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PR_COD_Recastingam

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ehitiste 
energiatõhususe kohta (uuestisõnastamine)
(KOM(2008)0780 – C6-0413-2008 – 2008/0223(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0780);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0413-2008);

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1;

– võttes arvesse õiguskomisjoni 3. veebruari 2009. aasta kirja tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonile vastavalt kodukorra artikli 80 a lõikele 3;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
õiguskomisjoni arvamust (A6-0000/2009),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek 
üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi,

1. kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele ning 
muudetud vastavalt alltoodud muudatusettepanekutele;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ehitistel on mõju pikaajalisele 
energiatarbimisele ning seetõttu peaksid 
uued ehitised vastama kohalikule kliimale 
kohandatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kuna üldiselt ei 
kasutata alternatiivsete energiaallikate 
rakendamist täielikult ära, tuleks kaaluda 
alternatiivsete energiaallikate tehnilist, 
keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust, sõltumata ehitise suurusest.

(13) Ehitistel on mõju pikaajalisele 
energiatarbimisele ning seetõttu peaksid 
uued ehitised vastama kohalikule kliimale 
kohandatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kuna üldiselt ei 
kasutata alternatiivsete energiaallikate 
rakendamist täielikult ära, tuleks kaaluda 
alternatiivsete energiaallikate tehnilist, 
keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust uute ehitiste ja oluliselt 
rekonstrueeritavate ehitiste puhul ning 
kaugküttesüsteemide moderniseerimise 
puhul energiatõhususe parandamise või 
taastuvate energiaallikate kasutamise 
suurendamise eesmärgil, sõltumata ehitise 
suurusest.

Or. en

Selgitus

Uute ehitiste ja oluliselt rekonstrueeritavate ehitiste puhul ning kaugküttesüsteemide 
moderniseerimise puhul energiatõhususe parandamise või taastuvate energiaallikate 
kasutamise suurendamise eesmärgil tuleks kaaluda alternatiivsete energiaallikate tehnilist, 
keskkonnaalast ja majanduslikku teostatavust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille 

(15) On vaja meetmeid, et suurendada 
nende ehitiste arvu, mis mitte üksnes ei 
vasta kehtivatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele, vaid on veelgi 
energiatõhusamad. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks, mille 
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süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja esitama need kavad 
korrapäraselt komisjonile. 

süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, ja esitama need kavad 
korrapäraselt komisjonile. Komisjon peaks 
esitama 30. juuniks 2010 õigusloomega 
seotud ettepanekud ühtse metoodika 
väljatöötamiseks, et määratleda ehitised, 
mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, milles võetaks arvesse 
piirkondlikke ilmastikutingimusi.  
Euroopa Komisjon, Euroopa 
Investeerimispank ja liikmesriigid peaksid 
30. juuniks 2010 looma energiatõhususe 
ja taastuvenergia fondi, et toetada sellele 
standardile vastavate ehitiste osakaalu 
järkjärgulist suurendamist aastaks 2020.

Or. en

Selgitus

Määratlus ühtse metoodika kohta, et määratleda ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või puuduvad. Komisjon peaks esitama 30. juuniks 
2010 õigusloomega seotud ettepanekud, et töötada selleks välja ühtne metoodika, võttes 
arvesse piirkondlikke ilmastikutingimusi ning energiatõhususe ja taastuvenergia fondi 
loomist, et toetada sellele standardile vastavate uute ehitiste osakaalu järkjärgulist 
suurendamist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Et selliste ehitiste energiatõhususe 
miinimumnõuded, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, oleksid tulemuslikud, tuleb 
riigiasutustele, ettevõtetele ja eluasemete 
omanikele tagada piisav finantstoetus. 
Komisjon peaks esitama selles valdkonnas 
edasisi õigusloomega seotud ettepanekuid, 
eeskätt seoses Euroopa Regionaalarengu 
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Fondi kasutamisega ja käibemaksu 
alandamisega energiatõhususega seotud 
toodetele ja teenustele. Liikmesriike tuleks 
julgustada töötama välja energiatõhususe 
meetmete toetamise riiklikke kavasid. 

Or. en

Selgitus

On vaja piisavat finantstoetust ettevõtetele ja eluasemete omanikele, eeskätt seoses Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kasutamisega ja käibemaksu alandamisega energiatõhususega 
seotud toodetele ja teenustele Liikmesriike tuleks julgustada töötama välja energiatõhususe 
meetmete toetamise riiklikke kavasid. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ehitise või selle osade tulevasele 
ostjale või üürnikule tuleks energiamärgise 
kaudu anda õiget teavet ehitise 
energiatõhususe kohta ja praktilisi 
nõuandeid energiatõhususe 
suurendamiseks. Märgis peaks samuti 
sisaldama andmeid selle kohta, kuidas 
kütmine ja jahutamine tegelikult mõjutavad 
ehitise energiavajadust, primaarenergia 
tarbimist ja süsinikdioksiidi heiteid.

(17) Ehitise või selle osade tulevasele 
ostjale või üürnikule tuleks energiamärgise 
kaudu anda õiget teavet ehitise 
energiatõhususe kohta ja praktilisi 
nõuandeid energiatõhususe 
suurendamiseks. Märgis peaks samuti 
sisaldama andmeid selle kohta, kuidas 
kütmine ja jahutamine tegelikult mõjutavad 
ehitise energiavajadust, primaarenergia 
tarbimist ja süsinikdioksiidi heiteid.
Ehitiste omanikel peaks olema võimalus 
taotleda energiamärgist või märgise 
ajakohastamist igal ajal, mitte ainult siis, 
kui ehitist üüritakse, müüakse või 
renoveeritakse.

Or. en

Selgitus

Energiamärgist peaks olema võimalik saada mitte ainult siis, kui ehitist või selle osa 
üüritakse, müüakse või renoveeritakse, vaid ka vastava taotluse esitamisel.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Riigiasutused peaksid olema 
eeskujuks ja rakendama energiamärgises 
toodud soovitusi selle kehtivusaja jooksul. 
Liikmesriigid peaksid oma riiklikesse 
kavadesse lisama meetmed, et toetada 
riigiasutusi energiatõhususe varasel 
parandamisel ja energiamärgises toodud 
soovituste rakendamisel märgise 
kehtivusaja jooksul. Riiklike kavade 
väljatöötamisel peaksid liikmesriigid 
konsulteerima kohalike ja piirkondlike 
valitsuste esindajatega.

Or. en

Selgitus

Riigiasutused peaksid olema eeskujuks ja rakendama energiamärgisel toodud soovitusi. 
Liikmesriigid peaksid oma riiklikesse kavadesse lisama meetmed, et toetada riigiasutusi selle 
tegemisel ja energiatõhususe varasel parandamisel. Riiklike kavade väljatöötamisel peaksid 
liikmesriigid konsulteerima kohalike ja piirkondlike valitsuste esindajatega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ehitised, kus asuvad riigiasutused ja 
mida inimesed tihti külastavad, on heaks 
võimaluseks näidata, kuidas keskkonna- ja 
energiatõhususe aspekte arvesse võetakse, 
ning seetõttu tuleks kõnealuste ehitiste 
puhul korrapäraselt läbi viia energiaaudit. 
Avalikkust tuleks energiatõhususest 
paremini teavitada ja panna nähtavalt välja 
energiamärgised. 

(18) Ehitised, kus asuvad riigiasutused ja 
mida inimesed tihti külastavad, on heaks 
võimaluseks näidata, kuidas keskkonna- ja 
energiatõhususe aspekte arvesse võetakse, 
ning seetõttu tuleks kõnealuste ehitiste 
puhul korrapäraselt läbi viia energiaaudit. 
Avalikkust tuleks energiatõhususest 
paremini teavitada ja panna nähtavalt välja 
energiamärgised. Komisjon peaks 
kavandama Euroopa ühtse „kõige 
energiatõhusama ehitise” märgise, mis 
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paigutatakse ehitistele, mis täidavad 
energiatõhususe miinimumnõudeid ja kus 
rakendatakse energiamärgisele kantud 
soovitusi. 

