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Tarkistus 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vahvistetaan 
rakennusten energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamiseksi ja että vaatimukset 
lasketaan  3 artiklassa tarkoitetun 
menetelmän mukaisesti  .

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vahvistetaan 
olemassa olevien rakennusten ja niiden 
osien ja rakennuksen teknisten 
järjestelmien ja niiden osien
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamiseksi ja että vaatimukset 
lasketaan 3 artiklassa tarkoitetun 
menetelmän mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Rakennusten osien ja rakennuksen teknisten järjestelmien ja niiden osien energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset on vahvistettava koko rakennukselle asetettujen standardien 
lisäksi.

Tarkistus 207
Paul Rübig, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vahvistetaan 
rakennusten energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset 
kustannusoptimaalisten tasojen 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vahvistetaan 
rakennusten energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset 
kustannusoptimaalisten tasojen 
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saavuttamiseksi ja että vaatimukset 
lasketaan 3 artiklassa tarkoitetun 
menetelmän mukaisesti  .

saavuttamiseksi ja että vaatimukset 
lasketaan  3 artiklassa tarkoitetun 
yhdenmukaistetun menetelmän 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 208
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vahvistetaan 
rakennusten energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamiseksi ja että vaatimukset 
lasketaan 3 artiklassa tarkoitetun 
menetelmän mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vahvistetaan 
rakennusten energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamiseksi ja että vaatimukset 
lasketaan 3 artiklassa tarkoitetun 
menetelmän mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Sellaisten rakennusten rakentaminen, joiden hiilidioksidipäästöt ja primaarienergiankulutus 
ovat pieniä tai lähellä nollaa ja jotka siis alittavat jäsenvaltioiden määrittämät rajat selvästi, 
voi olla vain vapaaehtoista. Siksi jäsenvaltioiden omia velvoitteita, joiden mukaan vuoteen 
2020 mennessä on tarkoitus saavuttaa näiden rakennusten tietynsuuruinen osuus koko 
rakennuskannasta, ei voida käyttää. 9 artiklan 5 kohdassa ehdotettu menettely vaikuttaa 
johtavan EU:n suoraan sääntelyyn, joka koskee matalaenergia- ja passiivitaloja 
(toissijaisuus).
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Tarkistus 209
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vahvistetaan 
rakennusten energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamiseksi ja että vaatimukset 
lasketaan 3 artiklassa tarkoitetun 
menetelmän mukaisesti  .

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vahvistetaan 
rakennusten energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset etukäteen 
vähintään kymmenen vuoden ajaksi siten, 
että vaatimuksia tiukennetaan kahden 
vuoden välein kustannusoptimaalisten 
tasojen saavuttamiseksi ja että vaatimukset 
lasketaan 3 artiklassa tarkoitetun 
menetelmän mukaisesti  .

Or. en

Perustelu

Vahvistamalla rakennusten energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset aina 
vähintään kymmeneksi vuodeksi ja tiukentamalla niitä selvästi kahden vuoden välein 
jäsenvaltiot luovat luotettavia innovointikannusteita.  Rakennusala tietää, mitä vaatimuksia 
tulevaisuudessa on, ja voi kehittää seuraavan sukupolven energiatehokkaita rakennuksia. 
Kustannusoptimaalisia tasoja olisi pidettävä vähimmäistasoina eikä minään epämääräisenä 
tasona. 

Tarkistus 210
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vahvistetaan 
rakennusten energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamiseksi ja että vaatimukset 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vahvistetaan 
rakennusten energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset vähintään
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamiseksi ja että vaatimukset 
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lasketaan 3 artiklassa tarkoitetun 
menetelmän mukaisesti.

lasketaan 3 artiklassa tarkoitetun 
menetelmän mukaisesti  .

Or. en

Tarkistus 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimuksia vahvistaessaan  jäsenvaltiot 
voivat tehdä eron uusien ja olemassa 
olevien rakennusten sekä rakennusten eri 
luokkien välillä.

Vaatimuksia vahvistaessaan jäsenvaltiot 
voivat tehdä eron rakennusten eri luokkien 
välillä.

Or. en

Tarkistus 212
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimuksia vahvistaessaan  jäsenvaltiot 
voivat tehdä eron uusien ja olemassa 
olevien rakennusten sekä rakennusten eri 
luokkien välillä.

Vaatimuksia vahvistaessaan  jäsenvaltiot 
voivat tehdä eron uusien ja olemassa 
olevien rakennusten sekä rakennusten eri 
luokkien välillä. Jäsenvaltioiden on 
taattava olemassa olevan yhteisön 
oikeuden noudattaminen.

Or. pl

Justification

Muu yhteisön lainsäädäntö, kuten rakennustuotteita koskeva direktiivi, jolla esitetään 
ratkaisuja liittyen vihreään suunnitteluun, uusiutuviin energialähteisiin, kaasua käyttäviin 
laitteisiin ja niin edelleen, asettaa vaatimuksia rakennuksissa käytettäville teknisille 
järjestelmille sekä energiatehokkuutta koskevia vaatimuksia. Tarkistuksella taataan 
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lainsäädännön yhdenmukaisuus ja yhtenäismarkkinoiden tehokas integroituminen.

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimuksia vahvistaessaan  jäsenvaltiot 
voivat tehdä eron uusien ja olemassa 
olevien rakennusten sekä rakennusten eri 
luokkien välillä.

Vaatimuksia vahvistaessaan jäsenvaltiot 
voivat tehdä eron uusien ja olemassa 
olevien rakennusten sekä rakennusten eri
luokkien välillä. Niiden on varmistettava, 
että vaatimukset ovat johdonmukaisia 
muun asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön kanssa.

Or. en

Perustelu

Muu EU:n lainsäädäntö, kuten direktiivi rakennusalan tuotteista, ekologisen suunnittelun 
mukaisista täytäntöönpanotoimista, uusiutuvan energian edistämisestä ja kaasulaitteista, 
asettavat vaatimuksia rakennuksen teknisille järjestelmille, jotka kattavat myös rakennusten 
energiatehokkuusvaatimukset.     Tarkistuksella varmistetaan lainsäädännön 
johdonmukaisuus ja yhteismarkkinoiden integraatio. 

Tarkistus 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimuksia vahvistaessaan  jäsenvaltiot 
voivat tehdä eron uusien ja olemassa 
olevien rakennusten sekä rakennusten eri 
luokkien välillä.

Vaatimuksia vahvistaessaan  jäsenvaltiot 
voivat tehdä eron uusien ja olemassa 
olevien rakennusten sekä rakennusten eri 
luokkien välillä yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. it
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Tarkistus 215
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimuksia vahvistaessaan jäsenvaltiot 
voivat tehdä eron uusien ja olemassa 
olevien rakennusten sekä rakennusten eri 
luokkien välillä.

Vaatimuksia vahvistaessaan 
jäsenvaltioiden on kuultava viranomaisia 
ja kaikkia asianosaisia ja ne voivat tehdä 
eron uusien ja olemassa olevien 
rakennusten sekä rakennusten eri luokkien 
välillä.

Or. en

Perustelu

Avoimuus ja asianmukainen kuuleminen ovat välttämättömiä, jotta varmistetaan julkisen 
sektorin johtoasema, johon pyritään ehdotuksella direktiivin uudelleen laatimiseksi.    
Asianosaisilla on ensikäden tietoa ja asiantuntemusta, joita tarvitaan kun arvioidaan 
suunniteltujen toimien teknistä toteutettavuutta ja he voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä 
tehokkaampien ja pitkäaikaisten parannusten kehittämiseksi rakennusten 
energiatehokkuuteen.

Tarkistus 216
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimuksia vahvistaessaan jäsenvaltiot 
voivat tehdä eron uusien ja olemassa 
olevien rakennusten sekä rakennusten eri 
luokkien välillä.

Vaatimuksia vahvistaessaan 
jäsenvaltioiden on kuultava kaikkia 
asianosaisia ja ne voivat tehdä eron uusien 
ja olemassa olevien rakennusten sekä 
rakennusten eri luokkien välillä.

Or. en
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Perustelu

Avoimuus ja asianmukainen kuuleminen ovat välttämättömiä.  Asianosaisilla on ensikäden 
tietoa ja asiantuntemusta, joita tarvitaan kun arvioidaan suunniteltujen toimien teknistä 
toteutettavuutta ja he voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä tehokkaampien ja pitkäaikaisten 
parannusten kehittämiseksi rakennusten energiatehokkuuteen.

Tarkistus 217
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimuksia vahvistaessaan jäsenvaltiot 
voivat tehdä eron uusien ja olemassa 
olevien rakennusten sekä rakennusten eri 
luokkien välillä.

Vaatimuksia vahvistaessaan 
jäsenvaltioiden on tehtävä ero uusien ja 
olemassa olevien rakennusten sekä 
rakennusten eri luokkien välillä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot tekevät vaatimuksia vahvistaessaan eron rakennusten eri 
luokkien välillä. Rakennuksilla on monenlaisia käyttötarkoituksia ja hyvin erilaisia 
energiatarpeita ja samankaltaistamisajattelu ei voi toimia. 

Tarkistus 218
Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rakennusten omistajat, käyttäjät ja 
suunnittelijat voivat vapaasti valita 
kustannusoptimaalisen tavan näiden 
vaatimusten täyttämiseksi. 

Or. en
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Perustelu

Vaatimusten täyttämisessä on tärkeää keskittyä rakennuksen kokonaisenergiatehokkuuteen 
yksittäisten ratkaisujen sijasta.  Jäsenvaltiot voivat tukea tiettyä tekniikkaa, mutta niiden ei 
pitäisi pakottaa käyttämään sitä, koska se haittaisi kuluttajien valinnanvapautta. Jos 
vaatimukset ovat liian määrääviä tekniikan suhteen, sillä voi olla haitallisia vaikutuksia 
kuluttajiin, jotka saattavat lykätä investointejaan.  

Tarkistus 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näissä vaatimuksissa on otettava 
huomioon yleiset sisäilmasto-olosuhteet, 
jotta voidaan välttää mahdolliset 
haittavaikutukset kuten riittämätön 
ilmanvaihto, sekä paikalliset olosuhteet ja 
rakennuksen käyttötarkoitus ja ikä.

Näissä vaatimuksissa on otettava 
huomioon yleiset sisäilmasto-olosuhteet, 
jotta voidaan välttää mahdolliset 
haittavaikutukset kuten riittämätön 
päivänvalo ja riittämätön ilmanvaihto, sekä 
paikalliset olosuhteet ja rakennuksen 
käyttötarkoitus ja ikä. 

Or. en

Tarkistus 220
Paul Rübig, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näissä vaatimuksissa on otettava 
huomioon yleiset sisäilmasto-olosuhteet, 
jotta voidaan välttää mahdolliset 
haittavaikutukset kuten riittämätön 
ilmanvaihto, sekä paikalliset olosuhteet ja 
rakennuksen käyttötarkoitus ja ikä.

Näissä vaatimuksissa on otettava 
huomioon yleiset sisäilmasto-olosuhteet 
(lämpötila, kosteus, ilmanlaatu) ja sisä- ja 
ulkovalaistusolot, jotta voidaan välttää 
mahdolliset haittavaikutukset kuten 
riittämätön ilmanvaihto ja puutteelliset 
valaistussuunnitelmat sekä paikalliset 
olosuhteet ja rakennuksen käyttötarkoitus 
ja ikä.
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Or. en

Tarkistus 221
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä vaatimukset on tarkistettava 
säännöllisesti enintään viiden vuoden 
välein ja tarvittaessa ajantasaistettava, jotta 
ne vastaavat tekniikan kehitystä 
rakennusalalla.

Nämä vaatimukset on tarkistettava 
säännöllisesti enintään viiden vuoden 
välein ja ajantasaistettava, jotta ne 
vastaavat tekniikan kehitystä 
rakennusalalla.

Or. en

Perustelu

Rakennuksen energiatehokkuusvaatimukset on saatettava ajan tasalle parhaiden saatavilla 
olevien tekniikoiden ja järjestelmien mukaisesti.

Tarkistus 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rakennukset, joita suojellaan virallisesti 
osana määrättyä ympäristöä tai niiden 
erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten 
ansioiden vuoksi, jos niiden luonne tai 
ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida 
hyväksyä;

a) rakennukset, myös maaseudulla, joita 
suojellaan virallisesti historiallisen tai 
etnografisen merkityksen vuoksi osana 
määrättyä ympäristöä tai niiden erityisten 
arkkitehtonisten, historiallisten tai 
esteettisten ansioiden vuoksi, jos niiden 
luonne tai ulkonäkö muuttuisi 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten noudattamisen 
vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä; 

Or. en
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Tarkistus 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rakennukset, joita suojellaan virallisesti 
osana määrättyä ympäristöä tai niiden 
erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten 
ansioiden vuoksi, jos niiden luonne tai 
ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida 
hyväksyä;

a) rakennukset, joita suojellaan virallisesti 
osana määrättyä ympäristöä tai niiden 
erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten 
ansioiden vuoksi, jos niiden luonne tai 
ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta 
koskevien erityisen
vähimmäisvaatimuksen noudattamisen 
vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä;

Or. en

Perustelu

Joitakin energiatehokkuuden parannuksia voidaan tehdä historiallisiin rakennuksiin 
heikentämättä rakennuksen luonnetta. 

Tarkistus 224
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rakennukset, joita käytetään hartauden 
harjoittamiseen ja uskonnolliseen 
toimintaan;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 225
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rakennukset, joita käytetään hartauden 
harjoittamiseen ja uskonnolliseen 
toimintaan;

Poistetaan.

Or. fi

Perustelu

Ei ole perusteltua antaa jäsenmaille oikeutta olla soveltamatta 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia kaikkiin niihin rakennuksiin, joita käytetään hartauden harjoittamiseen ja 
uskonnolliseen toimintaan, koska näiden rakennusten joukossa saattaa olla myös 
rakennuksia, joissa vaatimusten soveltaminen olisi teknisesti mahdollista. Historiallisesti 
arvokkaat rakennukset, joita käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen 
toimintaan kuuluvat jo a alakohdan alle 

Tarkistus 226
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rakennukset, joita käytetään hartauden
harjoittamiseen ja uskonnolliseen 
toimintaan;

b) rakennukset, joita käytetään uskonnon
harjoittamiseen;

Or. pl

Perustelu

Aiempi sanamuoto on liian epämääräinen, ja se jättää paljon tulkinnanvaraa. 
Rukoushuoneet, pyhiinvaelluskeskukset, opiskelija-asuntolat ja asunnot tunnustuksellisissa 
oppilaitoksissa, pappilat ja myös uskonnollista opetusta antavat koulut ovat kaikki myös 
uskonnolliseen toimintaan käytettäviä rakennuksia. Monet tällaiset tilat antavat 
uskonnollisille ryhmille ja kirkoille mahdollisuuden ansaita rahaa tarjoamalla yöpymistä ja 
pitempiaikaista majoitusta, ja tältä kannalta katsoen poikkeus ei vaikuta perustellulta.
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Tarkistus 227
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) väliaikaiset rakennukset, joiden 
suunniteltu käyttöaika on enintään kaksi 
vuotta, teollisuuslaitokset, korjaamot ja 
muut kuin asuinkäyttöön tarkoitetut 
maatilarakennukset, joissa energian tarve 
on alhainen, sekä muut kuin 
asuinkäyttöön tarkoitetut 
maatilarakennukset, joita käytetään 
alalla, jota koskee kansallinen 
alakohtainen energiatehokkuussopimus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 228
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) väliaikaiset rakennukset, joiden 
suunniteltu käyttöaika on enintään kaksi 
vuotta, teollisuuslaitokset, korjaamot ja 
muut kuin asuinkäyttöön tarkoitetut 
maatilarakennukset, joissa energian tarve 
on alhainen, sekä muut kuin asuinkäyttöön 
tarkoitetut maatilarakennukset, joita 
käytetään alalla, jota koskee kansallinen 
alakohtainen energiatehokkuussopimus;

c) väliaikaiset rakennukset, joiden 
suunniteltu käyttöaika on enintään vuosi, 
teollisuuslaitokset, korjaamot ja muut kuin 
asuinkäyttöön tarkoitetut 
maatilarakennukset, joissa energian tarve 
on alhainen, sekä muut kuin asuinkäyttöön 
tarkoitetut maatilarakennukset, joita 
käytetään alalla, jota koskee kansallinen 
alakohtainen energiatehokkuussopimus;

Or. en

Perustelu

Vain oikeasti väliaikaiset rakennukset voidaan vapauttaa energiatehokkuusstandardien 
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noudattamisesta.  

Tarkistus 229
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) väliaikaiset rakennukset, joiden 
suunniteltu käyttöaika on enintään kaksi 
vuotta, teollisuuslaitokset, korjaamot ja 
muut kuin asuinkäyttöön tarkoitetut 
maatilarakennukset, joissa energian tarve 
on alhainen, sekä muut kuin asuinkäyttöön 
tarkoitetut maatilarakennukset, joita 
käytetään alalla, jota koskee kansallinen 
alakohtainen energiatehokkuussopimus;

c) väliaikaiset rakennukset, joiden 
suunniteltu käyttöaika on enintään vuosi, 
teollisuuslaitokset, korjaamot ja muut kuin 
asuinkäyttöön tarkoitetut 
maatilarakennukset, joissa energian tarve 
on alhainen, sekä muut kuin asuinkäyttöön 
tarkoitetut maatilarakennukset, joita 
käytetään alalla, jota koskee kansallinen 
alakohtainen energiatehokkuussopimus;

Or. en

Perustelu

 Vain sellaiset väliaikaiset rakennukset, joilla on selkeä ja lyhyt käyttöikä, pitäisi vapauttaa 
energiatehokkuusvaatimusten noudattamisesta.  

