitata niiden energiavalintojen todellista vaikutusta 
ympäristöön. Lisäksi on tärkeää antaa kuluttajille indikaattori, joka voi osoittaa heidän 
energiavalintojensa tuottamat CO2-päästöt primäärienergian kulutuksen pohjalta ja etenkin 
rakennuksissa, joita koskevilla energiavalinnoilla on pitkäkestoisia vaikutuksia.

Tarkistus 453
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rakennuksen energiatehokkuus on 
ilmaistava avoimella tavalla, ja siihen on 
sisällyttävä myös numeroarvoinen 
indikaattori hiilidioksidipäästöistä ja
primäärienergian käytöstä.

2. Rakennuksen energiatehokkuus on 
ilmaistava avoimella tavalla, ja siihen on 
sisällyttävä myös numeroarvoinen 
indikaattori primäärienergian käytöstä, 
mikä ilmaistaan yksiköissä kWh/m2 
vuodessa.

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmässä olisi otettava 
huomioon eurooppalaiset standardit.

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmässä olisi otettava 
huomioon eurooppalaiset standardit ja 
asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö, 
kuten Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2009/(...)/EY 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä.

Or. en
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Perustelu

Primaarienergian kysyntänä ilmaistava rakennuksen yleinen energiatehokkuusyksikkö olisi 
määriteltävä avoimuuden ja verrattavuuden varmistamiseksi. kWh/m2 vuodessa on ainoa 
yksikkö, joka sisältää mainitut luotettavat tiedot. Lisäksi on otettava huomioon asiaa 
koskevaan EU:n lainsäädäntöön sisältyvät laskentamenetelmät. Äskettäin hyväksytty 
uusiutuvia energiamuotoja koskeva direktiivi sisältää selkeät perusteet esimerkiksi 
lämpöpumpuista saatavan uusiutuvan energian nettomäärän laskemiselle.

Tarkistus 454
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rakennuksen energiatehokkuus on 
ilmaistava avoimella tavalla, ja siihen on 
sisällyttävä myös numeroarvoinen 
indikaattori hiilidioksidipäästöistä ja 
primäärienergian käytöstä.

2. Rakennuksen energiatehokkuus on 
ilmaistava avoimella tavalla, ja siihen on 
sisällyttävä myös energian loppukulutus.

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmässä olisi otettava 
huomioon eurooppalaiset standardit.

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmässä on käytettävä 
eurooppalaisia standardeja.

Or. de

Perustelu

Kuluttajan kannalta tärkeää ei ole primäärienergian käyttö vaan energian loppukulutus – se 
on ainoa mitattavissa oleva lukema ja näin ollen on samantekevää, onko sähkö tuotettu 
uusiutuvista energialähteistä vai ydinvoimasta. Sama koskee maakaasua, jota voidaan tuottaa 
myös jätteestä. Lisäksi pitää huomioida, että tässä direktiivissä on kyse rakennusten 
energiatehokkuudesta eikä hiilidioksidipäästöistä, jotka ovat myös huomattavan riippuvaisia 
energialähteiden yhdistelmästä. Tosiasiallisten lämpöominaisuuksien ottaminen huomioon 
edellyttäisi rakennuksen kattavaa ja näin ollen suhteetonta teknistä tarkastusta.
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Tarkistus 455
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rakennuksen energiatehokkuus on 
ilmaistava avoimella tavalla, ja siihen on 
sisällyttävä myös numeroarvoinen 
indikaattori hiilidioksidipäästöistä ja 
primäärienergian käytöstä.

2. Rakennuksen energiatehokkuus on 
ilmaistava avoimella tavalla, ja siihen on 
sisällyttävä myös numeroarvoinen 
indikaattori hiilidioksidipäästöistä ja 
primäärienergian käytöstä. Järjestelmien 
rajat on ilmoitettava siten, että voidaan 
ilmoittaa energian lasketun 
loppukulutuksen ja tosiasiallisen 
loppukulutuksen ero.

