
PR\763315FI.doc PE418.275v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2008/0223(COD)

3.2.2009

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten 
energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)
(KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 80 a artikla)

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 2/50 PR\763315FI.doc

FI

PR_COD_Recastingam

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten 
energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)
(KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0780),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0413/2008),

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnalle työjärjestyksen 80 a artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 
3. helmikuuta 2009 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2009),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen 
muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Rakennukset vaikuttavat 
energiankulutukseen pitkällä aikavälillä, ja 
tästä syystä uusien rakennusten olisi 
täytettävä energiatehokkuutta koskevat, 
paikallisen ilmaston mukaan asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Koska kaikkia 
vaihtoehtoisten energiahuoltojärjestelmien 
tarjoamia mahdollisuuksia ei yleensä 
täysimääräisesti tutkita, niiden teknistä, 
ympäristöllistä ja taloudellista 
toteutettavuutta olisi 
tarkasteltava rakennuksen koosta 
riippumatta.

(13) Rakennukset vaikuttavat 
energiankulutukseen pitkällä aikavälillä, ja 
tästä syystä uusien rakennusten olisi 
täytettävä energiatehokkuutta koskevat, 
paikallisen ilmaston mukaan asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Koska kaikkia 
vaihtoehtoisten energiahuoltojärjestelmien 
tarjoamia mahdollisuuksia ei yleensä 
täysimääräisesti tutkita, niiden teknistä, 
ympäristöllistä ja taloudellista 
toteutettavuutta olisi tarkasteltava uusien 
rakennusten ja sellaisten rakennusten 
osalta, joihin tehdään laajamittaisia 
korjauksia, sekä uudistettaessa 
kaukolämmitystä energiatehokkuuden 
parantamiseksi tai uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisäämiseksi
rakennuksen koosta riippumatta.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten energiahuoltojärjestelmien teknistä, ympäristöllistä ja taloudellista 
toteutettavuutta olisi tarkasteltava uusien rakennusten ja sellaisten rakennusten osalta, joihin 
tehdään laajamittaisia korjauksia, sekä uudistettaessa kaukolämmitystä energiatehokkuuden 
parantamiseksi tai uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 

(15) Tarvitaan toimenpiteitä sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 
jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia vaan ovat tätäkin 
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energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
käyttö ovat alhaiset tai olemattomat, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle. 

energiatehokkaampia. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset 
suunnitelmat sellaisten rakennusten 
lukumäärän kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
käyttö ovat alhaiset tai olemattomat, ja 
raportoitava suunnitelmista säännöllisesti 
komissiolle. Komission olisi viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010 tehtävä 
lainsäädäntöehdotuksia yhteisen 
menetelmän vahvistamiseksi sellaisten 
rakennusten määrittelylle, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat, 
ottaen huomioon alueelliset sääolot. 
Komission, Euroopan investointipankin ja 
jäsenvaltioiden olisi viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010 perustettava 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävä rahasto, 
jotta voidaan tukea tämän vaatimuksen 
täyttävien uusien rakennusten osuuden 
asteittaista lisäämistä vuoteen 2020 
mennessä.

Or. en

Perustelu

On määriteltävä yhteinen menetelmä sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai olemattomat. Komission 
olisi viimeistään 30. kesäkuuta 2010 tehtävä lainsäädäntöehdotuksia yhteisen menetelmän 
vahvistamiseksi sitä varten, ottaen huomioon alueelliset sääolot, ja perustettava 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävä rahasto, jotta voidaan 
tukea tämän vaatimuksen täyttävien uusien rakennusten osuuden asteittaista lisäämistä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jotta energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset olisivat tehokkaita 
sellaisten rakennusten osalta, joilla sekä 
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hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat, 
niitä olisi tuettava viranomaisille, 
yrityksille ja omistusasunnossa asuville 
myönnettävällä riittävällä taloudellisella 
tuella. Komission olisi tehtävä tällä alalla 
uusia lainsäädäntöehdotuksia, erityisesti 
Euroopan aluekehitysrahaston käytöstä 
sekä energiatehokkuuteen liittyvien 
tuotteiden ja palvelujen 
arvonlisäverokannan alentamisesta. 
Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
kehittämään kansallisia ohjelmia 
energiatehokkuutta lisäävien 
toimenpiteiden tukemiseksi.

