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Muudatusettepanek 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada ehitiste 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamine kulutõhusa taseme 
saavutamiseks ning nõuete arvutamine 
artiklis 3 osutatud meetodite kohaselt.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada olemasolevate ehitiste 
ja nende osade ning tehnosüsteemide ja 
nende osade energiatõhususe 
miinimumnõuete kehtestamine väikseima 
kulutõhusa taseme saavutamiseks ning 
nõuete arvutamine artiklis 3 osutatud 
meetodite kohaselt.

Or. en

Selgitus

Lisaks ehitise kui terviku jaoks kehtestatud standardite suhtes tuleb kehtestada ehitise osade, 
tehnosüsteemide ja nende osade energiatõhususe miinimumnõuded.

Muudatusettepanek 207
Paul Rübig, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada ehitiste 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamine kulutõhusa taseme 
saavutamiseks ning nõuete arvutamine 
artiklis 3 osutatud meetodite kohaselt.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada ehitiste 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamine kulutõhusa taseme 
saavutamiseks ning nõuete arvutamine 
artiklis 3 osutatud ühtlustatud meetodite 
kohaselt. 

Or. en
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Muudatusettepanek 208
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada ehitiste 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamine kulutõhusa taseme 
saavutamiseks ning nõuete arvutamine 
artiklis 3 osutatud meetodite kohaselt.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada ehitiste 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamine ning nõuete arvutamine 
artiklis 3 osutatud meetodite kohaselt.

Or. de

Selgitus

Selliste ehitiste rajamine, millest lähtuv süsinikdioksiidi heide ja primaarenergia tarve on 
väikesed või võrduvad nulliga ning mis ületavad seetõttu tunduvalt liikmesriikide 
kehtestatavaid miinimumstandardeid, on võimalik ainult vabatahtlikkuse alusel. Seepärast ei 
saa liikmesriigid võtta endale kohustuslikku eesmärki, et 2020. aastaks moodustavad 
kõnealused ehitised teatava osa kõikidest ehitistest. Artikli 9 lõikes 5 esitatud kord tundub 
kujutavat endast esimest sammu konkreetsete ELi nõuete kehtestamise suunas, mis käsitlevad 
väikese või null-energiatarbega ehitisi (subsidiaarsus).

Muudatusettepanek 209
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada ehitiste 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamine kulutõhusa taseme 
saavutamiseks ning nõuete arvutamine 
artiklis 3 osutatud meetodite kohaselt.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada ehitiste 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamine ette vähemalt 10 aasta 
pikkuseks perioodiks, tingimusel et 
niisuguseid nõudeid tugevdatakse iga 
kahe aasta järel, ja minimaalse 
kulutõhusa taseme saavutamiseks ning 
nõuete arvutamine artiklis 3 osutatud 
meetodite kohaselt.
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Or. en

Selgitus

Energiatõhususe nõuete kehtestamise abil alati vähemalt 10 järgmiseks aastaks, tugevdades 
nõudeid selgelt iga kahe aasta tagant, annavad liikmesriigid innovatsiooniks usaldusväärseid 
stiimuleid: ehitussektor teab, millised nõuded tulevikus kehtivad, ning saab välja arendada 
energiatõhusate ehitiste järgmise põlvkonna. Kulutõhusad tasemed peaksid olema 
minimaalsed, mitte ebamäärased.

Muudatusettepanek 210
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada ehitiste 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamine kulutõhusa taseme 
saavutamiseks ning nõuete arvutamine 
artiklis 3 osutatud meetodite kohaselt.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada ehitiste 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamine väikseima kulutõhusa taseme 
saavutamiseks ning nõuete arvutamine 
artiklis 3 osutatud meetodite kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuete kehtestamisel võivad liikmesriigid 
teha vahet uute ja olemasolevate ehitiste 
vahel ning ehitiste eri kategooriate vahel.

Nõuete kehtestamisel võivad liikmesriigid 
teha vahet ehitiste eri kategooriate vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 212
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuete kehtestamisel võivad liikmesriigid 
teha vahet uute ja olemasolevate ehitiste 
vahel ning ehitiste eri kategooriate vahel.

Nõuete kehtestamisel võivad liikmesriigid 
teha vahet uute ja olemasolevate ehitiste 
vahel ning ehitiste eri kategooriate vahel. 
Liikmesriigid tagavad kooskõla kehtivate 
ühenduse õigusaktidega.

Or. pl

Selgitus

Teistes ühenduse õigusaktides, nagu ehitustooteid käsitlev direktiiv, ökodisaini direktiiv, 
taastuvate energiaallikate direktiiv, gaasiseadmete direktiiv jms, kehtestatakse nõuded ehitiste 
tehnosüsteemidele, kaasa arvatud energiatõhususe nõuded. Käesoleva muudatusettepanekuga 
tagatakse kooskõla kehtivate õigusaktidega ja ühtse turu tõhus integreerimine.

Muudatusettepanek 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuete kehtestamisel võivad liikmesriigid 
teha vahet uute ja olemasolevate ehitiste 
vahel ning ehitiste eri kategooriate vahel.

Nõuete kehtestamisel võivad liikmesriigid 
teha vahet uute ja olemasolevate ehitiste 
vahel ning ehitiste eri kategooriate vahel. 
Nad tagavad, et niisugused nõuded on 
kooskõlas teiste kohaldatavate ühenduse 
õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Teistes Euroopa õigusaktides, nagu ehitustoodete direktiiv, ökodisaini direktiivi 
rakendusmeetmed, taastuvate energiaallikate edendamise direktiivid, gaasiseadmete direktiiv, 
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sätestatakse nõuded ehitiste tehnosüsteemidele, mis sisaldavad ka energiatõhususe nõudeid. 
Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse õigusaktidevaheline ühtsus ja ühtse turu tegelik 
integreerimine.

Muudatusettepanek 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuete kehtestamisel võivad liikmesriigid 
teha vahet uute ja olemasolevate ehitiste 
vahel ning ehitiste eri kategooriate vahel.

Nõuete kehtestamisel võivad liikmesriigid 
teha vahet uute ja olemasolevate ehitiste 
vahel ning ehitiste eri kategooriate vahel
vastavalt kehtivatele ühenduse 
õigusaktidele.

Or. it

Muudatusettepanek 215
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuete kehtestamisel võivad liikmesriigid
teha vahet uute ja olemasolevate ehitiste 
vahel ning ehitiste eri kategooriate vahel.

Nõuete kehtestamisel konsulteerivad 
liikmesriigid ametiasutuste ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega ning võivad
teha vahet uute ja olemasolevate ehitiste 
vahel ning ehitiste eri kategooriate vahel.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus ja asjakohane konsulteerimine on olulised, et tagada edukas avaliku sektori 
juhtiv roll, mida kavandatavas uuesti sõnastatud direktiivis soovitakse saavutada. 
Sidusrühmad on otsene allikas kõigi kavandatavate meetmete tehnilise teostatavuse 
hindamiseks vajaliku teabe ja nõuannete saamiseks ning nad võivad anda väärtuslikku teavet 
tõhusamate ja pikaajaliste parenduste väljatöötamiseks ehitiste energiatõhususe valdkonnas.
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Muudatusettepanek 216
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuete kehtestamisel võivad liikmesriigid
teha vahet uute ja olemasolevate ehitiste 
vahel ning ehitiste eri kategooriate vahel.

Nõuete kehtestamisel konsulteerivad
liikmesriigid asjaomaste sidusrühmadega 
ning võivad teha vahet uute ja 
olemasolevate ehitiste vahel ning ehitiste 
eri kategooriate vahel.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus ja asjakohane konsulteerimine on olulised. Sidusrühmad on otsene allikas kõigi 
kavandatavate meetmete tehnilise teostatavuse hindamiseks vajaliku teabe ja nõuannete 
saamiseks ning nad võivad anda väärtuslikku teavet tõhusamate ja pikaajaliste parenduste 
väljatöötamiseks ehitiste energiatõhususe valdkonnas.

Muudatusettepanek 217
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuete kehtestamisel võivad liikmesriigid 
teha vahet uute ja olemasolevate ehitiste 
vahel ning ehitiste eri kategooriate vahel.

Nõuete kehtestamisel teevad liikmesriigid 
vahet uute ja olemasolevate ehitiste vahel 
ning ehitiste eri kategooriate vahel.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et liikmesriigid teeksid standardite kehtestamisel vahet ehitiste eri kategooriate 
vahel. Ehitistel on väga palju kasutusotstarbeid ja väga erinevad energiavajadused ning 
seega ei ole võimalik kõiki samasse mudelisse suruda.
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Muudatusettepanek 218
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ehitiste 
omanikud, käitajad ja projekteerijad 
võivad vabalt valida kõnealuste nõuete 
täitmise kulutõhusa viisi.

Or. en

Selgitus

Nõuete täitmisel on tähtis keskenduda ehitise kogu energiatõhususele, mitte eraldiseisvatele 
lahendustele. Liikmesriigid võivad edendada teatavaid tehnoloogiaid, kuid ei tohiks neid 
peale suruda, kuna see seaks tõkkeid kliendi valikule. Kui nõuded on liigselt tehnoloogiale 
suunatud, võib see negatiivselt mõjutada kliente, kes võivad seetõttu oma investeeringud edasi 
lükata.

Muudatusettepanek 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuete puhul võetakse arvesse üldisi 
sisekliima tingimusi, vältimaks võimalikku 
negatiivset mõju, nagu ebapiisav 
ventilatsioon, ning ka kohalikke tingimusi 
ja ehitise kavandatud funktsiooni ja vanust.

Nõuete puhul võetakse arvesse üldisi 
sisekliima tingimusi, vältimaks võimalikku 
negatiivset mõju, nagu ebapiisav 
ventilatsioon, ebapiisav loomulik 
valgustus, ning ka kohalikke tingimusi ja 
ehitise kavandatud funktsiooni ja vanust. 

Or. en
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Muudatusettepanek 220
Paul Rübig, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuete puhul võetakse arvesse üldisi 
sisekliima tingimusi, vältimaks võimalikku 
negatiivset mõju, nagu ebapiisav 
ventilatsioon, ning ka kohalikke tingimusi 
ja ehitise kavandatud funktsiooni ja vanust.

Nõuete puhul võetakse arvesse üldisi 
sisekliima (temperatuur, niiskus, õhu 
kvaliteet) ning sise- ja välisvalgustuse 
tingimusi, vältimaks võimalikku 
negatiivset mõju, nagu ebapiisav 
ventilatsioon, ebasobivad valgustuse 
lahendused, ning ka kohalikke tingimusi ja 
ehitise kavandatud funktsiooni ja vanust.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuded vaadatakse korrapäraselt läbi 
vähemalt viie aasta järel ning vajaduse 
korral ajakohastatakse neid ehitussektoris 
toimunud tehnika arengu kajastamiseks.

Nõuded vaadatakse korrapäraselt läbi 
vähemalt viie aasta järel ning 
ajakohastatakse neid ehitussektoris 
toimunud tehnika arengu kajastamiseks.

Or. en

Selgitus

Ehitise energiatõhususe nõuded peavad olema ajakohastatud parimate kättesaadavate 
tehnoloogiate ja süsteemide kohaselt.
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Muudatusettepanek 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitised, mis on ametliku kaitse all 
teatava keskkonna või nende endi 
spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise 
väärtuse tõttu ja kus energiatõhususe 
miinimumnõuete täitmine muudaks 
vastuvõetamatult nende olemust või 
välimust;

a) ehitised, kaasa arvatud 
maapiirkondades asuvad ehitised, mis on 
ametliku kaitse all ja pakuvad ajaloolist 
või etnograafilist huvi teatava keskkonna 
või nende endi spetsiifilise arhitektuurilise,
ajaloolise või esteetilise väärtuse tõttu ja 
kus energiatõhususe miinimumnõuete 
täitmine muudaks vastuvõetamatult nende 
olemust või välimust;

Or. en

Muudatusettepanek 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitised, mis on ametliku kaitse all 
teatava keskkonna või nende endi 
spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise 
väärtuse tõttu ja kus energiatõhususe 
miinimumnõuete täitmine muudaks 
vastuvõetamatult nende olemust või 
välimust;

a) ehitised, mis on ametliku kaitse all 
teatava keskkonna või nende endi 
spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise 
väärtuse tõttu, nii et konkreetse
energiatõhususe miinimumnõude täitmine 
muudaks vastuvõetamatult nende olemust 
või välimust;

Or. en

Selgitus

Teatavaid energiatõhususega seotud parandusi on ajaloolistes ehitistes võimalik teha, nii et 
see ei kahjustaks ehitise olemust.
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Muudatusettepanek 224
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kultusekohtadena või religioosseteks 
tegevusteks kasutatavad ehitised;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 225
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kultusekohtadena või religioosseteks 
tegevusteks kasutatavad ehitised;

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Ei ole võimalik põhjendada seda, et liikmesriikidel lubatakse jätta lõikes 1 osutatud nõuded 
kohaldamata kõigi ehitiste suhtes, mida kasutatakse kultusekohtadena ja religioosseteks 
tegevusteks, kuna need võivad sisaldada ehitisi, milles oleks kõnealuseid nõudeid tehniliselt 
võimalik kohaldada. Punkt a hõlmab juba kultusekohtadena või religioosseteks tegevusteks 
kasutatavaid ajaloolise väärtusega ehitisi. 

Muudatusettepanek 226
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kultusekohtadena või religioosseteks b) palvekohad;
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tegevusteks kasutatavad ehitised;

Or. pl

Selgitus

Sõnastus on liiga ebamäärane, andes suure tõlgendamisvabaduse. Palvekojad, 
palverännukeskused, usulise kallakuga haridusasutustes asuvad üliõpilaskodud ja üüritoad, 
presbüteeriumid ja isegi koolid, kus antakse usuõpetuse tunde, on kõik rajatised, mida 
kasutatakse muu hulgas religioosseks tegevuseks. Paljud niisugused rajatised annavad 
usurühmitustele ja kirikutele võimaluse raha teenida, kui neid üüritakse välja ööbimiseks ja 
pikemaajaliseks majutuseks, ning sellest seisukohast ei tundu erand põhjendatud.

Muudatusettepanek 227
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ajutised ehitised, mille kavandatud 
kasutusiga on kuni kaks aastat, 
tööstusalad, töökojad ja madala 
energiavajadusega eluruumideta 
põllumajandushooned ning eluruumideta 
põllumajandushooned, mida kasutatakse 
energiatõhususe riikliku 
sektorikokkuleppega hõlmatud sektoris;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 228
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ajutised ehitised, mille kavandatud 
kasutusiga on kuni kaks aastat, 
tööstusalad, töökojad ja madala 
energiavajadusega eluruumideta 

c) ajutised ehitised, mille kavandatud 
kasutusiga on kuni aasta, tööstusalad, 
töökojad ja madala energiavajadusega 
eluruumideta põllumajandushooned ning 
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põllumajandushooned ning eluruumideta 
põllumajandushooned, mida kasutatakse 
energiatõhususe riikliku 
sektorikokkuleppega hõlmatud sektoris;

eluruumideta põllumajandushooned, mida 
kasutatakse energiatõhususe riikliku 
sektorikokkuleppega hõlmatud sektoris;

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe nõuete kehtestamisest tuleks välja jätta üksnes rangelt ajutised ehitised.

Muudatusettepanek 229
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ajutised ehitised, mille kavandatud 
kasutusiga on kuni kaks aastat, 
tööstusalad, töökojad ja madala 
energiavajadusega eluruumideta 
põllumajandushooned ning eluruumideta 
põllumajandushooned, mida kasutatakse 
energiatõhususe riikliku 
sektorikokkuleppega hõlmatud sektoris;

c) ajutised ehitised, mille kavandatud 
kasutusiga on alla aasta, tööstusalad, 
töökojad ja madala energiavajadusega 
eluruumideta põllumajandushooned ning 
eluruumideta põllumajandushooned, mida 
kasutatakse energiatõhususe riikliku 
sektorikokkuleppega hõlmatud sektoris;

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe kriteeriumide kehtestamisest tuleks välja jätta üksnes selge ja lühikese 
kasutusajaga ehitised.
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Muudatusettepanek 230
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) elamud, mis on mõeldud kasutamiseks 
alla nelja kuu jooksul aastas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 231
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) elamud, mis on mõeldud kasutamiseks 
alla nelja kuu jooksul aastas;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna ei ole võimalik selgelt välistada, et kõnealused neli kuud langevad kokku peamise kütte-
või jahutusperioodiga, on säte täiesti mõjuta.

Muudatusettepanek 232
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) elamud, mis on mõeldud kasutamiseks 
alla nelja kuu jooksul aastas;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kõnealuse elamute kategooria puhul tarbitakse paljudel juhtudel palju energiat.

Muudatusettepanek 233
Adam Gierek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) enne 1980. aastat ehitatud elamud, 
kuni ajani, mil toimub nende oluline 
rekonstrueerimine.