Or. de

Perustelu

Olisi yksilöitävä selvät järjestelmärajat, jotta selvennetään laskettujen energia-arvojen ja 
mitattujen energia-arvojen eroja.

Tarkistus 456
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rakennuksessa käytettävän sähkön 
energiatehokkuuden arvioinnissa 
loppuenergian primaarienergiaksi 
muuntamista koskevan muuntokertoimen 
laskemisessa on otettava huomioon 
sähköntuotannon polttoaineseoksen 
vuosittainen painotettu keskiarvo.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella vältetään se riski, että rakennuksen energiatehokkuutta muutetaan 
yksinkertaisesti sähköntoimittajaa vaihtamalla. Itse asiassa sähköntuotannon tehokkuus 
riippuu käytetystä polttoaineesta ja käytetystä teknologiasta.

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

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmässä olisi otettava 
huomioon eurooppalaiset standardit.

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmän on oltava yhtenäinen 
eurooppalainen standardi.

Or. en

Perustelu

Muutos varmistaa eurooppalaisten normien tehokkaan huomioon ottamisen ja noudattamisen.

Tarkistus 458
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmässä olisi otettava 
huomioon eurooppalaiset standardit.

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmän olisi oltava 
yhdenmukaistettu Euroopan tasolla.

Or. it

Perustelu

Laskentamenetelmän pitäisi olla sama kaikkialla yhteisössä.
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Tarkistus 459
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmässä olisi otettava 
huomioon eurooppalaiset standardit.

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmässä käytetään 
yhdenmukaistettuja eurooppalaisia 
standardeja.

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 460
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmässä olisi otettava 
huomioon eurooppalaiset standardit.

Rakennusten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmässä käytetään 
eurooppalaisia standardeja.

Or. en
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Perustelu

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

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

Tarkistus 461
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) seuraavat rakennuksen, sisätilan seinät 
mukaan luettuina, tosiasialliset
lämpöominaisuudet:

a) seuraavat rakennuksen, sisätilan seinät 
mukaan luettuina, yleiset
lämpöominaisuudet:

Or. de

Perustelu

Kuluttajan kannalta tärkeää ei ole primäärienergian käyttö vaan energian loppukulutus – se 
on ainoa kuluttajan mitattavissa oleva lukema ja näin ollen on samantekevää, onko sähkö 
tuotettu uusiutuvista energialähteistä vai ydinvoimasta. Sama koskee maakaasua, jota 
voidaan tuottaa myös jätteestä. Lisäksi pitää huomioida, että tässä direktiivissä on kyse 
rakennusten energiatehokkuudesta eikä hiilidioksidipäästöistä, jotka ovat myös huomattavan 
riippuvaisia energialähteiden yhdistelmästä. Tosiasiallisten lämpöominaisuuksien ottaminen 
huomioon edellyttäisi rakennuksen kattavaa ja näin ollen suhteetonta teknistä tarkastusta.
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Tarkistus 462
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) eristys; ii) eristysjärjestelmät;

Or. fr

Perustelu

Eristysjärjestelmien kokonaisuus määrittelee rakennuksen tosiasialliset lämpöominaisuudet. 
Kun eristysjärjestelmät on määritelty 2 artiklassa, olisi käytettävä kyseistä termiä, joka kattaa 
kylmäsillat.

Tarkistus 463
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) eristys; ii) eristys; saavutettuna vähiten lämpöä 
johtavalla saatavissa olevilla 
materiaaleilla; 

Or. en

Perustelu

Eristystekniikka on ratkaisevan tärkeässä asemassa rakennuksen energiatehokkuuden 
laskennan kannalta. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon markkinoilla saatavilla olevien 
parhaiden eristeinä käytettävien vaahtojen eristyskyky rakennusten 
energiatehokkuustavoitteita määrittäessään. 

Adlib Express Watermark



PE421.190v01-00 70/85 AM\771248FI.doc

FI

Tarkistus 464
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) lämpösillat; Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Eristysjärjestelmien kokonaisuus määrittelee rakennuksen tosiasialliset lämpöominaisuudet. 
Kun eristysjärjestelmät on määritelty 2 artiklassa, olisi käytettävä kyseistä termiä, joka kattaa 
kylmäsillat.