Or. en

Perustelu

Riittävä taloudellinen tuki yrityksille ja omistusasunnossa asuville on tarpeen, kun kyse on 
erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston käytöstä sekä energiatehokkuuteen liittyvien 
tuotteiden ja palvelujen arvonlisäverokannan alentamisesta. Jäsenvaltioita olisi 
kannustettava kehittämään kansallisia ohjelmia energiatehokkuutta lisäävien toimenpiteiden 
tukemiseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Rakennuksen tai sen osien 
mahdolliselle ostajalle tai vuokraajalle olisi 
annettava energiatehokkuustodistuksen 
välityksellä paikkansa pitävää tietoa 
rakennuksen energiatehokkuudesta ja 
käytännön ohjeita sen parantamiseksi. 
Todistuksessa olisi annettava tietoja myös 
lämmityksen ja jäähdytyksen 
tosiasiallisesta vaikutuksesta rakennuksen 
energiatarpeeseen, sen primäärienergian 
kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin.

(17) Rakennuksen tai sen osien 
mahdolliselle ostajalle tai vuokraajalle olisi 
annettava energiatehokkuustodistuksen 
välityksellä paikkansa pitävää tietoa 
rakennuksen energiatehokkuudesta ja 
käytännön ohjeita sen parantamiseksi. 
Todistuksessa olisi annettava tietoja myös 
lämmityksen ja jäähdytyksen 
tosiasiallisesta vaikutuksesta rakennuksen 
energiatarpeeseen, sen primäärienergian 
kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin.
Rakennuksen omistajalla olisi oltava 
mahdollisuus pyytää sertifiointia tai 
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päivitettyä todistusta milloin tahansa, ei 
ainoastaan rakennuksen vuokraus-, 
myynti- tai kunnostusajankohtana.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuustodistus voitaisiin saada paitsi silloin, kun rakennus tai sen osa vuokrataan, 
korjataan tai myydään, myös pyydettäessä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Viranomaisten olisi näytettävä 
esimerkkiä ja pantava täytäntöön 
energiatehokkuustodistukseen sisältyvät 
suositukset sen voimassaoloaikana. 
Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
kansallisiin suunnitelmiinsa toimenpiteitä 
viranomaisten tukemiseksi, jotta nämä 
toteuttaisivat varhaisessa vaiheessa 
energiatehokkuuden parannuksia ja 
panisivat täytäntöön 
energiatehokkuustodistukseen sisältyvät 
suositukset sen voimassaoloaikana. 
Jäsenvaltioiden olisi kansallisia 
suunnitelmia laatiessaan kuultava 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
edustajia.

Or. en

Perustelu

Viranomaisten olisi näytettävä esimerkkiä ja pantava täytäntöön energiatehokkuustodistuksiin 
sisältyvät suositukset. Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä kansallisiin suunnitelmiinsa 
toimenpiteitä viranomaisten tukemiseksi, jotta nämä toimisivat näin ja toteuttaisivat 
varhaisessa vaiheessa energiatehokkuuden parannuksia. Jäsenvaltioiden olisi kansallisia 
suunnitelmiaan laatiessaan kuultava paikallisten ja alueellisten viranomaisten edustajia.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Viranomaisten käytössä 
olevat rakennukset ja rakennukset, joissa 
kansalaiset käyvät usein, tarjoavat 
mahdollisuuden antaa esimerkki siitä, 
kuinka ympäristö- ja energianäkökohdat 
otetaan huomioon, ja tästä syystä näille 
rakennuksille olisi suoritettava 
energiasertifiointi säännöllisin väliajoin. 
Energiatehokkuutta koskevien tietojen 
levittämistä kansalaisille olisi tehostettava 
asettamalla rakennusten energiatodistukset 
selvästi näkyville. 

(18) Viranomaisten käytössä 
olevat rakennukset ja säännöllisesti yleisön 
käytössä olevat rakennukset tarjoavat 
mahdollisuuden antaa esimerkki siitä, 
kuinka ympäristö- ja energianäkökohdat 
otetaan huomioon, ja tästä syystä näille 
rakennuksille olisi suoritettava 
energiasertifiointi säännöllisin väliajoin. 
Energiatehokkuutta koskevien tietojen 
levittämistä kansalaisille olisi tehostettava 
asettamalla rakennusten energiatodistukset 
selvästi näkyville. Komission olisi 
suunniteltava yhteinen eurooppalainen 
"energiatehokkaimman rakennuksen" 
merkki, joka asetetaan näkyville 
rakennuksiin, jotka täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja panevat 
täytäntöön energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvät suositukset.