Or. pl

Selgitus

Suur hulk (ja mõnel juhul enamik) Poola sotsiaaleluruumidest on ehitatud enne 1980. aastat. 
Vajadus väljastada niisuguste ehitiste jaoks energiamärgised, olenemata nende 
rekonstrueerimiskavadest, tekitab kohalikele omavalitsustele olulisi kulusid ja muudab 
niisugustes ehitistes asuvate korterite kasutamise keeruliseks. See võib muuta kohalike 
omavalitsuste jaoks keeruliseks kohalike eluasemevajaduste rahuldamise seadusjärgse 
kohustuse täitmise.

Muudatusettepanek 234
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alates 30. juunist 2014 ei anna 
liikmesriigid soodustusi selliste ehitiste või 
nende osade ehitamiseks või 
rekonstrueerimiseks, mis ei vasta artikli 5 
lõikes 2 osutatud arvutuse tulemusele 
vastavatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Komisjoni ettepanek kohustada liikmesriike kohandama oma ehitiste energiatõhususe 
miinimumnõuded hiljemalt 2017. aastaks kulutõhusate miinimumnõuetega, mis on arvutatud 
kohustuslike ühtsete meetodite alusel, rikub subsidiaarsuse põhimõtet. 

Ei ole põhjendust, miks liikmesriigid ise ei suudaks ehitiste direktiivi uuesti sõnastamisega 
seatud eesmärki (ehitiste energiatõhususe parandamine) piisaval määral saavutada.

Muudatusettepanek 235
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alates 30. juunist 2014 ei anna 
liikmesriigid soodustusi selliste ehitiste või 
nende osade ehitamiseks või 
rekonstrueerimiseks, mis ei vasta artikli 5 
lõikes 2 osutatud arvutuse tulemusele 
vastavatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek tähendaks, et 2014. aasta keskpaigast alates ei tohi enam anda 
soodustusi ümberehituste tegemiseks, mis on vajalikud näiteks ehitise ümberehitamiseks 
takistusteta juurdepääsetavaks ehitiseks. Eelkõige elanikkonna vananemist silmas pidades on 
sellise nõude kehtestamine kõike muud kui säästev ja proportsionaalne.

Muudatusettepanek 236
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alates 30. juunist 2014 ei anna
liikmesriigid soodustusi selliste ehitiste või 

3. Liikmesriigid ei anna soodustusi selliste 
ehitiste või nende osade ehitamiseks või 
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nende osade ehitamiseks või 
rekonstrueerimiseks, mis ei vasta artikli 5 
lõikes 2 osutatud arvutuse tulemusele 
vastavatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

rekonstrueerimiseks, mis ei vasta artikli 5 
lõikes 2 osutatud arvutuse tulemusele 
vastavatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alates 30. juunist 2014 ei anna
liikmesriigid soodustusi selliste ehitiste või 
nende osade ehitamiseks või 
rekonstrueerimiseks, mis ei vasta artikli 5
lõikes 2 osutatud arvutuse tulemusele 
vastavatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

3. Alates 30. juunist 2011 annavad
liikmesriigid soodustusi üksnes selliste 
ehitiste või nende osade ehitamiseks või 
rekonstrueerimiseks, mis vastavad 
vähemalt artiklis 5 või 9 osutatud
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alates 30. juunist 2014 ei anna 
liikmesriigid soodustusi selliste ehitiste või 
nende osade ehitamiseks või 
rekonstrueerimiseks, mis ei vasta artikli 5 
lõikes 2 osutatud arvutuse tulemusele 
vastavatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

3. Alates 30. juunist 2011 ei anna 
liikmesriigid soodustusi selliste ehitiste või 
nende osade ehitamiseks või 
rekonstrueerimiseks, mis ei vasta artikli 5 
lõikes 2 osutatud arvutuse tulemusele 
vastavatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 239
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alates 30. juunist 2014 ei anna 
liikmesriigid soodustusi selliste ehitiste või
nende osade ehitamiseks või 
rekonstrueerimiseks, mis ei vasta artikli 5 
lõikes 2 osutatud arvutuse tulemusele 
vastavatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

3. Alates 30. juunist 2014 ei anna 
liikmesriigid soodustusi selliste ehitiste või 
nende osade ehitamiseks või energiaga 
seotud rekonstrueerimiseks, mis ei vasta 
artikli 5 lõikes 2 osutatud arvutuse 
tulemusele vastavatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Or. de

Selgitus

Ettepaneku kohaselt tohiks anda rekonstrueerimistöödele soodustusi üksnes juhul, kui 
samaaegselt seatakse eesmärgiks energiatõhususe standardite täitmine. Sellega seatakse 
tõsiselt ohtu teised õiguspärased eesmärgid, näiteks olemasolevate ehitiste kohandamine 
vananeva elanikkonna vajadustega. Rekonstrueerimisest huvitatud avalik-õiguslike või 
eraomanike jaoks on see kohustus ülemäära koormav ning võib karta, et kõnealused liigselt 
koormavad nõuded toovad kaasa otstarbekate rekonstrueerimistööde tegemata jätmise.

Muudatusettepanek 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alates 30. juunist 2014 ei anna 
liikmesriigid soodustusi selliste ehitiste või 
nende osade ehitamiseks või 
rekonstrueerimiseks, mis ei vasta artikli 5 
lõikes 2 osutatud arvutuse tulemusele 
vastavatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

(3) Alates 30. juunist 2014 ei anna 
liikmesriigid soodustusi selliste uute 
ehitiste või nende osade ehitamiseks, mis ei 
vasta artikli 5 lõikes 2 osutatud arvutuse 
tulemusele vastavatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Or. en
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Selgitus

Soodustused ehitiste rekonstrueerimiseks tuleks säilitada, sest see on kõige suurema 
energiatõhususe parandamise potentsiaaliga valdkond.

Muudatusettepanek 241
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alates 30. juunist 2017 tagavad 
liikmesriigid, et kui nad vaatavad oma 
energiatõhususe miinimumnõudeid läbi 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, 
vastavad miinimumnõuded artikli 5 lõikes 
2 osutatud arvutuse tulemustele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek kohustada liikmesriike kohandama oma ehitiste energiatõhususe 
miinimumnõuded hiljemalt 2017. aastaks kulutõhusate miinimumnõuetega, mis on arvutatud 
kohustuslike ühtsete meetodite alusel, rikub subsidiaarsuse põhimõtet. 

Ei ole põhjendust, miks liikmesriigid ise ei suudaks ehitiste direktiivi uuesti sõnastamisega 
seatud eesmärki (ehitiste energiatõhususe parandamine) piisaval määral saavutada.

Muudatusettepanek 242
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alates 30. juunist 2017 tagavad
liikmesriigid, et kui nad vaatavad oma
energiatõhususe miinimumnõudeid läbi 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, 
vastavad miinimumnõuded artikli 5 lõikes 
2 osutatud arvutuse tulemustele.

4. Liikmesriigid tagavad, et vastavalt 
lõikele 1 kehtestatavad energiatõhususe 
miinimumnõuded arvutatakse kulutõhusa 
taseme alusel artiklis 5 sätestatud nõuete 
kohaselt.
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Or. de

Selgitus

Mõnes liikmesriigis on kulutõhusate miinimumnõuete arvutamise meetodid juba olemas. 
Nende liikmesriikide jaoks tooks ühtse võrdleva metoodika kasutuselevõtmine kaasa 
märkimisväärsed halduskulud, kui nende kehtivad arvutusmeetodid tuleks ühendada ELi 
komisjoni täiendavalt kehtestatava võrdleva metoodikaga. Ühtlustatud lähenemise 
lisandväärtus jääb seega energiatõhususe parandamise seisukohast küsitavaks.

Muudatusettepanek 243
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alates 30. juunist 2017 tagavad
liikmesriigid, et kui nad vaatavad oma 
energiatõhususe miinimumnõudeid läbi
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, 
vastavad miinimumnõuded artikli 5 lõikes 
2 osutatud arvutuse tulemustele.

4. 30. juuniks 2013 kehtestavad
liikmesriigid oma energiatõhususe 
miinimumnõuded vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1 ja artiklile 5.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alates 30. juunist 2017 tagavad
liikmesriigid, et kui nad vaatavad oma 
energiatõhususe miinimumnõudeid läbi
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, 
vastavad miinimumnõuded artikli 5 lõikes 
2 osutatud arvutuse tulemustele.

4. Hiljemalt 30. juuniks 2014 vaatavad
liikmesriigid läbi oma energiatõhususe 
miinimumnõuded vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1 ning tagavad, et 
kõnealused nõuded vastavad artikli 5 
lõikes 2 osutatud arvutuse tulemustele.

Or. en
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Selgitus

See on kooskõlas artikliga 9 ja kogu kulutõhususe menetlusega.

Muudatusettepanek 245
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alates 30. juunist 2017 tagavad
liikmesriigid, et kui nad vaatavad oma 
energiatõhususe miinimumnõudeid läbi
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, 
vastavad miinimumnõuded artikli 5 lõikes 
2 osutatud arvutuse tulemustele.

4. Alates 30. juunist 2014 vaatavad
liikmesriigid läbi oma energiatõhususe 
miinimumnõudeid vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1 ning tagavad, et 
kõnealused nõuded vastavad artikli 5 
lõikes 2 osutatud arvutuse tulemustele.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid annavad toetusi ja 
tehnilist nõu ehitiste või ajalooliste 
keskuste puhul, et luua konkreetseid 
energiatõhususega kohandamise 
programme. 

Or. en
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Muudatusettepanek 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Ajaloolistes keskustes paiknevate 
energiatootmissüsteemide ja 
isolatsioonivahendite puhul tuleb mõju 
hinnata visuaalselt.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon sätestab 31. detsembriks 2010 
võrdleva metoodika ehitiste või nende 
osade energiatõhususe miinimumnõuete
kulutõhusa taseme arvutamiseks. Võrdleva 
meetodika puhul tehakse vahet uute ja 
olemasolevate ehitiste vahel ning ehitiste 
eri kategooriate vahel.

1. Komisjon sätestab 31. detsembriks 2010 
võrdleva metoodika ehitiste või nende 
osade energiatõhususe nõuete kulutõhusa 
taseme arvutamiseks. Võrdleva metoodika
puhul tehakse vahet uute ja olemasolevate 
ehitiste vahel ning ehitiste eri kategooriate 
vahel.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2. Liikmesriigid arvutavad energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme, 
kasutades lõike 1 kohaselt kehtestatud 
võrdlevat metoodikat ja asjakohaseid 
parameetreid, näiteks kliimatingimusi, ning 
võrdlevad arvutuse tulemusi nende poolt 
sätestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetega.

2. Liikmesriigid arvutavad energiatõhususe 
nõuete kulutõhusa taseme, kasutades lõike 
1 kohaselt kehtestatud võrdlevat 
metoodikat ja asjakohaseid parameetreid, 
näiteks kliimatingimusi, ning võrdlevad 
arvutuse tulemusi nende poolt sätestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetega.

Nad esitavad komisjonile aruande kõikide 
arvutuseks kasutatud sisendandmete ja Nad esitavad komisjonile aruande kõikide 
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eelduste ning kõikide arvutustulemuste 
kohta. Aruanne võib sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades. 
Liikmesriigid esitavad kõnealused 
aruanded komisjonile iga kolme aasta järel. 
Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 30. 
juuniks 2011.

arvutuseks kasutatud sisendandmete ja 
eelduste ning kõikide arvutustulemuste 
kohta. Aruanne võib sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades.
Liikmesriigid esitavad kõnealused 
aruanded komisjonile iga kolme aasta järel. 
Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 30. 
juuniks 2011.

3. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta 
energiatõhususe miinimumnõuete
kulutõhusa taseme saavutamisel.

3. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta 
energiatõhususe nõuete kulutõhusa taseme 
saavutamisel.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek kohustada liikmesriike kohandama oma ehitiste energiatõhususe 
miinimumnõuded hiljemalt 2017. aastaks kulutõhusate miinimumnõuetega, mis on arvutatud 
kohustuslike ühtsete meetodite alusel, rikub subsidiaarsuse põhimõtet. 

Ei ole põhjendust, miks liikmesriigid ise ei suudaks ehitiste direktiivi uuesti sõnastamisega 
seatud eesmärki (ehitiste energiatõhususe parandamine) piisaval määral saavutada.

Muudatusettepanek 249
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon sätestab 31. detsembriks 2010
võrdleva metoodika ehitiste või nende 
osade energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks. Võrdleva 
meetodika puhul tehakse vahet uute ja 
olemasolevate ehitiste vahel ning ehitiste 
eri kategooriate vahel.

1. Liikmesriigid kohaldavad võrdlevat 
metoodikat ehitiste või nende osade 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks vastavalt 
III a lisas sätestatud üldisele raamistikule. 
Ehitiste või nende osade energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme 
arvutamise metoodika hõlmab 
asjakohaseid Euroopa standardeid.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
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vastu vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Praegune lähenemisviis töötada välja vastav metoodika 31. detsembriks 2010 ei tundu 
asjakohane, sest direktiiv ise peaks jõustuma 31. detsembril 2010. Kulutõhusa taseme 
saavutamiseks mõeldud metoodika tuleks kindlaks määrata enne, kui nõukogu ja parlament 
direktiivi vastu võtavad. Kõne all oleva metoodika puhul tuleb kasutada olemasolevaid 
Euroopa standardeid (Euroopa Standardikomitee).

Muudatusettepanek 250
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon sätestab 31. detsembriks 2010
võrdleva metoodika ehitiste või nende 
osade energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks. Võrdleva 
meetodika puhul tehakse vahet uute ja 
olemasolevate ehitiste vahel ning ehitiste 
eri kategooriate vahel.

1. Liikmesriigid kohaldavad ühtlustatud 
metoodikat ehitiste või nende osade 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks vastavalt 
III a lisas sätestatud üldisele raamistikule. 
Ehitiste või nende osade energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme
arvutamise metoodika hõlmab 
asjakohaseid Euroopa standardeid.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Praegune lähenemisviis töötada välja vastav metoodika 31. detsembriks 2010 ei tundu 
asjakohane, sest direktiiv ise peaks jõustuma 31. detsembril 2010. Kulutõhusa taseme 
saavutamiseks mõeldud metoodika tuleks kindlaks määrata enne, kui nõukogu ja parlament 
direktiivi vastu võtavad. Kõne all oleva metoodika puhul tuleb kasutada olemasolevaid 
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Euroopa standardeid (Euroopa Standardikomitee).

Muudatusettepanek 251
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon sätestab 31. detsembriks 2010 
võrdleva metoodika ehitiste või nende 
osade energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks. Võrdleva 
meetodika puhul tehakse vahet uute ja 
olemasolevate ehitiste vahel ning ehitiste 
eri kategooriate vahel.

1. Komisjon sätestab 31. detsembriks 2010 
suunised ehitiste või nende osade 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks. 
Kõnealuste suuniste puhul tehakse vahet 
uute ja olemasolevate ehitiste vahel ning 
ehitiste eri kategooriate vahel.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. de

Selgitus

Mõnes liikmesriigis on kulutõhusate miinimumnõuete arvutamise meetodid juba olemas. 
Nende liikmesriikide jaoks tooks ühtse võrdleva metoodika kasutuselevõtmine kaasa 
märkimisväärsed halduskulud, kui nende kehtivad arvutusmeetodid tuleks ühendada ELi 
komisjoni täiendavalt kehtestatava võrdleva metoodikaga. Ühtlustatud lähenemise 
lisandväärtus jääb seega energiatõhususe parandamise seisukohast küsitavaks.

Muudatusettepanek 252
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon sätestab 31. detsembriks 2010 1. Liikmesriigid sätestavad 31. 
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võrdleva metoodika ehitiste või nende 
osade energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks. Võrdleva 
meetodika puhul tehakse vahet uute ja 
olemasolevate ehitiste vahel ning ehitiste 
eri kategooriate vahel.

detsembriks 2010 võrdleva metoodika 
ehitiste või nende osade energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme 
arvutamiseks. Võrdleva metoodika puhul 
tehakse vahet uute ja olemasolevate ehitiste 
vahel ning ehitiste eri kategooriate ning 
omaniku poolt kasutatavate ja 
väljaüüritavate ehitiste vahel.

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõttest tuleb kinni pidada. Lisaks tuleb pöörata tähelepanu üüritavatele 
eluruumidele, võrdne kohtlemine võib siinkohal energiasäästumeetmete rakendamist isegi 
pidurdada – see ei saa olla käesoleva direktiivi mõte.

Muudatusettepanek 253
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon sätestab 31. detsembriks 2010
võrdleva metoodika ehitiste või nende 
osade energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks. Võrdleva 
meetodika puhul tehakse vahet uute ja 
olemasolevate ehitiste vahel ning ehitiste 
eri kategooriate vahel.

1. Komisjon sätestab 31. detsembriks 2009
ühise metoodika ehitiste või nende osade 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks. Võrdleva 
metoodika puhul tehakse vahet uute ja 
olemasolevate ehitiste vahel ning ehitiste 
eri kategooriate ja kliimavööndite vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon sätestab 31. detsembriks 2010 
võrdleva metoodika ehitiste või nende 
osade energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks. Võrdleva
meetodika puhul tehakse vahet uute ja 
olemasolevate ehitiste vahel ning ehitiste 
eri kategooriate vahel.

1. Komisjon sätestab 30. juuniks 2010 
ühtse metoodika ehitiste või nende osade 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks. 
Kõnealuse metoodika puhul tehakse vahet 
uute ja olemasolevate ehitiste vahel ning 
ehitiste eri kategooriate vahel.