Tarkistus 465
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ilmastointilaitteet; c) ilmastointilaitteet, jäähdytyslaitteet 
mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

Rakennusten energiatehokkuuden laskeminen edellyttää lämmityksen, jäähdytyksen ja 
ilmanvaihtojärjestelmien vuorovaikutuksen huomioon ottamista. Lämmön talteenoton 
kaltaiset järjestelmät voivat edistää tehokkaampaa energian käyttöä. Yhden huoneen 
jäähdyttämiseen käytettyä energiaa voidaan käyttää toisen huoneen lämmittämiseen. Lämpöä 
voidaan vaihtaa myös lämmöntalteenottoilmanvaihdon yhteydessä tulevan ja poistoilman 
välillä, mikä vähentää lämmitykseen tai jäähdytykseen tarvittavan energian määrää. Myös 
asianmukainen vyöhykesäätö voi edistää energiansäästöä sisätilojen lämmittämisen ja 
jäähdytyksen yhteydessä.
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Tarkistus 466
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kiinteä valaistusjärjestelmä (pääasiassa 
muissa kuin asuinrakennuksissa);

e) kiinteä valaistusjärjestelmä;

Or. en

Perustelu

Tulkinnanvaran välttämiseksi liitteen sanamuotoa olisi tiukennettava.

Tarkistus 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kiinteä valaistusjärjestelmä (pääasiassa 
muissa kuin asuinrakennuksissa);

e) kiinteät valaistusjärjestelmät, jotka 
määritellään valaistuksen suunnittelulla, 
minkä yhteydessä otetaan huoneen 
käyttötarkoituksen mukainen valaistuksen 
asiamukainen taso, huoneessa olevien 
henkilöiden lukumäärä, saatavissa olevan 
luonnollisen valon asianmukainen taso, 
toimintojen erilaisuuden mukainen 
valaistuksen säädön joustavuus sekä se, 
onko asianomainen valaistusjärjestelmä 
käytössä asuntorakennuksessa vai 
muussa käytössä olevassa rakennuksessa.

Or. en
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Tarkistus 468
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kiinteä valaistusjärjestelmä (pääasiassa 
muissa kuin asuinrakennuksissa);

e) kiinteä valaistusjärjestelmä;

Or. en

Perustelu

Tulkinnanvaran välttämiseksi liitteen sanamuotoa olisi tiukennettava.

Tarkistus 469
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) b),c) ja d) kohdan mahdollinen 
vuorovaikutus, lämmön talteenotto 
mukaan luettuna.

Or. en

Perustelu

Rakennusten energiatehokkuuden laskeminen edellyttää lämmityksen, jäähdytyksen ja 
ilmanvaihtojärjestelmien vuorovaikutuksen huomioon ottamista. Lämmön talteenoton 
kaltaiset järjestelmät voivat edistää tehokkaampaa energian käyttöä. Yhden huoneen 
jäähdyttämiseen käytettyä energiaa voidaan käyttää toisen huoneen lämmittämiseen. Lämpöä 
voidaan vaihtaa myös lämmöntalteenottoilmanvaihdon yhteydessä tulevan ja poistoilman 
välillä, mikä vähentää lämmitykseen tai jäähdytykseen tarvittavan energian määrää. Myös 
asianmukainen vyöhykesäätö voi edistää energiansäästöä sisätilojen lämmittämisen ja 
jäähdytyksen yhteydessä.
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Tarkistus 470
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) lämmön talteenotto;

Or. en

Perustelu

Rakennusten energiatehokkuuden laskeminen edellyttää lämmityksen, jäähdytyksen ja 
ilmanvaihtojärjestelmien vuorovaikutuksen huomioon ottamista. Lämmön talteenoton 
kaltaiset järjestelmät voivat edistää tehokkaampaa energian käyttöä. Yhden huoneen 
jäähdyttämiseen käytettyä energiaa voidaan käyttää toisen huoneen lämmittämiseen. Lämpöä 
voidaan vaihtaa myös lämmöntalteenottoilmanvaihdon yhteydessä tulevan ja poistoilman 
välillä, mikä vähentää lämmitykseen tai jäähdytykseen tarvittavan energian määrää. Myös 
asianmukainen vyöhykesäätö voi edistää energiansäästöä sisätilojen lämmittämisen ja 
jäähdytyksen yhteydessä.