Tarkistus 230
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asuinrakennukset, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi enintään neljän kuukauden 
ajan vuodessa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 231
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asuinrakennukset, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi enintään neljän kuukauden 
ajan vuodessa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska ei voida selvästi sulkea pois vaihtoehtoa, että nämä neljä kuukautta osuvat
pääasialliseen lämmitys- tai jäähdytyskauteen, tällä säännöksellä on vain kielteisiä 
vaikutuksia.   

Tarkistus 232
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asuinrakennukset, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi enintään neljän kuukauden 
ajan vuodessa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän luokan asuinrakennukset kuluttavat usein suuren määrän energiaa.
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Tarkistus 233
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ennen vuotta 1980 rakennetut 
asuinrakennukset, kunnes ne 
kunnostetaan täysin.

Or. pl

Perustelu

Merkittävä osa Puolan paikallisviranomaisten rakennuksista (joissakin tapauksissa 
enemmistö) on rakennettu ennen vuotta 1980. Tarve hankkia tällaisille rakennuksille 
energiatehokkuustodistus mahdollisia korjaussuunnitelmia huomioimatta aiheuttaa 
merkittäviä kustannuksia paikallisviranomaisille ja heikentää tällaisissa rakennuksissa 
sijaitsevien asuntojen suosiota. Näin paikallisviranomaisten on mahdollisesti vaikeampaa 
täyttää laillinen velvoitteensa, joka koskee paikallisten asuntotarpeiden tyydyttämistä.

Tarkistus 234
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa 30 päivästä 
kesäkuuta 2014 alkaen tarjota 
kannustimia sellaisten rakennusten tai 
niiden osien rakentamiseen tai 
korjaamiseen, jotka eivät täytä 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun laskelman 
tuloksiin johtavia energiatehokkuutta 
koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama jäsenvaltioiden velvollisuus mukauttaa rakennustensa 
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kokonaisenergiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksen vuoteen 2017 mennessä esitetyn 
yhtenäisen laskentamenetelmän perusteella esitettyihin "kustannusoptimaalisiin 
vähimmäisvaatimuksiin" loukkaa toissijaisuusperiaatetta. 

Ei vaikuta siltä, että jäsenvaltiot eivät voisi saavuttaa riittävässä määrin rakennusdirektiivin 
uuden version mukaista tavoitetta (rakennusten energiatehokkuuden parantaminen).

Tarkistus 235
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa 30 päivästä 
kesäkuuta 2014 alkaen tarjota 
kannustimia sellaisten rakennusten tai 
niiden osien rakentamiseen tai 
korjaamiseen, jotka eivät täytä 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun laskelman 
tuloksiin johtavia energiatehokkuutta 
koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus merkitsisi, että vuoden 2014 puolivälistä alkaen ei enää saisi tukea mitään 
sellaisia rakennusten muutoksia, jotka ovat tarpeen esimerkiksi rakennuksen muuttamiseksi 
"esteettömäksi".  Juuri ikääntyvän väestön vuoksi tällainen säännös on kaikkea muuta kuin 
kestävä ja suhteellinen.

Tarkistus 236
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa 30 päivästä 
kesäkuuta 2014 alkaen tarjota kannustimia 
sellaisten rakennusten tai niiden osien 

3. Jäsenvaltiot eivät saa tarjota kannustimia 
sellaisten rakennusten tai niiden osien 
rakentamiseen tai korjaamiseen, jotka eivät 
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rakentamiseen tai korjaamiseen, jotka eivät 
täytä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tuloksiin johtavia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

täytä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tuloksiin johtavia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 237
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa 30 päivästä 
kesäkuuta 2014 alkaen tarjota kannustimia 
sellaisten rakennusten tai niiden osien 
rakentamiseen tai korjaamiseen, jotka eivät 
täytä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tuloksiin johtavia
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

3. Jäsenvaltioiden on 30 päivästä 
kesäkuuta 2011 alkaen tarjottava
kannustimia vain sellaisten rakennusten tai 
niiden osien rakentamiseen tai 
korjaamiseen, jotka täyttävät vähintään 5 
tai 9 artiklassa tarkoitettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 238
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa 30 päivästä 
kesäkuuta 2014 alkaen tarjota kannustimia 
sellaisten rakennusten tai niiden osien 
rakentamiseen tai korjaamiseen, jotka eivät 
täytä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tuloksiin johtavia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

3. Jäsenvaltiot eivät saa 30 päivästä 
kesäkuuta 2011 alkaen tarjota kannustimia 
sellaisten rakennusten tai niiden osien 
rakentamiseen tai korjaamiseen, jotka eivät 
täytä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tuloksiin johtavia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.
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Or. en

Tarkistus 239
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa 30 päivästä 
kesäkuuta 2014 alkaen tarjota kannustimia 
sellaisten rakennusten tai niiden osien 
rakentamiseen tai korjaamiseen, jotka eivät 
täytä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tuloksiin johtavia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

3.  Jäsenvaltiot eivät saa kesäkuusta 2014 
alkaen tarjota kannustimia sellaisten 
rakennusten tai niiden osien rakentamiseen 
tai energiaan liittyvään korjaamiseen, 
jotka eivät täytä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun laskelman tuloksiin johtavia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen mukaan korjaustoimia voidaan tukea vain, kun samalla pyritään 
energiatehokkuutta koskevien normien täyttämiseen. Näin vaarannetaan vakavasti muut 
legitiimit tavoitteet, kuten nykyisten rakennusten mukauttaminen ikääntyvän väestön 
tarpeisiin. Tulevaisuudessa rakennusten julkiset tai yksityiset omistajat, jotka haluavat 
kunnostaa rakennuksia, huomaavat, että heihin sovelletaan liiallisia vaatimuksia velvoitteen 
takia, ja tämä saattaa johtaa siihen, että mielekkäitä kunnostustöitä ei tehdä.

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa 30 päivästä 
kesäkuuta 2014 alkaen tarjota kannustimia 
sellaisten rakennusten tai niiden osien 
rakentamiseen tai korjaamiseen, jotka 
eivät täytä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tuloksiin johtavia 
energiatehokkuutta koskevia 

3. Jäsenvaltiot eivät saa 30 päivästä 
kesäkuuta 2014 alkaen tarjota kannustimia 
sellaisten uusien rakennusten tai niiden 
osien rakentamiseen, jotka eivät täytä 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun laskelman 
tuloksiin johtavia energiatehokkuutta 
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vähimmäisvaatimuksia. koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Korjaamisen kannustimet olisi säilytettävä, koska nimenomaan siinä on eniten 
mahdollisuuksia tehokkuuden parantamiseen.

Tarkistus 241
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kesäkuun 30 päivästä 2017 alkaen, kun 
jäsenvaltiot tarkastelevat uudelleen tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettuja energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan, niiden on 
varmistettava, että vaatimukset vastaavat 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tuloksia.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama jäsenvaltioiden velvollisuus mukauttaa rakennustensa 
kokonaisenergiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksen vuoteen 2017 mennessä esitetyn 
yhtenäisen laskentamenetelmän perusteella esitettyihin "kustannusoptimaalisiin 
vähimmäisvaatimuksiin" loukkaa toissijaisuusperiaatetta. 

Ei vaikuta siltä, että jäsenvaltiot eivät voisi saavuttaa riittävässä määrin rakennusdirektiivin 
uuden version mukaista tavoitetta (rakennusten energiatehokkuuden parantaminen).
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Tarkistus 242
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kesäkuun 30 päivästä 2017 alkaen, kun 
jäsenvaltiot tarkastelevat uudelleen tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettuja energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan, niiden on 
varmistettava, että vaatimukset vastaavat 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tuloksia.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
1 kohdan mukaisesti vahvistettavat 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset lasketaan 
kustannusoptimaalisen tason ja 
5 artiklassa esitettyjen vaatimusten 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on jo menetelmiä kustannusoptimaalisten vähimmäisvaatimusten 
laskemiseksi. Yhtenäisen vertailutavan käyttöönotto aiheuttaisi niille huomattavaa 
hallinnollista kuormitusta, jos niiden voimassa olevat laskentamenetelmät pitäisi vahvistaa 
komission jälkikäteen esittämien vertailumenetelmien mukaisiksi. Energiatehokkuuden 
parantamista koskevan yhdenmukaisen lähestymistavan tuoma lisäarvo on siis kyseenalainen.

Tarkistus 243
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kesäkuun 30 päivästä 2017 alkaen, kun 
jäsenvaltiot tarkastelevat uudelleen tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan, niiden on 
varmistettava, että vaatimukset vastaavat 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tuloksia.

4. Kesäkuun 30 päivään 2013 mennessä 
jäsenvaltioiden on määritettävä 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimuksensa tämän artiklan 1 
kohdan ja 5 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 244
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kesäkuun 30 päivästä 2017 alkaen, kun
jäsenvaltiot tarkastelevat uudelleen tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan, niiden on
varmistettava, että vaatimukset vastaavat 5 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun laskelman 
tuloksia.

4. Viimeistään kesäkuun 30 päivänä 2014 
jäsenvaltioiden on tarkasteltava uudelleen 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettuja energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan ja varmistettava, 
että vaatimukset vastaavat 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun laskelman tuloksia.

Or. en

Perustelu

Tämä vastaa 9 artiklaa ja koko kustannusoptimaalisuuteen pyrkivää menettelyä.

Tarkistus 245
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kesäkuun 30 päivästä 2017 alkaen, kun 
jäsenvaltiot tarkastelevat uudelleen tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan, niiden on
varmistettava, että vaatimukset vastaavat 5 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun laskelman 
tuloksia.

4. Kesäkuun 30 päivästä 2014 alkaen 
jäsenvaltioiden on tarkasteltava uudelleen 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettuja energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksiaan ja varmistettava, 
että vaatimukset vastaavat 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun laskelman tuloksia.

Or. en
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Tarkistus 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on tarjottava tukea ja 
teknistä asiantuntemusta, jotta 
rakennukset tai historialliset keskustat 
voivat toteuttaa ohjelmia 
energiatehokkuuteen mukautumiseksi. 

Or. en

Tarkistus 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Historiallisiin keskustoihin 
tarkoitetuista 
energiantuotantojärjestelmistä ja 
eristystoimista laaditaan visuaalisten 
vaikutusten arviointi. 

Or. en

Tarkistus 248
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa viimeistään 31 
päivään joulukuuta 2010 
vertailumenetelmän rakennusten tai niiden 
osien energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten

1. Komissio vahvistaa viimeistään 31 
päivään joulukuuta 2010 
vertailumenetelmän rakennusten tai niiden 
osien energiatehokkuutta koskevien 
vaatimusten kustannusoptimaalisten 
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kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Vertailumenetelmässä tehdään ero 
uusien ja olemassa olevien rakennusten 
sekä rakennusten eri luokkien välillä.

tasojen laskentaa varten. 
Vertailumenetelmässä tehdään ero uusien 
ja olemassa olevien rakennusten sekä 
rakennusten eri luokkien välillä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Jäsenvaltioiden on laskettava 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten
kustannusoptimaaliset tasot käyttäen 
1 kohdan mukaisesti vahvistettua 
vertailumenetelmää ja asiaankuuluvia 
parametreja, kuten ilmasto-olosuhteita, ja 
vertailtava tämän laskelman tuloksia 
vahvistamiinsa energiatehokkuutta 
koskeviin vähimmäisvaatimuksiin.

2. Jäsenvaltioiden on laskettava 
energiatehokkuutta koskevien vaatimusten
kustannusoptimaaliset tasot käyttäen 
1 kohdan mukaisesti vahvistettua 
vertailumenetelmää ja asiaankuuluvia 
parametreja, kuten ilmasto-olosuhteita, ja 
vertailtava tämän laskelman tuloksia 
vahvistamiinsa energiatehokkuutta 
koskeviin vähimmäisvaatimuksiin.

Niiden on ilmoitettava komissiolle kaikki 
näissä laskemissa käytetyt syöttötiedot ja 
oletukset ja laskelmien tulokset. Tiedot 
voidaan sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava tiedot komissiolle joka kolmas 
vuosi. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.

Niiden on ilmoitettava komissiolle kaikki 
näissä laskemissa käytetyt syöttötiedot ja 
oletukset ja laskelmien tulokset. Tiedot 
voidaan sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava tiedot komissiolle joka kolmas 
vuosi. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.

3. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamisessa.

3. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä 
energiatehokkuutta koskevien vaatimusten
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamisessa.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama jäsenvaltioiden velvollisuus mukauttaa rakennustensa 
kokonaisenergiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksen vuoteen 2017 mennessä esitetyn 
yhtenäisen laskentamenetelmän perusteella esitettyihin "kustannusoptimaalisiin 
vähimmäisvaatimuksiin" loukkaa toissijaisuusperiaatetta. 
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Ei vaikuta siltä, että jäsenvaltiot eivät voisi saavuttaa riittävässä määrin rakennusdirektiivin 
uuden version mukaista tavoitetta (rakennusten energiatehokkuuden parantaminen).

Tarkistus 249
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa viimeistään 31 
päivään joulukuuta 2010 
vertailumenetelmän rakennusten tai niiden 
osien energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Vertailumenetelmässä tehdään ero 
uusien ja olemassa olevien rakennusten 
sekä rakennusten eri luokkien välillä.

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava
vertailumenetelmää rakennusten tai niiden 
osien energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten liitteessä III a esitetyn yleisen 
kehyksen mukaisesti. Rakennusten tai 
niiden osien energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen 
laskentamenetelmässä on käytettävä 
eurooppalaisia standardeja.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Nykyinen lähestymistapa, jossa vertailumenetelmä kehitetään viimeistään 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä, vaikuttaa epätarkoituksenmukaiselta, koska direktiivi itsessään 
tulee voimaan 31. joulukuuta 2010.  Menetelmä kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten olisi määriteltävä ennen direktiivin hyväksymistä neuvostossa ja parlamentissa. 
Laskentamenetelmässä on käytettävä nykyisiä eurooppalaisia standardeja (CEN).
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Tarkistus 250
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa viimeistään 
31 päivään joulukuuta 2010 
vertailumenetelmän rakennusten tai niiden 
osien energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Vertailumenetelmässä tehdään ero 
uusien ja olemassa olevien rakennusten 
sekä rakennusten eri luokkien välillä.

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
yhdenmukaistettua vertailumenetelmää
rakennusten tai niiden osien 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten liitteessä III a esitetyn yleisen 
kehyksen mukaisesti. Rakennusten tai 
niiden osien energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen 
laskentamenetelmässä on käytettävä 
eurooppalaisia standardeja.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Nykyinen lähestymistapa, jossa vertailumenetelmä kehitetään viimeistään 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä, vaikuttaa epätarkoituksenmukaiselta, koska direktiivi itsessään 
tulee voimaan 31. joulukuuta 2010.  Menetelmä kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten olisi määriteltävä ennen direktiivin hyväksymistä neuvostossa ja parlamentissa. 
Laskentamenetelmässä on käytettävä nykyisiä eurooppalaisia standardeja (CEN).



PE421.132v02-00 28/114 AM\772875FI.doc

FI

Tarkistus 251
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa viimeistään 
31 päivään joulukuuta 2010 
vertailumenetelmän rakennusten tai niiden 
osien energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Vertailumenetelmässä tehdään ero 
uusien ja olemassa olevien rakennusten 
sekä rakennusten eri luokkien välillä.

1. Komissio vahvistaa viimeistään 
31 päivään joulukuuta 2010 suuntaviivat
rakennusten tai niiden osien 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Suuntaviivoissa tehdään ero uusien 
ja olemassa olevien rakennusten sekä 
rakennusten eri luokkien välillä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on jo menetelmiä kustannusoptimaalisten vähimmäisvaatimusten 
laskemiseksi. Yhtenäisen vertailutavan käyttöönotto aiheuttaisi niille huomattavaa 
hallinnollista kuormitusta, jos niiden voimassa olevat laskentamenetelmät pitäisi vahvistaa 
komission jälkikäteen esittämien vertailumenetelmien mukaisiksi. Energiatehokkuuden 
parantamista koskevan yhdenmukaisen lähestymistavan tuoma lisäarvo on siis kyseenalainen.

Tarkistus 252
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa viimeistään 
31 päivään joulukuuta 2010 
vertailumenetelmän rakennusten tai niiden 

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
viimeistään 31 päivään joulukuuta 2010 
vertailumenetelmän rakennusten tai niiden 
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osien energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Vertailumenetelmässä tehdään ero 
uusien ja olemassa olevien rakennusten 
sekä rakennusten eri luokkien välillä.

osien energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Vertailumenetelmässä tehdään ero 
uusien ja olemassa olevien rakennusten 
sekä rakennusten eri luokkien välillä sekä 
itse käytettävien ja vuokralle annettujen 
rakennusten välillä.

Or. de

Perustelu

On noudatettava toissijaisuusperiaatetta. Lisäksi on otettava huomioon vuokralle annettu 
asuintila. Yhtäläinen kohtelu voisi tässä yhteydessä jopa estää energiaa säästävien toimien 
toteuttamista, eikä se voi olla direktiivin tarkoitus!

Tarkistus 253
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa viimeistään 
31 päivään joulukuuta 2010 
vertailumenetelmän rakennusten tai niiden 
osien energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Vertailumenetelmässä tehdään ero 
uusien ja olemassa olevien rakennusten 
sekä rakennusten eri luokkien välillä.

1. Komissio vahvistaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2009 yhteisen
menetelmän rakennusten tai niiden osien 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Menetelmässä tehdään ero uusien 
ja olemassa olevien rakennusten sekä 
rakennusten eri luokkien ja 
ilmastovyöhykkeiden välillä.

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa viimeistään 
31 päivään joulukuuta 2010 
vertailumenetelmän rakennusten tai niiden 
osien energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Vertailumenetelmässä tehdään ero 
uusien ja olemassa olevien rakennusten 
sekä rakennusten eri luokkien välillä.

1. Komissio vahvistaa viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010 yhtenäisen
menetelmän rakennusten tai niiden osien 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten. Menetelmässä tehdään ero uusien 
ja olemassa olevien rakennusten sekä 
rakennusten eri luokkien välillä.