Or. en

Selgitus

Et saada kasu tänapäeva tehnoloogiast ja seda alal hoida või luua selle abil mastaabisäästu, 
vajab ehitiste energiatõhususe direktiiv kahte õiguslikku alust. Praeguse ehitiste 
energiatõhususe direktiiviga võimaldatakse Euroopa üksikutel turgudel kehtestada erinevaid 
arvutamismeetodeid ja kontrollinõudeid, mis aga takistab tootjatel turustada nõuetele 
vastavaid tooteid üle kogu ELi. Seega on vaja kehtestada kogu Euroopas piirkondlikke 
klimaatilisi erinevusi arvesse võtvate objektiivsete muutujatega ühtne arvutusmeetod, mis 
põhineb ühtse turu lähenemisel (artikkel 95).

Muudatusettepanek 255
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele. Enne 
täiendavate lisameetmete vastuvõtmist 
konsulteeritakse avalik-õiguslike asutuste 
ja teiste asjaomaste sidusrühmadega.



AM\772875ET.doc 29/107 PE421.132v02-00

ET

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus ja asjakohane konsulteerimine on olulised, et tagada edukas avaliku sektori 
juhtiv roll, mida kavandatavas uuesti sõnastatud direktiivis soovitakse saavutada. 
Sidusrühmad on otsene allikas kõigi kavandatavate meetmete tehnilise teostatavuse 
hindamiseks vajaliku teabe ja nõuannete saamiseks ning nad võivad anda väärtuslikku teavet 
tõhusamate ja pikaajaliste parenduste väljatöötamiseks ehitiste energiatõhususe valdkonnas.

Muudatusettepanek 256
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele. Enne 
täiendavate lisameetmete vastuvõtmist 
konsulteeritakse asjaomaste 
sidusrühmadega.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus ja asjakohane konsulteerimine on olulised, et tagada edukas avaliku sektori 
juhtiv roll, mida kavandatavas uuesti sõnastatud direktiivis soovitakse saavutada. 
Sidusrühmad on otsene allikas kõigi kavandatavate meetmete tehnilise teostatavuse 
hindamiseks vajaliku teabe ja nõuannete saamiseks ning nad võivad anda väärtuslikku teavet 
tõhusamate ja pikaajaliste parenduste väljatöötamiseks ehitiste energiatõhususe valdkonnas.
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Muudatusettepanek 257
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste meetmete kindlaksmääramisel 
konsulteerib komisjon asjaomaste 
sidusrühmadega.

Or. en

Selgitus

On väga oluline, et komisjon konsulteeriks kõnealuse metoodika loomisel asjaomaste 
sidusrühmadega ja töötaks läbipaistvalt.

Muudatusettepanek 258
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid arvutavad energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme, 
kasutades lõike 1 kohaselt kehtestatud 
võrdlevat metoodikat ja asjakohaseid 
parameetreid, näiteks kliimatingimusi, ning 
võrdlevad arvutuse tulemusi nende poolt 
sätestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetega.

2. Liikmesriigid arvutavad energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme, võttes 
arvesse lõikes 1 nimetatud suuniseid ja 
asjakohaseid parameetreid, näiteks 
kliimatingimusi, ning võrdlevad arvutuse 
tulemusi nende poolt sätestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetega.

Nad esitavad komisjonile aruande kõikide 
arvutuseks kasutatud sisendandmete ja 
eelduste ning kõikide arvutustulemuste 
kohta. Aruanne võib sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades. 
Liikmesriigid esitavad kõnealused 
aruanded komisjonile iga kolme aasta järel. 
Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 30. 

Nad esitavad komisjonile aruande kõikide 
arvutuseks kasutatud sisendandmete ja 
eelduste ning kasutatud arvutusmeetodi ja 
kõikide arvutustulemuste kohta. Aruanne 
võib sisalduda direktiivi 2006/32/EÜ artikli 
14 lõikes 2 osutatud energiatõhususe 
tegevuskavades. Liikmesriigid esitavad 
kõnealused aruanded komisjonile iga 
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juuniks 2011. kolme aasta järel. Esimene aruanne 
esitatakse hiljemalt 30. juuniks 2011.

Or. de

Selgitus

Mõnes liikmesriigis on kulutõhusate miinimumnõuete arvutamise meetodid juba olemas. 
Nende liikmesriikide jaoks tooks ühtse võrdleva metoodika kasutuselevõtmine kaasa 
märkimisväärsed halduskulud, kui nende kehtivad arvutusmeetodid tuleks ühendada ELi 
komisjoni täiendavalt kehtestatava võrdleva metoodikaga. Ühtlustatud lähenemise 
lisandväärtus jääb seega energiatõhususe parandamise seisukohast küsitavaks.

Muudatusettepanek 259
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid arvutavad 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme, kasutades lõike 1 
kohaselt kehtestatud võrdlevat metoodikat
ja asjakohaseid parameetreid, näiteks 
kliimatingimusi, ning võrdlevad arvutuse 
tulemusi nende poolt sätestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetega.

2. 30. juuniks 2011 võtavad liikmesriigid
lõike 1 kohaselt kehtestatud metoodika 
vastu ja kasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid arvutavad energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme, 
kasutades lõike 1 kohaselt kehtestatud 
võrdlevat metoodikat ja asjakohaseid 

2. Liikmesriigid arvutavad energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme, 
kasutades lõike 1 kohaselt kehtestatud 
võrdlevat metoodikat ja asjakohaseid 
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parameetreid, näiteks kliimatingimusi, ning 
võrdlevad arvutuse tulemusi nende poolt 
sätestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetega.

riiklikke või piirkondlikke parameetreid, 
milles kaks või enam liikmesriiki 
omavahel kokku lepivad, näiteks 
kliimatingimusi, ning võrdlevad arvutuse 
tulemusi nende poolt sätestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetega.

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõttest tuleb kinni pidada. Samuti ei saa välistada, et kaks või enam 
liikmesriiki lepivad kokku ühistes parameetrites.

Muudatusettepanek 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid arvutavad energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme, 
kasutades lõike 1 kohaselt kehtestatud 
võrdlevat metoodikat ja asjakohaseid 
parameetreid, näiteks kliimatingimusi, ning 
võrdlevad arvutuse tulemusi nende poolt 
sätestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetega.

2. Liikmesriigid arvutavad energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme, 
kasutades lõike 1 kohaselt kehtestatud 
ühtset metoodikat ja asjakohaseid 
parameetreid, näiteks kliimatingimusi, ning 
võrdlevad arvutuse tulemusi nende poolt 
sätestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetega.

Or. en

Selgitus

Et saada kasu tänapäeva tehnoloogiast ja seda alal hoida või luua selle abil mastaabisäästu, 
vajab ehitiste energiatõhususe direktiiv kahte õiguslikku alust. Praeguse ehitiste 
energiatõhususe direktiiviga võimaldatakse Euroopa üksikutel turgudel kehtestada erinevaid 
arvutamismeetodeid ja kontrollinõudeid, mis aga takistab tootjatel turustada nõuetele 
vastavaid tooteid üle kogu ELi. Seega on vaja kehtestada kogu Euroopas piirkondlikke 
klimaatilisi erinevusi arvesse võtvate objektiivsete muutujatega ühtne arvutusmeetod, mis 
põhineb ühtse turu lähenemisel (artikkel 95).
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Muudatusettepanek 262
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid arvutavad energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme, 
kasutades lõike 1 kohaselt kehtestatud 
võrdlevat metoodikat ja asjakohaseid 
parameetreid, näiteks kliimatingimusi, 
ning võrdlevad arvutuse tulemusi nende 
poolt sätestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetega.

2. Liikmesriigid arvutavad energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme, 
kasutades lõike 1 kohaselt kehtestatud 
ühtset metoodikat. Liikmesriigid täidavad 
Euroopa Standardikomitee standardites 
EN 12464-1 ja EN 15193 sätestatud 
valgustusnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad esitavad komisjonile aruande kõikide 
arvutuseks kasutatud sisendandmete ja 
eelduste ning kõikide arvutustulemuste 
kohta. Aruanne võib sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades. 
Liikmesriigid esitavad kõnealused 
aruanded komisjonile iga kolme aasta järel. 
Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 30. 
juuniks 2011.

Nad esitavad komisjonile aruande kõikide 
arvutuseks kasutatud sisendandmete ja 
eelduste ning kõikide arvutustulemuste 
kohta. Aruanne sisaldub direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades. 
Liikmesriigid esitavad kõnealused 
aruanded komisjonile iga kolme aasta järel. 
Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 30. 
juuniks 2011.

Or. en
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Muudatusettepanek 264
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme saavutamisel.

3. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta 
käesoleva artikli rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme saavutamisel.

3. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme saavutamisel, kaasa 
arvatud kõik liikmesriikide esitatud 
sisendandmed ja eeldused.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada uute ehitiste vastavus 
artikli 4 kohaselt sätestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada uute ehitiste vastavus artiklite 4 
ja 9 kohaselt sätestatud energiatõhususe 
nõuetele.
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Uute ehitiste puhul tagavad liikmesriigid, 
et enne ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse arvesse järgmiste alternatiivsete 
süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja 
majanduslikku teostatavust:
a) taastuval energial põhinevad 
detsentraliseeritud 
energiavarustussüsteemid;
b) koostootmine;
c) kaug- ja lokaalküte või -jahutus, kui 
see on olemas;
d) soojuspumbad.
2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud alternatiivsete süsteemide 
analüüs dokumenteeritakse läbipaistval 
viisil ehitusloa taotluses või ehitise 
ehitustööde lõpliku heakskiitmise 
taotluses.

Or. en

Selgitus

See liikmesriikide suhtes kehtestatud nõue lisab täiendava halduskoormuse ja ei anna palju 
juurde ning lükkab edasi uute energiatõhusate ehitiste rajamise.

Muudatusettepanek 267
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada uute ehitiste vastavus 
artikli 4 kohaselt sätestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

1. Liikmesriigid seavad prioriteediks 
energiatõhususe ja võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada uute ehitiste vastavus 
artikli 4 kohaselt sätestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 268
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada uute ehitiste vastavus 
artikli 4 kohaselt sätestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada uute ehitiste vastavus 
artikli 4 kohaselt sätestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele ning et 
etapiviisiliselt ehitataks kõik uued ehitised 
vastavalt artiklile 9.

Or. en

Selgitus

Kõigi uute ehitiste ehitamine sel viisil, et nii süsinikdioksiidi heide kui ka primaarenergia 
tarve oleks väike või võrduks nulliga, aitab kiirendada ehitiste energiatõhususe saavutamist.

Muudatusettepanek 269
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute ehitiste puhul tagavad liikmesriigid, 
et enne ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse arvesse järgmiste alternatiivsete 
süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja 
majanduslikku teostatavust:

Liikmesriigid tagavad ka, et enne uute 
ehitiste ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse arvesse järgmisi alternatiivseid
süsteeme:

Or. en
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Muudatusettepanek 270
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute ehitiste puhul tagavad liikmesriigid, 
et enne ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse arvesse järgmiste alternatiivsete 
süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja 
majanduslikku teostatavust:

Uute ehitiste puhul – olenemata nende 
suurusest – tagavad liikmesriigid, et enne 
ehitamise algust kaalutakse ja võetakse 
arvesse järgmiste alternatiivsete süsteemide 
tehnilist, keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust:

Or. en

Muudatusettepanek 271
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute ehitiste puhul tagavad liikmesriigid, 
et enne ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse arvesse järgmiste alternatiivsete 
süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja 
majanduslikku teostatavust:

Uute ehitiste puhul tagavad liikmesriigid, 
et enne ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse sealhulgas, kuid mitte ainult,
arvesse järgmiste alternatiivsete süsteemide 
tehnilist, keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust:

Or. en

Muudatusettepanek 272
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute ehitiste puhul tagavad liikmesriigid, 
et enne ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse arvesse järgmiste alternatiivsete 

Uute ehitiste puhul, mille üldine kasulik 
põrandapind on üle 250 m2, tagavad 
liikmesriigid, et enne ehitamise algust 



PE421.132v02-00 38/107 AM\772875ET.doc

ET

süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja 
majanduslikku teostatavust:

kaalutakse ja võetakse arvesse järgmiste 
alternatiivsete süsteemide tehnilist, 
keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust:

Or. en

Selgitus

Väikeehitiste suhtes kehtestatava erandi täielik väljajätmine muudab kohalike omavalitsuste 
jaoks normidele vastamise peaaegu võimatuks, võttes arvesse nende praegust finants- ja 
tehnilist suutlikkust. Seetõttu pakutakse käesoleva muudatusettepanekuga kompromissi.

Muudatusettepanek 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute ehitiste puhul tagavad liikmesriigid, 
et enne ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse arvesse järgmiste alternatiivsete 
süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja 
majanduslikku teostatavust:

Uute ehitiste puhul tagavad liikmesriigid, 
et enne ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse arvesse suure tõhususega
alternatiivsete süsteemide tehnilist, 
keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust, järgides põhimõtet, et 
kõigepealt tagatakse soojendamiseks ja 
jahutamiseks vajaliku energia 
vähendamine miinimumini. Kõnealused 
alternatiivsed süsteemid võivad 
sealhulgas, kuid mitte ainult, hõlmata 
järgmisi süsteeme:

Or. en

Selgitus

Oluline on mõista alternatiivsete energiavarustussüsteemide täielikku potentsiaali ehitistes, 
sest uued ehitised kestavad aastaid. Siiski on tegemist ressursside ebaratsionaalse 
paigutamisega, kui eelnevalt ei tehta kindlaks, et:

1) energianõudlust vähendatakse niivõrd, kuivõrd see on põhjendatud samade kulutõhusate 
kriteeriumide kasutamise puhul (NB! Seda põhimõtet tuleks alati kohaldada enne 
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energiavarustusega seotud vajaduste kindlaksmääramist.);

2) kehtestatakse suure energiatõhususe nõuded, nagu on sätestatud hiljuti vastuvõetud 
taastuvenergia direktiivis.

Muudatusettepanek 274
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – sisssejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute ehitiste puhul tagavad liikmesriigid, 
et enne ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse arvesse järgmiste alternatiivsete 
süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja 
majanduslikku teostatavust:

Uute ehitiste puhul nõuavad liikmesriigid 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia miinimumtasemel kasutamist 
kohapeal ja tagavad, et enne ehitamise 
algust kaalutakse ja võetakse arvesse 
järgmiste alternatiivsete süsteemide 
tehnilist, keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust:

Or. en

Selgitus

Käesolev ettepanek on kooskõlas uue taastuvenergia direktiiviga.

Muudatusettepanek 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute ehitiste puhul tagavad liikmesriigid, 
et enne ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse arvesse järgmiste alternatiivsete 
süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja 
majanduslikku teostatavust:

Uute ehitiste puhul tagavad liikmesriigid, 
et enne ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse arvesse järgmiste alternatiivsete 
ehitustehnikate tehnilist, keskkonnaalast ja 
majanduslikku teostatavust ja toimivust:

Or. it
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Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada ehitiste energiatõhusus ja selleks vajalikud stiimulid 
ilma tehniliste piiranguteta.

Muudatusettepanek 276
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) taastuval energial põhinevad 
detsentraliseeritud 
energiavarustussüsteemid;

a) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energial põhinevad detsentraliseeritud 
energiavarustussüsteemid;

Or. en

Muudatusettepanek 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taastuval energial põhinevad 
detsentraliseeritud 
energiavarustussüsteemid;

a) taastuval energial põhinevad 
tehnosüsteemid;

Or. it

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada ehitiste energiatõhusus ja selleks vajalikud stiimulid 
ilma tehniliste piiranguteta.
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Muudatusettepanek 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koostootmine; b) koostootmine ja mikrokoostootmine;

Or. it

Selgitus

Komisjon soovitab kasutada uute ehitiste puhul koostootmissüsteeme, kuid ei maini 
kõnealuste süsteemide kasutamist olemasolevate ehitiste puhul. Siiski võiks 
mikrokoostootmine kujutada endast üksikute ehitiste energiatõhususe parandamise vahendina 
tõhusat viisi süsinikdioksiidi heite ja võrguelektri tarbe vähendamise eesmärkide 
saavutamisel.

Muudatusettepanek 279
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kaug- ja lokaalküte või -jahutus, kui see 
on olemas;

c) kaug- ja lokaalküte või -jahutus, kui see 
on olemas, eelkõige täielikult või osaliselt 
taastuval energial põhinev;

Or. en

Muudatusettepanek 280
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) päikesekaitsmed, mis võimaldavad 
vähendada jahutussüsteemide kasutamise 
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vajadust;

Or. fi

Muudatusettepanek 281
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) soojuspumbad. d) soojuspumbad, nagu on määratletud 
direktiivis 2009/.../EÜ taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) soojuspumbad. d) soojuspumbad, mis vastavad 
aastaaegadest sõltuvatele 
jõudlusteguritele ja kriteeriumidele, mis 
on kindlaks määratud direktiivis 
2009/…/EÜ taastuvatest energiaallikatest
toodetud elektrienergia kasutamise 
edendamise kohta.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek peab tagama kooskõla direktiiviga taastuvatest energiaallikatest
toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta.
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Muudatusettepanek 283
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) isolatsioonisüsteemid.