Or. en

Perustelu

Komission olisi energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten edistämiseksi 
suunniteltava yhteinen eurooppalainen "energiatehokkaimman rakennuksen" merkki, joka 
asetetaan näkyville rakennuksiin, jotka täyttävät energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja panevat täytäntöön energiatehokkuustodistukseen sisältyvät 
suositukset.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Toisten jäsenvaltioiden antamien 
energiatehokkuustodistusten 
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vastavuoroisen tunnustamisen 
varmistamisella on todennäköisesti suuri 
merkitys kehitettäessä energiatehokkuutta 
tukevien rahoituspalvelujen ja muiden 
palvelujen rajat ylittäviä markkinoita. 
Komission olisi tämän edistämiseksi 
vahvistettava todistusten sisältöä ja 
esitystapaa sekä asiantuntijoiden 
valtuutusta koskevat yhteiset 
vähimmäisvaatimukset. 
Energiatehokkuustodistusten pitäisi olla 
saatavilla sekä omistajan että vuokraajan 
kielellä, jotta suosituksia olisi helppo 
ymmärtää.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuustodistusten vastavuoroinen tunnustaminen on välttämätöntä. Sekä 
vuokraajan että omistajan pitäisi voida lukea ja ymmärtää todistuksen sisältö, jotta he voivat 
toimia siihen sisältyvien suositusten mukaisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Pätevän henkilöstön suorittamalla 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien 
säännöllisellä tarkastuksella varmistetaan 
osaltaan, että laitteet on säädetty oikein 
tuotemääritelmien mukaisesti ja että ne 
toimivat ympäristön, turvallisuuden ja 
energian kannalta parhaalla mahdollisella 
tavalla. Koko lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmästä olisi 
tehtävä puolueeton arviointi säännöllisin 
väliajoin järjestelmän elinkaaren aikana, 
erityisesti ennen järjestelmän vaihtamista
tai parantamista.

(20) Pätevän henkilöstön suorittamalla 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien 
säännöllisellä tarkastuksella varmistetaan 
osaltaan, että laitteet on säädetty oikein 
tuotemääritelmien mukaisesti ja että ne 
toimivat ympäristön, turvallisuuden ja 
energian kannalta parhaalla mahdollisella 
tavalla. Koko lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmästä olisi 
tehtävä puolueeton arviointi säännöllisin 
väliajoin järjestelmän elinkaaren aikana, 
erityisesti ennen järjestelmän korvaamista
tai jälkiasennusta. Jotta rakennusten 
omistajien ja vuokraajien hallinnollinen 
rasite olisi mahdollisimman vähäinen, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
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energiatehokkuuden sertifiointi sisältää 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien 
tarkastuksen ja että lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien tarkastukset 
tehdään mahdollisuuksien mukaan 
samanaikaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että rakennusten omistajien ja vuokraajien hallinnollinen rasite on 
mahdollisimman vähäinen.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Paikallisilla ja alueellisilla 
viranomaisilla on keskeinen merkitys 
tämän direktiivin onnistuneen 
täytäntöönpanon kannalta. Niiden 
edustajia olisi kuultava kaikista sen 
täytäntöönpanoon kansallisella tai 
alueellisella tasolla liittyvistä seikoista. 
Paikallisten suunnittelijoiden ja 
rakennustarkastajien olisi saatava 
välttämättömien tehtävien hoitamiseksi 
riittävät ohjeet ja resurssit.

Or. en

Perustelu

Paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla on keskeinen merkitys tämän direktiivin 
onnistuneen täytäntöönpanon kannalta. Niiden edustajia olisi kuultava kaikista sen 
täytäntöönpanoon kansallisella tai alueellisella tasolla liittyvistä seikoista. Paikallisten 
suunnittelijoiden ja rakennustarkastajien olisi saatava välttämättömien tehtävien hoitamiseksi 
riittävät ohjeet ja resurssit.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitteessä I 
vahvistetun yleisen kehyksen eräät osat 
tekniikan kehitykseen, määritellä 
menetelmät energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten sekä vahvistaa yhteiset periaatteet
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla 
sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, niistä on päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(23) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitteessä I 
vahvistetun yleisen kehyksen eräät osat 
tekniikan kehitykseen, määritellä 
menetelmät energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten 
kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa 
varten sekä vahvistaa yhteiset
vähimmäisvaatimukset sellaisten 
rakennusten määrittelylle, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat, 
ottaen huomioon tavanomaiset alueelliset 
sääolot ja kyseisiin sääoloihin ajan 
mittaan ennustetut muutokset. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, niistä 
on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Komission olisi määriteltävä menetelmät energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa varten ja vahvistettava 
yhteiset vähimmäisvaatimukset sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai olemattomat, ottaen 
huomioon tavanomaiset alueelliset sääolot ja kyseisiin sääoloihin ajan mittaan ennustetut 
muutokset.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) 'uudella rakennuksella' tarkoitetaan 
rakennusta, jota varten saadaan asiaa 
koskeva rakennuslupa tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen; 