Or. en

Perustelu

Uudenaikaisen tekniikan hyödyntämiseksi ja pitämiseksi tai mittakaavaetujen saamiseksi 
energiatehokkuusdirektiivi tarvitsee kaksinkertaisen oikeusperustan.   Nykyinen 
energiatehokkuusdirektiivi sallii yksittäiset markkinat Euroopassa, jossa erilaiset 
laskentamenetelmät ja tarkastusvaatimukset estävät valmistajia markkinoimasta vaatimusten 
mukaisia tuotteita koko EU:ssa.      Tarvitaan siis koko EU:ssa käyttöön otettavaa yhtenäistä 
laskentamenetelmää, johon sisältyvät objektiiviset muuttujat, joissa otetaan huomioon 
alueelliset ilmastoerot, ja joka perustuu sisämarkkinalähtökohtaan (95 artikla).

Tarkistus 255
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Julkisen sektorin elimiä ja muita 
asiaankuuluvia sidosryhmiä on kuultava 
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ennen täydentävien toimenpiteiden 
hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Avoimuus ja asianmukainen kuuleminen ovat välttämättömiä, jotta varmistetaan julkisen 
sektorin johtoasema, johon pyritään ehdotuksella direktiivin uudelleen laatimiseksi.    
Asianosaisilla on ensikäden tietoa ja asiantuntemusta, joita tarvitaan kun arvioidaan 
suunniteltujen toimien teknistä toteutettavuutta ja he voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä 
tehokkaampien ja pitkäaikaisten parannusten kehittämiseksi rakennusten 
energiatehokkuuteen.

Tarkistus 256
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen. 
Asiaankuuluvia sidosryhmiä on kuultava 
ennen täydentävien toimenpiteiden 
käyttöönottoa.

Or. en

Perustelu

Avoimuus ja asianmukainen kuuleminen ovat välttämättömiä, jotta varmistetaan julkisen 
sektorin johtoasema, johon pyritään ehdotuksella direktiivin uudelleen laatimiseksi.   
Asianosaisilla on ensikäden tietoa ja asiantuntemusta, joita tarvitaan kun arvioidaan 
suunniteltujen toimien teknistä toteutettavuutta ja he voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä 
tehokkaampien ja pitkäaikaisten parannusten kehittämiseksi rakennusten 
energiatehokkuuteen.
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Tarkistus 257
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden toimien määrittämisen yhteydessä 
komission on kuultava asianomaisia 
sidosryhmiä.

Or. ro

Perustelu

On tärkeää, että komissio kuulee asianomaisia sidosryhmiä tämän menettelyn määrittelyn 
yhteydessä ja työskentelee avoimella tavalla.

Tarkistus 258
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laskettava 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaaliset tasot käyttäen 
1 kohdan mukaisesti vahvistettua 
vertailumenetelmää ja asiaankuuluvia 
parametreja, kuten ilmasto-olosuhteita, ja 
vertailtava tämän laskelman tuloksia 
vahvistamiinsa energiatehokkuutta 
koskeviin vähimmäisvaatimuksiin.

2. Jäsenvaltioiden on laskettava 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaaliset tasot ottaen 
huomioon 1 kohdassa tarkoitetut 
suuntaviivat ja asiaankuuluvat 
parametrit, kuten ilmasto-olosuhteet, ja 
vertailtava tämän laskelman tuloksia 
vahvistamiinsa energiatehokkuutta 
koskeviin vähimmäisvaatimuksiin.

Niiden on ilmoitettava komissiolle kaikki 
näissä laskemissa käytetyt syöttötiedot ja 
oletukset ja laskelmien tulokset. Tiedot 
voidaan sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin. Jäsenvaltioiden on 

Niiden on ilmoitettava komissiolle
säännöllisesti käytetty laskentatapa, sen 
avulla saadut tulokset ja kaikki näissä 
laskemissa käytetyt syöttötiedot ja 
oletukset. Tiedot voidaan sisällyttää 
direktiivin 2006/32/EY 14 artiklan 2 
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toimitettava tiedot komissiolle joka kolmas 
vuosi. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.

kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava tiedot komissiolle joka kolmas 
vuosi. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on jo menetelmiä kustannusoptimaalisten vähimmäisvaatimusten 
laskemiseksi. Yhtenäisen vertailutavan käyttöönotto aiheuttaisi niille huomattavaa 
hallinnollista kuormitusta, jos niiden voimassa olevat laskentamenetelmät pitäisi vahvistaa 
komission jälkikäteen esittämien vertailumenetelmien mukaisiksi. Energiatehokkuuden 
parantamista koskevan yhdenmukaisen lähestymistavan tuoma lisäarvo on siis kyseenalainen.

Tarkistus 259
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laskettava 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaaliset tasot käyttäen 1 
kohdan mukaisesti vahvistettua 
vertailumenetelmää ja asiaankuuluvia 
parametreja, kuten ilmasto-olosuhteita, ja 
vertailtava tämän laskelman tuloksia 
vahvistamiinsa energiatehokkuutta 
koskeviin vähimmäisvaatimuksiin.

2. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
30 päivään kesäkuuta 2011 mennessä
1 kohdan mukaisesti vahvistettu 
vertailumenetelmä ja käytettävä sitä. 

Or. en
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Tarkistus 260
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laskettava 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaaliset tasot käyttäen 
1 kohdan mukaisesti vahvistettua 
vertailumenetelmää ja asiaankuuluvia 
parametreja, kuten ilmasto-olosuhteita, ja 
vertailtava tämän laskelman tuloksia 
vahvistamiinsa energiatehokkuutta 
koskeviin vähimmäisvaatimuksiin.

2. Jäsenvaltioiden on laskettava 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaaliset tasot käyttäen 
1 kohdan mukaisesti vahvistettua 
vertailumenetelmää ja asiaankuuluvia
kansallisia tai alueellisia parametreja,
joista vähintään kaksi jäsenvaltiota on 
sopinut keskenään, kuten ilmasto-
olosuhteita, ja vertailtava tämän laskelman 
tuloksia vahvistamiinsa energiatehokkuutta 
koskeviin vähimmäisvaatimuksiin.

Or. de

Perustelu

On noudatettava toissijaisuusperiaatetta. Ei voida myöskään sulkea pois sitä, että vähintään 
kaksi jäsenvaltiota sopii yhteisistä parametreista.

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laskettava 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaaliset tasot käyttäen 
1 kohdan mukaisesti vahvistettua 
vertailumenetelmää ja asiaankuuluvia 
parametreja, kuten ilmasto-olosuhteita, ja 
vertailtava tämän laskelman tuloksia 
vahvistamiinsa energiatehokkuutta 

2. Jäsenvaltioiden on laskettava 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaaliset tasot käyttäen 
1 kohdan mukaisesti vahvistettua 
yhtenäistä menetelmää ja asiaankuuluvia 
parametreja, kuten ilmasto-olosuhteita, ja 
vertailtava tämän laskelman tuloksia 
vahvistamiinsa energiatehokkuutta 
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koskeviin vähimmäisvaatimuksiin. koskeviin vähimmäisvaatimuksiin.

Or. en

Perustelu

Uudenaikaisen tekniikan hyödyntämiseksi ja niiden pitämiseksi tai mittakaavaetujen 
saamiseksi energiatehokkuusdirektiivi tarvitsee kaksinkertaisen oikeusperustan.   Nykyinen 
energiatehokkuusdirektiivi sallii yksittäiset markkinat Euroopassa, jossa erilaiset 
laskentamenetelmät ja tarkastusvaatimukset estävät valmistajia markkinoimasta vaatimusten 
mukaisia tuotteita koko EU:ssa.      Tarvitaan siis koko EU:ssa käyttöön otettavaa yhtenäistä 
laskentamenetelmää, johon sisältyvät objektiiviset muuttujat, joissa otetaan huomioon 
alueelliset ilmastoerot, ja joka perustuu sisämarkkinalähtökohtaan (95 artikla).

Tarkistus 262
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laskettava 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaaliset tasot käyttäen 
1 kohdan mukaisesti vahvistettua 
vertailumenetelmää ja asiaankuuluvia 
parametreja, kuten ilmasto-olosuhteita, ja 
vertailtava tämän laskelman tuloksia 
vahvistamiinsa energiatehokkuutta 
koskeviin vähimmäisvaatimuksiin.

2. Jäsenvaltioiden on laskettava 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaaliset tasot käyttäen 
1 kohdan mukaisesti vahvistettua 
yhtenäistä menetelmää. Niiden on 
noudatettava eurooppalaisten CEN-
standardien EN 12464-1 ja EN 15193 
mukaisia valaistusvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 263
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on ilmoitettava komissiolle kaikki Niiden on ilmoitettava komissiolle kaikki 
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näissä laskemissa käytetyt syöttötiedot ja 
oletukset ja laskelmien tulokset. Tiedot 
voidaan sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava tiedot komissiolle joka kolmas 
vuosi. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.

näissä laskemissa käytetyt syöttötiedot ja 
oletukset ja laskelmien tulokset. Tiedot on 
sisällytettävä direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava tiedot komissiolle joka kolmas 
vuosi. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.

Or. en

Tarkistus 264
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamisessa.

3. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä tämän 
artiklan täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 265
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamisessa.

3. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen 
saavuttamisessa, mukaan lukien kaikki 
jäsenvaltioiden toimittamat syöttötiedot ja 
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oletukset.

Or. en

Tarkistus 266
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uudet rakennukset 
täyttävät 4 artiklan mukaisesti vahvistetut
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
uudet rakennukset täyttävät 4 ja 9 artiklan 
mukaisesti vahvistetut energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset.

Jäsenvaltioiden on varmistettava uusien 
rakennusten osalta, että ennen 
rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon seuraavien 
vaihtoehtoisten järjestelmien  tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus :
a) uusiutuvien energialähteiden käyttöön 
perustuvat hajautetut 
energiahuoltojärjestelmät;
b) yhteistuotanto  ;
c) kauko-/aluelämmitys- tai -
jäähdytysjärjestelmät, jos niitä on 
saatavilla;
d) lämpöpumput.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitettujen vaihtoehtoisten 
järjestelmien arviointi dokumentoidaan 
avoimella tavalla rakennuslupaa tai 
rakennustöiden lopullista hyväksymistä 
koskevissa hakemuksissa.

Or. en
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Perustelu

Tämä jäsenvaltioille osoitettu vaatimus hallinnollisesta lisätaakasta ei tuo paljonkaan 
lisähyötyä, mutta se viivästyttää uusien energiatehokkaiden rakennusten rakentamista.

Tarkistus 267
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uudet rakennukset 
täyttävät 4 artiklan mukaisesti vahvistetut
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

1. Jäsenvaltioiden on asetettava 
energiatehokkuus etusijalle ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uudet rakennukset 
täyttävät 4 artiklan mukaisesti vahvistetut 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 268
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uudet rakennukset 
täyttävät 4 artiklan mukaisesti vahvistetut
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uudet rakennukset 
täyttävät 4 artiklan mukaisesti 
vahvistetut energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja että asteittain 
kaikki uudet rakennukset rakennetaan 
9 artiklan säännösten mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Kaikkien uusien rakennusten rakentaminen siten, että sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai olemattomat, auttaa nopeuttamaan rakennusten 
energiatehokkuuden parantamista.

Tarkistus 269
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava uusien 
rakennusten osalta, että ennen 
rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon seuraavien 
vaihtoehtoisten järjestelmien tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus:

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
seuraavat vaihtoehtoiset järjestelmät 
arvioidaan ja otetaan huomioon ennen 
uusien rakennusten rakentamista:

Or. en

Tarkistus 270
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava uusien 
rakennusten osalta, että ennen 
rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon seuraavien 
vaihtoehtoisten järjestelmien  tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus :

Jäsenvaltioiden on varmistettava uusien 
rakennusten osalta, niiden koosta 
riippumatta, että ennen rakentamisen 
aloittamista arvioidaan ja otetaan 
huomioon seuraavien vaihtoehtoisten 
järjestelmien tekninen, ympäristöön liittyvä 
ja taloudellinen toteutettavuus:

Or. en
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Tarkistus 271
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
6 aritkla – 1 kohta – 2 alakohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava uusien 
rakennusten osalta, että ennen 
rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon seuraavien 
vaihtoehtoisten järjestelmien tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus:

Jäsenvaltioiden on varmistettava uusien 
rakennusten osalta, että ennen 
rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon esimerkiksi 
vaihtoehtoisten järjestelmien tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus:

Or. en

Tarkistus 272
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava uusien 
rakennusten osalta, että ennen 
rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon seuraavien 
vaihtoehtoisten järjestelmien  tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus :

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
kokonaishyötypinta-alaltaan yli 250 m2:n 
uusien rakennusten osalta, että ennen 
rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon seuraavien 
vaihtoehtoisten järjestelmien tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus:

Or. en

Perustelu

Jos poistetaan kokonaan pieniä rakennuksia koskeva poikkeus, paikallisviranomaisten on 
lähes mahdotonta noudattaa sitä, ottaen huomioon niiden nykyisen taloudellisen ja teknisen 
kapasiteetin.  Tässä tarjotaan kompromissia.
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Tarkistus 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava uusien 
rakennusten osalta, että ennen 
rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon seuraavien 
vaihtoehtoisten järjestelmien  tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus :

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava uusien 
rakennusten osalta, että ennen 
rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon esimerkiksi seuraavien 
huipputehokkaiden vaihtoehtoisten 
järjestelmien tekninen, ympäristöön liittyvä 
ja taloudellinen toteutettavuus noudattaen 
sitä periaatetta, että lämmitysenergia- ja 
jäähdytysenergiatarpeet on vähennettävä 
minimiin. Vaihtoehtoisiin järjestelmiin 
voivat sisältyä esimerkiksi seuraavat:

Or. en

Perustelu

On tärkeää tunnistaa täysimääräisesti rakennusten vaihtoehtoisten 
energiahuoltojärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet, koska rakennukset kestävät 
vuosikausia.   On kuitenkin varojen tuhlausta tehdä se varmistamatta ensin, että

(1) energian kysyntä laskee niin paljon kuin samoja kustannusoptimaalisia kriteerejä 
käyttämällä voidaan perustella.   Huom. tätä periaatetta olisi käytettävä aina ennen kuin 
määritellään energiatarpeet. ja 

(2) että huipputehokkuuden vaatimus vahvistetaan äskettäisessä uusiutuvia energialähteitä 
koskevassa direktiivissä tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus 274
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava uusien 
rakennusten osalta, että ennen 

Jäsenvaltioiden on vaadittava uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
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rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon seuraavien 
vaihtoehtoisten järjestelmien  tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus:

vähimmäistason noudattamista 
rakennustyömaalla ja varmistettava uusien 
rakennusten osalta, että ennen 
rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon seuraavien 
vaihtoehtoisten järjestelmien  tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus :

Or. en

Perustelu

Tämä vastaa myös uutta uusiutuvista energialähteistä annettua direktiiviä. 

Tarkistus 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava  uusien 
rakennusten osalta,  että  ennen 
rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon seuraavien 
vaihtoehtoisten järjestelmien  tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus:

Jäsenvaltioiden on varmistettava uusien 
rakennusten osalta, että ennen 
rakentamisen aloittamista arvioidaan ja 
otetaan huomioon esimerkiksi seuraavien 
vaihtoehtoisten 
rakentamistekniikoiden tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus ja toimivuus:

Or. it

Perustelu

Direktiivin tavoitteena on varmistaa ja kannustaa rakennusten energiatehokkuutta ilman 
teknisiä rajoituksia.
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Tarkistus 276
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uusiutuvien energialähteiden käyttöön 
perustuvat hajautetut
energiahuoltojärjestelmät;

a) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
energian käyttöön perustuvat hajautetut 
energiahuoltojärjestelmät;

Or. en

Tarkistus 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uusiutuvien energialähteiden käyttöön 
perustuvat hajautetut 
energiahuoltojärjestelmät;

a) uusiutuvien energialähteiden käyttöön 
perustuvat tekniset järjestelmät;

Or. it

Perustelu

Direktiivin tavoitteena on varmistaa ja kannustaa rakennusten energiatehokkuutta ilman 
teknisiä rajoituksia.

Tarkistus 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteistuotanto; b) yhteistuotanto ja pienimuotoinen 
yhteistuotanto;
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Or. it

Perustelu

Komissio ehdottaa, että yhteistuotantojärjestelmiä käytetään uusissa rakennuksissa, mutta ei 
kuitenkaan ehdota näiden järjestelmien käyttöönottoa olemassa olevissa rakennuksissa. Silti 
pienimuotoinen yhteistuotanto voisi olla tehokas järjestelmä rakennusten energiatehokkuutta 
parantavaan kunnostamiseen, jotta voidaan saavuttaa hiilidioksidipäästöjen ja sähköenergian 
käytön vähentämistavoitteet.

Tarkistus 279
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kauko-/aluelämmitys- tai -
jäähdytysjärjestelmät, jos niitä on 
saatavilla;

c) kauko-/aluelämmitys- tai -
jäähdytysjärjestelmät, jos niitä on 
saatavilla, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön kokonaan tai 
osittain perustuvat järjestelmät;

Or. en

Tarkistus 280
Riitta Myller

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

Komission teksti Tarkistus

c a) aurinkosuojat, joiden avulla voidaan 
vähentää jäähdytysjärjestelmien tarvetta;

Or. fi
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Tarkistus 281
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lämpöpumput. d) uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian edistämisestä annetussa 
direktiivissä 2009/.../EY määritellyt
lämpöpumput. 

Or. en

Tarkistus 282
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lämpöpumput. d) lämpöpumput, jotka täyttävät 
vuodenaikoihin perustuvat suorituskyvyn 
arvot ja vaatimukset, joista säädetään 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä annetussa 
direktiivissä 2009/.../EY.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään mukautumaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 
edistämisestä annettuun direktiiviin.
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Tarkistus 283
Dominique Vlasto

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

Komission teksti Tarkistus

d a) eristysjärjestelmät.