Tarkistus 471
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 4 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) vyöhykesäätö;

Or. en

Perustelu

Rakennusten energiatehokkuuden laskeminen edellyttää lämmityksen, jäähdytyksen ja 
ilmanvaihtojärjestelmien vuorovaikutuksen huomioon ottamista. Lämmön talteenoton 
kaltaiset järjestelmät voivat edistää tehokkaampaa energian käyttöä. Yhden huoneen 
jäähdyttämiseen käytettyä energiaa voidaan käyttää toisen huoneen lämmittämiseen. Lämpöä 
voidaan vaihtaa myös lämmöntalteenottoilmanvaihdon yhteydessä tulevan ja poistoilman 
välillä, mikä vähentää lämmitykseen tai jäähdytykseen tarvittavan energian määrää. Myös 
asianmukainen vyöhykesäätö voi edistää energiansäästöä sisätilojen lämmittämisen ja 
jäähdytyksen yhteydessä. 
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Tarkistus 472
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tukku- ja vähittäiskaupan rakennukset; h) ostoskeskukset ja vähittäiskaupan
kiinteistöt;

Or. en

Perustelu

"Tukku- ja vähittäiskaupan rakennukset" on liian laaja määritelmä, koska se sisältäisi myös 
logistiikkakeskukset, yksittäiset kaupat, ostoskeskukset ja kaupallisessa sekakäytössä olevat 
rakennukset, joista jokaisella on omat ja ainutlaatuiset energiantarpeensa.

Tarkistus 473
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tukku- ja vähittäiskaupan rakennukset; h) ostoskeskukset ja vähittäiskaupan
kiinteistöt;

Or. en

Perustelu

"Tukku- ja vähittäiskaupan rakennukset" on liian laaja määritelmä, koska se sisältäisi myös 
keskusvarastot, yksittäiset kaupat, ostoskeskukset ja kaupallisessa sekakäytössä olevat 
rakennukset, joista jokaisella on omat ja ainutlaatuiset energiantarpeensa.
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Tarkistus 474
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) tukkukaupan ja keskusvarastojen 
rakennukset;

Or. en

Perustelu

"Tukku- ja vähittäiskaupan rakennukset" on liian laaja määritelmä, koska se sisältäisi myös 
keskusvarastot, yksittäiset kaupat, ostoskeskukset ja kaupallisessa sekakäytössä olevat 
rakennukset, joista jokaisella on omat ja ainutlaatuiset energiantarpeensa.

Tarkistus 475
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) tukkukaupan ja keskusvarastojen 
rakennukset;

Or. en

Perustelu

"Tukku- ja vähittäiskaupan rakennukset" on liian laaja määritelmä, koska se sisältäisi myös 
keskusvarastot, yksittäiset kaupat, ostoskeskukset ja kaupallisessa sekakäytössä olevat 
rakennukset, joista jokaisella on omat ja ainutlaatuiset energiantarpeensa.
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Tarkistus 476
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tällainen valvontajärjestelmä maksaisi jäsenvaltioille miljardeja euroja, mikä olisi täysin 
kohtuutonta sen hyötyihin nähden. Tämän johdosta herää kysymys, onko tällainen järjestelmä 
tarpeen; myös sen täytäntöönpanomahdollisuudet ovat kyseenalaiset.