Or. fr

Selgitus

Isolatsioonisüsteemid aitavad parandada ehitiste energiatõhusust. Need võimaldavad säästa 
märkimisväärselt primaarenergia tarvet ja vähendada süsinikdioksiidi heidet. Selles 
tööstusharus töötatakse välja üha tõhusamaid uusi tooteid, mida tuleks uurida, selleks et 
ehitada kõige kõrgematele soojustusnõuetele vastavaid uusi ehitisi. Ehitise kõigi 
tehnosüsteemide puhul tuleb lisaks juba projekteerimisetapis võtta arvesse ka ehitise 
isolatsioonisüsteeme, selleks et optimeerida energiatõhusust ja tulevast kasutust.

Muudatusettepanek 284
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) taastuvad energiaallikad, mille abil 
toodetakse energiat eramajapidamiste 
jaoks.

Or. fi
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Muudatusettepanek 285
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) info- ja sidetehnoloogiaseadmed seire 
ja kontrolli teostamiseks.

Or. en

Selgitus

Seireks mõeldud info- ja sidetehnoloogiaseadmed võivad elektrit tarbivate seadmete ja 
installatsioonide energiatõhususe täpset hindamist oluliselt parandada.

Muudatusettepanek 286
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) soojusvahetiga ventilatsioon.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid võtma arvesse tõhusaid tehnoloogiaid, millel on lühike tasuvusaeg. 
Soojusvahetiga ventilatsioon kujutab endast tsentraliseeritud või detsentraliseeritud pideva 
õhuvoolu süsteemi, mis kasutab soojusvaheteid energia ülekandmiseks väljavooluõhult 
sissevooluõhule. Taani kliima puhul on tänu soojusvahetiga ventilatsioonile iga-aastane 
primaarenergia tarbe sääst 150 m2 kohta ligikaudu 5 500 kWh. See moodustab keskmisest 
energiatarbest ligikaudu 43 %.
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Muudatusettepanek 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses punktiga d püüavad liikmesriigid 
lihtsustada soojuspumpade levitamist ja 
kasutamist, lihtsustades puurkaevude 
rajamise lubamise korda ning tehes 
kindlaks põhjavee ja vooluveekogude 
võrgustiku tasemed, kuhu heite võib 
suunata, ning kliimaseadmete ja 
veesoojuspumpade kasutuselevõtmise 
potentsiaali.
Lisaks sätestavad liikmesriigid 
subsiidiumid puurkaevude rajamiseks või 
niisuguse tegevuse lisamiseks 
linnaarendustöödesse.

Or. it

Selgitus

Komisjon soovitab kasutada uute ehitiste puhul koostootmissüsteeme, kuid ei maini 
kõnealuste süsteemide kasutamist olemasolevate ehitiste puhul. Siiski võiks 
mikrokoostootmine kujutada endast üksikute ehitiste energiatõhususe parandamise vahendina 
tõhusat viisi süsinikdioksiidi heite ja võrguelektri tarbe vähendamise eesmärkide 
saavutamisel.

Muudatusettepanek 288
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse 
tehnilise, funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse nende 
energiatõhusust nii, et see vastaks 
vähemalt energiatõhususe 
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nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4
kohaselt. Nõuded võib kehtestada
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

miinimumnõuetele artiklite 4 ja 9 kohaselt. 
Nõuded kehtestatakse rekonstrueeritud 
süsteemide või osade jaoks, kui neid
moderniseeritakse või asendatakse, ning 
olulise rekonstrueerimise puhul 
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada 
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi, mille üldine 
kasulik põrandapind on üle 250 m2, 
oluliselt rekonstrueeritakse, suurendatakse 
tehnilise, funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada 
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

Or. en
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Selgitus

Väikeehitiste suhtes kehtestatava erandi täielik väljajätmine muudab kohalike omavalitsuste 
jaoks normidele vastamise peaaegu võimatuks, võttes arvesse nende praegust finants- ja 
tehnilist suutlikkust. Seetõttu pakutakse käesoleva muudatusettepanekuga kompromissi.

Muudatusettepanek 290
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse 
tehnilise, funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse või ehitise osi, kaasa 
arvatud välispiirete osad, ja ehitise 
tehnosüsteeme või nende osi 
moderniseeritakse või asendatakse, 
suurendatakse nende energiatõhusust nii, et 
see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded kehtestatakse nii
rekonstrueeritud süsteemide kui ka osade 
jaoks, kui neid moderniseeritakse või 
asendatakse, ning olulise 
rekonstrueerimise puhul rekonstrueeritud 
ehitise kui terviku jaoks.

Liikmesriigid tagavad, et vastavalt 
artiklile 6 kaalutakse ja võetakse olulise 
rekonstrueerimise puhul alati arvesse 
järgmisi alternatiivseid süsteeme:
a) taastuval energial põhinevad 
detsentraliseeritud energiasüsteemid;
b) koostootmine;
c) kaug- ja lokaalküte või -jahutus, kui 
see on kättesaadav, eelkõige täielikult või 
osaliselt taastuval energial põhinev;
d) soojuspumbad, nagu on määratletud 
direktiivis 2009/…/EÜ taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
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kasutamise edendamise kohta.

Or. en

Selgitus

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Muudatusettepanek 291
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse
tehnilise, funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada 
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, on ehitiste arendajad 
kohustatud kasutama kohapeal 
miinimumtasemel taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energiat ning 
tehnilise, funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires suurendatakse 
kõnealuste ehitiste energiatõhusust nii, et 
see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada 
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

Or. en
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Muudatusettepanek 292
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt
rekonstrueeritakse, suurendatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi rekonstrueeritakse, 
suurendatakse tehnilise, funktsionaalse ja 
majandusliku teostatavuse piires nende 
energiatõhusust nii, et see vastaks 
energiatõhususe miinimumnõuetele. 
Liikmesriigid määravad kõnealused 
energiatõhususe miinimumnõuded kindlaks 
artikli 4 kohaselt. Nõuded kehtestatakse
nii rekonstrueeritud ehitise kui terviku 
jaoks kui ka ehitise tehnosüsteemide ja 
välispiirete rekonstrueeritud osade jaoks, 
kui need moodustavad osa maksimaalselt 
viie aasta jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

Or. fr

Selgitus

Parima energiatõhususe tagamiseks on oluline võtta arvesse ehitise üksikuid osi. See on ainus 
viis ehitise üldise energiatõhususe tagamiseks osalise rekonstrueerimise korral või üksikute 
osade vahetamisel üldise rekonstrueerimise korral. Väga tõhusatel tehnosüsteemidel halvasti 
isoleeritud ehitises puudub igasugune majanduslik ja keskkonnaalane väärtus.
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Muudatusettepanek 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded kehtestatakse
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks ja
ehitise rekonstrueeritud tehnosüsteemide
ja välispiirete osade jaoks, kui need 
moodustavad osa piiratud aja jooksul 
läbiviidavast rekonstrueerimisest, 
eesmärgiga suurendada ehitise või selle 
osade üldist energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et energiatõhususe miinimumnõuetele vastaks ka ehitise välispiirete 
üksikute osade energiatõhusus. Väga tõhusatel tehnosüsteemidel halvasti isoleeritud ehitises 
puudub igasugune majanduslik ja keskkonnaalane väärtus. Integreeritud energiatõhususe 
nõudeid ehitise jaoks tervikuna ja selle osade jaoks on juba kirjeldatud artiklites 1, 3 ja 4 
ning I lisas. Nõudeid välispiirete osade jaoks hõlmatakse mõistega „selle osade”, kuid neid 
tuleb väljendada selgemalt ja selgesõnaliselt.
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Muudatusettepanek 294
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada 
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust. 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi – olenemata nende 
suurusest – oluliselt rekonstrueeritakse, 
suurendatakse tehnilise, funktsionaalse ja 
majandusliku teostatavuse piires nende 
energiatõhusust nii, et see vastaks 
energiatõhususe miinimumnõuetele. 
Liikmesriigid määravad kõnealused 
energiatõhususe miinimumnõuded kindlaks 
artikli 4 kohaselt. Nõuded võib kehtestada 
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada 
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rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
ning ehitiste rekonstrueeritud süsteemide 
ja välispiirete osade jaoks, kui need 
moodustavad osa piiratud aja jooksul 
läbiviidavast rekonstrueerimisest, 
eesmärgiga suurendada ehitise või selle 
osade üldist energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad kehtestama energiatõhususe miinimumnõuded ka ehitise välispiirete 
osade ja tehnosüsteemide jaoks, selleks et tagada, et igasugune moderniseerimine on 
võimalus ehitise energiatõhususe parandamiseks.

Muudatusettepanek 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada 
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada 
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust. Liikmesriigid ja komisjon 
edendavad uurimistegevust 
isolatsioonimaterjalide, akende ja uste 
alal, selleks et tagada, et need oleksid 
kooskõlas ehitiste vajaduste ja esteetilise 
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pärandiga.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada 
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist 
energiatõhusust.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada 
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade 
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise üldist energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse fraasi kohaldamine praeguses ehitiste energiatõhususe direktiivis põhjustab juba 
probleeme. Eesmärk on optimeerida ehitise üldist energiatõhusust, mida on võimalik 
saavutada üksnes tervikliku lähenemisega. Seetõttu ei ole olulise rekonstrueerimise puhul 
erinevusi uute ja olemasolevate ehitiste vahel.
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Muudatusettepanek 298
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 1. jaanuarist 
2015 kaalutakse ja võetakse iga olulise 
rekonstrueerimise kavandamise puhul 
arvesse järgmiste alternatiivsete 
süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja 
majanduslikku teostatavust:
a) taastuval energial põhinevad 
detsentraliseeritud energiasüsteemid;
b) koostootmine;
c) kaug- ja lokaalküte või -jahutus, kui 
see on kättesaadav;
d) soojuspumbad;
e) soojusvahetiga ventilatsioon.

Or. en

Selgitus

Tuleks kehtestada nõue, et liikmesriigid võtavad arvesse tõhusaid tehnoloogiaid, millel on 
lühike tasuvusaeg. Taani kliima puhul on tänu soojusvahetiga ventilatsioonile iga-aastane 
primaarenergia tarbe sääst 150 m2 kohta ligikaudu 5500 kWh. See moodustab keskmisest 
energiatarbest ligikaudu 43 %.

Muudatusettepanek 299
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad eelkõige vajalikud 
vahendid, et olemasolevad ehitised, mille 
elanikud kannatavad elamu 
energiapuuduse käes, vastaksid artiklis 4 
sätestatud energiatõhususe 
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miinimumnõuetele.

Or. en

Selgitus

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.

Muudatusettepanek 300
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et ehitis täidaks energiatõhususe 
miinimumnõudeid, võib kasutada piisaval 
hulgal taastuvatest energiaallikatest 
saadavat soojus- ja jahutusenergiat, kui 
miinimumnõudeid ei ole võimalik täita 
tehniliselt, funktsionaalselt ja 
majanduslikult teostataval viisil teiste, 
lõikes 1 sätestatud vahendite abil.

Or. en

Selgitus

Kui energiatõhususe miinimumnõudeid ei ole võimalik täita tehniliselt, keskkonnaalaselt või 
majanduslikult teostataval viisil lõikes 1 sätestatud vahendite abil, tuleks ehitis viia 
kvaliteedinõuetega kooskõlla, kasutades piisaval hulgal taastuvatest energiaallikatest 
saadavat soojus- ja jahutusenergiat, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi 17. detsembri 
2008. aasta täiskogu istungil vastuvõetud taastuvenergia direktiivis.

Taanis võib piisav taastuvate energiaallikate tehnoloogiate kasutamine – nagu soojuspumbad 
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ja kaugküte – aidata vähem energiatõhusatel ehitistel täita energiatõhususe 
miinimumnõudeid.

Muudatusettepanek 301
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitise tehnosüsteemid Ehitise tehnosüsteemid ja osad
1. Liikmesriigid sätestavad ehitistesse 
paigaldatud tehnosüsteemide 
energiatõhususe miinimumnõuded. Nõuded 
sätestatakse ehitiste ja nende osade uute 
tehnosüsteemide jaoks, samuti 
tehnosüsteemide asendamise ja 
moderniseerimise jaoks.

1. Liikmesriigid sätestavad ehitistesse 
paigaldatud tehnosüsteemide ja ehitiste 
osade kulutõhusad energiatõhususe 
miinimumnõuded. Nõuded sätestatakse 
ehitiste ja nende osade uute 
tehnosüsteemide jaoks, samuti 
tehnosüsteemide ja ehitise osade 
asendamise ja moderniseerimise jaoks.

Nõuded hõlmavad eelkõige järgmisi 
elemente:

Nõuded hõlmavad eelkõige, kuid mitte 
ainult, järgmisi elemente:

a) kuumaveekatlad või muud 
küttesüsteemide soojusgeneraatorid;

a) kuumaveekatlad või muud 
küttesüsteemide soojusgeneraatorid, kaasa 
arvatud kaug- või lokaalküte ja -jahutus;

b) soojaveesüsteemide veesoojendid; b) soojaveesüsteemide veesoojendid;
c) keskne kompaktne kliimaseade või 
kliimaseadmete külmageneraatorid.

c) keskne kompaktne kliimaseade või 
kliimaseadmete külmageneraatorid;

c a) paigaldatud valgustus;
c b) artikli 2 lõikes 5 määratletud ehitiste 
osad.

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatavad 
energiatõhususe miinimumnõuded on 
kooskõlas süsteemi moodustava toote 
(moodustavate toodete) suhtes 
kohaldatavate õigusaktidega ning 
põhinevad toote (toodete) korrektsel 
paigaldamisel ja ehitise tehnosüsteemi 
nõuetekohasel korrigeerimisel ja kontrollil. 
Eelkõige tagatakse kõnealuste nõuetega 
nõuetekohase hüdraulilise tasakaalu 
saavutamine hüdraulilistes vedelikuga 

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatavad 
energiatõhususe miinimumnõuded on 
kooskõlas kõigi süsteemi moodustava toote 
(moodustavate toodete) ja ehitise osade 
suhtes kohaldatavate õigusaktidega ning 
põhinevad toote (toodete) korrektsel 
paigaldamisel ja ehitise tehnosüsteemi 
nõuetekohasel korrigeerimisel ja kontrollil. 
Ehitise tehnosüsteemide puhul tagatakse 
kõnealuste nõuetega nõuetekohase 
hüdraulilise tasakaalu saavutamine 
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küttesüsteemides ning nõuetekohase 
suurusega ja nõuetekohast tüüpi toote 
(toodete) kasutamine paigaldamisel, võttes 
arvesse ehitise tehnosüsteemi kavandatud 
kasutust.

hüdraulilistes vedelikuga küttesüsteemides 
ning nõuetekohase suurusega ja 
nõuetekohast tüüpi toote (toodete) 
kasutamine paigaldamisel, võttes arvesse 
ehitise tehnosüsteemi kavandatud kasutust.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad ehitistesse 
paigaldatud tehnosüsteemide 
energiatõhususe miinimumnõuded. Nõuded 
sätestatakse ehitiste ja nende osade uute 
tehnosüsteemide jaoks, samuti 
tehnosüsteemide asendamise ja 
moderniseerimise jaoks.

1. Liikmesriigid sätestavad ehitistesse 
paigaldatud tehnosüsteemide 
energiatõhususe miinimumnõuded. Nõuded 
peavad olema kooskõlas kohaldatavate 
ühenduse õigusaktidega ja hõlmavad 
eelkõige järgmisi elemente:

Nõuded hõlmavad eelkõige järgmisi 
elemente:

Or. en

Selgitus

Direktiiviga 2002/91/EÜ ei tohiks nõuda liikmesriikidelt konkreetsete energiatõhususe nõuete 
sätestamist toodete suhtes, sest neid käsitletakse juba vastavates õigusaktides (märgistamise 
direktiiv, kuumaveekatelde efektiivsusnõuete direktiiv, energiat tarbivate toodete ökodisaini 
nõuete direktiiv jms). Ollakse siiski ühisel arvamusel, et ehitiste energiatõhususe direktiiviga 
tuleks ergutada liikmesriike kaaluma, kas on vaja kehtestada rangemad paigaldamisnõuded, 
tingimusel et viiakse läbi kõnealuste nõuete tehnilise, funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse individuaalne hindamine. 
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Muudatusettepanek 303
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad ehitistesse 
paigaldatud tehnosüsteemide 
energiatõhususe miinimumnõuded. Nõuded 
sätestatakse ehitiste ja nende osade uute 
tehnosüsteemide jaoks, samuti 
tehnosüsteemide asendamise ja 
moderniseerimise jaoks.

Liikmesriigid sätestavad ehitistesse 
paigaldatud tehnosüsteemide 
energiatõhususe ja kasutuselevõtmise 
miinimumnõuded. Nõuded sätestatakse 
ehitiste ja nende osade uute 
tehnosüsteemide jaoks, samuti 
tehnosüsteemide asendamise ja 
moderniseerimise jaoks.