Or. fr

Perustelu

Eristysjärjestelmät parantavat rakennusten energiatehokkuutta. Niiden avulla voidaan
saavuttaa huomattavaa säästöä primaarienergian kulutuksessa ja niiden avulla voidaan myös 
vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ala kehittää uusia yhä tehokkaampia tuotteita, joita on 
tutkittava, jotta voidaan rakentaa uusia yhä tiukemmat lämpönormit täyttäviä rakennuksia. 
Lisäksi kaikissa rakennuksiin liittyvissä teknisissä järjestelmissä on otettava suunnittelusta 
lähtien huomioon rakennusten eristysjärjestelmät, jotta voidaan optimoida tuleva tehokkuus 
ja käyttö.

Tarkistus 284
Riitta Myller

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kotitalouskohtaisesti tuotetut 
uusiutuvat energialähteet.

Or. fi
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Tarkistus 285
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

d a) atk-laitteistot seurantaan ja 
valvontaan. 

Or. en

Perustelu

Atk-laitteistot seurantaa varten voivat edesauttaa huomattavasti tarkkojen arvioiden 
tekemistä sähkölaitteiden ja järjestelmien energiatehokkuudesta.  

Tarkistus 286
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

d a) lämmöntalteenottoilmanvaihto.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi harkittava tehokkaita tekniikoita, joiden tuottoaika on lyhyt.  
Lämmöntalteenottoilmanvaihdolla tarkoitetaan keskitettyä tai hajautettua jatkuvan ilmavirran 
järjestelmää, joka käyttää lämmönsiirtimiä energian siirtämiseen ulkoa otetusta ilmasta 
rakennuksen sisään syötettyyn ilmaan. Tanskan ilmastossa sijaitsevassa 150 neliömetrin 
rakennuksessa vuosittainen energian nettosäästö on noin 5500 kWh primäärienergiaa 
lämmöntalteenottoilmanvaihtoa käytettäessä.  Tämä vastaa noin 43 prosenttia 
keskimääräisestä energiankulutuksesta.
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Tarkistus 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

Artiklan d alakohdan osalta 
jäsenvaltioiden on sitouduttava 
levittämään ja hyödyntämään 
lämpöpumppuja helpottamalla 
hallintomenettelyjä maalämpökaivojen 
porauslupien myöntämiseksi ja 
määrittämällä pohjaveden ja vesistöjen 
tasot, joilla kaivojen poraaminen voidaan 
sallia ja mahdollisuus ottaa käyttöön 
vesilämpöpumpuilla toimivat 
ilmastointilaitteet.      
Jäsenvaltioiden on lisäksi säädettävä tuki 
maalämpökaivojen poraamiselle tai 
otettava se osaksi kaupunkien 
maanparannustöitä. 

Or. it

Perustelu

Komissio ehdottaa, että yhteistuotantojärjestelmiä käytetään uusissa rakennuksissa, mutta ei 
kuitenkaan ehdota näiden järjestelmien käyttöönottoa olemassa olevissa rakennuksissa. Silti 
pienimuotoinen yhteistuotanto voisi olla tehokas järjestelmä rakennusten energiatehokkuutta 
parantavaan kunnostamiseen, jotta voidaan saavuttaa hiilidioksidipäästöjen ja sähköenergian 
käytön vähentämistavoitteet. 

Tarkistus 288
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
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korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja 
taloudellisesti toteutettavissa. 
Jäsenvaltioiden on määritettävä  nämä 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset  4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan  
rakennuksen  tai sen osien  
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen 
vahvistaa joko koko korjatulle 
rakennukselle tai korjatuille järjestelmille 
tai osille, jos ne ovat osa rajatun 
ajanjakson aikana toteutettavaa 
korjausta.

korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät ainakin 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset 4 ja 9 artiklan 
mukaisesti. Vaatimukset on vahvistettava 
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 
on jälkiasennettu tai korvattu, ja koko 
korjatulle rakennukselle jos kyse on 
laajamittaisesta korjauksesta.

Or. en

Tarkistus 289
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä  nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
joko koko korjatulle rakennukselle tai 
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
kokonaishyötypinta-alaltaan yli 250 m2:n 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä  nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
joko koko korjatulle rakennukselle tai 
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 
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ovat osa rajatun ajanjakson aikana 
toteutettavaa korjausta.

ovat osa rajatun ajanjakson aikana 
toteutettavaa korjausta.

Or. en

Perustelu

Jos poistetaan kokonaan pieniä rakennuksia koskeva poikkeus, paikallisviranomaisten on 
lähes mahdotonta noudattaa sitä, ottaen huomioon niiden nykyisen taloudellisen ja teknisen 
kapasiteetin.  Tässä tarjotaan kompromissia.

Tarkistus 290
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja 
taloudellisesti toteutettavissa. 
Jäsenvaltioiden on määritettävä  nämä 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset  4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien  
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen 
vahvistaa joko koko korjatulle 
rakennukselle tai korjatuille järjestelmille 
tai osille, jos ne ovat osa rajatun 
ajanjakson aikana toteutettavaa 
korjausta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia tai kun rakennuksen osia, 
mukaan lukien rakennuksen vaipan osia 
ja rakennuksen teknisiä järjestelmiä tai 
niiden osia jälkiasennetaan tai korvataan, 
niiden energiatehokkuutta parannetaan 
siten, että ne täyttävät energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset. 
Jäsenvaltioiden on määritettävä nämä 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset on vahvistettava 
sekä korjatuille järjestelmille että osille, 
jos ne on jälkiasennettu tai korvattu ja
koko korjatulle rakennukselle jos kyse on 
laajamittaisesta korjauksesta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
samoin kuin 6 artiklassa laajamittaisten 
korjausten yhteydessä arvioidaan ja 
otetaan huomioon seuraavat 
vaihtoehtoiset järjestelmät:
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(a) uusiutuvien energialähteiden käyttöön 
perustuvat hajautetut 
energiahuoltojärjestelmät;
(b) yhteistuotanto  ;
(c) kauko-/aluelämmitys- tai -
jäähdytysjärjestelmät, jos niitä on 
saatavilla, erityisesti kokonaan tai osittain 
uusiutuvien energialähteiden käyttöön 
perustuvat järjestelmät;
(d) uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian edistämisestä annetussa 
direktiivissä 2009/.../EY määritellyt 
lämpöpumput. 

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 291
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, rakennuttajia on vaadittava 
käyttämään uusiutuvista lähteistä peräisin 
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energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä  nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
joko koko korjatulle rakennukselle tai 
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 
ovat osa rajatun ajanjakson aikana 
toteutettavaa korjausta.

olevan energian vähimmäistasoa 
rakennustyömaalla ja näiden rakennusten
energiatehokkuutta parannetaan siten, että 
ne täyttävät energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset sikäli kuin 
tämä on teknisesti, toiminnallisesti ja 
taloudellisesti toteutettavissa.
Jäsenvaltioiden on määritettävä  nämä 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
joko koko korjatulle rakennukselle tai 
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 
ovat osa rajatun ajanjakson aikana 
toteutettavaa korjausta.

Or. en

Tarkistus 292
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä  nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen 
vahvistaa joko koko korjatulle 
rakennukselle tai korjatuille järjestelmille 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään korjauksia, niiden 
energiatehokkuutta parannetaan siten, että 
ne täyttävät energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä  nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset vahvistetaan
koko korjatulle rakennukselle sekä 
rakennuksen teknisille järjestelmille ja 
rakennuksen vaipan korjatuille osille, jos 
ne ovat osa enintään viiden vuoden aikana 
toteutettavaa korjausta, kun tavoitteena on 
rakennuksen tai sen osien  
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tai osille, jos ne ovat osa rajatun 
ajanjakson aikana toteutettavaa korjausta.

kokonaisenergiatehokkuuden 
parantaminen.

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa yhä parempi energiatehokkuus, on tärkeää ottaa huomioon 
rakennuksen yksittäiset osat. Se on ainoa tapa taata rakennuksen yleinen energiatehokkuus, 
jos siihen tehdään osittaisia korjauksia tai jos yksittäisiä osia korvataan kattavan korjauksen 
yhteydessä. Erittäin tehokkaat tekniset järjestelmät huonosti eristetyssä rakennuksessa eivät 
ole taloudellisesti eivätkä ympäristön kannalta mielekkäitä.

Tarkistus 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä  nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
joko koko korjatulle rakennukselle tai
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 
ovat osa rajatun ajanjakson aikana 
toteutettavaa korjausta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä  nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset on rakennuksen 
tai sen osien kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen 
vahvistettava koko korjatulle rakennukselle 
ja korjatuille teknisille järjestelmille ja 
rakennuksen vaipan osille, jos ne ovat osa 
rajatun ajanjakson aikana toteutettavaa 
korjausta.

Or. en
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Perustelu

Yhtä tärkeää on varmistaa, että rakennuksen vaipan yksittäisten osien energiatehokkuus on 
energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten mukainen.  Erittäin tehokkaat tekniset 
järjestelmät heikosti eristetyssä rakennuksessa eivät ole järkeviä ympäristön eivätkä talouden 
kannalta.  Koko rakennuksen ja sen osien kokonaisenergiatehokkuuden vaatimukset on jo 
lueteltu 1, 3 ja 4 artiklassa ja liitteessä I. Rakennuksen vaipan osia koskevat vaatimukset 
sisältyvät ilmaukseen "tai osille", mutta asia on esitettävä selkeämmin ja eksplisiittisesti.   

Tarkistus 294
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun  
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät  
energiatehokkuutta koskevat  
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä  nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
joko koko korjatulle rakennukselle tai 
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 
ovat osa rajatun ajanjakson aikana 
toteutettavaa korjausta. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin, niiden koosta riippumatta, 
tehdään laajamittaisia korjauksia, niiden 
energiatehokkuutta parannetaan siten, että 
ne täyttävät energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä  nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
joko koko korjatulle rakennukselle tai 
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 
ovat osa rajatun ajanjakson aikana 
toteutettavaa korjausta.

Or. en
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Tarkistus 295
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä  nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
joko koko korjatulle rakennukselle tai
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 
ovat osa rajatun ajanjakson aikana 
toteutettavaa korjausta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä  nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien 
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
koko korjatulle rakennukselle ja korjatuille 
järjestelmille ja rakennuksen vaipan 
osille, jos ne ovat osa rajatun ajanjakson 
aikana toteutettavaa korjausta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on vahvistettava energiatehokkuutta koskevat vaatimukset myös rakennuksen 
vaipan yksittäisille osille ja teknisille järjestelmille sen varmistamiseksi, että kaikissa 
jälkiasennuksissa voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.  

Tarkistus 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
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rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä  nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
joko koko korjatulle rakennukselle tai 
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 
ovat osa rajatun ajanjakson aikana 
toteutettavaa korjausta.

rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien
kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
joko koko korjatulle rakennukselle tai 
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 
ovat osa rajatun ajanjakson aikana 
toteutettavaa korjausta. Jäsenvaltioiden ja 
komission on edistettävä eristystuotteita, 
ikkunoita ja ovia koskevia tutkimuksia 
sen varmistamiseksi, että ne vastaavat 
rakennusten tarpeita ja esteettistä 
perintöä. 

Or. en

Tarkistus 297
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti . Vaatimukset voidaan 
rakennuksen tai sen osien

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, niiden energiatehokkuutta 
parannetaan siten, että ne täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on 
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä nämä energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 4 artiklan 
mukaisesti. Vaatimukset voidaan 
rakennuksen kokonaisenergiatehokkuuden 
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kokonaisenergiatehokkuuden 
parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
joko koko korjatulle rakennukselle tai 
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 
ovat osa rajatun ajanjakson aikana 
toteutettavaa korjausta.

parantamistavoitetta noudattaen vahvistaa 
joko koko korjatulle rakennukselle tai 
korjatuille järjestelmille tai osille, jos ne 
ovat osa rajatun ajanjakson aikana 
toteutettavaa korjausta.

Or. en

Perustelu

Tämän lauseen soveltaminen nykyisessä energiatehokkuusdirektiivissä aiheuttaa jo ongelmia. 
Tavoitteena pitää olla rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen optimoiminen, mikä voidaan 
saavuttaa vain kokonaisvaltaisella lähestymistavalla. Uusien ja vanhojen rakennusten välillä 
ei ole mitään eroa, kun niihin tehdään laajamittaisia korjauksia.

Tarkistus 298
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2015 
laajamittaisten korjausten suunnittelussa 
arvioidaan ja otetaan huomioon 
seuraavien vaihtoehtoisten 
järjestelmien tekninen, ympäristöön 
liittyvä ja taloudellinen toteutettavuus:
(a) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
energian käyttöön perustuvat hajautetut 
energiahuoltojärjestelmät;
(b) yhteistuotanto;
(c) kauko-/aluelämmitys- tai -
jäähdytysjärjestelmät, jos niitä on 
saatavilla;
(d) lämpöpumput;
(e) lämmöntalteenottoilmanvaihto.

Or. en
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Perustelu

Vaatimuksena pitäisi olla, että jäsenvaltiot harkitsevat tehokkaita tekniikoita, joiden 
kuoletusaika on lyhyt.  Tanskan ilmastossa sijaitsevassa 150 neliömetrin rakennuksessa 
vuosittainen energian nettosäästö on noin 5500 kWh primäärienergiaa 
lämmöntalteenottoilmanvaihtoa käytettäessä.  Tämä vastaa noin 43 prosenttia 
keskimääräisestä energiankulutuksesta.

Tarkistus 299
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on erityisesti toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että asuntojen 
energiaköyhyydestä kärsivien asukkaiden 
käytössä olevat nykyiset rakennukset 
täyttävät 4 artiklassa tarkoitetut 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Perustelu

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. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 300
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaista uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevaa energiaa käyttävää 
lämmitystä ja jäähdytystä voidaan käyttää 
siihen, että rakennus saadaan täyttämään 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset, jos 
vähimmäisvaatimuksia ei voida saavuttaa 
muulla 1 kohdassa esitetyllä teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisella tavalla.

Or. en

Perustelu

Jos vähimmäisvaatimuksia ei voida saavuttaa muulla 1 kohdassa esitetyllä teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisella tavalla, uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevaa energiaa käyttävän lämmityksen ja jäähdytyksen käyttämisen pitäisi riittää 
kelpuuttamaan rakennus.  

Tanskassa uusiutuvia energialähteitä käyttävän teknologian, kuten lämpöpumppujen ja 
kaukolämmön asianmukaisella käyttämisellä energiatehokkuudeltaan heikommat rakennukset 
voivat täyttää energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. 

Tarkistus 301
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rakennuksen tekniset järjestelmät Rakennuksen tekniset järjestelmät ja 
rakennuksen osat

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset rakennukseen 

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
kustannusoptimaaliset energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset 
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asennetuille teknisille järjestelmille. 
Vaatimukset on vahvistettava uusille, 
korvatuille ja jälkiasennetuille rakennuksen 
teknisille järjestelmille ja niiden osille.

rakennukseen asennetuille teknisille 
järjestelmille ja rakennuksen osille. 
Vaatimukset on vahvistettava uusille, 
korvatuille ja jälkiasennetuille rakennuksen 
teknisille järjestelmille ja rakennuksen 
osille ja niiden osille.

Vaatimusten on katettava erityisesti 
seuraavat osat:

Vaatimusten on katettava erityisesti muttei 
yksinomaan seuraavat osat:

a) lämmitysjärjestelmän lämmityskattilat 
tai muut lämmönkehittimet;

(a) lämmitysjärjestelmän lämmityskattilat 
tai muut lämmönkehittimet, mukaan 
luettuina kauko-/aluelämmitys- tai -
jäähdytysjärjestelmät;

b) lämminvesijärjestelmän 
vedenlämmittimet;

(b) lämminvesijärjestelmän 
vedenlämmittimet;

c) ilmastointijärjestelmien 
keskusilmastointiyksiköt tai 
jäähdytysyksiköt.

(c) ilmastointijärjestelmien 
keskusilmastointiyksiköt tai 
jäähdytysyksiköt;

(c a) asennettu valaistus;
(c b) 2 artiklan 5 kohdassa määritellyt 
rakennuksen osat 

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten on oltava 
johdonmukaisia järjestelmän muodostaviin 
tuotteisiin sovellettavan lainsäädännön 
kanssa ja perustuttava siihen, että tuotteet 
on asennettu oikein ja rakennuksen teknistä 
järjestelmää säädetään ja ohjataan 
asianmukaisesti. Vaatimuksissa on 
erityisesti varmistettava, että 
vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä 
saavutetaan oikea hydraulinen tasapaino ja 
että asennuksessa on käytetty 
oikeankokoisia ja -tyyppisiä tuotteita 
ottaen huomioon rakennuksen teknisen 
järjestelmän aiottu käyttötarkoitus.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten on oltava 
johdonmukaisia järjestelmän ja 
rakennuksen osat muodostaviin tuotteisiin 
sovellettavan lainsäädännön kanssa ja 
perustuttava siihen, että tuotteet on 
asennettu oikein ja rakennuksen teknistä 
järjestelmää säädetään ja ohjataan 
asianmukaisesti. Rakennuksen teknisten 
järjestelmien osalta vaatimuksissa on 
erityisesti varmistettava, että 
vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä 
saavutetaan oikea hydraulinen tasapaino ja 
että asennuksessa on käytetty 
oikeankokoisia ja -tyyppisiä tuotteita 
ottaen huomioon rakennuksen teknisen 
järjestelmän aiottu käyttötarkoitus.