Tarkistus 477
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. de

Perustelu

Vaatimus riippumattoman valvontajärjestelmän perustamisesta tarkastusten ja 
energiatehokkuustodistusten myöntämisen lisäksi lisäisi suhteettomasti byrokraattista 
rasitetta. Tällainen valvontajärjestelmä sitoisi resursseja, jotka olisi parempi sijoittaa 
todellisiin energiansäästötoimiin sen sijaan, että niitä tuhlataan uusien hallintomenettelyjen 
luomiseen. Ks. tarkistus 17 artiklaan.
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Tarkistus 478
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten tai 
elinten, joille toimivaltaiset viranomaiset 
ovat siirtäneet vastuun riippumattoman 
valvontajärjestelmän toteuttamisesta, on 
valittava satunnaisesti vähintään 0,5 
prosenttia kaikista vuosittain annetuista
energiatehokkuustodistuksista ja 
tarkastettava niiden tiedot. Tarkastus on 
tehtävä jollain seuraavista kolmesta 
vaihtoehtoisesta tasosta, ja jokaista 
tarkastustasoa on sovellettava vähintään 
tilastollisesti merkittävään osuuteen 
valituista todistuksista:

1. Toimivaltaisten viranomaisten tai 
elinten, joille toimivaltaiset viranomaiset 
ovat siirtäneet vastuun riippumattoman 
valvontajärjestelmän toteuttamisesta, on 
valittava satunnaisesti vähintään 0,5 
prosenttia kaikista kunkin asiantuntijan 
vuosittain antamista
energiatehokkuustodistuksista ja 
tarkastettava niiden tiedot. Jos 
riippumaton asiantuntija myöntää vain 
muutamia energiatehokkuustodistuksia, 
toimivaltaiset viranomaiset tai elimet 
valitsevat satunnaisesti vähintään yhden 
todistuksen ja tarkastavat sen tiedot. 
Tarkastus on tehtävä jollain seuraavista 
kolmesta vaihtoehtoisesta tasosta, ja 
jokaista tarkastustasoa on sovellettava 
vähintään tilastollisesti merkittävään 
osuuteen valituista tarkastusraporteista:

Or. en

Perustelu

Riippumatonta tarkastusjärjestelmää, joka koskee todistusten ja tarkastuskertomusten tason 
ja laadun tarkistamista, olisi vahvistettava siten, että kunkin asiantuntijan myöntämiä 
todistuksia tarkastetaan säännöllisesti. Sääntöjenvastaisuuden tapauksissa toisen tason 
tarkastuksilla sekä sääntöjä rikkoneelle asiantuntijalle määrättävillä seuraamuksilla 
torjutaan todistusten laatua ja tarkastuskertomuksia koskevien sääntöjen rikkomista.
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Tarkistus 479
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos tarkastuksissa todetaan sääntöjen 
noudattamatta jättämistä, toimivaltaiset
viranomaiset tai elimet valitsevat 
satunnaisesti vähintään viisi muuta 
saman asiantuntijan myöntämää 
todistusta ja tarkastavat niiden tiedot. 
Toimivaltaiset viranomaiset tai elimet 
määräävät seuraamuksia asiantuntijalle 
siinä tapauksessa, että lisätarkastuksissa 
todetaan noudattamatta jättämistä; 
vakavimpien rikkomusten tapauksissa 
asiantuntijaa voidaan rankaista 
toimiluvan peruuttamisella.

Or. en

Perustelu

Riippumatonta tarkastusjärjestelmää, joka koskee todistusten ja tarkastuskertomusten tason 
ja laadun tarkistamista, olisi vahvistettava siten, että kunkin asiantuntijan myöntämiä 
todistuksia tarkastetaan säännöllisesti. Sääntöjenvastaisuuden tapauksissa toisen tason 
tarkastuksilla sekä sääntöjä rikkoneelle asiantuntijalle määrättävillä seuraamuksilla 
torjutaan todistusten laatua ja tarkastuskertomuksia koskevien sääntöjen rikkomista.