Or. de

Selgitus

Tehniliste seadmete kasutuselevõtmise miinimumnõuded tuleks samuti kehtestada, et tagada 
seadmete nõuetekohane häälestamine ja kasutada sellisel viisil täielikult ära kõikide 
tehnosüsteemide energiasäästu potentsiaal.

Muudatusettepanek 304
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad ehitistesse 
paigaldatud tehnosüsteemide 
energiatõhususe miinimumnõuded. Nõuded 
sätestatakse ehitiste ja nende osade uute 
tehnosüsteemide jaoks, samuti 
tehnosüsteemide asendamise ja 
moderniseerimise jaoks.

1. Liikmesriigid sätestavad ehitistesse 
paigaldatud tehnosüsteemide 
energiatõhususe ja kasutuselevõtmise
miinimumnõuded. Nõuded sätestatakse 
ehitiste ja nende osade uute 
tehnosüsteemide ja käitusseadmete jaoks, 
samuti tehnosüsteemide ja käitusseadmete 
asendamise ja moderniseerimise jaoks.

Or. de
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Selgitus

Muudatuse eesmärk on tagada, et seade on töölerakendamisel nõuetekohaselt häälestatud. 
Lisaks kujutab torude isoleerimine endast võrdlemisi soodsat energia säästmise võimalust.

Muudatusettepanek 305
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kuumaveekatlad või muud 
küttesüsteemide soojusgeneraatorid;

a) kuumaveekatlad, muud küttesüsteemide 
soojusgeneraatorid või soojusvahetid;

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse täpsustada hõlmatud tehnosüsteeme.

Muudatusettepanek 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kuumaveekatlad või muud 
küttesüsteemide soojusgeneraatorid;

a) kuumaveekatlad või muud 
küttesüsteemide soojusgeneraatorid, kaasa 
arvatud kaug- või lokaalküte ja -jahutus;

Or. en

Selgitus

Direktiiviga 2002/91/EÜ ei tohiks nõuda liikmesriikidelt konkreetsete energiatõhususe nõuete 
sätestamist toodete suhtes, sest neid käsitletakse juba vastavates õigusaktides (märgistamise 
direktiiv, kuumaveekatelde efektiivsusnõuete direktiiv, energiat tarbivate toodete ökodisaini 
nõuete direktiiv jms). Ollakse siiski ühisel arvamusel, et ehitiste energiatõhususe direktiiviga 
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tuleks ergutada liikmesriike kaaluma, kas on vaja kehtestada rangemad paigaldamisnõuded, 
tingimusel et viiakse läbi kõnealuste nõuete tehnilise, funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse individuaalne hindamine.

Muudatusettepanek 307
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) torud. 

Or. de

Muudatusettepanek 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) valgustus.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) ventilatsioonisüsteemid koos soojuse 
regenereerimise seadmete ja 
soojuspumpadega.

Or. pl
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Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse täpsustada hõlmatud tehnosüsteeme.

Muudatusettepanek 310
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) torud.

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärk on tagada, et seade on töölerakendamisel nõuetekohaselt häälestatud. 
Lisaks kujutab torude isoleerimine endast võrdlemisi soodsat energia säästmise võimalust.

Muudatusettepanek 311
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) valgustussüsteemid;

Or. fi
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Muudatusettepanek 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuded kehtestatakse ehitise uute 
tehnosüsteemide ja nende osade, nende 
asendamise ja moderniseerimise jaoks 
ning nõudeid kohaldatakse juhul, kui 
need on tehniliselt, funktsionaalselt ja 
majanduslikult teostatavad. Selleks 
võetakse arvesse vähemalt järgmisi 
tegureid:
– tehnilised takistused (näiteks olulised 
paigaldamisraskused või erinevate 
tehnoloogiate negatiivne koostoime);
– majanduslikud tegurid (näiteks liiga 
suured paigaldamiskulud või 
majanduslikult kättesaamatu 
energiavarustus);
– poliitilised tegurid (näiteks konkreetset 
liiki energia edendamine).

Or. en

Selgitus

Direktiiviga 2002/91/EÜ ei tohiks nõuda liikmesriikidelt konkreetsete energiatõhususe nõuete 
sätestamist toodete suhtes, sest neid käsitletakse juba vastavates õigusaktides (märgistamise 
direktiiv, kuumaveekatelde efektiivsusnõuete direktiiv, energiat tarbivate toodete ökodisaini 
nõuete direktiiv jne). Ollakse siiski ühisel arvamusel, et ehitiste energiatõhususe direktiiviga 
tuleks ergutada liikmesriike kaaluma, kas on vaja kehtestada rangemad paigaldamisnõuded, 
tingimusel et viiakse läbi kõnealuste nõuete tehnilise, funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse individuaalne hindamine.
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Muudatusettepanek 313
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuded võib kehtestada ehitise uute 
tehnosüsteemide ja nende osade, nende 
asendamise ja moderniseerimise jaoks 
ning nõudeid kohaldatakse juhul, kui 
need on tehniliselt, funktsionaalselt ja 
majanduslikult teostatavad. Selleks 
võetakse arvesse vähemalt järgmisi 
aspekte:
– tehnilised takistused (näiteks olulised 
paigaldamisraskused või erinevate 
tehnoloogiate negatiivne koostoime);
– majanduslikud tegurid (näiteks liiga 
kõrged paigaldamiskulud, majanduslikult 
kättesaamatu energiavarustus);
– poliitilised tegurid (näiteks konkreetset 
liiki energia edendamine).

Or. en

Selgitus

Nõuded võib kehtestada ehitise uute tehnosüsteemide ja nende osade, nende asendamise ja 
moderniseerimise jaoks ning nõudeid kohaldatakse juhul, kui need on tehniliselt, 
funktsionaalselt ja majanduslikult teostatavad.

Muudatusettepanek 314
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatavad 
energiatõhususe miinimumnõuded on 
kooskõlas süsteemi moodustava toote 

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatavad 
energiatõhususe miinimumnõuded on 
kooskõlas süsteemi moodustava toote 
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(moodustavate toodete) suhtes 
kohaldatavate õigusaktidega ning 
põhinevad toote (toodete) korrektsel 
paigaldamisel ja ehitise tehnosüsteemi 
nõuetekohasel korrigeerimisel ja kontrollil. 
Eelkõige tagatakse kõnealuste nõuetega 
nõuetekohase hüdraulilise tasakaalu 
saavutamine hüdraulilistes vedelikuga 
küttesüsteemides ning nõuetekohase 
suurusega ja nõuetekohast tüüpi toote 
(toodete) kasutamine paigaldamisel, võttes 
arvesse ehitise tehnosüsteemi kavandatud 
kasutust.

(moodustavate toodete) suhtes 
kohaldatavate õigusaktidega ning 
põhinevad toote (toodete) korrektsel 
paigaldamisel ja ehitise tehnosüsteemi 
nõuetekohasel korrigeerimisel ja kontrollil. 
Eelkõige tagatakse kõnealuste nõuetega 
tehniliste seadmete nõuetekohane 
häälestamine kasutuselevõtmisel, 
nõuetekohase hüdraulilise tasakaalu 
saavutamine hüdraulilistes vedelikuga 
küttesüsteemides ning nõuetekohase 
suurusega ja nõuetekohast tüüpi toote 
(toodete) kasutamine paigaldamisel, võttes 
arvesse ehitise tehnosüsteemi kavandatud 
kasutust.

Or. de

Selgitus

Ehitiste tehnosüsteeme ei ole seni ehitiste energiatõhususe vaatlemisel piisavalt arvesse 
võetud. Seetõttu tuleks samuti kehtestada tehniliste seadmete kasutuselevõtmise 
miinimumnõuded, et tagada seadmete nõuetekohane häälestamine ja kasutada sellisel viisil 
täielikult ära kõikide tehnosüsteemide energiasäästu potentsiaal.

Muudatusettepanek 315
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatavad 
energiatõhususe miinimumnõuded on 
kooskõlas süsteemi moodustava toote 
(moodustavate toodete) suhtes 
kohaldatavate õigusaktidega ning 
põhinevad toote (toodete) korrektsel 
paigaldamisel ja ehitise tehnosüsteemi 
nõuetekohasel korrigeerimisel ja kontrollil. 
Eelkõige tagatakse kõnealuste nõuetega 
nõuetekohase hüdraulilise tasakaalu 
saavutamine hüdraulilistes vedelikuga 
küttesüsteemides ning nõuetekohase 

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatavad 
energiatõhususe miinimumnõuded on 
kooskõlas süsteemi moodustava toote 
(moodustavate toodete) suhtes 
kohaldatavate õigusaktidega, eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivist 2009/.../EÜ [mis käsitleb 
raamistiku kehtestamist 
energiakasutamisega seotud toodete 
ökodisaini nõuete sätestamiseks] 
tulenevate nõuetega, ning põhinevad toote 
(toodete) korrektsel paigaldamisel ja 
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suurusega ja nõuetekohast tüüpi toote 
(toodete) kasutamine paigaldamisel, võttes 
arvesse ehitise tehnosüsteemi kavandatud 
kasutust.

ehitise tehnosüsteemi nõuetekohasel 
korrigeerimisel ja kontrollil. Eelkõige 
tagatakse kõnealuste nõuetega tehniliste 
seadmete nõuetekohane häälestamine 
kasutuselevõtmisel, nõuetekohase 
hüdraulilise tasakaalu saavutamine 
hüdraulilistes vedelikuga küttesüsteemides 
ning nõuetekohase suurusega ja 
nõuetekohast tüüpi toote (toodete) 
kasutamine paigaldamisel, võttes arvesse 
ehitise tehnosüsteemi kavandatud kasutust.

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärk on tagada, et seade on töölerakendamisel nõuetekohaselt häälestatud. 
Lisaks ei tohi käesolev direktiiv kaasa tuua uute standardite kehtestamist, seetõttu on oluline 
viidata ökodisaini direktiivile.

Muudatusettepanek 316
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatavad 
energiatõhususe miinimumnõuded on 
kooskõlas süsteemi moodustava toote 
(moodustavate toodete) suhtes 
kohaldatavate õigusaktidega ning 
põhinevad toote (toodete) korrektsel 
paigaldamisel ja ehitise tehnosüsteemi 
nõuetekohasel korrigeerimisel ja kontrollil. 
Eelkõige tagatakse kõnealuste nõuetega 
nõuetekohase hüdraulilise tasakaalu 
saavutamine hüdraulilistes vedelikuga 
küttesüsteemides ning nõuetekohase 
suurusega ja nõuetekohast tüüpi toote 
(toodete) kasutamine paigaldamisel, võttes 
arvesse ehitise tehnosüsteemi kavandatud 
kasutust.

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatavad 
energiatõhususe miinimumnõuded on 
kooskõlas süsteemi moodustava toote 
(moodustavate toodete) suhtes 
kohaldatavate õigusaktidega ning 
põhinevad toote (toodete) korrektsel 
paigaldamisel ja ehitise tehnosüsteemi 
nõuetekohasel korrigeerimisel ja kontrollil. 
Eelkõige tagatakse kõnealuste nõuetega 
nõuetekohase üksikruumi kontrolli ja 
hüdraulilise tasakaalu saavutamine 
hüdraulilistes vedelikuga küttesüsteemides 
ning nõuetekohase suurusega ja 
nõuetekohast tüüpi toote (toodete) 
kasutamine paigaldamisel, võttes arvesse 
ehitise tehnosüsteemi kavandatud kasutust.
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Or. en

Selgitus

Paljudes uutes liikmesriikides saab küttesüsteeme vaid sisse ja välja lülitada. Seega toimub 
kütmise reguleerimine akende avamise abil, mis on kulukas ja raiskab energiat. Tuleks lisada 
tehnosüsteemide, nagu kütte, jahutuse, ventilatsiooni ja valgustuse üksikruumi kontroll, et 
säästa energiat minimaalsete võimalike kuludega.

Muudatusettepanek 317
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kõigisse 
uutesse ja rekonstrueeritud ehitistesse 
paigaldatakse arukad arvestid ja et 
kõnealuseid arvesteid kasutatakse vanade 
arvestite asendamiseks, ning julgustavad 
vajaduse korral aktiivsete 
kontrollisüsteemide, näiteks automaat-, 
kontrolli- ja seiresüsteemide paigaldamist, 
et tarbijad saaksid nõuetekohast teavet 
oma energiakasutuse kohta; et 
võimaldada eriti tõhusat tarbimisaja 
kontrolli käsitsi ja/või 
automaatsüsteemide ehitamise abil; ning 
et saada teavet artiklite 3, 4, 5 ja 10 ning I 
lisa rakendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
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Ehitise välispiirete isolatsioonisüsteemid
1. Liikmesriigid kehtestavad 
energiatõhususe miinimumnõuded ehitise 
välispiirete isolatsioonisüsteemide suhtes, 
mis koosnevad järgmistest osadest:
a) katus;
b) ehitise välispiirete sisemised 
topeltsüsteemid, kaasa arvatud põrandad 
ja laed;
c) ehitise välispiirete välimised 
topeltsüsteemid;
d) aknad, aknalauad ja pealejooksukastid 
ruloode jaoks
e) külmasildade, eriti plaatide ja rõdu 
vaheliste ühenduste, akroteeride ning 
fassaadide ja eenduvate osade vaheliste 
ühenduste külmasildade lineaarne 
töötlemine.
2. Lõikes 1 sätestatud miinimumnõuded 
peavad olema kooskõlas süsteemi 
moodustavate toodete suhtes 
kohaldatavate õigusaktidega ja põhinema 
süsteemi osade nõuetekohasel 
paigaldamisel. Kõnealused nõuded 
tagavad nimelt hoone välispiirete väikese 
soojuskao või selle võrdumise nulliga.

Or. fr

Selgitus

Liikmeriigid peavad kehtestama energiatõhususe miinimumnõuded ehitiste uute 
tehnosüsteemide paigaldamise või olemasolevate tehnosüsteemide asendamise või nende 
moderniseerimise suhtes. Kõnealused miinimumnõuded peaksid olema kooskõlas süsteemi 
moodustavate toodete suhtes kohaldatavate õigusaktidega ning põhinema süsteemi osade 
nõuetekohasel paigaldamisel. Selle eesmärk on tagada tervete süsteemide suurem tõhusus. 
Lisaks on nõuete tõhusus esmatähtis ehitiste tehnosüsteemide optimaalse tõhususe tagamisel.
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Muudatusettepanek 319
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9
Ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja 

primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Nad sätestavad eesmärgid selle 
kohta, kui suure protsendimäära peavad 
kõnealused ehitised 2020. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast.

Eraldi eesmärgid seatakse järgmiste 
kategooriate jaoks:

a) uued ja renoveeritud elamud;

b) uued ja renoveeritud ehitised, mis ei ole 
elamud;

c) ehitised, milles asuvad riigiasutused.

Punktis c osutatud eesmärkide 
sätestamisel võtavad liikmesriigid arvesse 
juhtrolli, mida riigiasutused peaksid 
etendama ehitiste energiatõhususe 
valdkonnas.

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

b) protsendimäärana väljendatud vahe-

välja jäetud
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eesmärgid selle kohta, kui suure osa 
peavad kõnealused ehitised 2015. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast;

c) teave kõnealuste ehitiste edendamiseks 
võetud meetmete kohta.

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võivad sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades.

4. Komisjon kehtestab ühised põhimõtted 
selliste ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
5. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta selliste 
ehitiste arvu suurendamisel, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kõnealuse aruande alusel 
töötab komisjon välja kõnealuste ehitiste 
arvu suurendamise strateegia ja esitab 
vajaduse korral ettepanekud meetmete 
kohta.

Or. de

Selgitus

Selliste ehitiste rajamine, millest lähtuv süsinikdioksiidi heide ja primaarenergia tarve on 
väikesed või võrduvad nulliga ning mis ületavad seetõttu tunduvalt liikmesriikide 
kehtestatavaid miinimumstandardeid, on võimalik ainult vabatahtlikkuse alusel. Seepärast ei 
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saa liikmesriigid võtta endale kohustuslikku eesmärki, et 2020. aastaks moodustavad 
kõnealused ehitised teatava osa kõikidest ehitistest. Artikli 9 lõikes 5 esitatud kord tundub 
kujutavat endast esimest sammu konkreetsete ELi nõuete kehtestamise suunas, mis käsitlevad 
väikese või null-energiatarbega ehitisi (subsidiaarsus).

Muudatusettepanek 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 

puuduvad

Ehitised, mille energia netotarve võrdub 
nulliga

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu suurendamiseks, 
mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Nad sätestavad eesmärgid selle 
kohta, kui suure protsendimäära peavad 
kõnealused ehitised 2020. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast.

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu suurendamiseks, 
mille energia netotarve võrdub nulliga.

1 a. Liikmesriigid tagavad 2012. aastaks 
nende ehitiste puhul, milles asuvad 
riigiasutused, ning teiste ehitiste puhul 
2016. aastaks, et kõigi uute ehitiste 
energia netotarve võrdub nulliga. 