Or. en

Selgitus

Et edendada energiatõhususe miinimumnõuete täitmist, kavandab komisjon Euroopa ühtse 
„kõige energiatõhusama ehitise” märgise, mis paigutatakse ehitistele, mis täidavad 
energiatõhususe miinimumnõudeid ja kus rakendatakse energiamärgisele kantud soovitusi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriikide omistatud 
energiamärgiste vastastikuse 
tunnustamise tagamine muutub 
tõenäoliselt oluliseks finants- ja muude 
energiatõhusust toetavate teenuste 
piiriülese turu arendamise eesmärgil. 
Selle edendamiseks peaks komisjon 
kehtestama ühtsed miinimumstandardid 
märgiste sisu ja esitusviisi kohta ning 
ekspertide akrediteerimise kohta. 
Energiamärgised peaksid olema nii 
omaniku kui ka üürniku keeles, et 
soovitustest oleks lihtne aru saada.

Or. en

Selgitus

On vaja, et energiamärgiseid tunnustataks vastastikku. Märgise sisu peab olema loetav ja 
mõistetav nii üürnikule kui ka omanikule, et nad saaksid tegutseda vastavalt sellele kantud 
soovitustele.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Erialase ettevalmistusega töötajate 
läbiviidav kütte- ja kliimaseadmete 
korrapärane ülevaatus aitab kaasa nende 
täpsele reguleerimisele vastavalt toote 
spetsifikaadile ning tagab seeläbi 
keskkonna, ohutuse ja energiakasutuse 
seisukohast optimaalse toimimise. Kogu 
kütte- ja kliimaseadmete süsteemi tuleks 
korrapäraselt sõltumatult hinnata süsteemi 
olelusringi jooksul, eelkõige enne süsteemi 
asendamist või ajakohastamist.

(20) Erialase ettevalmistusega töötajate 
läbiviidav kütte- ja kliimaseadmete 
korrapärane ülevaatus aitab kaasa nende 
täpsele reguleerimisele vastavalt toote 
spetsifikaadile ning tagab seeläbi 
keskkonna, ohutuse ja energiakasutuse 
seisukohast optimaalse toimimise. Kogu 
kütte- ja kliimaseadmete süsteemi tuleks 
korrapäraselt sõltumatult hinnata süsteemi 
olelusringi jooksul, eelkõige enne süsteemi 
asendamist või ajakohastamist. Ehitiste 
omanike ja üürnike halduskoormuse 
vähendamiseks peaksid liikmesriigid 
tagama, et energiamärgise andmisel 
toimuks küttesüsteemi ja kliimaseadmete 
ülevaatus; ning et küttesüsteemi ja 
kliimaseadmete ülevaatus toimuks 
võimaluse korral üheaegselt.

Or. en

Selgitus

Oluline on vähendada ehitiste omanike ja üürnike halduskoormust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kohalikud ja piirkondlikud 
valitsused omavad käesoleva direktiivi 
edukal rakendamisel suurt tähtsust. 
Nende esindajatega tuleks konsulteerida 
direktiivi rakendamise iga aspekti üle 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil. 
Kohalikud planeerijad ja 
ehitusinspektorid peaksid saama piisavalt 
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juhiseid ja vahendeid vajalike ülesannete 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Kohalikud ja piirkondlikud valitsused omavad käesoleva direktiivi edukal rakendamisel suurt 
tähtsust. Nende esindajatega tuleks konsulteerida direktiivi rakendamise iga aspekti üle 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Kohalikud planeerijad ja ehitusinspektorid peaksid saama 
piisavalt juhiseid ja vahendeid vajalike ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused kohandada teatavat I lisas 
sätestatud üldraamistikku tehnika 
arenguga, töötada välja metoodika 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusate tasemete arvutamiseks ning 
kehtestada ühtsed põhimõtted selliste
ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
direktiivi vähem olulisi sätteid, tuleb 
kõnealused meetmed vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(23) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused kohandada teatavat I lisas 
sätestatud üldraamistikku tehnika 
arenguga, töötada välja metoodika 
energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusate tasemete arvutamiseks ning 
kehtestada ühtsed miinimumstandardid
ehitiste määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, võttes arvesse tavapäraseid 
piirkondlikke ilmastikutingimusi ja nende 
ilmastikutingimuste prognoositavaid 
muutusi aja jooksul. Kuna kõnealused 
meetmed on üldmeetmed, mille eesmärk 
on muuta direktiivi vähem olulisi sätteid, 
tuleb kõnealused meetmed vastu võtta 
vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks välja töötama metoodikad energiatõhususe miinimumnõuete kulutõhusate 
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tasemete arvutamiseks ning kehtestama ühtsed miinimumstandardid ehitiste määratlemiseks, 
mille süsinikdioksiidiheited ja primaarenergiatarbimine on väikesed või puuduvad, võttes 
arvesse tavapäraseid piirkondlikke ilmastikutingimusi ja nendes ilmastikutingimuste 
prognoositavaid muutusi aja jooksul.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) „uus ehitis” – ehitis, mille ehitusluba 
on saadud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist; 

Or. en

Selgitus

Uue ehitise määratlus on vajalik seetõttu, et uue ehitise ehitamine võtab aega kuid/aastaid. 
Ehitistele, mille ehitusluba saadakse pärast käesoleva direktiivi jõustumist, on oluline 
kehtestada uued nõuded.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „ehitise välispiirded“ – ehitise sisemust 
väliskeskkonnast eraldavad elemendid, 
sealhulgas aknad, seinad, vundament, 
keldri lagi, laed, katus ja isolatsioon;

5) „ehitise välispiirded” – ehitise sisemust 
väliskeskkonnast eraldavad elemendid, 
sealhulgas aknad, varikatted, seinad, 
vundament, keldri lagi, laed, katus ja 
isolatsioon;

Or. en

Selgitus

Varikatted on energiatõhususe ja primaarenergiatarbimise seisukohast väga olulised.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rekonstrueeritakse rohkem kui 25 % 
ehitise välispiirete pindalast;

b) rekonstrueeritakse rohkem kui 25 % 
ehitise välispiirete pindalast, välja arvatud 
tavahooldusega seotud tegevused, nagu 
puhastamine ja värvimine;

Or. en

Selgitus

On oluline jätta välja tavahooldusega seotud tegevused, nagu puhastamine ja värvimine. 
Need võivad katta ehitise välispiirete pindalast suure osa, kuid ei pruugi aidata parandada 
energiatõhusust.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) „energiavaesus” – olukord, kus 
majapidamine ei suuda maksta 
kommunaalmakseid oma kodu kütmiseks 
vastuvõetava tasemeni, mis põhineb 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
soovitatud tasemetel, või kulutab üle 10 % 
oma sissetulekust sellistele 
kommunaalmaksetele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on tehniliselt vajalik muudatusettepanekus 31 osutatud termini 
„energiavaesus” määratlemiseks. Energiavaesus tähendab olukorda, kus majapidamine ei 
suuda maksta kommunaalmakseid oma kodu kütmiseks vastuvõetava tasemeni, mis põhineb 
Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud tasemetel, või kulutab üle 10 % oma sissetulekust 
sellistele kommunaalmaksetele.
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Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Nõuete puhul võetakse arvesse üldisi 
sisekliima tingimusi, vältimaks võimalikku 
negatiivset mõju, nagu ebapiisavat 
loomulikku valgust, ebapiisavat 
ventilatsiooni, ning ka kohalikke tingimusi 
ja ehitise kavandatud funktsiooni ja vanust.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku miinimumstandardite arvutamise ühtse ELi 
metoodika kehtestamiseks, on oluline, et selles võetaks arvesse kõiki sisekliimaga seotud 
tegureid, mis määravad, kui meeldiv on ehitises elada või töötada.
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Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) ajutised ehitised, mida ei kasutata üle 
kolme aasta, tööstusalad, töökojad ja 
madala energiavajadusega eluruumideta 
põllumajandushooned ning eluruumideta 
põllumajandushooned, mida kasutatakse 
energiatõhususe riikliku 
sektorikokkuleppega hõlmatud sektoris;