Tarkistus 480
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten tai 
elinten, joille toimivaltaiset viranomaiset 
ovat siirtäneet vastuun riippumattoman 
valvontajärjestelmän toteuttamisesta, on 
valittava satunnaisesti vähintään 0,1 
prosenttia kaikista vuosittain annetuista

2. Toimivaltaisten viranomaisten tai 
elinten, joille toimivaltaiset viranomaiset 
ovat siirtäneet vastuun riippumattoman 
valvontajärjestelmän toteuttamisesta, on 
valittava satunnaisesti vähintään 0,1 
prosenttia kaikista kunkin asiantuntijan 
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tarkastusraporteista ja tarkastettava niiden 
tiedot. Tarkastus on tehtävä jollain 
seuraavista kolmesta vaihtoehtoisesta 
tasosta, ja jokaista tarkastustasoa on 
sovellettava vähintään tilastollisesti 
merkittävään osuuteen valituista 
tarkastusraporteista:

vuosittain antamista tarkastusraporteista ja 
tarkastettava niiden tiedot. Jos 
riippumaton asiantuntija laatii vain 
muutamia tarkastuskertomuksia, 
toimivaltaiset viranomaiset tai elimet 
valitsevat satunnaisesti vähintään yhden 
tarkastuskertomuksen ja tarkastavat sen 
tiedot. Tarkastus on tehtävä jollain 
seuraavista kolmesta vaihtoehtoisesta 
tasosta, ja jokaista tarkastustasoa on 
sovellettava vähintään tilastollisesti 
merkittävään osuuteen valituista 
tarkastusraporteista:

Or. en

Perustelu

Riippumatonta tarkastusjärjestelmää, joka koskee todistusten ja tarkastuskertomusten tason 
ja laadun tarkistamista, olisi vahvistettava siten, että kunkin asiantuntijan myöntämiä 
todistuksia tarkastetaan säännöllisesti. Sääntöjenvastaisuuden tapauksissa toisen tason 
tarkastuksilla sekä sääntöjä rikkoneelle asiantuntijalle määrättävillä seuraamuksilla 
torjutaan todistusten laatua ja tarkastuskertomuksia koskevien sääntöjen rikkomista.

Tarkistus 481
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos tarkastuksissa todetaan sääntöjen 
noudattamatta jättämistä, toimivaltaiset 
viranomaiset tai elimet valitsevat 
satunnaisesti vähintään viisi muuta 
saman asiantuntijan myöntämää 
tarkastuskertomusta ja tarkastavat niiden 
tiedot. Toimivaltaiset viranomaiset tai 
elimet määräävät seuraamuksia 
asiantuntijalle siinä tapauksessa, että 
lisätarkastuksissa todetaan noudattamatta 
jättämistä; vakavimpien rikkomusten 
tapauksissa asiantuntijaa voidaan 
rankaista toimiluvan peruuttamisella.
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Or. en

Perustelu

Riippumatonta tarkastusjärjestelmää, joka koskee todistusten ja tarkastuskertomusten tason 
ja laadun tarkistamista, olisi vahvistettava siten, että kunkin asiantuntijan myöntämiä 
todistuksia tarkastetaan säännöllisesti. Sääntöjenvastaisuuden tapauksissa toisen tason 
tarkastuksilla sekä sääntöjä rikkoneelle asiantuntijalle määrättävillä seuraamuksilla 
torjutaan todistusten laatua ja tarkastuskertomuksia koskevien sääntöjen rikkomista.

Tarkistus 482
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
Liite III a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite III a
Vähimmäisvaatimusten 