Eraldi eesmärgid seatakse järgmiste 
kategooriate jaoks:

1 b. Liikmesriigid sätestavad aastateks 
2015 ja 2020 eesmärgid selle kohta, kui 
suure protsendimäära peavad 
moodustama olemasolevatest ehitistest 
need ehitised, mille energia netotarve 
võrdub nulliga, väljendatuna 
protsendimäärana ehitiste koguarvust ja 
kogu kasulikust põrandapinnast. 
Liikmesriigid seavad eraldi eesmärgid
järgmiste kategooriate jaoks:

a) uued ja renoveeritud elamud; a) elamud;

b) uued ja renoveeritud ehitised, mis ei ole 
elamud;

b) ehitised, mis ei ole elamud;
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c) ehitised, milles asuvad riigiasutused. c) ehitised, milles asuvad riigiasutused.

Punktis c osutatud eesmärkide 
sätestamisel võtavad liikmesriigid arvesse 
juhtrolli, mida riigiasutused peaksid 
etendama ehitiste energiatõhususe 
valdkonnas.

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille energia netotarve võrdub 
nulliga;

b) protsendimäärana väljendatud vahe-
eesmärgid selle kohta, kui suure osa 
peavad kõnealused ehitised 2015. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast;

b a) selliste nõuete üksikasjad, mille 
liikmesriik on kehtestanud taastuvatest 
energiaallikatest pärit energia 
miinimumtaseme suhtes uute ehitiste ja 
oluliselt rekonstrueeritavate 
olemasolevate ehitiste puhul, nagu 
nõutakse vastavalt direktiivile 2008/xx/EÜ 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta 
ning käesoleva direktiivi artiklitele 6 ja 7;

c) teave kõnealuste ehitiste edendamiseks 
võetud meetmete kohta.

c) teave kõnealuste ehitiste edendamiseks 
võetud meetmete kohta;

c a) riiklikud, piirkondlikud või kohalikud 
programmid, et toetada energiatõhususe 
meetmeid, nagu maksusoodustused, 
rahastamisvahendid või vähendatud 
käibemaks.

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võivad sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded sisalduvad direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
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energiatõhususe tegevuskavades. energiatõhususe tegevuskavades.

3 a. Kahe kuu jooksul alates sellest, kui 
liikmesriik on artikli 3 kohaselt edastanud 
riikliku kava, võib komisjon, võttes 
täielikult arvesse subsidiaarsuse 
põhimõtet, kava või kava mõne aspekti 
tagasi lükata põhjusel, et selles ei järgita 
kõiki käesoleva artikli nõudeid. Sellisel 
juhul esitab liikmesriik ettepanekud kava 
muutmise kohta. Ühe kuu jooksul alates 
nende ettepanekute kättesaamisest teatab 
komisjon, et nõustub nendega, või nõuab 
edasisi konkreetseid muudatusi. Komisjon 
ja asjaomane liikmesriik võtavad kõik 
asjakohased meetmed, et jõuda riikliku 
kava suhtes kokkuleppele viie kuu jooksul 
alates esialgse edastamise kuupäevast. 

4. Komisjon kehtestab ühised põhimõtted 
selliste ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

5. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta selliste 
ehitiste arvu suurendamisel, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kõnealuse aruande alusel 
töötab komisjon välja kõnealuste ehitiste 
arvu suurendamise strateegia ja esitab 
vajaduse korral ettepanekud meetmete 
kohta.

5. 2016. aastaks avaldab komisjon aruande 
liikmesriikide edusammude kohta selliste 
ehitiste arvu suurendamisel, mille energia 
netotarve võrdub nulliga. Kõnealuse 
aruande alusel töötab komisjon välja 
kõnealuste ehitiste arvu suurendamise 
strateegia ja esitab vajaduse korral 
ettepanekud meetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Igal aastal moodustavad uued ehitised ligikaudu 1 % kõikidest ehitistest kokku. Kõnealuse 
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väikse protsendimäära puhul tuleks kasutada kõige uuemaid tehnoloogiaid energiatõhususe 
ja taastuvatest energiaallikatest pärit energia tähenduses, et uued ehitised aitaksid ELil 
jätkuvalt saavutada kliimamuutuste vähendamise eesmärke ja muutuda vähem sõltuvaks 
imporditavast, kallist ja raskesti kättesaadavast energiast. Kõnealuste tehnoloogiate 
kasutuselevõtmine on odavam ehitise rajamise algetapis.

Muudatusettepanek 321
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja
primaarenergiatarbimine on väikesed või 

puuduvad

Ehitised, mille primaarenergiatarbimine 
võrdub nulliga, ja energia ülejäägiga 
ehitised

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu suurendamiseks, 
mille süsinikdioksiidiheited ja
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Nad sätestavad eesmärgid selle 
kohta, kui suure protsendimäära peavad 
kõnealused ehitised 2020. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast.

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu suurendamiseks, 
mis vastavad ehitiste standarditele, mille 
primaarenergiatarbimine võrdub nulliga, 
või energia ülejäägiga ehitiste 
standarditele. Nad nõuavad, et hiljemalt 
2014. aastaks võrdub kõigi uute ehitiste 
primaarenergia tarve vähemalt nulliga.

Liikmesriigid nõuavad, et kõik uued 
ehitised ja olemasolevad oluliselt 
rekonstrueeritavad ehitised, kus asuvad 
riigiasutused, vastavad alates 2012. 
aastast vähemalt niisuguste ehitiste 
standarditele, mille primaarenergia tarve 
võrdub nulliga, võttes arvesse juhtivat 
rolli, mida riigiasutused peaksid etendama 
ehitiste energiatõhususe valdkonnas.

Liikmesriigid kehtestavad aastateks 2012, 
2015 ja 2020 siduvad eesmärgid ehitiste 
primaarenergia tarbe nulliga võrdumise 
või energia ülejäägi saavutamise kohta 
minimaalse protsendimäärana ehitiste 
koguarvust ja kogu kasulikust 
põrandapinnast. Kõnealused eesmärgid 
sätestatakse 2012. aastaks minimaalselt 
30 % ja 2015. aastaks 50 % ulatuses.
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Eraldi eesmärgid seatakse järgmiste 
kategooriate jaoks:

Eraldi siduvad eesmärgid seatakse 
järgmiste kategooriate jaoks:

a) uued ja renoveeritud elamud; a) olemasolevad elamud;

b) uued ja renoveeritud ehitised, mis ei ole 
elamud;

b) olemasolevad ehitised, mis ei ole 
elamud;

c) ehitised, milles asuvad riigiasutused.

Punktis c osutatud eesmärkide 
sätestamisel võtavad liikmesriigid arvesse 
juhtrolli, mida riigiasutused peaksid 
etendama ehitiste energiatõhususe 
valdkonnas.

Liikmesriigid tagavad, et kõik 
olemasolevad oluliselt rekonstrueeritavad 
ehitised vastavad hiljemalt 2018. aastaks 
vähemalt ehitiste primaarenergia tarbe 
nulliga võrdumise standarditele.

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille süsinikdioksiidiheited ja
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille primaarenergiatarbimine
võrdub nulliga ja mis annavad energia 
ülejääki;

b) protsendimäärana väljendatud vahe-
eesmärgid selle kohta, kui suure osa 
peavad kõnealused ehitised 2015. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast;

b) lõikes 1 täpsustatud siduvad vahe-
eesmärgid;

c) teave kõnealuste ehitiste edendamiseks 
võetud meetmete kohta. c) ülevaade kõigi kõnealuste ehitiste 

edendamiseks loodud poliitikate ja võetud 
meetmete kohta.

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võivad sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades.

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võivad sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades.

4. Komisjon kehtestab ühised põhimõtted 
selliste ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 

4. Komisjon määrab hiljemalt 2010. 
aastaks kindlaks ehitised, mille 
primaarenergiatarbimine võrdub nulliga 
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puuduvad. või mis annavad energia ülejääki.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

5. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta selliste 
ehitiste arvu suurendamisel, mille 
süsinikdioksiidiheited ja
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kõnealuse aruande alusel 
töötab komisjon välja kõnealuste ehitiste 
arvu suurendamise strateegia ja esitab 
vajaduse korral ettepanekud meetmete 
kohta.

5. Komisjon avaldab hiljemalt 31. juuniks 
2012 ja edaspidi iga kolme aasta tagant 
aruande liikmesriikide edusammude kohta 
selliste ehitiste arvu suurendamisel, mille 
primaarenergiatarbimine võrdub nulliga ja 
mis annavad energia ülejääki. Kõnealuse 
aruande alusel töötab komisjon välja 
kõnealuste ehitiste arvu suurendamise 
tegevuskava ja esitab vajaduse korral 
ettepanekud meetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Mõned liikmesriigid on juba võtnud vastu väga energiatõhusate ehitiste ambitsioonikad 
eesmärgid. Võttes arvesse kõnealuste ehitistega seotud majanduslikku, tööhõive- ja 
keskkonnaalast kasu, peaksid ka teised liikmesriigid samasugused eesmärgid püstitama.

Muudatusettepanek 322
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 

puuduvad

Energia ülejäägiga ehitised

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu suurendamiseks, 
mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Nad sätestavad eesmärgid selle 
kohta, kui suure protsendimäära peavad 
kõnealused ehitised 2020. aastal 

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu suurendamiseks, 
mis vastavad energia ülejäägiga ehitiste 
standarditele. Nad sätestavad siduvad 
eesmärgid selle kohta, kui suure 
protsendimäära peavad kõnealused ehitised 
2020. aastal moodustama ehitiste 
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moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast.

koguarvust ja kasulikust põrandapinnast.

Eraldi eesmärgid seatakse järgmiste 
kategooriate jaoks:

Eraldi siduvad eesmärgid seatakse 
järgmiste kategooriate jaoks:

a) uued ja renoveeritud elamud; a) uued ja renoveeritud elamud;

b) uued ja renoveeritud ehitised, mis ei ole 
elamud;

b) uued ja renoveeritud ehitised, mis ei ole 
elamud;

c) ehitised, milles asuvad riigiasutused. c) ehitised, milles asuvad riigiasutused.

Punktis c osutatud eesmärkide sätestamisel 
võtavad liikmesriigid arvesse juhtrolli, 
mida riigiasutused peaksid etendama 
ehitiste energiatõhususe valdkonnas.

Liikmesriigid tagavad, et kõik punktis c 
osutatud uued ja olemasolevad oluliselt 
rekonstrueeritavad ehitised vastavad 
alates 2012. aastast energia ülejäägiga 
ehitiste standarditele, võttes arvesse 
juhtrolli, mida riigiasutused peaksid 
etendama ehitiste energiatõhususe 
valdkonnas.

Liikmesriigid nõuavad, et kõik uued 
ehitised vastavad hiljemalt 2015. aastaks 
energia ülejäägiga ehitiste standarditele.
Liikmesriigid tagavad, et kõik 
olemasolevad oluliselt rekonstrueeritavad 
ehitised vastavad hiljemalt 2020. aastaks 
vähemalt energia ülejäägiga ehitiste 
standarditele.

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

a) liikmesriigi määratlus energia 
ülejäägiga ehitiste jaoks;

b) protsendimäärana väljendatud vahe-
eesmärgid selle kohta, kui suure osa 
peavad kõnealused ehitised 2015. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast;

b) protsendimäärana väljendatud siduvad 
vahe-eesmärgid selle kohta, kui suure osa 
peavad kõnealused ehitised 2015. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast;

c) teave kõnealuste ehitiste edendamiseks 
võetud meetmete kohta.

c) kokkuvõte kõigist kõnealuste ehitiste 
edendamiseks loodud poliitikatest ja 
võetud meetmetest.

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
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osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võivad sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades.

osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võivad sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades.

4. Komisjon kehtestab ühised põhimõtted 
selliste ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad.

4. Komisjon kehtestab hiljemalt 2010. 
aastaks energia ülejäägiga ehitiste ühise 
määratluse.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

5. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta selliste
ehitiste arvu suurendamisel, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kõnealuse aruande alusel 
töötab komisjon välja kõnealuste ehitiste 
arvu suurendamise strateegia ja esitab 
vajaduse korral ettepanekud meetmete 
kohta.

5. Komisjon avaldab hiljemalt 31. 
jaanuariks 2012 ja seejärel iga kolme 
aasta tagant aruande liikmesriikide 
edusammude kohta energia ülejäägiga 
ehitiste arvu suurendamisel. Kõnealuse 
aruande alusel töötab komisjon välja 
kõnealuste ehitiste arvu suurendamise 
tegevuskava ja esitab vajaduse korral 
ettepanekud meetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Mõned liikmesriigid on juba võtnud vastu väga energiatõhusate ehitiste ambitsioonikad 
eesmärgid. Võttes arvesse kõnealuste ehitistega seotud majanduslikku, tööhõive- ja 
keskkonnaalast kasu, peaksid ka teised liikmesriigid samasugused eesmärgid püstitama. 
Seetõttu on vaja kõige uuemate tehnoloogiate ja kõrgete standardite kohta selget tegevuskava.
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Muudatusettepanek 323
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad

Ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, või energiat tootvad ehitised

Or. fi

Muudatusettepanek 324
Anni Podimat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad

Ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ning energia ülejäägiga 
ehitised

Or. en

Selgitus

Energia ülejäägiga ehitised, mis toodavad rohkem energiat kui tarbivad, on tehniliselt juba 
teostatavad.

Muudatusettepanek 325
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 

Ehitised, mille energia lõpptarve on väike
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puuduvad või võrdub nulliga

Or. de

Selgitus

Tarbija jaoks ei ole oluline primaarenergia tarve, vaid energia lõpptarve – ainult seda on tal 
võimalik arvestilt vaadata, sealjuures ei ole vahet, kas elektrit toodetakse näiteks taastuvatest 
energiaallikatest või tuumaenergiast. Sama kehtib maagaasi kohta, mida on võimalik toota 
jäätmetest. Väikese energiatarbega majad tuleb sellisena algusest peale kavandada, sest 
vajalik moderniseerimine on väga kulukas. Seetõttu tuleks renoveeritud ehitised käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja jätta. Konkreetsed protsentides väljendatud nõuded ei ole 
samuti võimalikud, kui ei soovita tagasi plaanimajanduse juurde pöörduda.

Muudatusettepanek 326
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Nad sätestavad eesmärgid selle 
kohta, kui suure protsendimäära peavad 
kõnealused ehitised 2020. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast.

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, või energiat tootvate ehitiste 
arvu suurendamiseks. Nad sätestavad 
eesmärgid selle kohta, kui suure 
protsendimäära peavad kõnealused ehitised 
2020. aastal moodustama ehitiste 
koguarvust ja kasulikust põrandapinnast.

Eraldi eesmärgid seatakse järgmiste 
kategooriate jaoks:

Eraldi eesmärgid seatakse järgmiste 
kategooriate jaoks:

a) uued ja renoveeritud elamud; a) uued ja renoveeritud elamud;

b) uued ja renoveeritud ehitised, mis ei ole 
elamud;

b) uued ja renoveeritud ehitised, mis ei ole 
elamud;

c) ehitised, milles asuvad riigiasutused. c) ehitised, milles asuvad riigiasutused.
Punktis c osutatud eesmärkide sätestamisel 
võtavad liikmesriigid arvesse juhtrolli, 
mida riigiasutused peaksid etendama 
ehitiste energiatõhususe valdkonnas.

Punktis c osutatud eesmärkide sätestamisel 
võtavad liikmesriigid arvesse juhtrolli, 
mida riigiasutused peaksid etendama 
ehitiste energiatõhususe valdkonnas.

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
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muu hulgas järgmisi elemente: muu hulgas järgmisi elemente:
a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja energiat tootvate ehitiste 
jaoks;

b) protsendimäärana väljendatud vahe-
eesmärgid selle kohta, kui suure osa 
peavad kõnealused ehitised 2015. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast;

b) protsendimäärana väljendatud vahe-
eesmärgid selle kohta, kui suure osa 
peavad kõnealused ehitised 2015. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast;

c) teave kõnealuste ehitiste edendamiseks 
võetud meetmete kohta.

c) teave kõnealuste ehitiste edendamiseks 
võetud meetmete kohta.

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võivad sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades.

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võivad sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades.

4. Komisjon kehtestab ühised põhimõtted 
selliste ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad.

4. Komisjon kehtestab ühised põhimõtted 
selliste ehitiste, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja energiat tootvate ehitiste 
määratlemiseks.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid selle täiendamise teel, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

5. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta selliste 
ehitiste arvu suurendamisel, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kõnealuse aruande alusel töötab 
komisjon välja kõnealuste ehitiste arvu 
suurendamise strateegia ja esitab vajaduse 
korral ettepanekud meetmete kohta.

5. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta selliste 
ehitiste, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja energiat tootvate ehitiste 
arvu suurendamisel. Kõnealuse aruande 
alusel töötab komisjon välja kõnealuste 
ehitiste arvu suurendamise strateegia ja 
esitab vajaduse korral ettepanekud 
meetmete kohta.

Or. fi
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Muudatusettepanek 327
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu suurendamiseks, 
mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Nad sätestavad eesmärgid selle 
kohta, kui suure protsendimäära peavad 
kõnealused ehitised 2020. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast.

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille energia lõpptarve 
on väike või võrdub nulliga.