Or. en
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Tarkistus 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset rakennukseen 
asennetuille teknisille järjestelmille. 
Vaatimukset on vahvistettava uusille, 
korvatuille ja jälkiasennetuille 
rakennuksen teknisille järjestelmille ja 
niiden osille.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset rakennukseen 
asennetuille teknisille järjestelmille. 
Vaatimusten on oltava johdonmukaisia 
asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön 
kanssa ja katettava erityisesti seuraavat 
osat:

Vaatimusten on katettava erityisesti 
seuraavat osat:

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2002/91/EY jäsenvaltioita ei pidä vaatia vahvistamaan erityisiä 
tehokkuusvaatimuksia tuotteille, koska niistä on säädetty jo muissa asiaa koskevissa 
säädöksissä. (direktiivit merkinnöistä, rakennusten energiatehokkuudesta ja energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologisesta suunnittelusta...).  Energiatehokkuusdirektiivissä voitaisiin 
kuitenkin kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan, kannattaako niiden säätää tiukempia 
asentamiseen liittyviä vaatimuksia, jos niiden soveltamisen ehdoksi asetetaan yksittäisen 
arvion tekeminen niiden teknisestä, toiminnallisesta ja taloudellisesta toteutettavuudesta.  

Tarkistus 303
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset rakennukseen 
asennetuille teknisille järjestelmille. 
Vaatimukset on vahvistettava uusille, 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
energiatehokkuutta ja käyttöönottoa 
koskevat vähimmäisvaatimukset 
rakennukseen asennetuille teknisille 
järjestelmille. Vaatimukset on 
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korvatuille ja jälkiasennetuille rakennuksen 
teknisille järjestelmille ja niiden osille.

vahvistettava uusille, korvatuille ja 
jälkiasennetuille rakennuksen teknisille 
järjestelmille ja niiden osille.

Or. de

Perustelu

Tulisi säätää myös teknisten laitteiden käyttöönottoa koskevista vähimmäisvaatimuksista sen 
takaamiseksi, että laitteet säädetään asianmukaisella tavalla, jotta voidaan hyödyntää 
kokonaan kaikkien teknisten järjestelmien energiansäästöpotentiaali.

Tarkistus 304
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset rakennukseen 
asennetuille teknisille järjestelmille. 
Vaatimukset on vahvistettava uusille, 
korvatuille ja jälkiasennetuille rakennuksen 
teknisille järjestelmille ja niiden osille.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
energiatehokkuutta ja käyttöönottoa 
koskevat vähimmäisvaatimukset 
rakennukseen asennetuille teknisille 
järjestelmille. Vaatimukset on 
vahvistettava uusille, korvatuille ja 
jälkiasennetuille käyttöön liittyville 
teknisille laitteille, rakennuksen teknisille 
järjestelmille ja niiden osille.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksilla varmistetaan, että laitteet myös säädetään asianmukaisella tavalla. Lisäksi 
putkijohtojen eristäminen tarjoaa verrattain edullisen mahdollisuuden energiansäästöön.
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Tarkistus 305
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lämmitysjärjestelmän lämmityskattilat
tai muut lämmönkehittimet;

a) lämmitysjärjestelmän lämmityskattilat,
muut lämmönkehittimet tai 
lämmönvaihtimet;

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään määrittämään tarkemmin soveltamisalaan kuuluvat tekniset 
järjestelmät.

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

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lämmitysjärjestelmän lämmityskattilat 
tai muut lämmönkehittimet;

a) lämmitysjärjestelmän lämmityskattilat 
tai muut lämmönkehittimet, mukaan 
luettuina kauko-/aluelämmitys- tai -
jäähdytysjärjestelmät;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2002/91/EY jäsenvaltioita ei pidä vaatia vahvistamaan erityisiä 
tehokkuusvaatimuksia tuotteille, koska niistä on säädetty jo muissa asiaa koskevissa 
säädöksissä. (direktiivit merkinnöistä, rakennusten energiatehokkuudesta ja energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologisesta suunnittelusta...).  Energiatehokkuusdirektiivissä voitaisiin 
kuitenkin kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan, kannattaako niiden säätää tiukempia 
asentamiseen liittyviä vaatimuksia, jos niiden soveltamisen ehdoksi asetetaan yksittäisen 
arvion tekeminen niiden teknisestä, toiminnallisesta ja taloudellisesta toteutettavuudesta.  
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Tarkistus 307
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) putkijohdot.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) valaistus.

Or. en

Tarkistus 309
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ilmanvaihtojärjestelmät yhdessä 
lämmön talteenottoyksiköiden ja 
lämpöpumppujen kanssa.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään määrittämään tarkemmin soveltamisalaan kuuluvat tekniset 
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järjestelmät.

Tarkistus 310
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) putkijohdot.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksilla varmistetaan, että laitteet myös säädetään asianmukaisella tavalla. Lisäksi 
putkijohtojen eristäminen tarjoaa verrattain edullisen mahdollisuuden energiansäästöön.

Tarkistus 311
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) valaistusjärjestelmät. 

Or. fi

Tarkistus 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

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

Komission teksti Tarkistus

On määritettävä vaatimuksia, jotka 
koskevat uusia teknisiä 
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rakennusjärjestelmiä ja niiden osia sekä 
niiden korvaamista ja niiden 
jälkiasennusta, ja vaatimuksia on 
sovellettava niin, että ne ovat teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia. Siksi on otettava 
huomioon ainakin seuraavat seikat:
– tekniset esteet (esimerkiksi huomattavat 
asennusvaikeudet tai eri teknologioiden 
samanaikainen esiintyminen kielteisiä 
vaikutuksia aiheuttavalla tavalla);
– taloudelliset tekijät (esimerkiksi liian 
suuret asennuskustannukset tai 
energiansaanti, joka ei ole taloudellisesti 
käytettävissä); 
– poliittiset tekijät (kuten yhden 
tietyntyyppisen energiamuodon 
edistäminen)

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2002/91/EY jäsenvaltioita ei pidä vaatia vahvistamaan erityisiä 
tehokkuusvaatimuksia tuotteille, koska niistä on säädetty jo muissa asiaa koskevissa 
säädöksissä. (direktiivit merkinnöistä, rakennusten energiatehokkuudesta ja energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologisesta suunnittelusta...).  Energiatehokkuusdirektiivissä voitaisiin 
kuitenkin kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan, kannattaako niiden säätää tiukempia 
asentamiseen liittyviä vaatimuksia, jos niiden soveltamisen ehdoksi asetetaan yksittäisen 
arvion tekeminen niiden teknisestä, toiminnallisesta ja taloudellisesta toteutettavuudesta.  

Tarkistus 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

Voidaan määrittää vaatimuksia, jotka 
koskevat uusia teknisiä 
rakennusjärjestelmiä ja niiden osia sekä 
niiden korvaamista ja niiden 
jälkiasennusta, ja vaatimuksia on 
sovellettava niin, että ne ovat teknisesti, 
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toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia. Siksi on otettava 
huomioon ainakin seuraavat seikat:
– tekniset esteet (esimerkiksi huomattavat 
asennusvaikeudet tai eri teknologioiden 
samanaikainen esiintyminen kielteisiä 
vaikutuksia aiheuttavalla tavalla);
– taloudelliset tekijät (esimerkiksi liian 
suuret asennuskustannukset, 
energiansaanti, joka ei ole taloudellisesti 
käytettävissä);
– taloudelliset tekijät (kuten yhden 
tietyntyyppisen energiamuodon 
edistäminen).

Or. ro

Perustelu

Voidaan määrittää vaatimuksia, jotka koskevat uusia teknisiä rakennusjärjestelmiä ja niiden 
osia sekä niiden korvaamista ja niiden jälkiasennusta, ja vaatimuksia on sovellettava niin, 
että ne ovat teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia.

Tarkistus 314
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten on oltava 
johdonmukaisia järjestelmän muodostaviin 
tuotteisiin sovellettavan lainsäädännön 
kanssa ja perustuttava siihen, että tuotteet 
on asennettu oikein ja rakennuksen teknistä 
järjestelmää säädetään ja ohjataan 
asianmukaisesti. Vaatimuksissa on 
erityisesti varmistettava, että 
vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä 
saavutetaan oikea hydraulinen tasapaino ja 
että asennuksessa on käytetty 

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten on oltava 
johdonmukaisia järjestelmän muodostaviin 
tuotteisiin sovellettavan lainsäädännön 
kanssa ja perustuttava siihen, että tuotteet 
on asennettu oikein ja rakennuksen teknistä 
järjestelmää säädetään ja ohjataan 
asianmukaisesti. Vaatimuksissa on 
erityisesti varmistettava, että tekniset 
laitteet säädetään asianmukaisesti 
käyttöönoton yhteydessä ja että 
vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä 
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oikeankokoisia ja -tyyppisiä tuotteita 
ottaen huomioon rakennuksen teknisen 
järjestelmän aiottu käyttötarkoitus.

saavutetaan oikea hydraulinen tasapaino ja 
että asennuksessa on käytetty 
oikeankokoisia ja -tyyppisiä tuotteita 
ottaen huomioon rakennuksen teknisen 
järjestelmän aiottu käyttötarkoitus.

Or. de

Perustelu

Rakennusteknisiä järjestelmiä ei ole toistaiseksi otettu riittävässä määrin huomioon 
energiatehokkuuden tarkastelussa. Siksi tulisi säätää myös teknisten laitteiden käyttöönottoa 
koskevista vähimmäisvaatimuksista sen takaamiseksi, että laitteet säädetään asianmukaisella 
tavalla, jotta voidaan hyödyntää kokonaan energiansäästöpotentiaali.

Tarkistus 315
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten on oltava 
johdonmukaisia järjestelmän muodostaviin 
tuotteisiin sovellettavan lainsäädännön 
kanssa ja perustuttava siihen, että tuotteet 
on asennettu oikein ja rakennuksen teknistä 
järjestelmää säädetään ja ohjataan 
asianmukaisesti. Vaatimuksissa on 
erityisesti varmistettava, että 
vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä 
saavutetaan oikea hydraulinen tasapaino ja 
että asennuksessa on käytetty 
oikeankokoisia ja -tyyppisiä tuotteita 
ottaen huomioon rakennuksen teknisen 
järjestelmän aiottu käyttötarkoitus.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten on oltava 
johdonmukaisia järjestelmän muodostaviin 
tuotteisiin sovellettavan lainsäädännön ja 
etenkin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston [energiaan liittyvien tuotteiden 
ekologiselle suunnittelulle asetettavien 
vaatimusten puitteista annetun] 
direktiivin 2009/.../EY säännösten kanssa 
ja perustuttava siihen, että tuotteet on 
asennettu oikein ja rakennuksen teknistä 
järjestelmää säädetään ja ohjataan 
asianmukaisesti. Vaatimuksissa on 
erityisesti varmistettava, että tekniset 
laitteet säädetään asianmukaisesti 
käyttöönoton yhteydessä ja että
vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä 
saavutetaan oikea hydraulinen tasapaino ja 
että asennuksessa on käytetty 
oikeankokoisia ja -tyyppisiä tuotteita 
ottaen huomioon rakennuksen teknisen 
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järjestelmän aiottu käyttötarkoitus.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksilla varmistetaan, että laitteet myös säädetään asianmukaisella tavalla. Direktiivi ei 
myöskään saa johtaa siihen, että käyttöön otetaan uusia normeja. Siksi viittaus ekologista 
suunnittelua koskevaan direktiiviin on tärkeä.

Tarkistus 316
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten on oltava 
johdonmukaisia järjestelmän muodostaviin 
tuotteisiin sovellettavan lainsäädännön 
kanssa ja perustuttava siihen, että tuotteet 
on asennettu oikein ja rakennuksen teknistä 
järjestelmää säädetään ja ohjataan 
asianmukaisesti. Vaatimuksissa on 
erityisesti varmistettava, että
vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä 
saavutetaan oikea hydraulinen tasapaino ja 
että asennuksessa on käytetty 
oikeankokoisia ja -tyyppisiä tuotteita 
ottaen huomioon rakennuksen teknisen 
järjestelmän aiottu käyttötarkoitus.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen energiatehokkuutta 
koskevien vähimmäisvaatimusten on oltava 
johdonmukaisia järjestelmän muodostaviin 
tuotteisiin sovellettavan lainsäädännön 
kanssa ja perustuttava siihen, että tuotteet 
on asennettu oikein ja rakennuksen teknistä 
järjestelmää säädetään ja ohjataan 
asianmukaisesti. Vaatimuksissa on 
erityisesti varmistettava, että 
vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä 
saavutetaan oikea huonekohtainen 
lämmönsäätö ja hydraulinen tasapaino ja 
että asennuksessa on käytetty 
oikeankokoisia ja -tyyppisiä tuotteita 
ottaen huomioon rakennuksen teknisen 
järjestelmän aiottu käyttötarkoitus.

Or. en

Perustelu

Monissa uusissa jäsenvaltioissa lämmitysjärjestelmät voidaan joko kytkeä päälle tai pois 
päältä. Lämmityksen säätäminen on tehtävä ikkunoita avaamalla, mikä on kallista ja 
energiatehotonta. Teknisten järjestelmien, kuten lämmityksen, jäähdytyksen, tuuletuksen ja 
valaistuksen huonekohtainen säätäminen  pitäisi lisätä tekstiin, jotta energiaa voitaisiin 
säätää mahdollisimman pienin kustannuksin.
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Tarkistus 317
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
älykkäitä kulutusmittareita asennetaan 
kaikkiin uusiin ja korjattaviin 
rakennuksiin ja aina kun mittari 
vaihdetaan uuteen, ja kannustettava 
aktiiviohjausjärjestelmien, kuten 
automaatio-, ohjaus- ja 
valvontajärjestelmien asentamista 
tarvittaessa, jotta kuluttajat voivat saada 
asianmukaiset tiedot omasta 
energiankäytöstään; sallittava erittäin 
tehokas lähtöajan ohjaus manuaalisesti 
ja/tai automaatiojärjestelmiä 
rakentamalla  ja saada tietoja 3, 4, 5 ja 
10 artiklan sekä liitteen I täytäntöön 
panemiseksi.

Or. en

Tarkistus 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8a artikla
Rakennuksen vaipan eristysjärjestelmät

1. Jäsenvaltioiden on asetettava 
vähimmäisvaatimuksia, jotka koskevat 
rakennuksen vaipan eristysjärjestelmän 
energiatehokkuutta ja erityisesti seuraavia 
osia:
a) katto;
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b) rakennuksen vaipan sisäiset 
kaksinkertaiset rakenteet lattiat ja katot 
mukaan lukien;
c) rakennuksen vaipan ulkopuoliset 
kaksinkertaiset rakenteet;
d) ikkunat, ikkunalaudat ja 
rullakaihdinkotelot;
e) lämpösiltojen lineaarinen käsittely 
etenkin parvekkeiden ja laattojen välillä, 
esiin työntyvissä tukirakenteissa ja 
julkisivujen ja esiin työntyvien 
rakenteiden liitoskohdissa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
vähimmäisvaatimusten on vastattava 
lainsäädäntöä, jota sovelletaan 
järjestelmän osina oleviin tuotteisiin, ja 
ne perustuvat tuotteiden asianmukaiseen 
asennukseen. Nämä vaatimukset takaavat 
erityisesti rakennuksen vaipan kautta 
tapahtuvan vähäisen tai olemattoman 
lämpöhukan.

Or. fr

Perustelu

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.
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Tarkistus 319
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla
Rakennukset, joilla sekä 

hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa 
kansalliset suunnitelmat sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat. Niiden on asetettava vuotta 
2020 koskevat tavoitteet sille, mikä 
tällaisten rakennusten osuuden on 
vähintään oltava prosentteina 
rakennusten kokonaismäärästä ja 
kokonaishyötypinta-alasta.

Erilliset tavoitteet on asetettava

a) uusille ja kunnostetuille 
asuinrakennuksille;

b) uusille ja kunnostetuille muille kuin 
asuinrakennuksille;

c) viranomaisten käytössä oleville 
rakennuksille.

Asettaessaan c alakohdassa tarkoitettuja 
tavoitteita jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon, että viranomaisilla tulisi olla 
edelläkävijän asema rakennusten 
energiatehokkuuden alalla.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

a) jäsenvaltion määritelmä rakennuksille, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 

Poistetaan.
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olemattomat;

b) välitavoitteet sille, mikä tällaisten 
rakennusten osuuden on vähintään oltava 
prosentteina rakennusten 
kokonaismäärästä ja kokonaishyötypinta-
alasta vuonna 2015;

c) tiedot tällaisten rakennusten osuuden 
kasvattamiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 ja 
raportoitava sille kolmen vuoden välein 
kansallisten suunnitelmiensa 
toteuttamisessa saavutetusta edistyksestä. 
Kansalliset suunnitelmat ja 
edistymisraportit voidaan sisällyttää 
direktiivin 2006/32/EY 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

4. Komissio vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.
5. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä sellaisten 
rakennusten lukumäärän 
kasvattamisessa, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat. 
Komissio laatii tämän kertomuksen 
perusteella strategian ja ehdottaa 
tarvittaessa toimenpiteitä tällaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi.
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Or. de

Perustelu

Sellaisten rakennusten rakentaminen, joiden hiilidioksidipäästöt ja primaarienergiankulutus 
ovat pieniä tai lähellä nollaa ja jotka siis alittavat jäsenvaltioiden määrittämät rajat selvästi, 
voi olla vain vapaaehtoista. Siksi jäsenvaltioiden omia velvoitteita, joiden mukaan vuoteen 
2020 mennessä on tarkoitus saavuttaa näiden rakennusten tietynsuuruinen osuus koko 
rakennuskannasta, ei voida käyttää. 9 artiklan 5 kohdassa ehdotettu menettely vaikuttaa 
johtavan EU:n suoraan sääntelyyn, joka koskee matalaenergia- ja passiivitaloja 
(toissijaisuus).

Tarkistus 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rakennukset, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 

kulutus ovat alhaiset tai olemattomat

Rakennukset, joilla on nollatason 
nettomääräinen energiankulutus  

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat.
Niiden on asetettava vuotta 2020 koskevat 
tavoitteet sille, mikä tällaisten 
rakennusten osuuden on vähintään oltava 
prosentteina rakennusten 
kokonaismäärästä ja kokonaishyötypinta-
alasta.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla on 
nollatason nettomääräinen 
energiankulutus.