Or. en

Selgitus

Arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku miinimumstandardite arvutamise ühtse ELi 
metoodika kehtestamiseks, mis võib viia rangemate standardite kehtestamisele paljudes 
riikides, tuleb uuesti kaaluda ja hinnata erandeid nendest standarditest. Raportöör on 
veendunud, et ajutise ehitise puhul, mida kasutatakse vaid olemasoleva (suure) ehitise 
renoveerimise ajal, on kaks aastat selles kontekstis liiga lühike aeg.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Teise elukoha suhtes ei tohiks teha erandit, vaid selle suhtes peaksid kehtima samad 
tingimused ja stiimulid, mida kohaldatakse põhielukohale. Ehitiste puhul, mida regulaarselt 
ei kasutata, võidakse raisata palju energiat, isegi kui need on osa aastast kasutamata, ning 
enne ehituse alustamist on raske oletada, kui paljude kuude jooksul ehitist tegelikult 
kasutatakse.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid ei anna soodustusi pärast 
30. juunit 2012. aastat saadud ehitusloaga
ehitiste või nende osade ehitamiseks või 
rekonstrueerimiseks, kui need ei vasta 
artikli 5 lõikes 2 osutatud arvutuse 
tulemusele vastavatele energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse ehitiste energiatõhususe parandamise maksumust, on oluline toetada artikli 5 
lõikes 2 osutatud arvutuse tulemusele vastavatest energiatõhususe miinimumnõuetest 
kinnipidamist ja luua selleks stiimulid.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Alates 30. juunist 2015 vaatavad
liikmesriigid vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 1 sätestatud energiatõhususe 
miinimumnõudeid läbi ning tagavad, et 
need nõuded vastavad artikli 5 lõikes 2 
osutatud arvutuse tulemustele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vaatavad vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõudeid läbi ning tagavad, et nende nõuetega saavutatakse artikli 5 lõikes 2 
osutatud arvutuse tulemused viie aasta jooksul alates direktiivi jõustumisest.
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Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon sätestab 30. juuniks 2010
võrdleva metoodika ehitiste või nende 
osade energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks. Võrdleva 
metoodika puhul:

– tehakse vahet uute ja olemasolevate 
ehitiste vahel ning ehitiste eri kategooriate 
vahel ning 
– kajastatakse eri liikmesriikides 

valitsevaid erinevaid ilmastikutingimusi ja 
nende tingimuste tõenäolist muutumist 
asjaomase ehitise eluea jooksul ning
– esitatakse energiahinna prognoos ja 
selle põhjendus. 

Selle metoodika väljatöötamisel 
konsulteerib komisjon kohalike, 
piirkondlike ja riigiasutuste esindajatega.

Or. en

Selgitus

Võrdleva metoodika puhul tuleb teha vahet uute ja olemasolevate ehitiste vahel, et 
peegeldada eri liikmesriikides valitsevaid ilmastikutingimusi ja nende tingimuste tõenäolist 
muutumist asjaomase ehitise eluea jooksul ning esitada energiahinna prognoos ja selle 
põhjendus. Selle metoodika väljatöötamisel konsulteerib komisjon kohalike, piirkondlike ja 
riigiasutuste esindajatega.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral vaatab komisjon võrdleva 
metoodika iga viie aasta tagant läbi ja 
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ajakohastab seda.

Or. en

Selgitus

Läbivaatamine on vajalik tehnika arengu arvesse võtmiseks.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 Artikkel 6
Uute ehitiste puhul tagavad liikmesriigid, 
et enne ehitamise algust kaalutakse ja 
võetakse arvesse järgmiste alternatiivsete 
süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja 
majanduslikku teostatavust:

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

Or. en

Selgitus

On oluline anda liikmesriikidele võimalus töötada välja oma igakülgne metoodika, et võtta 
arvesse alternatiivsete süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja majanduslikku teostatavust.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab 30. juuniks 2010 
asjakohased ettepanekud suuniste 
kehtestamiseks teises lõigus osutatud 
termini „tehniline, keskkonnaalane ja 
majanduslik teostatavus” määratlemiseks. 
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Or. en

Selgitus

Raportöör on seisukohal, et arvestades standardsema metoodika poole liikumist, on loogiline 
laiendada seda põhimõtet ka selle määratlusele, mis on „teostatav”.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 Artikkel 7
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui ehitisi oluliselt
rekonstrueeritakse, suurendatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku 
teostatavuse piires nende energiatõhusust 
nii, et see vastaks energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
määravad kõnealused energiatõhususe 
miinimumnõuded kindlaks artikli 4 
kohaselt. Nõuded võib kehtestada 
rekonstrueeritud ehitise kui terviku jaoks 
või rekonstrueeritud süsteemide või osade
jaoks, kui need moodustavad osa piiratud 
aja jooksul läbiviidavast 
rekonstrueerimisest, eesmärgiga 
suurendada ehitise või selle osade üldist
energiatõhusust.

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

Or. en

Selgitus

On oluline, et ehitiste energiatõhusust suudetaks tehnosüsteemi või selle osade muutmise või 
parandamise korral hinnata.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab 30. juuniks 2010 
asjakohased ettepanekud suuniste 
kehtestamiseks esimeses lõigus osutatud 
termini „tehniliselt, keskkonnaalaselt ja 
majanduslikult teostatav” 
määratlemiseks. 

Or. en

Selgitus

Raportöör on seisukohal, et arvestades standardsema metoodika poole liikumist, on loogiline 
laiendada seda põhimõtet ka selle määratlusele, mis on „teostatav”.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 1. jaanuarist 
2015 kaalutakse ja võetakse iga olulise 
rekonstrueerimise kavandamise puhul 
arvesse järgmiste alternatiivsete 
süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja 
majanduslikku teostatavust:
a) taastuvatel energiaallikatel põhinevad 
detsentraliseeritud energiasüsteemid, 
sealhulgas soojuspumbad;
b) võimaluse korral kaug- või lokaalkütte 
või –jahutussüsteemid, sealhulgas need, 
mis põhinevad täielikult või osaliselt 
taastuvenergial;
c) koostootmine.

Or. en
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Selgitus

Kuna komisjon teeb ettepaneku laiendada artikli 6 kohaldamist kõikidele uutele ehitistele ning 
kuna miinimumstandardite kohaldamise nõue kehtib igasuguse olulise rekonstrueerimise 
puhul, siis on loogiline kohaldada seda nõuet nii olulisele rekonstrueerimisele kui ka uutele 
ehitistele. See peegeldab ka taastuvenergia direktiivis sätestatud nõudeid.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid sätestavad ehitistesse 
paigaldatud või ehitistega ühendatud või 
mitme ehitise ühiseks kasutamiseks 
projekteeritud tehnosüsteemide 
energiatõhususe miinimumnõuded. Nõuded 
sätestatakse ehitiste ja nende osade uute 
tehnosüsteemide jaoks, samuti 
tehnosüsteemide asendamise ja 
moderniseerimise jaoks. Nõuded 
sätestatakse ehitiste ja nende osade uute 
tehnosüsteemide jaoks, samuti 
tehnosüsteemide asendamise ja 
moderniseerimise jaoks.

Nõuded hõlmavad eelkõige järgmisi 
elemente:

Nõuded hõlmavad eelkõige järgmisi 
elemente:

a) kuumaveekatlad või muud 
küttesüsteemide soojusgeneraatorid;

a) kuumaveekatlad või muud 
küttesüsteemide soojusgeneraatorid, 
sealhulgas kaug- või lokaalküte või -
jahutus;

b) soojaveesüsteemide veesoojendid; b) soojaveesüsteemide veesoojendid;

c) keskne kompaktne kliimaseade või 
kliimaseadmete külmageneraatorid.

c) keskne kompaktne kliimaseade või 
kliimaseadmete külmageneraatorid;

c a) valgustus.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid sätestavad ehitistesse paigaldatud või ehitistega ühendatud või mitme ehitise 
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ühiseks kasutamiseks mõeldud tehnosüsteemide energiatõhususe miinimumnõuded. 
Kehtestatakse nõuded uute tehnosüsteemide või nende osade kohta ja tehnosüsteemide või 
nende osade asendamise ja moderniseerimise kohta, sealhulgas kaug- või lokaalkütte või –
jahutussüsteemide kohta.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peaksid vajaduse korral 
julgustama aktiivsete kontrollisüsteemide, 
näiteks automaat-, kontrolli- ja 
seiresüsteemide paigaldamist, et tarbijad 
saaksid nõuetekohast teavet oma 
energiakasutuse kohta; et võimaldada 
eriti tõhusat tarbimisaja kontrolli käsitsi 
ja/või automaatsüsteemide ehitamise 
kaudu; ning et saada teavet artiklite 3, 4, 
5 ja 10 ning I lisa rakendamise kohta. 