kustannusoptimaalisen tason laskeminen
Mainittujen laskelmien suorittamiseksi 
jäsenvaltioiden on:
– määritettävä vertailurakennukset, jotka 
ovat luonteenomaisia ja jotka tyypillisesti 
edustavat käyttötarkoitusta ja 
maantieteellistä sijaintia, sisätilojen ja 
ulkoalueiden ilmasto-olosuhteet mukaan 
luettuina. Vertailurakennusten on 
katettava sekä uudet että aikaisemmin 
rakennetut asuntorakennukset ja muut 
kuin asuntorakennukset;
määriteltävä arvioitavien 
energiatehokkuus- ja 
energiantoimitustoimien tekniset 
kokonaisuudet tekniset järjestelmät (kuten 
rakennuksen ulkoseinän tai sen osien 
eristäminen tai energiatehokkaammat 
tekniset rakentamisjärjestelmät);
– arvioitava toimitettavaa energiaa, 
käytettyä primäärienergiaa sekä 
vertailurakennuksen CO2-päästöjä 
(määritetyt sovellettavat tekniset 
järjestelmät mukaan luettuina);
– arvioitava vastaavia energiaan liittyviä 
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investointikustannuksia, 
energiakustannuksia ja 
vertailurakennuksessa sovellettavien 
teknisten järjestelmien muita juoksevia 
kustannuksia.
Energiatehokkuutta koskevien 
eritasoisten vähimmäisvaatimusten 
kustannustehokkuutta on arvioitava 
laskemalla rakennuksen 
elinkaarikustannukset niiden 
vertailurakennuksissa sovellettavien 
teknisten järjestelmien 
energiatehokkuuden ja/tai CO2-päästöjen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Nykyinen käytäntö, joka koskee asianmukaisen menettelyn kehittämistä viimeistään 
31. joulukuuta 2010 mennessä näyttää mahdottomalta, koska itse direktiivin on määrä tulla 
voimaan 31. joulukuuta 2010. Mahdollisimman kustannustehokkaiden tasojen saavuttamista 
koskeva mainittu menettely olisi määriteltävä itse direktiivissä (sen liitteessä) ennen kuin 
neuvosto ja parlamentti hyväksyvät direktiivin. Mainitussa menettelyssä on sovellettava 
voimassa olevia eurooppalaisia normeja (CEN).

Tarkistus 483
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite III a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite III a
Vähimmäisvaatimusten 

kustannusoptimaalisen tason laskeminen
Mainittujen laskelmien suorittamiseksi 
jäsenvaltioiden on:
– määritettävä vertailurakennukset, jotka 
ovat luonteenomaisia ja jotka tyypillisesti 
edustavat käyttötarkoitusta ja 
maantieteellistä sijaintia, sisätilojen ja 
ulkoalueiden ilmasto-olosuhteet mukaan 
luettuina. Vertailurakennusten on 
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katettava sekä uudet että aikaisemmin 
rakennetut asuntorakennukset ja muut 
kuin asuntorakennukset;
– määritettävä arvioitavien 
energiatehokkuus- ja 
energiantoimitustoimien tekniset 
kokonaisuudet (esimerkiksi rakennuksen 
ulkoseinän tai sen osien eristäminen tai 
energiatehokkaammat tekniset 
rakentamisjärjestelmät);
– arvioitava toimitettavaa energiaa, 
käytettyä primäärienergiaa sekä 
vertailurakennuksen CO2-päästöjä 
(määritetyt sovellettavat tekniset 
järjestelmät mukaan luettuina);
– arvioitava vastaavia energiaan liittyviä 
investointikustannuksia, 
energiakustannuksia ja 
vertailurakennuksessa sovellettavien 
teknisten järjestelmien muita juoksevia 
kustannuksia.
Energiatehokkuutta koskevien 
eritasoisten vähimmäisvaatimusten 
kustannustehokkuutta on arvioitava 
laskemalla rakennuksen 
elinkaarikustannukset niiden 
vertailurakennuksissa sovellettavien 
teknisten järjestelmien 
energiatehokkuuden ja/tai CO2-päästöjen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Nykyinen käytäntö, joka koskee asianmukaisen menettelyn kehittämistä viimeistään 
31. joulukuuta 2010 mennessä näyttää mahdottomalta, koska itse direktiivin on määrä tulla 
voimaan 31. joulukuuta 2010. Mahdollisimman kustannustehokkaiden tasojen saavuttamista 
koskeva mainittu menettely olisi määriteltävä itse direktiivissä (sen liitteessä) ennen kuin 
neuvosto ja parlamentti hyväksyvät direktiivin. Mainitussa menettelyssä on sovellettava 
voimassa olevia eurooppalaisia normeja (CEN).
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Tarkistus 484
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite IV a
Rahoitusvälineet rakennusten 