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viranomaisten käytössä olevissa 
rakennuksissa on vuoteen 2012 mennessä 
ja muissa rakennuksissa vuoteen 2016 
mennessä nollatason nettomääräinen 
energiankulutus. 

Erilliset tavoitteet on asetettava 1 b. Niiden on asetettava vuotta 2015 ja 
vuotta 2020 koskevat tavoitteet sille, mikä 
tällaisten rakennusten osuuden on 
vähintään oltava prosentteina 
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rakennusten kokonaismäärästä ja 
kokonaishyötypinta-alasta. 
Jäsenvaltioiden on asetettava erilliset 
tavoitteet:

a) uusille ja kunnostetuille
asuinrakennuksille;

a) asuinrakennuksille;

b) uusille ja kunnostetuille muille kuin 
asuinrakennuksille;

b) muille kuin asuinrakennuksille;

c) viranomaisten käytössä oleville 
rakennuksille.

c) viranomaisten käytössä oleville 
rakennuksille.

Asettaessaan c alakohdassa tarkoitettuja 
tavoitteita jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon, että viranomaisilla tulisi olla 
edelläkävijän asema rakennusten 
energiatehokkuuden alalla.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

a) jäsenvaltion määritelmä rakennuksille, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

a) jäsenvaltion määritelmä rakennuksille, 
joilla on nollatason nettomääräinen 
energiankulutus 

b) välitavoitteet sille, mikä tällaisten 
rakennusten osuuden on vähintään oltava 
prosentteina rakennusten 
kokonaismäärästä ja kokonaishyötypinta-
alasta vuonna 2015; c)

b a) tiedot vaatimuksista, jotka jäsenvaltio 
on ottanut käyttöön uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian vähimmäistason 
varmistamiseksi uusissa rakennuksissa ja 
olemassa olevissa rakennuksissa, joihin 
tehdään laajamittaisia korjauksia, kuten 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä annetussa 
direktiivissä 2008/xx/EY sekä tämän 
direktiivin 6 ja 7 artiklassa edellytetään;

c) tiedot tällaisten rakennusten osuuden 
kasvattamiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä.

c) tiedotuskampanjat tällaisten rakennusten 
osuuden kasvattamiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä;
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c a) kansalliset, alueelliset tai paikalliset 
ohjelmat energiatehokkuutta lisäävien 
toimenpiteiden, kuten verokannustimien, 
rahoitusvälineiden tai alennetun 
arvonlisäverokannan, tukemiseksi.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 ja raportoitava 
sille kolmen vuoden välein kansallisten 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 
saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 ja raportoitava 
sille kolmen vuoden välein kansallisten 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 
saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit on 
sisällytettävä direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

3a. Komissio voi kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on antanut 
tiedoksi kansallisen suunnitelman 
3 kohdan mukaisesti, 
toissijaisuusperiaatteen täysimääräisesti 
huomioon ottaen hylätä suunnitelman tai 
jonkin sen osan sillä perusteella, ettei se 
täytä kaikkia tämän artiklan vaatimuksia. 
Jäsenvaltion on tässä tapauksessa 
ehdotettava muutoksia. Komissio 
ilmoittaa kuukauden kuluessa kyseisten 
ehdotusten vastaanottamisesta 
hyväksyvänsä muutokset tai pyytää muita 
erityismuutoksia. Komissio ja 
asianomaiset jäsenvaltiot toteuttavat 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, jotta 
kansallinen suunnitelma voidaan 
hyväksyä viiden kuukauden kuluessa 
alkuperäisestä tiedoksiannosta.  

4. Komissio vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä sellaisten
rakennusten lukumäärän kasvattamisessa, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat. Komissio laatii tämän 
kertomuksen perusteella strategian ja 
ehdottaa tarvittaessa toimenpiteitä 
tällaisten rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi.

5. Komissio julkaisee vuoteen 2016 
mennessä kertomuksen jäsenvaltioiden 
edistymisestä rakennusten, joilla on 
nollatason nettomääräinen 
energiankulutus lukumäärän 
kasvattamisessa. Komissio laatii tämän 
kertomuksen perusteella strategian ja 
ehdottaa tarvittaessa toimenpiteitä 
tällaisten rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Uusien rakennusten osuus on vuosittain noin prosentti rakennuskannasta.  Tässä pienessä 
osassa pitäisi ottaa käyttöön uusinta tekniikkaa energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden muodossa, jotta voidaan varmistaa, että uudet rakennukset auttavat unionia 
saavuttamaan ilmastonmuutostavoitteensa ja vähentämään riippuvuuttaan muualta tuodusta, 
kalliista ja hupenevasta energiasta.    On halvempaa ottaa tällainen tekniikka käyttöön jo 
rakennusvaiheessa. 

Tarkistus 321
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rakennukset, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 

kulutus ovat alhaiset tai olemattomat

Rakennukset, joilla on nollatason 
nettomääräinen primäärienergian ja 
ylijäämäenergian kulutus 

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat. 
Niiden on asetettava vuotta 2020 koskevat 
tavoitteet sille, mikä tällaisten rakennusten 
osuuden on vähintään oltava prosentteina 
rakennusten kokonaismäärästä ja 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, jotka 
täyttävät nollatason nettomääräistä 
primäärienergiaa ja ylijäämäenergiaa 
koskevat rakentamisnormit. Niiden on 
varmistettava, että kaikilla uusilla 
rakennuksilla on oltava nollatason 
nettomääräinen primäärienergian kulutus 
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kokonaishyötypinta-alasta. viimeistään vuonna 2014.

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
kaikkien viranomaisten käytössä olevien 
uusien ja olemassa olevien rakennusten, 
joihin tehdään laajamittaisia korjauksia, 
on täytettävä vuodesta 2012 alkaen 
ainakin nollatason nettomääräistä 
primäärienergiaa koskevat 
rakentamisnormit ottaen huomioon, että 
viranomaisilla tulisi olla edelläkävijän 
asema rakennusten energiatehokkuuden 
alalla. 

Niiden on asetettava vuotta 2012, vuotta 
2015 ja vuotta 2020 koskevat sitovat 
tavoitteet sille, mikä rakennusten, joilla 
on nollatason nettomääräinen 
primäärienergian tai ylijäämäenergian 
kulutus, osuuden on vähintään oltava 
prosentteina rakennusten 
kokonaismäärästä ja suhteessa 
kokonaishyötypinta-alaan. Osuus on 
vahvistettava vähintään 30 prosentiksi 
vuoteen 2012 ja 50 prosentiksi vuoteen 
2015 mennessä.

Erilliset tavoitteet on asetettava Erilliset sitovat tavoitteet on asetettava

a) uusille ja kunnostetuille
asuinrakennuksille;

a) olemassa oleville asuinrakennuksille;

b) uusille ja kunnostetuille muille kuin 
asuinrakennuksille;

b) olemassa oleville muille kuin 
asuinrakennuksille;

c) viranomaisten käytössä oleville 
rakennuksille.

Asettaessaan c alakohdassa tarkoitettuja 
tavoitteita jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon, että viranomaisilla tulisi olla 
edelläkävijän asema rakennusten 
energiatehokkuuden alalla.

Niiden on varmistettava, että kaikki 
olemassa olevat rakennukset, joihin 
tehdään laajamittaisia korjauksia, 
täyttävät ainakin nollatason 
nettomääräisen primäärienergian 
kulutuksen rakentamisnormit viimeistään 
vuonna 2018.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:
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a) jäsenvaltion määritelmä rakennuksille, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

a) jäsenvaltion määritelmä rakennuksille, 
joilla on nollatason nettomääräinen 
primäärienergian tai ylijäämäenergian 
kulutus 

b) välitavoitteet sille, mikä tällaisten 
rakennusten osuuden on vähintään oltava 
prosentteina rakennusten 
kokonaismäärästä ja kokonaishyötypinta-
alasta vuonna 2015; 

b) edellä 1 kohdassa tarkoitetut sitovat
välitavoitteet 

c) tiedot tällaisten rakennusten osuuden 
kasvattamiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä.

c) yleiskuva kaikista toimintalinjoista ja
toimenpiteistä tällaisten rakennusten 
osuuden kasvattamiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 ja raportoitava 
sille kolmen vuoden välein kansallisten 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 
saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 ja raportoitava 
sille kolmen vuoden välein kansallisten 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 
saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

4. Komissio vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat.

4. Komissio määrittelee viimeistään 
vuonna 2010 rakennukset, joilla on 
nollatason nettomääräinen 
primäärienergian tai ylijäämäenergian 
kulutus 

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamisessa, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat. Komissio laatii tämän 

5. Komissio julkaisee viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2012 ja joka 
kolmas vuosi sen jälkeen kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamisessa, 
joilla on nollatason nettomääräinen 
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kertomuksen perusteella strategian ja 
ehdottaa tarvittaessa toimenpiteitä 
tällaisten rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi.

primäärienergian ja ylijäämäenergian 
kulutus. Komissio laatii tämän 
kertomuksen perusteella 
toimintasuunnitelman ja ehdottaa 
tarvittaessa toimenpiteitä tällaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi.

Or. en

Perustelu

 Eräät jäsenvaltiot ovat jo hyväksyneet kunnianhimoisia tavoitteita energiatehokkaille 
rakennuksille.  Kun ottaa huomioon asiaan liittyvät taloudelliset, työllisyys ja 
ympäristöhyödyt, muiden jäsenvaltioiden olisi asetettava samanlaisia tavoitteita.

Tarkistus 322
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rakennukset, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 

kulutus ovat alhaiset tai olemattomat

Ylijäämäenergiarakennukset

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat. 
Niiden on asetettava vuotta 2020 koskevat 
tavoitteet sille, mikä tällaisten rakennusten 
osuuden on vähintään oltava prosentteina 
rakennusten kokonaismäärästä ja 
kokonaishyötypinta-alasta.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, jotka 
täyttävät ylijäämäenergiaa koskevat 
rakentamisnormit. Niiden on asetettava 
vuotta 2020 koskeva sitova tavoite sille, 
mikä tällaisten rakennusten osuuden on 
vähintään oltava prosentteina rakennusten 
kokonaismäärästä ja kokonaishyötypinta-
alasta.

Erilliset tavoitteet on asetettava Erilliset sitovat tavoitteet on asetettava

a) uusille ja kunnostetuille 
asuinrakennuksille;

a) uusille ja kunnostetuille 
asuinrakennuksille;

b) uusille ja kunnostetuille muille kuin 
asuinrakennuksille;

b) uusille ja kunnostetuille muille kuin 
asuinrakennuksille;

c) viranomaisten käytössä oleville c) viranomaisten käytössä oleville 
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rakennuksille. rakennuksille.

Asettaessaan c alakohdassa tarkoitettuja 
tavoitteita jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon, että viranomaisilla tulisi olla 
edelläkävijän asema rakennusten 
energiatehokkuuden alalla.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkien c alakohdassa tarkoitettujen 
uusien ja olemassa olevien rakennusten, 
joihin tehdään laajamittaisia korjauksia, 
on täytettävä vuodesta 2012 alkaen 
ylijäämäenergiaa koskevat 
rakentamisnormit ottaen huomioon, että 
viranomaisilla tulisi olla edelläkävijän 
asema rakennusten energiatehokkuuden 
alalla. 

Niiden on varmistettava, että kaikki uudet 
rakennukset täyttävät ylijäämäenergiaa 
koskevat rakentamisnormit viimeistään 
vuonna 2015.
Niiden on varmistettava, että kaikki 
olemassa olevat rakennukset, joihin 
tehdään laajamittaisia korjauksia, 
täyttävät ylijäämäenergiaa koskevat 
rakentamisnormit viimeistään vuonna 
2020.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

a) jäsenvaltion määritelmä rakennuksille,
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

a) jäsenvaltion määritelmä 
ylijäämäenergiarakennuksille;

b) välitavoitteet sille, mikä tällaisten 
rakennusten osuuden on vähintään oltava 
prosentteina rakennusten kokonaismäärästä 
ja kokonaishyötypinta-alasta vuonna 2015; 

b) sitovat välitavoitteet sille, mikä 
tällaisten rakennusten osuuden on 
vähintään oltava prosentteina rakennusten 
kokonaismäärästä ja kokonaishyötypinta-
alasta vuonna 2015; 

c) tiedot tällaisten rakennusten osuuden 
kasvattamiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä.

c) yleiskuva kaikista toimintalinjoista ja
toimenpiteistä tällaisten rakennusten 
osuuden kasvattamiseksi.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 ja raportoitava 
sille kolmen vuoden välein kansallisten 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 ja raportoitava 
sille kolmen vuoden välein kansallisten 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 
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saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit voidaan
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

4. Komissio vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat.

4. Komissio laatii viimeistään vuonna
2010 ylijäämäenergiarakennusten 
yhteisen määritelmän.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä sellaisten
rakennusten lukumäärän kasvattamisessa, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat. Komissio laatii tämän 
kertomuksen perusteella strategian ja ehdottaa 
tarvittaessa toimenpiteitä tällaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi.

5. Komissio julkaisee viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2012 ja joka 
kolmas vuosi sen jälkeen kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä 
ylijäämäenergiarakennusten lukumäärän 
kasvattamisessa. Komissio laatii tämän 
kertomuksen perusteella 
toimintasuunnitelman ja ehdottaa 
tarvittaessa toimenpiteitä tällaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi.

Or. en

Perustelu

 Eräät jäsenvaltiot ovat jo hyväksyneet kunnianhimoisia tavoitteita energiatehokkaille 
rakennuksille.  Kun ottaa huomioon asiaan liittyvät taloudelliset, työllisyys ja 
ympäristöhyödyt, muiden jäsenvaltioiden olisi asetettava samanlaisia tavoitteita. Siksi 
tarvitaan uusimpia tekniikoita ja tiukimpia vaatimuksia varten selkeä toimintasuunnitelma.   
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Tarkistus 323
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rakennukset, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat

Rakennukset, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat tai 
jotka tuottavat energiaa

Or. fi

Tarkistus 324
Anni Podimat

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rakennukset, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat

Rakennukset, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat sekä 
ylijäämäenergiarakennukset

Or. en

Perustelu

Ylijäämäenergiarakennukset, jotka tuottavat enemmän energiaa kuin kuluttavat, ovat jo 
teknisesti toteutettavissa.

Tarkistus 325
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rakennukset, joilla sekä Rakennukset, joiden loppuenergian
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hiilidioksidipäästöt että primäärienergian
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat

kulutus on pieni tai olematon  

Or. de

Perustelu

Kuluttajalle on tärkeää loppuenergian kulutus, koska vain sen voi lukea mittarista. Samalla 
on yhdentekevää, onko sähkö tuotettu esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden avulla tai 
ydinvoimaa käyttäen. Sama koskee maakaasua, jota voidaan tuottaa jätteistä. 
Matalanenergiatalot on suunniteltava alun alkaen matalaenergiataloiksi, koska jälkikäteen 
tehtävät muutokset ovat erittäin kalliita. Siksi on tehtävä poikkeus kunnostettujen rakennusten 
kohdalla. Myöskään konkreettiset prosentteina esitetyt arvot eivät ole mahdollisia, ellei 
haluta päätyä suunnitelmatalouteen.

Tarkistus 326
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat. 
Niiden on asetettava vuotta 2020 koskevat 
tavoitteet sille, mikä tällaisten rakennusten
osuuden on vähintään oltava prosentteina 
rakennusten kokonaismäärästä ja 
kokonaishyötypinta-alasta.

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat tai 
jotka tuottavat energiaa. Niiden on 
asetettava vuotta 2020 koskevat tavoitteet 
sille, mikä tällaisten rakennusten osuuden 
on vähintään oltava prosentteina 
rakennusten kokonaismäärästä ja 
kokonaishyötypinta-alasta.

Erilliset tavoitteet on asetettava Erilliset tavoitteet on asetettava

a) uusille ja kunnostetuille 
asuinrakennuksille;

a) uusille ja kunnostetuille 
asuinrakennuksille;

b) uusille ja kunnostetuille muille kuin 
asuinrakennuksille;

b) uusille ja kunnostetuille muille kuin 
asuinrakennuksille;

c) viranomaisten käytössä oleville 
rakennuksille.

c) viranomaisten käytössä oleville 
rakennuksille.

Asettaessaan c alakohdassa tarkoitettuja 
tavoitteita jäsenvaltioiden on otettava 

Asettaessaan c alakohdassa tarkoitettuja 
tavoitteita jäsenvaltioiden on otettava 
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huomioon, että viranomaisilla tulisi olla 
edelläkävijän asema rakennusten 
energiatehokkuuden alalla.

huomioon, että viranomaisilla tulisi olla 
edelläkävijän asema rakennusten 
energiatehokkuuden alalla.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

a) jäsenvaltion määritelmä rakennuksille, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

a) jäsenvaltion määritelmä rakennuksille, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat tai jotka tuottavat energiaa;

b) välitavoitteet sille, mikä tällaisten 
rakennusten osuuden on vähintään oltava 
prosentteina rakennusten kokonaismäärästä 
ja kokonaishyötypinta-alasta vuonna 2015;

b) välitavoitteet sille, mikä tällaisten 
rakennusten osuuden on vähintään oltava 
prosentteina rakennusten kokonaismäärästä 
ja kokonaishyötypinta-alasta vuonna 2015;

c) tiedot tällaisten rakennusten osuuden 
kasvattamiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä.

c) tiedot tällaisten rakennusten osuuden 
kasvattamiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2011 ja raportoitava 
sille kolmen vuoden välein kansallisten 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 
saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut kansalliset
suunnitelmat komissiolle viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2011 ja raportoitava 
sille kolmen vuoden välein kansallisten 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 
saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

4. Komissio vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat.

4. Komissio vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat tai jotka tuottavat energiaa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamisessa, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 

5. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamisessa, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
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olemattomat. Komissio laatii tämän 
kertomuksen perusteella strategian ja 
ehdottaa tarvittaessa toimenpiteitä 
tällaisten rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi.

olemattomat tai jotka tuottavat energiaa. 
Komissio laatii tämän kertomuksen 
perusteella strategian ja ehdottaa 
tarvittaessa toimenpiteitä tällaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi.