Or. en

Selgitus

Direktiivi tulemuseks peaks olema ehitiste suurem energiatõhusus ja energiatarbimise 
vähenemine. Aktiivsete kontrollisüsteemide, näiteks automaat-, kontrolli- ja seiresüsteemide 
paigaldamine võimaldab tarbijatel saada nõuetekohast teavet oma energiatarbimise kohta, 
mille tulemusena nad saavad oma tarbijakäitumist parandada.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 Artikkel 9
Ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja 

primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad

Ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 

puuduvad

1. Euroopa Liit vähendab 2020. aastaks 
primaarenergiatarbimist 20 % ja 
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suurendab ehitiste energiatõhusust 
vähemalt 20 %.
Liikmesriigid tagavad aastaks 2020, et 
kõikide ehitusloa saanud uute ehitiste 
primaarenergiatarbimine ja 
süsinikdioksiidiheited on väikesed või 
puuduvad.
Uute ehitiste puhul, mille üle 250 m2

suurust kasulikku kogupindala kasutavad 
riigiasutused, tagavad liikmesriigid, et 
2015. aastaks on nende 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine väikesed või 
puuduvad.

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

Liikmesriigid kehtestavad riiklikud kavad
esimeses kolmes lõigus sätestatud nõuete 
täitmiseks ning, kui see on kulutõhus,
selliste olemasolevate ehitiste arvu 
suurendamiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Riiklikke kavasid täiendavad 
riiklikud, piirkondlikud või kohalikud 
programmid, et toetada energiatõhususe 
meetmeid, nagu maksusoodustused, 
rahastamisvahendid või vähendatud 
käibemaksumäär. 

Eraldi eesmärgid seatakse järgmiste 
kategooriate jaoks:

Riiklikes kavades seatakse eraldi 
eesmärgid ja strateegiad järgmiste 
kategooriate jaoks:

a) uued ja renoveeritud elamud; a) uued ehitised, iga I lisa punktis 5 
loetletud kategooria jaoks;

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

b) olemasolevad ehitised, iga I lisa punktis 
5 loetletud kategooria jaoks;

c) ehitised, milles asuvad riigiasutused. c) ehitised, milles asuvad riigiasutused; 
selgitatakse, kuidas nad on 
energiatõhususte järgijana teistele 
eeskujuks.

Punktis c osutatud eesmärkide 
sätestamisel võtavad liikmesriigid arvesse 
juhtrolli, mida riigiasutused peaksid 
etendama ehitiste energiatõhususe 
valdkonnas.
2. Lõikes 1 osutatud riiklik kava sisaldab 
muu hulgas järgmisi elemente:

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

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille süsinikdioksiidiheited ja 

a) liikmesriigi määratlus selliste ehitiste 
jaoks, mille süsinikdioksiidiheited ja 

Adlib Express Watermark



PR\763315ET.doc 25/47 PE418.275v01-00

ET

primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad;

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

b) protsendimäärana väljendatud siduvad
vahe-eesmärgid uutele ehitistele selle 
kohta, kui suure osa peavad kõnealused 
ehitised 2015. aastal moodustama uute
ehitiste koguarvust ja kasulikust 
põrandapinnast;
b a) selliste nõuete üksikasjad, mille 
liikmesriik on kehtestanud taastuvatest 
energiaallikatest pärit energia 
miinimummäära osas uutele ehitistele ja 
oluliselt rekonstrueeritavatele 
olemasolevatele ehitistele, nagu nõutakse 
direktiivis 2008/xx/EÜ taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
käesoleva direktiivi artiklites 6 ja 7;

c) teave kõnealuste ehitiste edendamiseks 
võetud meetmete kohta.

c) teave kõnealuste ehitiste edendamiseks 
võetud meetmete kohta;

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

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

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

3 a. Kahe kuu jooksul alates sellest, kui 
liikmesriik on artikli 3 kohaselt edastanud 
riikliku kava, võib komisjon – võttes 
täielikult arvesse subsidiaarsuse 
põhimõtet – selle kava või selle mõne 
aspekti tagasi lükata põhjusel, et see ei 
järgi kõiki käesoleva artikli nõudeid.
Sellisel juhul esitab liikmesriik 
ettepanekud kava muutmiseks.Ühe kuu 
jooksul alates nende ettepanekute 
kättesaamisest teatab komisjon, et 
nõustub nendega, või nõuab täiendavaid 
konkreetseid muudatusi. Komisjon ja 
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asjaomane liikmesriik võtavad kõik 
mõistlikud meetmed, et jõuda riikliku 
kava suhtes kokkuleppele viie kuu jooksul 
alates esialgse edastamise 
kuupäevast.Kõnealusest protsessist 
tulenevad võimalikud viivitused riikliku 
kava vastuvõtmisel ei mõjuta ühenduse 
rahaliste vahendite andmist seoses 
kavades sisalduvate projektidega, 
sealhulgas struktuurifondide vahendite 
andmist.

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

4. 30. juuniks 2010 esitab komisjon
õigusaktide ettepanekud eesmärgiga 
kehtestada miinimumstandardid, mida 
liikmesriigid kasutavad, et töötada välja 
oma määratlus selliste ehitiste 
määratlemiseks, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, võttes arvesse tavapäraseid 
piirkondlikke ilmastikutingimusi ja nende 
tingimuste prognoositavat muutumist aja 
jooksul.

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

5. Komisjon avaldab 2015. aastaks
aruande liikmesriikide edusammude kohta 
selliste ehitiste arvu suurendamisel, mille 
süsinikdioksiidiheited ja 
primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad. Kõnealuse aruande alusel töötab 
komisjon välja kõnealuste ehitiste arvu 
suurendamise strateegia ja esitab vajaduse 
korral ettepanekud täiendavate meetmete 
kohta.

Or. en

Selgitus

30. juuniks 2010 peaks komisjon kehtestama miinimumstandardid selliste ehitiste 
määratlemiseks, mille süsinikdioksiidiheited ja primaarenergiatarbimine on väikesed või 
puuduvad, võttes arvesse tavapäraseid piirkondlikke ilmastikutingimusi. 2020. aastaks 
peaksid liikmesriigid tagama, et kõikide uute ehitiste süsinikdioksiidiheited ja 
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primaarenergiatarbimine on väikesed või puuduvad. Liikmesriigid koostavad riiklikud kavad 
selliste ehitiste arvu suurendamiseks. 2015. aastaks peaks komisjon avaldama aruande 
liikmesriikide edusammude kohta.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a
Rahaline toetus

1. 30. juuniks 2010 esitab komisjon 
asjakohased ettepanekud 
finantsmehhanismide loomiseks, et 
toetada artiklites 5–9 esitatud nõuete 
rakendamist. Ettepanekud hõlmavad 
järgmist:
a) suurendatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondi eraldise 
maksimumsummat, mida on võimalik 
kasutada energiatõhususse ja 
taastuvenergiasse investeerimise 
toetamiseks määruse (EÜ) nr 1080/2006 
artikli 7 kohaselt. Maksimumsummat 
tõstetakse vähemalt 15 protsendini 
kogueraldisest;
b) laiendatakse energiatõhususe ja 
taastuvenergia projektide abikõlblikkust 
Euroopa Regionaalarengu Fondist 
toetuse saamisel, seda vähemalt nii, et 
energiatõhususe parandamine ja 
taastuvenergia eluasemesektoris 
muutuvad abikõlblikuks kõikide 
liikmesriikide puhul;
c) kasutatakse ühenduse muid rahalisi 
vahendeid, et toetada energiatõhususega 
seotud teadus- ja arendustegevust, 
teabekampaaniaid või koolitust;
d) komisjon, Euroopa Investeerimispank 
ja liikmesriigid loovad energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, mille eesmärk on 
võtta 2020. aastaks kasutusele avaliku 
sektori rahalised vahendid ja 
erainvesteeringud energiatõhususe ja 
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taastuvenergia projektide heaks, mida 
rakendatakse liikmesriikides käesoleva 
direktiivi rakendamisel;
e) vähendatakse ehitiste energiatõhususe 
parandamisega seotud teenuste ja toodete 
käibemaksumäära.
2. Liikmesriigid rakendavad ühte või 
mitut V lisas loetletud rahalise toetuse 
mehhanismi. Artiklis 10 osutatud 
energiamärgistel näidatakse, millised 
mehhanismid on kättesaadavad selleks, et 
rahastada asjaomaste ehitiste 
energiatõhususe kulutõhusaks 
suurendamiseks antud soovituste 
elluviimist.
3. Rahalised või maksusoodustused 
toetavad energiamärgisele kantud 
soovituste rakendamist.
4. Lõigete 1 ja 2 nõuete rakendamisel 
rakendavad komisjon ja liikmesriigid 
eelkõige meetmeid, mille eesmärk on 
toetada investeeringuid energiatõhususe 
suurendamisse nende puhul, keda 
ohustab energiavaesus, sealhulgas 
energiatõhususe lepinguid.

