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Vastavalt 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele õigusaktide uuesti 
sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1 vaatab Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni õigusteenistustest koosnev konsultatiivne töörühm läbi kõik komisjoni esitatud 
uuesti sõnastamisega seotud ettepanekud.

Töörühma arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta on lisatud käesolevale teatisele.

Õiguskomisjon võtab seisukoha selle teksti kohta eeldatavasti ühel järgmisel koosolekul.
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ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ehitiste 
energiatõhususe kohta
KOM(2008)780, 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 26. 
novembril ja 4. detsembril 2008. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool 
nimetatud ettepanek.
Vaadates koosolekutel läbi1 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta 
direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel 
kokkuleppel järgmist.
1. Uuesti sõnastamise ettepaneku järgmised tekstiosad oleks tulnud märkida halli taustaga, 
millega tähistatakse sisulisi muudatusi:
– põhjenduses 6 sõna „üle”, mis on kahekordse joonega läbi kriipsutatud, ja sõna „ligikaudu”, 
mis on esitatud kohandamisele osutavate noolte vahel;
– põhjenduses 9 viimane lause „Energiatõhususe arvutamise meetodid ei peaks põhinema 
üksnes küttehooajal, vaid peaks hõlmama ehitise aastaringset energiatõhusust”, mis on 
esitatud kohandamisele osutavate noolte vahel;

– põhjenduses 10 esimene lause „Liikmesriigid peaksid kehtestama hoonete energiatõhususe 
miinimumnõuded. Nõuete kehtestamisel tuleks eesmärgiks seada kulutõhusa tasakaalu 
saavutamine vajalike investeeringute ja hoone olelusringi jooksul kokkuhoitavate 
energiakulude vahel”, mis on esitatud kohandamisele osutavate noolte vahel;

                                               
1 Konsultatiivse töörühma käsutuses oli ettepaneku ingliskeelne versioon, mis on läbivaadatava teksti 
originaalkeelne versioon.
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– põhjenduses 13 tekstiosa esimese ja teise lause vahel, mis on kahekordse joonega läbi 
kriipsutatud ja sõnastatud järgmiselt: „Selles suhtes tuleks hea tava kohandada 
energiatõhususe suurendamise seisukohast tähtsate tegurite optimaalse kasutamisega”, 
samuti tekstiosa, mis asub teise lause järel ja on samuti kahekordse joonega läbi kriipsutatud 
(„selle saab liikmesriik kohe läbi viia uuringuga, mille tulemusel saadakse tasuvuse 
kriteeriumidele vastav energia säästumeetmete nimekiri keskmistel kohaliku turu tingimustel.
Enne ehituse algust võib olla vajalik läbi viia eriuuringuid meetmete või meetmete 
teostatavuse kohta”);

– põhjenduses 18 tekstiosa, mis on kahekordse joonega läbi kriipsutatud ja asub esimese lause 
ees: „Sertifitseerimisprotsessi võib toetada programmidega, mis edendavad võrdset 
juurdepääsu täiustatud energiatõhususele; see võib põhineda sidusrühmade 
organisatsioonide ja liikmesriikide nimetatud asutuse vahelistele kokkulepetele ja seda võivad 
läbi viia energia teenindusettevõtted, mis nõustuvad võtma kindlaksmääratud 
investeerimiskohustusi. Liikmesriigid peaksid kontrollima ja jälgima vastuvõetud kavade 
täitmist, samuti peaksid nad edendama stimuleerimissüsteemide kasutamist. Sertifikaat peaks 
nii palju kui võimalik kirjeldama ehitise tegelikku energiatõhususe olukorda ja seda võib 
vastavalt muuta”;
– tekstiosa, mis asub artikli 11 lõike 5 järel ja on kahekordse joonega läbi kriipsutatud: 
„Sertifikaatide eesmärk piirdub teabe esitamisega ning nende sertifikaatide mõju 
kohtumenetluses või mujal otsustatakse vastavalt siseriiklikele eeskirjadele”;

– tekstiosa, mis asub artikli 12 lõike 2 järel ja on kahekordse joonega läbi kriipsutatud: 
„Samuti võib selgelt esitada soovitusliku ja tegeliku toatemperatuuri ja muud asjakohased 
kliimaolud”;
– artikli 13 lõikes 1 sõna „küttesüsteemide”, mis asub sõna „kuumaveekatlaid” järel;
– lisas I sõnastus „Need omadused võivad hõlmata ka hermeetilisust”, mis asub punkti 3 
alapunktide a ja b vahel ning on kahekordse joonega läbi kriipsutatud.

2. Uuesti sõnastatud teksti järgmised osad vastavad direktiivi 2002/91/EÜ praegu kohaldatava 
versiooni tekstiosadele, mille kohta ettepanekut ilmselt ei esitatud ning mis seetõttu oleks 
tulnud märkida halli taustaga:
– artikli 4 lõike 1 teine lõik;

– artikli 4 lõike 2 punkt d;
– artikli 10 lõige 5;

– artikli 10 lõige 7;
– artikkel 25.

3. Artikli 20 teises lõigus algussõnade „Need meetmed” lisamine kujutab endast kohandamist 
kehtiva direktiivi 2002/91/EÜ artikli 13 teise lõiguga, mis oleks tulnud märgistada 
kohandamisele osutavate nooltega.
Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või käesolevas 
arvamuses esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning 
nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide 
kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi.
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