Or. fi

Tarkistus 327
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat.
Niiden on asetettava vuotta 2020 koskevat 
tavoitteet sille, mikä tällaisten 
rakennusten osuuden on vähintään oltava 
prosentteina rakennusten 
kokonaismäärästä ja kokonaishyötypinta-
alasta.

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla 
loppuenergian kulutus on alhainen tai
olematon.

Erilliset tavoitteet on asetettava Erilliset sitomattomat tavoitteet on 
asetettava

a) uusille ja kunnostetuille
asuinrakennuksille;

a) uusille asuinrakennuksille,

b) uusille ja kunnostetuille muille kuin 
asuinrakennuksille;

b) uusille muille kuin asuinrakennuksille,

c) viranomaisten käytössä oleville 
rakennuksille.

c) viranomaisten käytössä oleville 
rakennuksille.

Asettaessaan c alakohdassa tarkoitettuja 
tavoitteita jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon, että viranomaisilla tulisi olla 
edelläkävijän asema rakennusten 
energiatehokkuuden alalla.

Or. de
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Perustelu

Kuluttajalle on tärkeää loppuenergian kulutus, koska vain sen voi lukea mittarista. Samalla 
on yhdentekevää, onko sähkö tuotettu esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden avulla tai 
ydinvoimaa käyttäen. Sama koskee maakaasua, jota voidaan tuottaa jätteistä. 
Matalanenergiatalot on suunniteltava alun alkaen matalaenergiataloiksi, koska jälkikäteen 
tehtävät muutokset ovat erittäin kalliita. Siksi on tehtävä poikkeus kunnostettujen rakennusten 
kohdalla. Myöskään konkreettiset prosentteina esitetyt arvot eivät ole mahdollisia, ellei 
haluta päätyä suunnitelmatalouteen.

Tarkistus 328
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat. 
Niiden on asetettava vuotta 2020 koskevat 
tavoitteet sille, mikä tällaisten rakennusten 
osuuden on vähintään oltava prosentteina 
rakennusten kokonaismäärästä ja 
kokonaishyötypinta-alasta.

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat sellaisten uusien rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat olemattomat ja sellaisten 
olemassa olevien rakennusten, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai mahdollisuuksien 
mukaan olemattomat. Jäsenvaltioiden on 
asteittain vahvistettava uusille 
rakennuksille rakentamisnormiksi 
olemattomat hiilidioksidipäästöt ja 
primäärienergian kulutus. Olemassa 
oleville rakennuksille niiden on asetettava 
vuotta 2020 koskevat tavoitteet sille, mikä 
tällaisten rakennusten osuuden on 
vähintään oltava prosentteina rakennusten 
kokonaismäärästä ja kokonaishyötypinta-
alasta.

Or. en

Perustelu

Kaikkien uusien rakennusten rakentaminen siten, että sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai olemattomat, auttaa nopeuttamaan rakennusten 
energiatehokkuuden parantamista.
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Tarkistus 329
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat. 
Niiden on asetettava vuotta 2020 koskevat 
tavoitteet sille, mikä tällaisten rakennusten 
osuuden on vähintään oltava prosentteina 
rakennusten kokonaismäärästä ja 
kokonaishyötypinta-alasta.

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat ylijäämäenergiarakennusten 
ja sellaisten rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat.
Niiden on asetettava vuotta 2020 koskevat 
tavoitteet sille, mikä tällaisten rakennusten 
osuuden on vähintään oltava prosentteina 
rakennusten kokonaismäärästä ja 
kokonaishyötypinta-alasta.

Or. en

Tarkistus 330
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat. 
Niiden on asetettava vuotta 2020 koskevat 
tavoitteet sille, mikä tällaisten rakennusten 
osuuden on vähintään oltava prosentteina 
rakennusten kokonaismäärästä ja 
kokonaishyötypinta-alasta.

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten ja 
ekoasuinalueiden lukumäärän 
kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat. 
Niiden on asetettava vuotta 2020 koskevat 
tavoitteet sille, mikä tällaisten rakennusten 
osuuden on vähintään oltava prosentteina 
rakennusten kokonaismäärästä ja 
kokonaishyötypinta-alasta.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään edistämään ekoasuinalueiden syntymistä. Paikallisella tasolla 
voidaankin kehittää eri alojen välistä synergiaa, jotta voidaan hyödyntää entistä paremmin 
paikallisia resursseja, kuten biomassaa, maalämpöä, sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja 
teollisuuden hukkalämpöä ja edistää vähän primaarienergiaa kuluttavia rakennuksia.

Tarkistus 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

Komission teksti Tarkistus

Energiatehokkuusvaatimukset täyttävien 
uusien ja korjattujen rakennusten määrää 
koskevan tavoitteen saavuttamiseksi 
kansallisiin suunnitelmiin pitää sisältyä:   
- määrällisiä kannusteita rakentajille 
lisärakentamiseen myönnettävien 
siirrettävissä olevien "krediittien" 
muodossa, jotka on käytettävä samalle 
alueelle rakennettaviin uusiin 
rakennuksiin;  
- jos rakennus on historiallisesti 
arvokkaana suojeltu, suurempia 
kannustimia kuin uusille tai olemassa 
oleville rakennuksille  myönnetyt 
kannustimet; 
- sellaisten järjestelyiden käyttöönotto, 
joihin kuuluu siirrettävissä olevien 
todistusten myöntäminen kiinteistön 
hallinnoijalle, jos kiinteistönhallinnalla 
saavutetaan ja ylläpidetään tietty 
energiansäästön taso.   Kiinteistön 
hallinnoija, joka ei onnistu saavuttamaan 
ja ylläpitämään tiettyä energiatehokkuutta 
koskevia vaatimuksia, joutuu sen sijaan 
hankkimaan todistukset markkinoilta; 
- kaupunkirakentamisen kustannusten 
vähentäminen
- nopeutettuja ja yksinkertaistettuja 
lupamenettelyjä rakentamistoiminnalle  
kiinteistöillä tai alueilla, jossa toteutetaan  
energiatehokkuuden parantamistoimia;
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- kiinteistöjen verotuksen vähentäminen

Or. it

Perustelu

Kansallisissa suunnitelmissa on nimettävä toimet, joilla pyritään saavuttamaan  
energiatehokkuusvaatimukset täyttävien uusien ja korjattujen rakennusten määrää koskeva 
tavoite.  

Tarkistus 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) teollisuusalueille. 

Or. it

Perustelu

Euroopassa on runsaasti vanhentuneita teollisuusrakennuksia.  Jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava näiden rakennusten käytöstä poistamista ja purkamista uusien 
energiatehokkaampien tilojen rakentamiseksi. 

Tarkistus 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on c a alakohdan 
mukaisesti kannustettava asianosaisia 
yksityisiä ja/tai julkisia omistajia 
vanhentuneiden teollisuusrakennusten 
käytöstä poistamiseen ja siirtämään 
toimintaa uusiin laitoksiin, joiden 
energiatehokkuus on korkea, nimeämällä 
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alueita tai rakennuskohteita, jotka ovat 
sopivia (alueen infrastruktuurin ja/tai 
palveluiden takia) näiden uudistettujen 
tuotantolaitosten sijoituspaikaksi.   
Jäsenvaltioiden olisi lisäksi osoitettava, 
mitkä ovat palveluille, tuotannolle ja 
kaupalle parhaiten sopivat alueet tai 
rakennuskohteet, joihin vähän energiaa 
kuluttavien rakennusten rakentaminen 
kannattaisi keskittää.  

Or. it

Perustelu

Euroopassa on runsaasti vanhentuneita teollisuusrakennuksia.  Jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava näiden rakennusten käytöstä poistamista ja purkamista uusien 
energiatehokkaampien tilojen rakentamiseksi. 

Tarkistus 334
Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niiden 
omista rakennuksista ja julkisten tai 
osittain julkisten viranomaisten 
rakennuksista tehdään 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energian käytön esittelyhankkeita, ja 
sovellettava näihin rakennuksiin 
ylijäämäenergiaa koskevia 
rakentamisnormeja vuodesta 2012 alkaen.

Or. en
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Tarkistus 335
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä aktiivisesti 
ylijäämäenergiaa koskevia normeja 
uusille rakennuksille vuodesta 2012 
alkaen.
Jäsenvaltioiden on määritettävä vuodesta 
2015 alkaen rakennuksille, joihin tehdään 
laajamittaisia korjauksia, kuinka suuri 
osuus energiatarpeesta on tuotettava 
uusiutuvista energialähteistä.

Or. en

Tarkistus 336
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

a) jäsenvaltion määritelmä rakennuksille, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

a) jäsenvaltioiden määritelmä 
rakennuksille, joiden loppuenergian käyttö 
on alhainen tai olematon;

b) välitavoitteet sille, mikä tällaisten 
rakennusten osuuden on vähintään oltava 
prosentteina rakennusten 
kokonaismäärästä ja kokonaishyötypinta-
alasta vuonna 2015; 

c) tiedot tällaisten rakennusten osuuden 
kasvattamiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä.

c) tiedot tällaisten rakennusten osuuden 
kasvattamiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä.
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Or. de

Perustelu

Kuluttajalle on tärkeää loppuenergian kulutus, koska vain sen voi lukea mittarista. Samalla 
on yhdentekevää, onko sähkö tuotettu esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden avulla tai 
ydinvoimaa käyttäen. Sama koskee maakaasua, jota voidaan tuottaa jätteistä. 
Matalanenergiatalot on suunniteltava alun alkaen matalaenergiataloiksi, koska jälkikäteen 
tehtävät muutokset ovat erittäin kalliita. Siksi on tehtävä poikkeus kunnostettujen rakennusten 
kohdalla. Myöskään konkreettiset prosentteina esitetyt arvot eivät ole mahdollisia, ellei 
haluta päätyä suunnitelmatalouteen.

Tarkistus 337
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

2. Jäsenvaltioiden on laadittava
1 kohdassa tarkoitettu kansallinen 
suunnitelma yhdessä asianosaisten 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
kanssa ja niihin on sisällyttävä muun 
muassa seuraavat osatekijät:

Or. en

Perustelu

Paikalliset ja alueelliset viranomaiset on otettava mukaan.

Tarkistus 338
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin pitää liittyä 
julkisen sektorin elinten ja muiden 
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asiaankuuluvien sidosryhmien 
kuuleminen ja siihen on sisällyttävä muun 
muassa seuraavat osatekijät:

Or. en

Perustelu

Avoimuus ja asianmukainen kuuleminen ovat välttämättömiä, jotta varmistetaan julkisen 
sektorin johtoasema, johon pyritään ehdotuksella direktiivin uudelleen laatimiseksi.    
Asianosaisilla on ensikäden tietoa ja asiantuntemusta, joita tarvitaan kun arvioidaan 
suunniteltujen toimien teknistä toteutettavuutta ja he voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä 
tehokkaampien ja pitkäaikaisten parannusten kehittämiseksi rakennusten 
energiatehokkuuteen.

Tarkistus 339
Roberts Zīle

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä 
muun muassa seuraavat osatekijät:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
kansallinen suunnitelma on laadittava 
yhdessä asianosaisten paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten kanssa ja 
siihen on sisällyttävä muun muassa 
seuraavat osatekijät:

Or. en

Perustelu

 Ottaen huomioon paikallisten ja alueellisten viranomaisten erityisaseman rakennusten 
kehittämisessä, direktiivissä olisi vahvistettava paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
osallistuminen kansallisten suunnitelmien laadintaan.   
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Tarkistus 340
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltion määritelmä rakennuksille, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission vaikutustenarvioinnin mukaan rakennusten, joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
energiankulutus ovat alhaiset tai olemattomat, määritelmät ja laskentamenetelmät eroavat 
suuresti eri jäsenvaltioissa. Yhteiset määritelmät voisivat osaltaan nopeuttaa energiaa 
säästävien ja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien rakennusnormien täytäntöönpanoa 
koko unionissa.

Tarkistus 341
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltion määritelmä rakennuksille, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

a) jäsenvaltion määritelmä 
ylijäämäenergiarakennuksille ja
rakennuksille, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat;

Or. en
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Tarkistus 342
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) maantieteelliset tiedot kansallisella ja 
alueellisella tasolla nykyisistä uusiutuvan 
energian tuotantolaitoksista paikan päällä 
rakennuksissa tai niiden yhdistämisestä 
rakennuksiin;

Or. en

Tarkistus 343
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tiedot siitä, kuinka suuri osa julkisista 
tai osittain julkisista rakennuksista täyttää 
ylijäämäenergiaa koskevat normit ja 
kuinka suurella osalla julkisista tai 
osittain julkisista rakennuksista sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat;

Or. en

Tarkistus 344
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 
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30 päivänä kesäkuuta 2011 ja raportoitava 
sille kolmen vuoden välein kansallisten 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 
saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

30 päivänä kesäkuuta 2011 ja raportoitava 
sille kolmen vuoden välein kansallisten 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 
saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin. Komissio voi 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
jäsenvaltio on antanut tiedoksi 
kansallisen suunnitelman, vaatia 
jäsenvaltiota toimittamaan muutetun 
suunnitelman sillä perusteella, ettei 
nykyinen suunnitelma täytä kaikkia 
vaatimuksia. Siinä tapauksessa 
jäsenvaltion on ehdotettava muutoksia, 
jotka komission on hyväksyttävä ennen 
kuin suunnitelma hyväksytään.

Or. en

Tarkistus 345
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 ja raportoitava 
sille kolmen vuoden välein kansallisten 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 
saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 ja raportoitava 
sille viiden vuoden välein kansallisten 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 
saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

Or. de
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Perustelu

Velvoite raportoida viiden vuoden välein on riittävä.

Tarkistus 346
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat.

4. Komissio vahvistaa yhteiset määritelmät
sellaisille rakennuksille, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat.

Or. en

Perustelu

Komission vaikutustenarvioinnin mukaan rakennusten, joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
energiankulutus ovat alhaiset tai olemattomat, määritelmät ja laskentamenetelmät eroavat 
suuresti eri jäsenvaltioissa. Yhteiset määritelmät voisivat osaltaan nopeuttaa energiaa 
säästävien ja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien rakennusnormien täytäntöönpanoa 
koko unionissa.

Tarkistus 347
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat.

4. Komissio vahvistaa yhteiset periaatteet 
ylijäämäenergiarakennusten ja sellaisten 
rakennusten määrittelylle, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat.

Or. en
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Tarkistus 348
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat.

4. Komissio vahvistaa yhteiset periaatteet 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joiden 
loppuenergian käyttö on alhainen tai 
olematon.

Or. de

Perustelu

Kuluttajan kannalta ratkaisevaa ei ole primaarienergian käyttö, vaan loppuenergian käyttö, 
koska kuluttaja voi lukea mittarista vain sen. Samalla on yhdentekevää, onko sähkö tuotettu 
esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden avulla tai ydinvoimaa käyttäen. Sama koskee 
maakaasua, jota voidaan tuottaa myös jätteistä.

Tarkistus 349
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidipäästöjen numeroarvoinen 
indikaattori lasketaan liitteen I 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Jotta oltaisiin sopusoinnussa tällaisten rakennusten yhdenmukaistettujen määritelmien 
kanssa, on tärkeää ottaa huomioon yhtenäinen hiilidioksidipäästöjä kuvaava numeroarvoinen 
indikaattori, joka mainitaan liitteessä I.
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Tarkistus 350
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamisessa, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat. Komissio laatii tämän 
kertomuksen perusteella strategian ja 
ehdottaa tarvittaessa toimenpiteitä 
tällaisten rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi.

5. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä 
ylijäämäenergiarakennusten ja sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamisessa, 
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat. Komissio laatii tämän 
kertomuksen perusteella strategian ja 
ehdottaa tarvittaessa toimenpiteitä 
tällaisten rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 351
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamisessa,
joilla sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai
olemattomat. Komissio laatii tämän 
kertomuksen perusteella strategian ja 
ehdottaa tarvittaessa toimenpiteitä 
tällaisten rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi.

5. Komissio julkaisee kertomuksen 
jäsenvaltioiden edistymisestä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamisessa, 
joiden loppuenergian käyttö on alhainen 
tai olematon. Komissio laatii tämän 
kertomuksen perusteella strategian ja 
ehdottaa tarvittaessa toimenpiteitä 
tällaisten rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi.

Or. de
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Perustelu

Kuluttajan kannalta ratkaisevaa ei ole primaarienergian käyttö, vaan loppuenergian käyttö, 
koska kuluttaja voi lukea mittarista vain sen. Samalla on yhdentekevää, onko sähkö tuotettu 
esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden avulla tai ydinvoimaa käyttäen. Sama koskee 
maakaasua, jota voidaan tuottaa myös jätteistä.

Tarkistus 352
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio antaa jäsenvaltioille, joilla 
on käyttämättömiä koheesiorahaston 
varoja ja jotka ovat käyttäneet kokonaan 
niille osoitetut EAKR:n varat asumiseen 
tarkoitetut varat mukaan lukien, luvan 
siirtää osan näistä käyttämättömistä 
varoista alueille rakennusten 
korjausinvestointeihin, jotka täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat vaatimukset 
ja auttavat käyttämään uusiutuvia 
energiamuotoja rakennuksissa entistä 
paremmin.