Or. en

Selgitus

Kuna komisjon pakub lähenemisviisi, mis võib tuua kaasa rangemad ja laialdasemalt 
kohaldatavad miinimumstandardid ning uued eesmärgid ehitistele, mille 
süsinikdioksiidiheited ja energiatarbimine on väikesed või puuduvad, tuleb sätestada, 
millistest vahenditest neid uusi standardeid/eesmärke rahastatakse.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid sätestavad meetmed, mis 
on vajalikud ehitiste energiaauditi süsteemi 
loomiseks. Energiamärgisele
kantakse ehitise energiatõhususarv, tegelik 
aastane tarbitud energiakogus (nagu on 

Adlib Express Watermark



PR\763315ET.doc 29/47 PE418.275v01-00

ET

miinimumnõuded, et ehitise või selle osade 
omanikud või üürnikud saaksid selle 
energiatõhusust võrrelda ja hinnata.

viidatud I lisa punktis 1) ja sellised 
kontrollväärtused nagu energiatõhususe 
miinimumnõuded, et ehitise või selle osade 
omanikud või üürnikud saaksid selle
energiatõhusust võrrelda ja hinnata.
Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
meetmed võimaldavad lihtsalt võrrelda 
erinevate elamute ja mitteelamute 
energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

On oluline võimaldada lihtsalt võrrelda erinevate elamute ja mitteelamute energiatõhusust.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Riigiasutused on eeskujuks ja 
rakendavad energiamärgisele kantud 
soovitusi selle kehtivusaja jooksul. 
Liikmesriigid lisavad oma riiklikesse 
kavadesse meetmed, millega toetatakse 
riigiasutusi esimesteks energiatõhususe 
suurendajateks saamisel ja 
energiamärgisele kantud soovituste 
rakendamisel selle kehtivusaja jooksul. 
Riiklike kavade väljatöötamisel 
konsulteerivad liikmesriigid kohalike ja 
piirkondlike asutuste esindajatega.

Or. en

Selgitus

Riigiasutused peaksid olema eeskujuks ja rakendama energiamärgisele kantud soovitusi. 
Liikmesriigid peaksid pärast kohalike kogukondade esindajatega konsulteerimist lisama oma 
riiklikesse kavadesse meetmed, millega toetatakse riigiasutusi selles tegevuses.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Samasse ehitisse kuuluvate korterite või 
eraldi kasutamiseks mõeldud üksuste 
energiaaudit võib põhineda:

5. Samasse ehitisse kuuluvate korterite või 
eraldi kasutamiseks mõeldud üksuste 
energiaaudit võib põhineda:

a) terve ehitise ühisel auditil, kui korteritel 
või üksustel on ühine küttesüsteem, või

a) terve ehitise ühisel auditil, kui korteritel 
või üksustel on ühine küttesüsteem, või

b) teise samasse ehitisse kuuluva sama 
tüüpi korteri hindamisel.

b) korteri või üksuse energiatõhususe
hindamisel.

Ehitise märgis, mis põhineb ehitise 
energiatõhususe hindamisel, paigutatakse 
silmatorkavale ja avalikkusele selgelt 
nähtavale kohale.

Or. en

Selgitus

Märgise andmine peaks põhinema ainult asjaomase korteri või kogu ehitise energiatõhususe 
hinnangul. Ehitise märgis tuleks paigutada silmatorkavale ja avalikkusele selgelt nähtavale 
kohale.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon kavandab Euroopa „kõige 
energiatõhusama ehitise” ühtse märgise, 
mis paigutatakse ehitistele, mis täidavad 
energiatõhususe miinimumnõuded ja kus 
rakendatakse energiamärgisele kantud 
soovitusi.

Or. en
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Selgitus

See märgis on stiimul kohalikele, piirkondlikele ja riiklikele asutustele energiamärgisele 
kantud soovituste rakendamiseks.

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon võtab 30. juuniks 2010 
vastu suunised, milles täpsustatakse 
energiamärgise sisu ja esitusviisi 
miinimumstandardid. Märgise sisu 
esitatakse nii omaniku kui ka üürniku 
keeles. Kõnealune meede, mille eesmärk 
on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
Liikmesriigid tunnustavad teistes 
liikmesriikides nende suuniste kohaselt 
väljastatud märgiseid ega piira 
finantsteenuste osutamise vabadust 
põhjustel, mis on seotud teises 
liikmesriigis väljastatud märgisega.

Or. en

Selgitus

On oluline, et oleks olemas ühtsed Euroopa suunised, milles täpsustatakse energiamärgise 
sisu ja esitusviisi miinimumstandardid. Sellised ühised standardid parandavad teavet, mis on 
avalikkusele ehitiste energiatõhususe kohta kättesaadav.  

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

müüdavatele või üüritavatele ehitistele või 
nende osadele ning üle 250 m2 kasuliku 
põrandapinnaga ehitistele, milles asuvad 
riigiasutused, ja üle 250 m2 kasuliku 
põrandapinnaga ehitistele, mida 
külastavad tihti inimesed, väljastatakse 30. 
juuniks 2012 energiamärgis.

Or. en

Selgitus

Et suurendada selliste ehitiste energiatõhusust, kus üle 250 m2 kasulikul põrandapinnal asub 
riigiasutus või mille üle 250 m2 kasulikku põrandapinda külastavad tihti inimesed, tuleb 
energiamärgis hankida 20. juuniks 2012.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ehitise omanik võib igal ajal paluda, 
et akrediteeritud ekspert koostaks 
energiamärgise, arvutaks selle ümber või 
ajakohastaks seda, olenemata sellest, kas 
tegemist on ehitatava, renoveeritava, 
üüritava või müüdava ehitisega.

Or. en

Selgitus

Et suurendada ehitiste energiatõhusust, peaks huvitatud isikul olema võimalik paluda sellist 
märgist, olenemata sellest, kas tegemist on ehitatava, renoveeritava, üüritava või müüdava 
ehitisega.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad meetmed 
tagamaks, et kui inimesed külastavad tihti
üle 250 m2 sellise ehitise kasulikust 
põrandapinnast, millele on artikli 11 lõike 
1 kohaselt väljastatud energiamärgis,
paigutatakse energiamärgis 
silmatorkavasse ja avalikkusele selgelt 
nähtavale kohale.

2. Liikmesriigid võtavad meetmed 
tagamaks, et kui ehitisel on üle 
250 m2 kasulikku põrandapinda ja seda
külastavad tihti inimesed, paigutatakse
energiamärgis silmatorkavale ja 
avalikkusele selgelt nähtavale kohale.

Or. en

Selgitus

Nagu riigiasutustegi puhul, tuleks ehitistes, millel on üle 250 m2 kasulikku põrandapinda ja 
mida külastavad tihti inimesed, paigutada energiamärgis silmatorkavale ja avalikkusele 
selgelt nähtavale kohale. 

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon on arvamusel, et teises 
lõigus osutatud liikmesriigi aruanne ei 
tõenda esimeses lõigus osutatud meetme 
võrdväärsust, võib ta 6 kuu jooksul alates 
aruande saamisest nõuda, et liikmesriik 
esitaks täiendavaid tõendeid või 
rakendaks täiendavaid erimeetmeid. Kui 
ühe aasta jooksul alates nõude esitamisest 
ei ole komisjon rahul esitatud tõenditega 
või rakendatud täiendavate meetmetega, 
võib ta tühistada lõigetest 1, 2 ja 3 tehtud 
erandi.