Eraldi eesmärgid seatakse järgmiste 
kategooriate jaoks:

Eraldi mittesiduvad eesmärgid seatakse 
järgmiste kategooriate jaoks:

a) uued ja renoveeritud elamud; a) uued elamud;
b) uued ja renoveeritud ehitised, mis ei ole 
elamud;

b) uued ehitised, mis ei ole elamud;

c) ehitised, milles asuvad riigiasutused. c) ehitised, milles asuvad riigiasutused.

Punktis c osutatud eesmärkide 
sätestamisel võtavad liikmesriigid arvesse 
juhtrolli, mida riigiasutused peaksid 
etendama ehitiste energiatõhususe 
valdkonnas.

Or. de

Selgitus

Tarbija jaoks ei ole oluline primaarenergia tarve, vaid energia lõpptarve – ainult seda on tal 
võimalik arvestilt vaadata, sealjuures ei ole vahet, kas elektrit toodetakse näiteks taastuvatest 
energiaallikatest või tuumaenergiast. Sama kehtib maagaasi kohta, mida on võimalik toota 
jäätmetest. Väikese energiatarbega majad tuleb sellisena algusest peale kavandada, sest 
vajalik moderniseerimine on väga kulukas. Seetõttu tuleks renoveeritud ehitised käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja jätta. Konkreetsed protsentides väljendatud nõuded ei ole 
samuti võimalikud, kui ei soovita tagasi plaanimajanduse juurde pöörduda.
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Muudatusettepanek 328
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu suurendamiseks, 
mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Nad sätestavad eesmärgid selle 
kohta, kui suure protsendimäära peavad 
kõnealused ehitised 2020. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast.

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste uute ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ning selliste olemasolevate 
ehitiste arvu suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidi heide ja primaarenergia 
tarve on väikesed või võrduvad võimaluse 
korral nulliga. Uute ehitiste suhtes 
kehtestavad liikmesriigid etapiviisiliselt 
ehitusstandardiks süsinikdioksiidi heite ja 
primaarenergia tarbe, mis võrdub nulliga. 
Olemasolevate ehitiste puhul sätestavad 
nad eesmärgid selle kohta, kui suure 
protsendimäära peavad kõnealused ehitised 
2020. aastal moodustama ehitiste 
koguarvust ja kasulikust põrandapinnast.

Or. en

Selgitus

Kõigi uute ehitiste ehitamine viisil, et nii süsihappegaasi heide kui ka primaarenergia tarve 
oleks väike või võrduks nulliga, aitab kiirendada ehitiste energiatõhususe saavutamist.

Muudatusettepanek 329
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu suurendamiseks, 
mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad energia ülejäägiga ehitiste ja 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
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puuduvad. Nad sätestavad eesmärgid selle 
kohta, kui suure protsendimäära peavad 
kõnealused ehitised 2020. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast.

primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Nad sätestavad eesmärgid selle 
kohta, kui suure protsendimäära peavad 
kõnealused ehitised 2020. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste arvu suurendamiseks, 
mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Nad sätestavad eesmärgid selle 
kohta, kui suure protsendimäära peavad 
kõnealused ehitised 2020. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast.

1. Liikmesriigid kehtestavad riiklikud 
kavad selliste ehitiste ja ökokvartalite arvu 
suurendamiseks, mille
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Nad sätestavad eesmärgid selle 
kohta, kui suure protsendimäära peavad 
kõnealused ehitised 2020. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada ökokvartalite tekkimist. Kohalik tasand 
võimaldab tegelikult soodustada sektoritevahelist sünergiat, selleks et kasutada parimal 
võimalikul viisil kättesaadavaid ressursse – biomassi, geotermilist energiat, elektrienergia 
tootmisel eralduva soojuse kasutamist (koostootmine), tööstuses vältimatu kõrvaltootena 
toodetavat soojust – ning edendada väikese primaarenergia tarbega ehitisi.
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Muudatusettepanek 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et täita eesmärki seoses uute ja 
rekonstrueeritud ehitistega, mis vastavad 
energiatõhususe nõuetele, tuleb riiklikes 
kavades sätestada järgmist:
– mahualased soodustused ülekantavate 
krediitide näol, mis antakse ehitajatele 
ehitusmahtude suurendamiseks ja mis 
tuleb kulutada samas piirkonnas 
asuvatele uutele ehitistele;
– ajalooliste ehitiste puhul nähakse ette 
uute ja olemasolevate ehitiste jaoks 
mõeldud soodustustest suuremad 
soodustused;
– luuakse süsteem, mille abil väljastada 
ehitiste haldajatele ülekantavad 
sertifikaadid halduse kohta, mis 
võimaldab saavutada ja säilitada saadud 
energiasäästu tasemeid. Seevastu ehitiste 
haldajatelt, kellel ei õnnestu sätestatud 
energiatõhususe nõudeid saavutada ega 
säilitada, nõutakse sertifikaatide 
omandamist turul;
– vähendatakse objekti arendustasusid;
– kiirendatakse ja lihtsustatakse lubade 
andmise korda ehitustegevusele, mis on 
seotud ehitiste või aladega, mille puhul 
rakendatakse energiasäästu meetmeid;
– vähendatakse kinnisvara maksustamist.

Or. it

Selgitus

Riiklikes kavades tuleb määrata kindlaks meetmed, mille abil on võimalik saavutada nii uute 
kui ka rekonstrueeritavate ehitiste energiatõhususe täitmise eesmärke.
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Muudatusettepanek 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) tööstusalad. 

Or. it

Selgitus

Euroopas on palju vananenud tööstushooneid. Liikmesriigid peaksid toetama nende 
kasutuselt kõrvaldamist ja lammutamist, et võtta kasutusele uued suure energiatõhususega 
hooned.

Muudatusettepanek 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viidates punktile c a, peaksid liikmesriigid 
toetama neid era- ja/või avaliku sektori 
omanikke vananenud tööstushoonete 
kasutuselt kõrvaldamisel, kes on 
huvitatud oma tegevuse üleviimisest 
uutesse suure energiatõhususega 
hoonetesse, tehes kindlaks piirkonnad või
kinnistud, mis aladena sobivad (võttes 
arvesse nende infrastruktuuri ja/või 
teenuste olemasolu) kõnealusteks 
uuendatud tootmisrajatisteks. 
Liikmesriigid peaksid lisaks näitama ära 
teenindus-, tootmis- ja äripiirkonnad ning 
-kinnistud, kuhu oleks kõige asjakohasem 
koondada väikese energiavajadusega 
ehitiste rajamine.

Or. it
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Selgitus

Euroopas on palju vananenud tööstushooneid. Liikmesriigid peaksid toetama nende 
kasutuselt kõrvaldamist ja lammutamist, et võtta kasutusele uued suure energiatõhususega 
hooned.

Muudatusettepanek 334
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et nende endi 
ehitised ning riigiasutuste ja avaliku 
sektori osalusega asutuste ehitised 
lisataks energiatõhususe ja taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise näidisprojektidesse, ning 
kohaldavad kõnealuste ehitiste suhtes 
alates 2012. aastast energia ülejäägi 
standardeid.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – kolmas b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid edendavad alates 2012. 
aastast aktiivselt uute ehitiste puhul 
energia ülejäägi standardeid.
Alates 2015. aastast sätestavad 
liikmesriigid kõigi oluliselt 
rekonstrueeritavate ehitiste suhtes 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise protsendimäära.

Or. en
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Muudatusettepanek 336
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille energia lõpptarve on väike või
võrdub nulliga;

b) protsendimäärana väljendatud vahe-
eesmärgid selle kohta, kui suure osa 
peavad kõnealused ehitised 2015. aastal 
moodustama ehitiste koguarvust ja 
kasulikust põrandapinnast;

c) teave kõnealuste ehitiste edendamiseks 
võetud meetmete kohta.

c) teave kõnealuste ehitiste edendamiseks 
võetud meetmete kohta.

Or. de

Selgitus

Tarbija jaoks ei ole oluline primaarenergia tarve, vaid energia lõpptarve – ainult seda on tal 
võimalik arvestilt vaadata, sealjuures ei ole vahet, kas elektrit toodetakse näiteks taastuvatest 
energiaallikatest või tuumaenergiast. Sama kehtib maagaasi kohta, mida on võimalik toota 
jäätmetest. Väikese energiatarbega majad tuleb sellisena algusest peale kavandada, sest 
vajalik moderniseerimine on väga kulukas. Seetõttu tuleks renoveeritud ehitised käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja jätta. Konkreetsed protsentides väljendatud nõuded ei ole 
samuti võimalikud, kui ei soovita tagasi plaanimajanduse juurde pöörduda.
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Muudatusettepanek 337
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

2. Liikmesriigid töötavad koos asjaomaste 
kohalike ja piirkondlike asutustega välja 
lõikes 1 osutatud riikliku kava, mis 
sisaldab muu hulgas järgmisi elemente:

Or. en

Selgitus

Tuleb kaasata kohalikud ja piirkondlikud asutused.

Muudatusettepanek 338
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
avalik-õiguslike asutuste ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist ning muu hulgas järgmisi 
elemente:

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus ja asjakohane konsulteerimine on olulised, et tagada edukas avaliku sektori 
juhtiv roll, mida kavandatavas uuesti sõnastatud direktiivis soovitakse saavutada. 
Sidusrühmad on otsene allikas mis tahes kavandatavate meetmete tehnilise teostatavuse 
hindamiseks vajaliku teabe ja nõuannete saamiseks ning nad võivad anda väärtuslikku teavet 
tõhusamate ja pikaajaliste parenduste väljatöötamiseks ehitiste energiatõhususe valdkonnas.
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Muudatusettepanek 339
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava 
koostatakse koostöös kohalike ja 
piirkondlike asutustega ning see sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse kohalike ja piirkondlike riigiasutuste konkreetset rolli kõnealuste ehitiste 
arendamisel, tuleks käesolevas direktiivis sätestada kohalike ja piirkondlike asutuste 
kaasamine riiklike kavade koostamisse.

Muudatusettepanek 340
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni mõju hindamise kohaselt on määratlused ja arvutusmeetodid selliste ehitiste jaoks, 
mille süsinikdioksiidi heide ja primaarenergia tarve on väikesed või võrduvad nulliga, 
liikmesriigiti väga erinevad. Ühised määratlused peaksid aitama kiirendada kogu ELis 
väikese energiatarbe ja süsinikdioksiidi heitega ehitiste standardite kohaldamist.



PE421.132v02-00 90/107 AM\772875ET.doc

ET

Muudatusettepanek 341
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

a) liikmesriigi määratlus energia 
ülejäägiga ehitiste ja selliste ehitiste jaoks, 
mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

Or. en

Muudatusettepanek 342
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) riigi ja piirkondliku tasandi 
geograafiline teave ehitistel olevate või 
ehitistesse integreeritud olemasolevate 
kohapealsete taastuva energia seadmete 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 343
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) teave avalike või avaliku sektori 
osalusega ehitiste kohta, mis vastavad 
energia ülejäägi standarditele, ning 
avalike ja avaliku sektori osalusega 
ehitiste kohta, mille süsinikdioksiidi heide 
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ja primaarenergia tarve on väikesed või 
võrduvad nulliga;

Or. en

Muudatusettepanek 344
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võivad sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades.

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võivad sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades. Komisjon 
võib kolme kuu jooksul pärast seda, kui 
liikmesriik on esitanud riikliku kava, 
nõuda liikmesriigilt muudetud kava 
esitamist põhjusel, et olemasolev kava ei 
sisalda kõiki vajalikke sätteid. Sellisel 
juhul esitab liikmesriik kava muutmise 
ettepanekud, mille komisjon peab enne 
kava vastuvõtmist heaks kiitma.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
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komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võivad sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades.

komisjonile iga viie aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võivad sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades.

Or. de

Selgitus

Aruande esitamise kohustus iga viie aasta järel on piisav.

Muudatusettepanek 346
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab ühised põhimõtted
selliste ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad.

4. Komisjon kehtestab selliste ehitiste 
ühised määratlused, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad.

Or. en

Selgitus

Komisjoni mõju hindamise kohaselt on määratlused ja arvutusmeetodid selliste ehitiste jaoks, 
mille süsinikdioksiidi heide ja primaarenergia tarve on väikesed või võrduvad nulliga, 
liikmesriigiti väga erinevad. Ühised määratlused peaksid aitama kiirendada kogu ELis 
väikese energiatarbe ja süsinikdioksiidi heitega ehitiste standardite kohaldamist.
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Muudatusettepanek 347
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab ühised põhimõtted 
selliste ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad.

4. Komisjon kehtestab ühised põhimõtted 
energia ülejäägiga ehitiste ja selliste 
ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab ühised põhimõtted 
selliste ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad.

4. Komisjon kehtestab ühised põhimõtted 
selliste ehitiste määratlemiseks, mille 
energia lõpptarve on väike või võrdub 
nulliga.

Or. de

Selgitus

Tarbija jaoks ei ole oluline primaarenergia tarve, vaid energia lõpptarve – ainult seda on tal 
võimalik arvestilt vaadata, sealjuures ei ole vahet, kas elektrit toodetakse näiteks taastuvatest 
energiaallikatest või tuumaenergiast. Sama kehtib maagaasi kohta, mida on võimalik toota 
jäätmetest.
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Muudatusettepanek 349
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsinikdioksiidi heite arvuline näitaja 
arvutatakse vastavalt I lisale.

Or. fr

Selgitus

Ühtluse huvides ja niisuguste hoonete ühtlustatud määratluste kehtestamiseks on oluline võtta 
arvesse ühtset süsinikdioksiidi heite arvulist näitajat, millele on osutatud I lisas.

Muudatusettepanek 350
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta selliste 
ehitiste arvu suurendamisel, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kõnealuse aruande alusel töötab 
komisjon välja kõnealuste ehitiste arvu 
suurendamise strateegia ja esitab vajaduse 
korral ettepanekud meetmete kohta.

5. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta energia 
ülejäägiga ehitiste ja selliste ehitiste arvu 
suurendamisel, mille süsinikdioksiidiheited 
ja primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kõnealuse aruande alusel töötab 
komisjon välja kõnealuste ehitiste arvu 
suurendamise strateegia ja esitab vajaduse 
korral ettepanekud meetmete kohta.

Or. en



AM\772875ET.doc 95/107 PE421.132v02-00

ET

Muudatusettepanek 351
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta selliste 
ehitiste arvu suurendamisel, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kõnealuse aruande alusel 
töötab komisjon välja kõnealuste ehitiste 
arvu suurendamise strateegia ja esitab 
vajaduse korral ettepanekud meetmete 
kohta.

5. Komisjon avaldab aruande 
liikmesriikide edusammude kohta selliste 
ehitiste arvu suurendamisel, mille energia 
lõpptarve on väike või võrdub nulliga. 
Kõnealuse aruande alusel töötab komisjon 
välja kõnealuste ehitiste arvu suurendamise 
strateegia ja esitab vajaduse korral 
ettepanekud meetmete kohta.

Or. de

Selgitus

Tarbija jaoks ei ole oluline primaarenergia tarve, vaid energia lõpptarve – ainult seda on tal 
võimalik arvestilt vaadata, sealjuures ei ole vahet, kas elektrit toodetakse näiteks taastuvatest 
energiaallikatest või tuumaenergiast. Sama kehtib maagaasi kohta, mida on võimalik toota 
jäätmetest.

Muudatusettepanek 352
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon lubab liikmeriikidel, kellel 
on kasutamata Ühtekuuluvusfondi 
vahendeid ja kes on täielikult ära 
kasutanud neile Euroopa 
Regionaalarengu Fondist eraldatud 
rahalised vahendid, kaasa arvatud 
eluasemesektori jaoks eraldatud 
vahendid, kanda osa kõnealustest 
kasutamata struktuurivahenditest üle 
piirkondadele ehitiste rekonstrueerimiseks 
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tehtavate investeeringute jaoks, et täita 
energiatõhususe nõudeid ja võimaldada 
ehitistes paremini kasutada taastuvat 
energiat.

Or. pl

Selgitus

Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid on jaotatud üksikpiirkondadele ja neid 
kasutatakse väga sageli. See ei kehti aga struktuurifondide vahendite kohta, mis on muu 
hulgas mõeldud ühtekuuluvuse parandamiseks Euroopa keskkonna ja infrastruktuuri 
valdkonnas. Ehitiste rekonstrueerimine ja termiline ajakohastamine on täielikult kooskõlas 
kõigis liikmesriikides võetavate keskkonnasõbralike meetmetega.