Or. pl

Perustelu

EAKR:n varoja on jaettu yksittäisille alueille, ja näiden varojen käyttö on hyvin edistynyttä. 
Tämä ei koske rakennerahastovaroja, jotka on tarkoitettu muun muassa koheesion 
parantamiseen ympäristöön ja infrastruktuuriin liittyvissä hankkeissa Euroopassa. 
Rakennusten korjaaminen ja niiden lämpöominaisuuksien parantaminen vastaa täysin 
kaikissa jäsenvaltioissa toteutettavia ympäristön huomioon ottavia toimia.
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Tarkistus 353
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Taloudellinen tuki

1. Komissio tekee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2009 aiheellisia ehdotuksia 5–
9 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
täytäntöönpanon tukemiseksi 
tarkoitettujen taloudellisten järjestelyjen 
perustamiseksi. Ehdotuksiin on 
sisällyttävä seuraavat toimenpiteet:
a) korvamerkitään Euroopan 
aluekehitysrahaston rahoitusosuus, joka 
voidaan käyttää energiatehokkuuteen ja 
uusiutuviin energialähteisiin tehtävien 
investointien tukemiseksi asetuksen (EY) 
N:o 1080/2006 7 artiklan mukaisesti. 
Määrän pitää olla vähintään 15 prosenttia 
koko rahoitusosuudesta;
b) energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevien hankkeiden 
tukikelpoisuutta Euroopan 
aluekehitysrahastosta laajennetaan, 
vähintään siten, että kaikki jäsenvaltiot 
voivat saada rahoitusta 
energiatehokkuuden parantamiseen ja 
asumisessa käytettäviin uusiutuviin 
energialähteisiin;
c) muita yhteisön varoja käytetään 
energiatehokkuuteen liittyvien 
tutkimuksen ja kehittämisen, 
tiedotuskampanjoiden tai koulutuksen 
tukemiseksi;
d) käytetään osa Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmaan ja erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EY) N:o xx/xxxx yhteisön 
rahoitustukea energia-alan hankkeille 
koskevasta talouden elvytysohjelmasta  
sisältyvästä taloudellisesta tuesta siihen, 
että perustetaan useiden miljardien 
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matalakorkoinen lainatakuujärjestelmä 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energian käytön tukemiseen erityisesti 
rakennusalalla;
e) Euroopan älykäs energiahuolto -
ohjelman käyttäminen, erityisesti teknisen 
tuen avulla, tarvittavien 
tietämysrakenteiden perustamiseen 
keskittyen etenkin Euroopan 
kaupunkeihin ja alueisiin; 
f) komissio, Euroopan investointirahasto 
ja tarvittaessa jäsenvaltiot perustavat 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävän 
rahaston, jonka tavoitteena on kanavoida 
vuoteen 2020 saakka julkisia varoja ja 
yksityisiä investointeja jäsenvaltioissa 
tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
toteutettuihin energiatehokkuutta ja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin;
g) rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen liittyvien palvelujen ja 
tuotteiden ja uusiutuvia energialähteitä 
käyttävien tuotteiden ja palveluiden 
arvonlisäverokantaa alennetaan tai ne 
vapautetaan siitä kokonaan. 
2. Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
yksi tai useampi taloudellisista 
tukijärjestelyistä.
3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten täytäntöönpanoa 
on tuettava taloudellisilla kannustimilla 
tai verokannustimilla.

Or. en

Perustelu

On määriteltävä, mistä rakennuksiin tarvittavien investointien rahoitus tulee.
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Tarkistus 354
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Taloudellinen tuki

1. Komissio tekee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 aiheellisia ehdotuksia 5–
9 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
täytäntöönpanon tukemiseksi 
tarkoitettujen taloudellisten järjestelyjen 
perustamiseksi. Ehdotuksiin on 
sisällyttävä seuraavat toimenpiteet:
(a) Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden enimmäismäärää, joka 
voidaan käyttää energiatehokkuuteen 
kaukolämmitys ja -jäähdytys mukaan 
lukien ja uusiutuviin energialähteisiin 
tehtävien investointien tukemiseksi 
asetuksen (EY) N:o 1080/2006 7 artiklan 
mukaisesti, korotetaan. Enimmäismäärä 
nostetaan vähintään 15 prosenttiin koko 
rahoitusosuudesta;
(b) energiatehokkuutta kaukolämmitys ja 
-jäähdytys mukaan lukien ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevien hankkeiden 
tukikelpoisuutta Euroopan 
aluekehitysrahastosta laajennetaan, 
vähintään siten, että kaikki jäsenvaltiot 
voivat saada rahoitusta 
energiatehokkuuden parantamiseen ja 
asumisessa käytettäviin uusiutuviin 
energialähteisiin;
(c) muita yhteisön varoja käytetään 
osittain energiatehokkuuteen liittyvien 
tutkimuksen ja kehittämisen, 
tiedotuskampanjoiden tai koulutuksen 
tukemiseksi;
(d) komissio, Euroopan investointipankki 
ja jäsenvaltiot perustavat 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävän 
rahaston, jonka tavoitteena on kanavoida 
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vuoteen 2020 saakka julkisia varoja ja 
yksityisiä investointeja jäsenvaltioissa 
tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
toteutettuihin energiatehokkuutta ja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin;
(e) rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen liittyvien palvelujen ja 
tuotteiden arvonlisäverokantaa 
alennetaan.
2.  Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
yksi tai useampi liitteessä V luetelluista 
taloudellisista tukijärjestelyistä. 
Jäljempänä 10 artiklassa tarkoitetuissa 
energiatehokkuustodistuksissa on 
mainittava, millaisia järjestelyjä on 
saatavilla asianomaisen rakennuksen 
energiatehokkuuden kustannustehokasta 
parantamista koskevien suositusten 
rahoittamiseksi.
3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten täytäntöönpanoa 
on tuettava taloudellisilla kannustimilla 
tai verokannustimilla.
4. Pannessaan täytäntöön 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia komissio ja 
jäsenvaltiot toteuttavat erityisesti 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
tukea energiatehokkuuden parannuksiin 
tehtäviä investointeja 
energiaköyhyysriskin alaisina oleville 
henkilöille, energiatehokkuutta koskevat 
sopimukset mukaan luettuina.

Or. ro

Perustelu

Rahoitustukeen liittyen tarkistuksessa on mainittava erityisesti kaukolämmitys ja -jäähdytys, 
joilla on strateginen merkitys resursseja entistä tehokkaammin käyttävien rakennusten 
kehittämisen yhteydessä.
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Tarkistus 355
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Financial Support

1. By 30 June 2010 the Commission shall 
bring forward appropriate proposals to 
establish financial mechanisms to support 
the implementation of the requirements  
laid down in Articles 5 to 9. These 
proposals shall include:
(a) an increase to the maximum amount 
of the European Regional Development 
Fund allocation that can be used to 
support energy efficiency including 
district heating and cooling and 
renewable energy investments under 
Article 7 of Regulation (EC) No 
1080/2006. This maximum shall be raised 
to at least 15% of the total allocation;
(b) an extension of the eligibility of energy 
efficiency including district heating and 
cooling and renewables projects for 
contributions from the European 
Regional Development Fund - at the very 
least so that all Member States become 
eligible for funding for energy efficiency 
improvements and renewable energy for 
housing;
(c) use of other Community funds to 
support research and development, 
information campaigns or training related 
to energy efficiency; 
(d) the establishment, by the European 
Commission, the European Investment 
Bank and Member States, of an Energy 
Efficiency and Renewable Energy Fund, 
with the aim of mobilising, until 2020, 
public money and private investment for 
energy efficiency and renewable energy 
projects implemented within Member 
Statse for the purposes of implementation 
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of this Directive;
(e) reduced VAT for services and products 
related to the improvement of the energy 
efficiency of buildings.
2. Member States shall implement one or 
more of the financial support mechanisms 
listed in Annex V. The energy 
performance certificates referred to in 
Article 10 shall indicate which 
mechanisms are available to finance 
implementation of the recommendations 
for the cost effective improvement of the 
energy performance of the building 
concerned.
3. Financial or fiscal incentives shall 
support the execution of the 
recommendations included in the energy 
performance certificate.
4. In implementing the requirements 
under paragraphs 1 and 2, the 
Commission and Member States shall, in 
particular, implement measures aimed at 
supporting investments in energy 
efficiency improvements for those at risk 
of energy poverty, including Energy 
Performance Contracting.

Or. xm

Perustelu

Der Vorschlag der Berichterstatterin zu einem neuen Artikel wird unterstützt, jedoch sollte 
dieser unter Punkt 1 a und b um Fernwärme und -kälte ergänzt werden. Fernwärme und -
kälte spielen für die Entwicklung von energieeffizienten Gebäuden eine wichtige Rolle.

Tarkistus 356
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Taloudellinen tuki
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1. Komissio tekee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 aiheellisia ehdotuksia 5–
9 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
täytäntöönpanon tukemiseksi 
tarkoitettujen taloudellisten järjestelyjen 
perustamiseksi. Ehdotuksiin on 
sisällyttävä seuraavat toimenpiteet:
a) Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden enimmäismäärää, joka 
voidaan käyttää energiatehokkuuteen ja 
uusiutuviin energialähteisiin tehtävien 
investointien tukemiseksi asetuksen (EY) 
N:o 1080/2006 7 artiklan mukaisesti, 
korotetaan. Enimmäismäärä nostetaan 
vähintään 15 prosenttiin koko 
rahoitusosuudesta;
b) energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevien hankkeiden 
tukikelpoisuutta Euroopan 
aluekehitysrahastosta laajennetaan, 
vähintään siten, että kaikki jäsenvaltiot 
voivat saada rahoitusta 
energiatehokkuuden parantamiseen ja 
asumisessa käytettäviin uusiutuviin 
energialähteisiin;
c) muita yhteisön varoja käytetään 
energiatehokkuuteen liittyvien 
tutkimuksen ja kehittämisen, 
tiedotuskampanjoiden tai koulutuksen 
tukemiseksi;
d) komissio, Euroopan investointipankki 
ja jäsenvaltiot perustavat 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävän 
rahaston, jonka tavoitteena on kanavoida 
vuoteen 2020 saakka julkisia varoja ja 
yksityisiä investointeja jäsenvaltioissa 
tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
toteutettuihin energiatehokkuutta ja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin;
e) rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen liittyvien palvelujen ja 
tuotteiden arvonlisäverokantaa 
alennetaan.
2.  Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
yksi tai useampi liitteessä V luetelluista 
taloudellisista tukijärjestelyistä. 
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Jäljempänä 10 artiklassa tarkoitetuissa 
energiatehokkuustodistuksissa on 
mainittava, millaisia järjestelyjä on 
saatavilla asianomaisen rakennuksen 
energiatehokkuuden kustannustehokasta 
parantamista koskevien suositusten 
rahoittamiseksi.
3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten täytäntöönpanoa 
on tuettava taloudellisilla kannustimilla 
tai verokannustimilla.
4. Pannessaan täytäntöön 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia komissio ja 
jäsenvaltiot toteuttavat erityisesti 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
tukea energiatehokkuuden parannuksiin 
tehtäviä investointeja asuntojen 
energiaköyhyysriskin alaisina oleville 
henkilöille, energiatehokkuutta koskevat 
sopimukset mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

'Asuntojen energiaköyhyyttä' suositellaan esittelijän käyttämän 'energiaköyhyyden' sijasta, 
jotta vältetään sekaannusta sen kanssa, ettei energiainfrastruktuuriin ole pääsyä – sitäkin 
kutsutaan joskus energiaköyhyydeksi.  

Tarkistus 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Taloudellinen tuki

1. Komissio tekee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 aiheellisia ehdotuksia 5–
9 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
täytäntöönpanon tukemiseksi 
tarkoitettujen taloudellisten järjestelyjen 
perustamiseksi. Ehdotuksiin on 
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sisällyttävä seuraavat toimenpiteet:
a) Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden enimmäismäärää, joka 
voidaan käyttää energiatehokkuuteen ja
uusiutuviin energialähteisiin tehtävien 
investointien tukemiseksi asetuksen (EY) 
N:o 1080/2006 7 artiklan mukaisesti, 
korotetaan. Enimmäismäärä nostetaan 
vähintään 15 prosenttiin koko 
rahoitusosuudesta;
b) energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevien hankkeiden 
tukikelpoisuutta Euroopan 
aluekehitysrahastosta laajennetaan, 
vähintään siten, että kaikki jäsenvaltiot 
voivat saada rahoitusta 
energiatehokkuuden parantamiseen ja 
asumisessa käytettäviin uusiutuviin 
energialähteisiin;
c) muita yhteisön varoja käytetään 
energiatehokkuuteen liittyvien 
tutkimuksen ja kehittämisen, 
tiedotuskampanjoiden tai koulutuksen 
tukemiseksi;
d) parantaa Euroopan investointipankin 
lainojen saatavuutta, mukaan lukien 
kyseisten lainojen vähimmäiskynnyksen 
laskeminen 25 miljoonasta eurosta 
pyrkien kanavoimaan julkisia varoja ja 
yksityisiä investointeja jäsenvaltioissa 
tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
toteutettuihin energiatehokkuutta ja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin;
e) rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen liittyvien palvelujen ja 
tuotteiden ja uusiutuvia energialähteitä 
käyttävien tuotteiden ja palveluiden 
arvonlisäverokantaa alennetaan 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämiseksi rakennuksissa .
2. Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
kaksi tai useampi taloudellisista 
tukijärjestelyistä liitteessä V tarkoitetun 
menetelmän mukaisesti. Jäljempänä 
10 artiklassa tarkoitetuissa 
energiatehokkuustodistuksissa on 
mainittava, millaisia järjestelyjä on 
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saatavilla asianomaisen rakennuksen 
energiatehokkuuden kustannustehokasta 
parantamista koskevien suositusten 
rahoittamiseksi.
3. Energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvien suositusten täytäntöönpanoa 
on tuettava taloudellisilla kannustimilla 
tai verokannustimilla.
4. Pannessaan täytäntöön 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia komissio ja 
jäsenvaltiot toteuttavat erityisesti 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
tukea energiatehokkuuden parannuksiin 
tehtäviä investointeja 
energiaköyhyysriskin alaisina oleville 
henkilöille, energiatehokkuutta koskevat 
sopimukset mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Direktiivin hyvin kunnianhimoiset tavoitteet vaativat taloudellista tukea sekä unionilta että 
jäsenvaltioilta. Jäsenvaltioilla pitää kuitenkin olla oikeus päättää, mitkä rahoitusjärjestelyt 
ovat mahdollisia ja niille kaikkein tehokkaimpia.

Tarkistus 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Taloudelliset kannustimet ja 

markkinatoimenpiteet
1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallisia raportteja kansallisella ja 
alueellisella tasolla hyväksytyistä 
taloudellisista ja verotuksellisista 
kannustimista sekä uusien että olemassa 
olevien rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi.    Näihin raportteihin on 
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sisällytettävä suunnitelmia tällaisten 
kannusteiden kehittämiseksi 
tulevaisuudessa.
2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallisia raportteja sekä uusien että 
olemassa olevien rakennusten 
energiatehokkuuteen tehtävien 
investointien laillisista ja 
markkinaesteistä. Näihin raportteihin on 
liitettävä yksityiskohtaiset tiedot 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet esteiden vähentämiseksi. 
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 ja 2 
kohdassa tarkoitetut kansalliset raportit 
komissiolle sisällyttämällä ne direktiivin 
2006/32/EY 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin energiatehokkuutta 
koskeviin toimintasuunnitelmiin. 
Jäsenvaltioiden on tämän jälkeen 
toimitettava kansalliset raportit 
komissiolle joka kolmas vuosi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi ilmoittaa komissiolle toimistaan markkinaesteiden poistamiseksi 
lisäämällä taloudellisia ja verotuksellisia kannustimiaan omistusasunnossa asuville ja 
vuokralaisille, jotta he ryhtyisivät korjaamaan olemassa olevia rakennuksia 
energiatehokkuuden parantamiseksi tai rakentamaan uusia energiatehokkaita rakennuksia.  

Tarkistus 359
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla 
Markkinoiden esteiden poistaminen

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallisia suunnitelmia kansallisen 
rakennuksia, vuokraamista ja 
muistomerkkien suojelua koskevan 
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oikeuden asettamien esteiden 
poistamiseksi ja taloudellisten 
kannustimien luomiseksi 
energiatehokkuutta parantaville 
investoinneille uusissa ja vanhoissa 
rakennuksissa.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 ja 
raportoitava sille kolmen vuoden välein 
kansallisten suunnitelmiensa 
toteuttamisessa saavutetusta edistyksestä. 
Kansalliset suunnitelmat ja 
edistymisraportit voidaan sisällyttää 
direktiivin 2006/32/EY 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioilta tulisi vaatia, että ne luovat uusia taloudellisia lisäkannustimia esimerkiksi 
vero-oikeudessa ja poistavat nykyisiä esteitä, joita on rakennuksia, vuokraamista ja 
muistomerkkien suojelua koskevassa oikeudessa. Tämä koskee muun muassa vaatimuksia, 
jotka liittyvät energiaa säästävään modernisointiin nykyisiin modernisointia koskeviin 
vaatimuksiin suojeltujen rakennusten osalta. 

Tarkistus 360
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Markkinoiden esteiden poistaminen

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallisia suunnitelmia kansallisen 
rakennuksia ja vuokraamista koskevan 
oikeuden asettamien esteiden 
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poistamiseksi ja taloudellisten 
kannustimien luomiseksi 
energiatehokkuutta parantaville 
investoinneille uusissa ja vanhoissa 
rakennuksissa.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
suunnitelmat komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 ja 
raportoitava sille viiden vuoden välein 
suunnitelmiensa toteuttamisessa 
saavutetusta edistyksestä. Kansalliset 
suunnitelmat ja edistymisraportit voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

Or. de

Perustelu

Näin taataan, että jäsenvaltiot oppivat toisiltaan ja ne voivat vaihtaa tietoja 
kannustinjärjestelmiensä saavutuksista. Pitkien suunnittelu- ja toteutusaikojen vuoksi 
raporttien edellyttäminen viiden vuoden välein riittää. Lisäksi on tunnistettava ja poistettava 
markkinoiden esteet.
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