Or. en
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Selgitus

On oluline määrata kindlaks selge heakskiitmise kord lõigetest 1, 2 ja 3 tehtava erandi 
kasutamise puhuks. Liikmesriigid vajavad erandite kohaldamisel kindlust.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 
kindlaksmääramisel tagavad liikmesriigid, 
kui see on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav, et ülevaatus toimub samal ajal 
nagu artiklis 13 osutatud küttesüsteemide 
ülevaatus, et vähendada miinimumini 
ehitiste omanikele ja üürnikele 
põhjustatavaid kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad 
liikmesriigid otsustada võtta meetmeid 
tagamaks, et kasutajatele antakse nõu 
kliimaseadmete asendamise või 
kliimaseadmete muude muudatuste kohta, 
mis võib hõlmata ülevaatust, et hinnata 
kliimaseadmete tõhusust ja kohast 
suurust. Selle lähenemisviisi kogumõju 
peaks olema üldiselt võrdväärne lõigete 1 
ja 2 sätete mõjuga.
Kui liikmesriigid kohaldavad esimeses 
lõigus sätestatud meetmeid, esitavad nad 
komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2011 
aruande kõnealuste meetmete ning 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmete 
võrdväärsuse kohta. Liikmesriigid 
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esitavad kõnealused aruanded komisjonile 
iga kolme aasta järel. Aruanne võib 
sisalduda direktiivi 2006/32/EÜ artikli 14 
lõikes 2 osutatud energiatõhususe 
tegevuskavades.
Kui komisjon on arvamusel, et teises 
lõigus osutatud liikmesriigi aruanne ei 
tõenda esimeses lõigus osutatud meetme 
võrdväärsust, võib ta kuue kuu jooksul 
alates aruande saamisest nõuda, et 
liikmesriik esitaks täiendavaid tõendeid 
või rakendaks täiendavaid erimeetmeid. 
Kui ühe aasta jooksul alates nõude 
esitamisest ei ole komisjon rahul esitatud 
tõenditega või rakendatud täiendavate 
meetmetega, võib ta tühistada lõigetest 1, 
2 ja 3 tehtud erandi.

Or. en

Selgitus

On oluline, et erandite puhul kehtiks sama kord nagu küttesüsteemide puhul.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ekspertide akrediteerimisel võetakse 
arvesse nende pädevust ja sõltumatust. 

Ekspertide akrediteerimisel võetakse 
arvesse nende pädevust ja sõltumatust. 
Liikmesriigid teevad avalikkusele 
kättesaadavaks esimeses lõigus osutatud 
koolituskavasid ja akrediteerimissüsteeme 
käsitleva teabe. Liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks ka akrediteeritud 
ekspertide nimekirja.
2011. aastaks koostab komisjon suunised, 
mis hõlmavad ekspertide regulaarse 
koolituse ja akrediteerimise 
miinimumstandardeid. Kõnealune meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades 
seda, võetakse vastu vastavalt artikli 21 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
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regulatiivmenetlusele.

Liikmesriigid tunnustavad teiste 
liikmesriikide poolt nende suuniste 
kohaselt antud akrediteeringuid ja ei piira 
teenuste osutamise vabadust ega 
asutamisvabadust põhjustel, mis on 
seotud teises liikmesriigis antud 
akrediteeringuga.
Liikmesriigid ei tekita õigustamatuid 
takistusi nende isikute akrediteerimisele, 
kes vastavad komisjoni suuniste kohastele 
miinimumstandarditele.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi rakendamiseks on oluline tagada juurdepääs akrediteeritud ekspertidega 
seotud teabele. Teise liikmesriigi antud akrediteeringute vastastikune tunnustamine kiirendab 
direktiivi rakendamist. Vastastikune tunnustamine peaks põhinema suunistel, mille komisjon 
kehtestab enne 1. jaanuari 2011.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon, keda abistab artikli 20 alusel 
loodud komitee, annab käesolevale 
direktiivile hinnangu selle kohaldamise 
käigus saadud kogemuste valguses ja teeb 
vajaduse korral ettepanekuid, mis 
käsitlevad muu hulgas:

Komisjon, keda abistab artikli 20 alusel 
loodud komitee, annab 2015. aastaks
käesolevale direktiivile hinnangu selle 
kohaldamise käigus saadud kogemuste 
valguses ja teeb vajaduse korral 
ettepanekuid, mis käsitlevad muu hulgas:

a) ehitiste energiatõhususe hindamise 
metoodikat primaarenergiatarbimise ja 
süsinikdioksiidiheidete põhjal;

a) ehitiste energiatõhususe hindamise 
metoodikat primaarenergiatarbimise ja 
süsinikdioksiidiheidete põhjal;

b) üldisi ehitiste energiatõhusust edaspidi 
soodustavaid meetmeid.

b) üldisi ehitiste energiatõhusust edaspidi 
soodustavaid meetmeid;

b a) kogu ühenduses kehtiva nõude 
kehtestamist, et olemasolevate ehitiste 
primaarenergiatarbimine ja 
süsinikdioksiidiheited peavad olema 
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väikesed või puuduma.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatavas eduaruandes tuleks analüüsida direktiivi rakendamise seisu ja teha 
ettepanekuid selliste olemasolevate ehitiste osakaalu suurendamiseks, mille 
primaarenergiatarbimine ja süsinikdioksiidiheited on väikesed või puuduvad.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eelkõige annavad liikmesriigid ehitiste 
omanikele või üürnikele teavet 
energiamärgiste ja ülevaatusaktide ning 
nende ülesannete ja eesmärkide kohta, 
kulutõhusate viiside kohta ehitiste 
energiatõhususe suurendamiseks ning 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste 
finantstagajärgede kohta, juhul kui ei võeta 
meetmeid ehitise energiatõhususe 
suurendamiseks. Teabekampaaniate 
eesmärk on ergutada omanikke või 
üürnikke miinimumstandardeid järgima 
ja neid ületama.

Or. en

Selgitus

Teabekampaaniates tuleks tutvustada Euroopa Liidu strateegilisi eesmärke seoses 
energiatõhususe suurendamisega ja meetmeid, mis on mõeldud riigiasutuste, ettevõtete ja 
majapidamiste toetamiseks ehitiste energiatõhususe suurendamisel.
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Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad ka koostöös 
kohalike ja piirkondlike asutustega, et 
nendele, kes vastutavad käesoleva 
direktiivi rakendamise eest 
ehitusstandardite kavandamise ja 
jõustamise teel, pakutakse asjakohast 
juhendust ja koolitust. Eelkõige 
rõhutatakse juhenduse ja koolitusega 
energiatõhususe suurendamise tähtsust 
ning võimaldatakse tööstus- ja 
elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja 
renoveerimisel kaaluda energiatõhususe 
suurendamise, taastuvenergia kasutamise 
ning kaugkütte ja -jahutuse kasutamise 
optimaalset kombinatsiooni.

Or. en

Selgitus

On oluline pakkuda asjakohast juhendust ja koolitust ehitusstandardite kavandamise ja 
jõustamise teel. Eelkõige tuleks juhenduse ja koolitusega rõhutada energiatõhususe 
suurendamise tähtsust ning võimaldada tööstus- ja elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja renoveerimisel kaaluda energiatõhususe suurendamise, 
taastuvenergia kasutamise ning kaugkütte ja -jahutuse kasutamise optimaalset 
kombinatsiooni.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et koolitada rohkem paigaldajaid ja 
tagada koolitus kõrgemal asjatundlikkuse 
tasemel vajaliku energiatõhusa ja 
taastuvenergia tehnoloogia 
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paigaldamiseks ja integreerimiseks, et 
võimaldada neil täita oma tähtsat rolli 
ehitiste energiatõhususe suurendamise 
toetamisel. 

Or. en

Selgitus

On oluline pakkuda paigaldajatele asjakohast koolitust. Koolitus peaks rõhutama 
energiatõhususe suurendamise tähtsust.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – kolmas b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2010. aastaks loob komisjon veebisaidi, 
mis sisaldab järgmist teavet:
a) direktiivi 2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 
osutatud energiatõhususe kõikide 
tegevuskavade viimane versioon;
b) nende Euroopa meetmete üksikasjad, 
mis kehtivad praegu ühenduse tasandil 
ehitiste energiatõhususe suurendamiseks, 
sealhulgas võimalikud kohaldatavad 
rahastamis- või maksuvahendid, 
asjakohane kohaldamine ja 
kontaktandmed;
c) nende riiklike tegevuskavade ning 
riiklike, piirkondlike ja kohalike meetmete 
üksikasjad, mis kehtivad praegu igas 
liikmesriigis ehitiste energiatõhususe 
suurendamiseks, sealhulgas võimalikud 
kohaldatavad rahastamis- või 
maksuvahendid, asjakohane kohaldamine 
ja kontaktandmed;
d) parimate tavade näited riigi, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ehitiste 
energiatõhususe suurendamise alal.
Esimeses lõigus osutatud teave esitatakse 
nii, et sellele pääsevad hõlpsalt juurde ja 
seda mõistavad kõikide liikmesriikide 
tavalised üürnikud, omanikud ja 
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ettevõtjad ning ka kõik kohalikud, 
piirkondlikud ja riigiasutused. Teave 
esitatakse kujul, mis võimaldab nimetatud 
isikutel ja organisatsioonidel hõlpsalt 
hinnata toetust, mida neil on võimalik 
kasutada ehitiste energiatõhususe 
suurendamiseks, ning võrrelda eri 
liikmesriikide toetusmeetmeid.