Muudatusettepanek 353
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Rahaline toetus

1. 30. juuniks 2009 esitab komisjon 
asjakohased ettepanekud 
finantsmehhanismide loomiseks, selleks et 
toetada artiklites 5 ja 9 esitatud nõuete 
rakendamist. Kõnealused ettepanekud 
sisaldavad järgmist:
a) summa eraldamine Euroopa 
Regionaalarengu Fondi eraldisest, mida 
on võimalik kasutada energiatõhususse ja 
taastuvenergiasse investeerimise 
toetamiseks määruse (EÜ) nr 1080/2006 
artikli 7 kohaselt. Kõnealune summa 
moodustab vähemalt 15 % kogueraldisest;
b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
projektide abikõlblikkuse laiendamine 
Euroopa Regionaalarengu Fondist 
toetuse saamisel, vähemalt nii, et 
energiatõhususe parandamine ja 
taastuvenergia eluasemesektoris 
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muutuvad abikõlblikuks kõigi 
liikmesriikide puhul;
c) muude ühenduse rahaliste vahendite 
kasutamine, et toetada energiatõhususega 
seotud teadus- ja arendustegevust, 
teabekampaaniaid ja koolitust;
d) ELi majanduse elavdamise kava 
raames antava rahalise abi osaline 
kasutamine, eriti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr xx/xxxx, 
millega luuakse abikava majanduse 
elavdamiseks ühenduse finantsabi 
andmisega energeetikaprojektidele, 
alusel, et luua mitmemiljardiline madala 
intressimääraga laenutagatiste kava 
energiatõhususe ja taastuvate 
energiaallikate jaoks, eriti ehitussektoris; 
e) aruka energeetikaprogrammi (Euroopa 
programm, millega luuakse tehnilise abi 
kaudu vajalikud teadmiste struktuurid, 
keskendudes eelkõige Euroopa linnadele 
ja piirkondadele) kasutamine;
f) Euroopa Komisjoni, Euroopa 
Investeerimisfondi ja vajaduse korral 
liikmesriikide poolt energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi loomine, mille 
eesmärk on võtta 2020. aastaks kasutusele 
edasised avaliku sektori rahalised 
vahendid ja erainvesteeringud keskmiste 
ja väikesemahuliste energiatõhususe ja 
taastuvenergia projektide jaoks, mida 
rakendatakse liikmesriikides käesoleva 
direktiivi rakendamisel;
e) ehitiste energiatõhususe 
parandamisega seotud ning 
taastuvenergia teenuste ja toodete 
käibemaksu vähendamine või selle 
kaotamine. 
2. Liikmesriigid rakendavad ühte või 
mitut rahalise toetuse mehhanismi.
3. Rahalised või maksusoodustused 
toetavad energiamärgisele kantud 
soovituste rakendamist.

Or. en
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Selgitus

On vaja määratleda ehitistesse tehtavate vajalike investeeringute rahastamisallikad.

Muudatusettepanek 354
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Rahaline toetus

1. 30. juuniks 2010 esitab komisjon 
asjakohased ettepanekud 
finantsmehhanismide loomiseks, et 
toetada artiklites 5 ja 9 sätestatud nõuete 
rakendamist. Kõnealused ettepanekud 
sisaldavad järgmist:
a) suurendatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondi eraldiste 
maksimumsummat, mida on võimalik 
kasutada energiatõhususse, sealhulgas 
kaugküttesse ja -jahutusse ning 
taastuvenergiasse investeerimise 
toetamiseks määruse (EÜ) nr 1080/2006 
artikli 7 kohaselt. Maksimumsummat 
tõstetakse vähemalt 15 %-ni 
kogueraldisest;
b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
projektide abikõlblikkuse laiendamine 
Euroopa Regionaalarengu Fondist 
toetuse saamisel, vähemalt nii, et 
energiatõhususe parandamine ja 
taastuvenergia eluasemesektoris 
muutuvad abikõlblikuks kõigi 
liikmesriikide puhul;
c) muude ühenduse rahaliste vahendite 
kasutamine, et toetada energiatõhususega 
seotud teadus- ja arendustegevust, 
teabekampaaniaid ja koolitust; 
d) Euroopa Komisjoni, Euroopa 
Investeerimisfondi ja liikmesriikide poolt 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi 
loomine, mille eesmärk on mobiliseerida 
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2020. aastaks avaliku sektori rahalised 
vahendid ja erainvesteeringud 
energiatõhususe ja taastuvenergia 
projektide jaoks, mida rakendatakse 
liikmesriikides käesoleva direktiivi 
rakendamisel;
e) ehitiste energiatõhususe 
parandamisega seotud teenuste ja toodete 
käibemaksu vähendamine.
2. Liikmesriigid rakendavad ühte või 
mitut V lisas loetletud rahalise toetuse 
mehhanismi. Artiklis 10 osutatud 
energiamärgistel näidatakse, millised 
mehhanismid on kättesaadavad, selleks et 
rahastada asjaomaste ehitiste 
energiatõhususe kulutõhusaks 
parandamiseks antud soovituste 
elluviimist.
3. Rahalised või maksusoodustused 
toetavad energiamärgisele kantud 
soovituste rakendamist.
4. Lõigete 1 ja 2 nõuete rakendamisel 
rakendavad komisjon ja liikmesriigid 
eelkõige meetmeid, mille eesmärk on 
toetada investeeringuid energiatõhususe 
suurendamisse nende puhul, keda 
ohustab energiapuudus, kaasa arvatud 
energiatõhususe lepingud.

Or. en

Selgitus

Rahalise toetuse puhul peaks muudatusettepanek keskenduma eriti kaugküttele ja -jahutusele, 
mis mängivad ressursitõhusamate ehitiste arendamisel strateegilist rolli.

Muudatusettepanek 355
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
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Rahaline toetus

1. 30. juuniks 2010 esitab komisjon 
asjakohased ettepanekud 
finantsmehhanismide loomiseks, et 
toetada artiklites 5 ja 9 sätestatud nõuete 
rakendamist. Kõnealused ettepanekud 
sisaldavad järgmist:
a) suurendatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondi eraldiste 
maksimumsummat, mida on võimalik 
kasutada energiatõhususse, sealhulgas 
kaugküttesse ja -jahutusse ning 
taastuvenergiasse investeerimise 
toetamiseks määruse (EÜ) nr 1080/2006 
artikli 7 kohaselt. Maksimumsummat 
tõstetakse vähemalt 15 %-ni 
kogueraldisest;
b) energiatõhususe, sealhulgas kaugkütte 
ja -jahutuse ja taastuvenergia projektide 
abikõlblikkuse laiendamine Euroopa 
Regionaalarengu Fondist toetuse 
saamisel, vähemalt nii, et energiatõhususe 
parandamine ja taastuvenergia 
eluasemesektoris muutuvad abikõlblikuks 
kõigi liikmesriikide puhul;
c) muude ühenduse rahaliste vahendite 
kasutamine, et toetada energiatõhususega 
seotud teadus- ja arendustegevust, 
teabekampaaniaid ja koolitust; 
d) Euroopa Komisjoni, Euroopa 
Investeerimisfondi ja liikmesriikide poolt 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi 
loomine, mille eesmärk on mobiliseerida 
2020. aastaks avaliku sektori rahalised 
vahendid ja erainvesteeringud 
energiatõhususe ja taastuvenergia 
projektide jaoks, mida rakendatakse 
liikmesriikides käesoleva direktiivi 
rakendamisel;
e) ehitiste energiatõhususe 
parandamisega seotud teenuste ja toodete 
käibemaksu vähendamine.
2. Liikmesriigid rakendavad ühte või 
mitut V lisas loetletud rahalise toetuse 
mehhanismi. Artiklis 10 osutatud 
energiamärgistel näidatakse, millised 
mehhanismid on kättesaadavad, selleks et 
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rahastada asjaomaste ehitiste 
energiatõhususe kulutõhusaks 
parandamiseks antud soovituste 
elluviimist.
3. Rahalised või maksusoodustused 
toetavad energiamärgisele kantud 
soovituste rakendamist.
4. Lõigete 1 ja 2 nõuete rakendamisel 
rakendavad komisjon ja liikmesriigid 
eelkõige meetmeid, mille eesmärk on 
toetada investeeringuid energiatõhususe 
suurendamisse nende puhul, keda 
ohustab energiapuudus, kaasa arvatud 
energiatõhususe lepingud.

Or. xm

Selgitus

Raportööri ettepanekut uue artikli lisamiseks toetatakse, kuid selle punkte 1 a ja b tuleks siiski 
täiendada kaugkütte ja -jahutusega. Kaugküttel ja -jahutusel on energiatõhusate ehitiste 
arendamisel tähtis osa.

Muudatusettepanek 356
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a
Rahaline toetus

1. 30. juuniks 2010 esitab komisjon 
asjakohased ettepanekud 
finantsmehhanismide loomiseks, et 
toetada artiklites 5 ja 9 sätestatud nõuete 
rakendamist. Kõnealused ettepanekud 
sisaldavad järgmist:
a) suurendatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondi eraldiste 
maksimumsummat, mida on võimalik 
kasutada energiatõhususse, sealhulgas 
kaugküttesse ja -jahutusse ning 
taastuvenergiasse investeerimise 
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toetamiseks määruse (EÜ) nr 1080/2006 
artikli 7 kohaselt. Maksimumsummat 
tõstetakse vähemalt 15 %-ni 
kogueraldisest;
b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
projektide abikõlblikkuse laiendamine 
Euroopa Regionaalarengu Fondist 
toetuse saamisel, vähemalt nii, et 
energiatõhususe parandamine ja 
taastuvenergia eluasemesektoris 
muutuvad abikõlblikuks kõigi 
liikmesriikide puhul;
c) muude ühenduse rahaliste vahendite 
kasutamine, et toetada energiatõhususega 
seotud teadus- ja arendustegevust, 
teabekampaaniaid ja koolitust;
d) Euroopa Komisjoni, Euroopa 
Investeerimisfondi ja liikmesriikide poolt 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi 
loomine, mille eesmärk on mobiliseerida 
2020. aastaks avaliku sektori rahalised 
vahendid ja erainvesteeringud 
energiatõhususe ja taastuvenergia 
projektide jaoks, mida rakendatakse 
liikmesriikides käesoleva direktiivi 
rakendamisel;
e) ehitiste energiatõhususe 
parandamisega seotud toodete ja teenuste 
käibemaksu vähendamine.
2. Liikmesriigid rakendavad ühte või 
mitut V lisas loetletud rahalise toetuse 
mehhanismi. Artiklis 10 osutatud 
energiamärgistel näidatakse, millised 
mehhanismid on kättesaadavad, selleks et 
rahastada asjaomaste ehitiste 
energiatõhususe kulutõhusaks 
parandamiseks antud soovituste 
elluviimist.

Or. en

Selgitus

Raportööri kasutatud mõiste „energiapuudus” asemel soovitatakse kasutada mõistet 
„eluaseme energiapuudus”, et vältida segiajamist juurdepääsu puudumisega energia 
infrastruktuurile, mida mõnikord nimetatakse ka energiapuuduseks.
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Muudatusettepanek 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a
Rahaline toetus

1. 30. juuniks 2010 esitab komisjon 
asjakohased ettepanekud 
finantsmehhanismide loomiseks, et 
toetada artiklites 5 ja 9 sätestatud nõuete 
rakendamist. Kõnealused ettepanekud 
sisaldavad järgmist:
a) suurendatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondi eraldiste 
maksimumsummat, mida on võimalik 
kasutada energiatõhususse, sealhulgas 
kaugküttesse ja -jahutusse ning 
taastuvenergiasse investeerimise 
toetamiseks määruse (EÜ) nr 1080/2006 
artikli 7 kohaselt. Maksimumsummat 
suurendatakse vähemalt 15 %-ni 
kogueraldisest;
b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
projektide abikõlblikkuse laiendamine 
Euroopa Regionaalarengu Fondist 
toetuse saamisel, vähemalt nii, et 
energiatõhususe parandamine ja 
taastuvenergia eluasemesektoris 
muutuvad abikõlblikuks kõigi 
liikmesriikide puhul;
c) muude ühenduse rahaliste vahendite 
kasutamine, et toetada energiatõhususega 
seotud teadus- ja arendustegevust, 
teabekampaaniaid ja koolitust;
d) suurem juurdepääs Euroopa 
Investeerimispanga laenudele, kaasa 
arvatud kõnealuste laenude 25 miljoni 
euro suuruse alammäära vähendamine, 
mille eesmärk on mobiliseerida avaliku 
sektori raha ja erainvesteeringuid 
liikmesriikides käesoleva direktiivi 
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rakendamisel elluviidavate 
energiatõhususe ja taastuvenergia 
projektide jaoks;
e) ehitiste energiatõhususe 
parandamisega seotud teenuste ja toodete 
ning taastuvenergia teenuste ja toodete 
käibemaksu vähendamine, selleks et 
edendada taastuvenergia suuremat 
kasutamist ehitistes.
2. Liikmesriigid rakendavad ühte või 
mitut V lisas loetletud rahalise toetuse 
mehhanismi. Artiklis 10 osutatud 
energiamärgistel näidatakse, millised 
mehhanismid on kättesaadavad, selleks et 
rahastada asjaomaste ehitiste 
energiatõhususe kulutõhusaks 
parandamiseks antud soovituste 
elluviimist.
3. Rahalised või maksusoodustused 
toetavad energiamärgisele kantud 
soovituste rakendamist.
4. Lõigete 1 ja 2 nõuete elluviimisel 
rakendavad komisjon ja liikmesriigid
eelkõige meetmeid, mille eesmärk on 
toetada investeeringuid energiatõhususe 
suurendamisse nende puhul, keda 
ohustab energiapuudus, kaasa arvatud 
energiatõhususe lepingud.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi ambitsioonikas eesmärk on nõuda rahalist toetust nii ELilt kui ka 
liikmesriikidelt endilt. Siiski tuleb jätta liikmesriikidele õigus otsustada, millised 
finantsmehhanismid on nende jaoks võimalikud ja kõige tõhusamad.
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Muudatusettepanek 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a
Rahalised soodustused ja turu 

sekkumine
1. Liikmesriigid koostavad riiklikud 
aruanded riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil vastuvõetud rahaliste ja 
maksusoodustuste kohta, et edendada nii 
uute kui ka olemasolevate ehitiste 
suuremat energiatõhusust. Kõnealused 
aruanded sisaldavad kavasid niisuguste 
soodustuste tulevaseks arendamiseks.
2. Liikmesriigid koostavad riiklikud 
aruanded uute ja olemasolevate ehitiste 
energiatõhususse tehtavate 
investeeringute õiguslike ja turutõkete 
kohta. Riiklikele aruannetele lisatakse 
üksikasjad meetmete kohta, mille 
liikmesriigid on võtnud kõnealuste tõkete 
vähendamiseks.
3. Liikmesriigid esitavad lõigetes 1 ja 2 
osutatud riiklikud aruanded komisjonile, 
lisades need direktiivi 2006/32/EÜ artikli 
14 lõikes 2 osutatud energiatõhususe 
tegevuskavadesse. Seejärel jätkavad nad 
riiklike kavade esitamist komisjonile iga 
kolme aasta järel.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid komisjonile aru andma oma jõupingutuste kohta turutõkete vastu 
võitlemisel, suurendades maja- ja korteriomanikele mõeldud rahalisi ja maksusoodustusi, 
selleks et rekonstrueerida olemasolevaid ehitisi, mis aitab suurendada energiatõhusust, või 
selleks et ehitada uusi energiatõhusaid ehitisi.
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Muudatusettepanek 359
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Turutõkete kõrvaldamine

1. Liikmesriigid koostavad riiklikud kavad 
tõkete kõrvaldamiseks riiklikest ehitus-, 
üüri- ja muinsuskaitsealastest 
õigusaktidest ning rahaliste soodustuste 
andmiseks energiatõhusust suurendavate 
investeeringute tegemiseks uutesse ja 
olemasolevatesse ehitistesse.
2. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud riiklikud kavad komisjonile 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ja esitavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
riiklike kavade rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Riiklikud kavad ja 
eduaruanded võib lisada vastavalt 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 14 lõikele 2 
koostatud energiatõhususe 
tegevuskavadele.

Or. de

Selgitus

Liikmesriike tuleks kutsuda üles andma täiendavaid rahalisi soodustusi, näiteks 
maksuõiguses, ning kõrvaldama ehitus-, üüri- ja muinsuskaitsealastes õigusaktides olevad 
tõkked. Sama kehtib ka näiteks kriteeriumide suhtes, mis käsitlevad energiasäästliku 
ajakohastamise meetmeid ja kaitse all olevate ehitiste moderniseerimise nõudeid.
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Muudatusettepanek 360
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Turutõkete kõrvaldamine

1. Liikmesriigid koostavad riiklikud kavad 
tõkete kõrvaldamiseks riiklikest ehitus- ja 
üürialastest õigusaktidest ning rahaliste 
soodustuste andmiseks energiatõhusust 
suurendavate investeeringute tegemiseks 
uutesse ja olemasolevatesse ehitistesse.
2. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud kavad komisjonile hiljemalt 30. 
juuniks 2011 ja esitavad komisjonile iga 
viie aasta järel aruande riiklike kavade 
rakendamisel tehtud edusammude kohta. 
Riiklikud kavad ja eduaruanded võib 
lisada vastavalt direktiivi 2006/32/EÜ 
artikli 14 lõikele 2 koostatud 
energiatõhususe tegevuskavadele.

Or. de

Selgitus

Sellisel viisil tagatakse, et liikmesriikidel on võimalik üksteiselt õppida ja vahetada oma 
soodustussüsteemide tulemuslikkuse kohta kogemusi. Pikka planeerimis- ja teostamisaega 
silmas pidades piisab kohustusest esitada aruanne iga viie aasta järel. Lisaks on vaja 
kindlaks teha ja kõrvaldada turutõkked.
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