energiatehokkuuden parantamiseksi
Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
yksi tai useampi seuraavista 
toimenpiteistä:
a) arvonlisäverokannan alennukset 
energiaa säästäville, energiatehokkaille ja 
uusiutuvia energialähteitä käyttäville 
tavaroille ja palveluille, mukaan luettuina 
kaukolämmitys- tai 
-jäähdytysjärjestelmät;
b) muut veronalennukset energiaa 
säästäville tavaroille ja palveluille tai 
energiatehokkaille rakennuksille, mukaan 
luettuina veronalennukset tulo- tai 
varallisuusverosta;
c) suorat tuet;

d) korkotukilainajärjestelyt tai edulliset 
lainat;
e) avustusjärjestelyt;

f) lainatakausjärjestelyt;

Or. xm

Perustelu

Uutta liitettä koskevaa esittelijän ehdotusta tuetaan, mutta sitä pitäisi vielä täydentää mm. 
kaukolämmöllä ja -jäähdytyksellä. Kaukolämpö ja -jäähdytys vaikuttavat merkittävästi 
energiatehokkaiden rakennusten kehittämiseen.
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Tarkistus 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite IV a
Rahoitusvälineet rakennusten 

energiatehokkuuden parantamiseksi
1. Rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi jäsenvaltioiden on 
otettava käyttöön kaksi tai useampi 
seuraavista rahoitusvälineistä:
a) arvonlisäverokannan alennukset 
energiaa säästäville, energiatehokkaille ja 
uusiutuvia energialähteitä käyttäville 
tavaroille ja palveluille;
b) muut veronalennukset energiaa 
säästäville tavaroille ja palveluille tai 
energiatehokkaille rakennuksille, mukaan 
luettuina veronalennukset tulo- tai 
varallisuusverosta;
c) suorat tuet;
d) korkotukilainajärjestelyt tai edulliset 
lainat;
e) avustusjärjestelyt;
f) lainatakausjärjestelyt;
g) energiantoimittajia koskevat 
vaatimukset tai niiden kanssa tehdyt 
sopimukset, joiden mukaan kaikille 
kuluttajaryhmille on tarjottava 
taloudellista apua, energiatehokkuutta 
koskevat sopimukset mukaan luettuina;
h) kaikki muut rahoitus- tai 
verotusvälineet yksinään tai yhdistelmänä 
muiden toimien kanssa, jotka täyttävät 2 
kohdan vaatimukset.
2. 1 kohdassa tarkoitettujen taloudellisten 
ja verokannustinten on oltava tämän 
direktiivin tavoitteiden kannalta riittäviä, 
tehokkaita, läpinäkyviä ja syrjimättömiä, 
ja niiden on tuettava 
energiatehokkuustodistukseen sisältyvien 
suositusten täytäntöönpanoa, ja niillä on 
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erityisesti pyrittävä edistämään 
rakennusten energiatehokkuuden 
merkittävää parantamista tapauksissa, 
joissa mainittu parantaminen muussa 
tapauksessa ei olisi taloudellisesti 
kannattavaa. 
3. Jäsenvaltioiden on kansallisissa 
energiatehokkuutta koskevissa 
toimintasuunnitelmissaan ilmoitettava i 
kohdan mukaisesti käyttöön otetuista 
rahoitusvälineistä ja -mekanismeista, 
mukaan luettuna alustava arviointi siitä, 
kuinka 2 kohdan mukaiset 
laatuvaatimukset täytetään.

Or. en

Perustelu

Täyden hyödyn saaminen tästä uudelleenlaaditusta säädöksestä vaatii merkittävää 
taloudellista tukea. Yksi väline esittelijän ehdottamasta välineiden kokonaisuudesta ei riitä, 
jos haluamme todellista edistystä kautta linjan toisaalta jäsenvaltioiden on voitava vapaasti 
kehittää niiden kannalta sopivia rahoitusmekanismeja ja rahoitusvälineitä, kuitenkin 
komission tiukan valvonnan alaisina.
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