Or. en

Selgitus

Direktiivi rakendamist kiirendab veebisait, mida loob ja ajakohastab komisjon koos 
liikmesriikidega ning mille eesmärk on aidata liikmesriikidel ja teistel huvitatud isikutel saada 
ja jagada teavet parimate tavade ning riiklike programmide ja kasutatavate rahastamis- või 
maksuvahendite kohta.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad eeskirjad, mis 
käsitlevad karistusi käesoleva direktiivi 
alusel vastuvõetud siseriiklike sätete 
rikkumise eest, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 
eeskirjade rakendamine. Sätestatud 
karistused peavad oleva tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid edastavad kõnealused sätted 
komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 2010 
ja teatavad viivitamata nende 
edaspidistest/edasistest muudatustest.

Liikmesriigid sätestavad eeskirjad, mis 
käsitlevad karistusi käesoleva direktiivi 
alusel vastuvõetud siseriiklike sätete 
rikkumise eest, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 
eeskirjade rakendamine. Sätestatud 
karistused peavad oleva tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid edastavad kõnealused sätted 
komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 2010 
ja teatavad viivitamata nende 
edaspidistest/edasistest muudatustest. 
Liikmesriigid esitavad tõendid karistusi 
käsitlevate eeskirjade tõhususe kohta 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 
osutatud energiatõhususe tegevuskavades.

Or. en
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Selgitus

On oluline analüüsida liikmesriikide kehtestatud karistuste tõhusust.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V lisa
Rahastamisvahendid ehitiste 

energiatõhususe suurendamiseks
Liikmesriigid rakendavad üht või mitut 
järgmistest meetmetest:
a) käibemaksu alandamine 
energiasäästlike, suure 
energiatõhususega ja taastuvenergiaga 
seotud toodete ja teenuste puhul; 
b) muud maksuvähendused 
energiasäästlike toodete ja teenuste või 
energiatõhusate ehitiste puhul, sealhulgas 
maksualandused tulu- või omandimaksu 
puhul;
c) otsetoetused;
d) subsideeritud laenuskeemid või madala 
intressiga laenud;
e) toetuskavad;
f) laenutagatiste kavad; 
g) nõuded energiatarnijatele või 
kokkulepped nendega, et nad pakuksid 
rahalist abi kõigile tarbijarühmadele, 
sealhulgas energiatõhususe lepinguid.
Rahalised või maksusoodustused peaksid
toetama energiamärgisele kantud 
soovituste rakendamist.

Or. en

Selgitus

Muudatus on tehniliselt seotud muudatusettepanekuga 31. Kuna komisjon pakub 
lähenemisviisi, mis võib tuua kaasa rangemad ja laialdasemalt kohaldatavad 
miinimumstandardid ning uued eesmärgid ehitistele, mille süsinikdioksiidiheited ja 
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energiatarbimine on väikesed või puuduvad, tuleb sätestada, millistest vahenditest neid uusi 
standardeid/eesmärke rahastatakse.

Adlib Express Watermark



PR\763315ET.doc 43/47 PE418.275v01-00

ET

SELETUSKIRI

Energiatõhususe tähtsus

Euroopa ees seisavad seoses energiavarustuse ja -nõudlusega mitmed suured lühiajalised, 
keskpikad ja pikaajalised väljakutsed.

Euroopa vajab säästlikku, vähese süsinikdioksiidi heitega tulevikku. EL on seadnud endale 
aastaks 2020 väga ambitsioonikad eesmärgid: vähendada kasvuhoonegaase 20 % võrra (30 % 
võrra, kui saavutatakse rahvusvaheline kokkulepe), säästa 20 % energiatarbimisest 
suurendatud energiatõhususe abil ning rahuldada 20 % energiavajadustest taastuvatest
energiaallikatest.

Samuti on EL silmitsi märkimisväärse majandusliku langusega. SKT langes EL27 alal 
2008. aasta kolmandas kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 0,2 %. Euroalal oli hooajaliselt 
korrigeeritavate 2008. aasta novembris avaldatud andmete kohaselt töötus kuni 7,8 %.

Energia hind ning energiavarustuse kindlus on kriitilised tegurid nii ELi 
konkurentsivõimelisuse kui ka tema kodanike heaolu jaoks. ELi tasandil on viimase kahe 
aasta jooksul suurenenud kodumajapidamiste energiahind märkimisväärselt: elekter 15 %, 
gaasiõli 21 % ning maagaas 28 %. Sellel on märkimisväärne mõju ühiskonna kõige 
haavatavamatele liikmetele.

Keskkonnasõbralike töökohtade edendamine võib olla oluline osa ELi 
regenereerimiskavast. Investeeringud energiatõhususse, mis on tihti töömahukad, omavad 
eriti tähtsat rolli töökohtade loomisel. Komisjoni tellitud uurimistöö osutab, et investeeringud 
energiatõhususse loovad sama palju või enam töökohti kui investeeringud traditsioonilistesse 
infrastruktuuridesse (teed, sillad ja energia ülekanne).

Gaasikriis 2008. aasta lõpus ning 2009. aasta alguses juhtis tähelepanu ELi 
energiavarustuse probleemidele ning ELi sõltuvusele väljastpoolt tarnitavast gaasist. EL27 
energiavajadusest rahuldatakse 51 % impordi abil.

Suurenev energiatõhusus on kõige tulusam viis ELile, et saavutada CO2 heite vähendamise 
eesmärk, luua töökohti, vähendada äriettevõtete kulusid, tegelda energiahinna tõusu 
sotsiaalsete mõjudega ning vähendada ELi kasvavat sõltuvust välistest energiatarnijatest.

Ehitiste, mis tarbivad umbes 40 % energiast, energiatõhususe parandamine on eriti oluline 
samm. Arvestades eespool kirjeldatut, on praegu ELi jaoks õige hetk ehitiste energiatõhususe 
direktiiv taas läbi vaadata ning seda parandada.

Takistused edasiliikumise teel

Komisjoni väljendatud kavatsus direktiiv uuesti sõnastada on kahesuunaline:
 kasutada kogemusi, mis on saadud alates algse direktiivi jõustumisest 2002. aastal;
 kindlustada selle õigusakti sätete ühtsem ja karmim kohaldamine.
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Uuestisõnastamise põhimõtet on laialt tervitatud ehitus- ja energiasektoris. Kuid see ei 
tähenda siiski, et see ei vaja põhjalikku uurimist ja muutmist.

Konkreetsemalt on uuestisõnastamine vastamisi probleemiga, mis seisneb kehtiva direktiivi 
rakendamise pettumust äratavas tasemes. 22 liikmesriiki väidavad, et direktiiv on täielikult üle 
võetud, kuid komisjon on väljendanud pettumust energiatõhususe meetmete rakendamise 
taseme üle paljudes liikmesriikides; ning (kuigi konkreetsed andmed puuduvad) eeldatakse, et 
paljudes liikmesriikides on uute ehitiste ja ümberehituste, mis hõlmaksid märkimisväärset 
energiatõhususe parandamist, arv väike.

Mõned takistused edasiliikumisele on:

1. Teadlikkuse puudumine rahalise säästmise võimaluse kohta. See takistus on vaja 
kõrvaldada teabekampaaniate abil.

2. Ebakindlus ja usaldamatus saavutatava säästu suuruse suhtes. Sertifitseerimine ja 
kvaliteedijuhtimine aitavad suurendada usaldust energia säästmise meetmete suhtes.

3. Juurdepääsu puudumine finantseerimisele, et teha suuri investeeringuid energia 
säästmise meetmetesse. Valitsused peaksid looma rahalise toetuse programmid, et 
kindlustada, et pangad saaksid pakkuda rahalisi vahendeid.

4. Kaasnev pingutus, eriti remontimise ja renoveerimise puhul. Teabekampaaniad ning 
abiprogrammid peaksid keskenduma keskkonnasõbralikele investeerimisvõimalustele, näiteks 
kui tegevusala muutub, koos piirkonna keskkonna parandamise programmidega.

Direktiivi vajalikud parandused

Rahastamine:

Direktiiv peaks kajastama nõutava rahastamise vajadust lisaks sätestatavatele 
miinimumstandarditele ning nõuetele. Direktiivi eesmärk saavutatakse üksnes juhul, kui 
kättesaadavaks tehakse valik rahastamisvahendeid, mis on ideaalis suunatud kõige 
haavatavamatele kodumajapidamistele.

Leidub palju potentsiaalseid vahendeid, mida liikmesriigid ja/või komisjon võivad kasutada ja 
peaksid kasutama:
 otsesed riiklikult rahastatavad projektid;
 laenutagatised ja toetused (kasulik juhul, kui laenu saamine on raskendatud);
 sotsiaaltoetused;
 käibemaksu alandamine teenuste ja toodete puhul, mis on seotud ehitiste energiatõhususe 

parandamisega;
 omandimaksu alandamine;
 innovaatilised rahastamismudelid, näiteks rahastamine tagasimaksete kaudu, mis 

põhinevad säästudel, mis on kogutud energiaarvete tasumisel;
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 Euroopa energiatõhususe ja taastuvenergia fondi loomine, et toetada kõnealuse direktiivi 
rakendamist.

Seni on võimaldatud struktuurifondide piiratud kasutamist ehitiste energiatõhususe 
suurendamiseks üksnes nendel liikmesriikidel, kes ühinesid Euroopa Liiduga 1. mail 2004. 
aastal või hiljem. Komisjon on teinud ettepaneku laiendada seda võimalust kõigile 
liikmesriikidele. Raportöör pakub välja ERFi rahastamisvahendite, mida võib sellistele 
projektidele eraldada, maksimaalsuuruse tõstmise 3 %-ilt 15 %-ile.

Teave ja teadlikkus

On ülioluline, et kõik asjaomased osalejad oleksid teadlikud energiatõhususe parandamise 
kasuteguritest ning et neil oleks juurdepääs teabele, kuidas seda saavutada. Liikmesriikidel 
peaks olema võimalik vahetada teavet, mis on seotud heade tavadega.

Tuleks välja töötada ühine Euroopa ressurss, koduleht ja andmebaas, mis sisaldaks kõiki 
kohaldatavaid õigusakte, kõiki avalik-õiguslikke programme, mille abil edendatakse CO2
heite vähendamist ja energiatõhusaid ehitisi, ning kohaldatavaid rahalisi ja maksualaseid 
meetmeid.

Teabe- ja teadlikkuskampaaniad peaksid keskenduma aspektidele, mis ei ole
miinimumstandarditega hõlmatud.

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused

Liikmesriikidel on oluline roll paranduste rakendamisel ehitiste energiatõhususe tõstmiseks.

Kohalike ja regionaalsete omavalitsustega tuleks nõu pidada standardiseeritud metoodika 
väljatöötamisel miinimumstandardite väljaarvutamise metodoloogia osas.

Lisaks peavad liikmesriigid tagama, et planeerijatele ja ehitusinspektoritele tehakse 
kättesaadavaks juhised ja koolitus, nii et nad oleksid tööstus- ja elamurajoonide planeerimisel, 
kujundamisel, ehitamisel ja renoveerimisel võimelised korralikult kaaluma taastuvate 
energiaallikate optimaalset kombinatsiooni, suure tõhususega tehnoloogiaid ning kaugkütte-
ja -jahutussüsteeme.

Energiamärgised

Energiatõhusus, nagu on direktiivis määratletud, ei pruugi kajastada tegelikku energia 
kasutust. Ehitistele, mille kasulikust kogupinnast kasutavad üle 250 m2 riigiasutused, ning 
ehitised, mida külastavad tihti inimesed ja mille kasulik kogupind ületab 250 m2, tuleb 
paigutada energiamärgised teabega tegeliku energiakasutuse kohta.

Teave, mis sisaldub energiamärgistes, peab ehitiste puhul, milles asuvad riigiasutused, ja 
ehitiste puhul, mida külastavad tihti inimesed, olema juurdepääsetav ning kergesti võrreldav.
Ühised standardid märgiste jaoks, kaasa arvatud selliste ehitiste ühine energiamärgis, peaks 
välja töötama komisjon.
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Kuivõrd ehitised, milles asuvad riigiasutused, peavad olema eeskujuks, demonstreerides ja 
edendades energiatõhusust, siis on mõistlik nõuda neilt energiamärgisega seoses antud 
soovituste rakendamist mõistliku aja jooksul. Kõigil ehitiste omanikel peaks siiski olema 
õigus algatada energiamärgise saamine või märgis läbi vaadata, kasutades mitmeid eksperte 
juhul, kui nad ei nõustu antud soovitustega.

Lõpuks on ülioluline, et liikmesriikide vahel toimuks ulatuslikum standardiseerimine ning 
vastastikune tunnustamine nii seoses energiamärgistega kui ka energiamärgiseid andvate 
ekspertide koolituse ja akrediteerimisega. Komisjon peaks töötama mõlema jaoks välja ühised 
suunised, et seda võimaldada.

Miinimumstandardid

Raportöör toetab komisjoni lähenemisviisi liikmesriikidevahelise lähenemise tagamiseks 
kavandatud miinimumstandardite ning vabade ajakavade abil. Lähenemisviis võimaldab 
paindlikkust, mis kajastab geograafilisi ja klimaatilisi erinevusi, kindlustades samas ka, et 
standardid on karmid ning hästi põhjendatud. Siiski on vaja mõningaid väikesi parandusi.

Arvestades tehnoloogia- ja ehitusalaste teadmiste jätkuva arenguga ning lähtudes 
liikmesriikide kohaldamisalastest kogemustest, on loogiline, et komisjon vaatab kulutõhusa 
energiatõhususe arvutamise standardiseeritud metodoloogia regulaarselt läbi ning ajakohastab 
seda.

Liikmesriigid ei tohiks teha soodustusi uutele ehitistele, mis ei vasta energiatõhususe 
kulutõhusatele tasemetele, mida standardiseeritud metodoloogia puhul nõutakse pärast 2014.
aastat. Raportöör on siiski mures, et selle ajagraafiku kohaldamine renoveerimise suhtes on 
problemaatiline – suuremahuliste renoveerimisprojektide kavandamine ja elluviimine on 
aeganõudev, mistõttu tähtaeg 2014. aasta võib tähendada, et mitmetes riikides lükatakse 
olulised suuremahulised projektid edasi ja need katkestatakse.

Seoses eranditega ei näe raportöör mingeid põhjuseid, miks tuleks ajutised asukohad 
miinimumstandardite kohaldamisest vabastada. Siiski leiab raportöör, et kaks aastat on liiga 
lühike aeg ehitise määratlemiseks ajutisena – näiteks suurtel ettevõtetel on vaja peakorteri 
renoveerimise ajaks asuda ajutiselt ehitistesse pikemaks perioodiks.

Raportöör nõustub komisjoni ettepanekuga laiendada miinimumstandardite kohaldamist 
kõigile suurtele renoveerimistele. Tehnilisel ja majanduslikul teostatavusel põhinevat erandit 
aga kohaldatakse. On tõenäoline, et eri liikmesriigid ning isegi mitmesugused kohalikud 
täitevasutused määratlevad teostatavust mitmeti, mistõttu on selles valdkonnas vajalikud 
selged juhised.

Vähese või nullheitega hooned

Siin saab komisjoni ettepanekuid tugevdada. Puudub põhjus, miks uued ehitised ei peaks 
sellele standardile 2020. aastaks vastama. Avalikud ehitised peaksid sellele vastama juba 
varem.
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Komisjon peaks 2013. aastaks esitama ettepaneku madala või nullheitega hoonete ühise 
määratluse kohta ning võrreldava metodoloogia kohta, mida liikmesriigid peaksid kasutama 
oma siseriiklike kavade ja määratluste täpsustamisel. Selleks et kindlustada, et need oleksid 
karmid, tõhusad ning piisavalt läbi kaalutud, peaksid need kuuluma kaasotsustamismenetluse, 
mitte komiteemenetluse alla.

Kütte- ja kliimaseadmete kontroll

Kuivõrd kütte- ja kliimaseadmete kontroll võib olla ehitiste omanikele märkimisväärne 
bürokraatlik koorem, on oluline, et ülevaatused oleksid kooskõlastatud, nii et mõlema seadme 
kontrollimine toimuks samaaegselt.

Komisjon pakub välja erandi kütteseadmete korrapärasest kontrollimisest, kui liikmesriigid 
võtavad kasutusele muud, samaväärsed meetmed. Sama reeglit tuleks kohaldada 
kliimaseadmete suhtes. Kuid komisjonil ei näi olevat vahendeid erandi tegemise 
takistamiseks, kui tema arvates ei ole meetmed tegelikkuses samaväärsed. See küsimus tuleb 
selgeks rääkida.
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