Or. en

Perustelu

Direktiiviin tarvitaan uuden rakennuksen määritelmä, koska uuden rakennuksen 
rakentaminen kestää kuukausia tai vuosia. On tärkeää sisällyttää direktiiviin uusia 
vaatimuksia sellaisia rakennuksia varten, joita varten saadaan asiaa koskeva rakennuslupa 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) 'rakennuksen vaipalla' tarkoitetaan 
rakennuksen osia, jotka erottavat sen 
sisätilat ulkoympäristöstä ja joihin 
sisältyvät ikkunat, seinät, perustukset, 
pohjalaatta, sisäkatto, ulkokatto ja eristys;

5) 'rakennuksen vaipalla' tarkoitetaan 
rakennuksen osia, jotka erottavat sen 
sisätilat ulkoympäristöstä ja joihin 
sisältyvät ikkunat, varjostus, seinät, 
perustukset, pohjalaatta, sisäkatto, 
ulkokatto ja eristys;

Or. en

Perustelu

Varjostus on erittäin tärkeää energiatehokkuuden lisäämisen ja primäärienergian kulutuksen 
vähentämisen kannalta.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korjaus koskee yli 25:tä prosenttia 
rakennuksen vaipasta;

b) korjaus koskee yli 25:tä prosenttia 
rakennuksen vaipasta, lukuun ottamatta 
säännölliseen huoltoon liittyviä 
toimintoja, kuten siivousta tai maalausta;

Or. en

Perustelu

On tärkeää jättää määritelmän ulkopuolelle säännölliseen huoltoon liittyvät toiminnot, kuten 
siivous tai maalaus. Nämä toiminnot saattavat koskea suurta osaa rakennuksen vaipasta, 
mutta ne eivät tuo parannuksia energiatehokkuuden näkökulmasta.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) 'energiaköyhyydellä' tarkoitetaan 
tilannetta, jossa kotitaloudella ei ole varaa 
maksaa energialaskujaan kotinsa 
lämmittämiseksi Maailman 
terveysjärjestön suosittelemiin tasoihin 
perustuvan hyväksyttävän tason 
mukaisesti tai jossa se käyttää yli 
10 prosenttia tuloistaan tällaisiin 
energialaskuihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on teknisesti välttämätön, jotta voidaan määritellä tarkistuksessa 31 mainittu 
energiaköyhyyden käsite. Energiaköyhyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa kotitaloudella ei 
ole varaa maksaa energialaskujaan kotinsa lämmittämiseksi Maailman terveysjärjestön 
suosittelemiin tasoihin perustuvan hyväksyttävän tason mukaisesti tai jossa se käyttää yli 
10 prosenttia tuloistaan tällaisiin energialaskuihin.
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Tarkistus 15

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 16

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

Perustelu

Komissio ehdottaa yhteistä EU:n menetelmää vähimmäisvaatimusten laskentaa varten, joten 
on tärkeää, että vaatimuksissa otetaan huomioon kaikki sisäilmastoon liittyvät tekijät, jotka 
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ratkaisevat, miten miellyttävää rakennuksessa on asua ja työskennellä.

Tarkistus 17

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, joita käytetään
enintään kolme 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;

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa yhteistä EU:n menetelmää vähimmäisvaatimusten laskentaa varten, mikä 
saattaa johtaa vaatimusten tiukentamiseen monissa maissa, joten näistä vaatimuksista 
tehtäviä poikkeuksia on tarkasteltava ja arvioitava uudelleen. Esittelijä katsoo, että kaksi 
vuotta on tältä osin liian lyhyt ajanjakso väliaikaisille rakennuksille, joita käytetään 
ainoastaan olemassa olevan (ison) rakennuksen kunnostuksen aikana.

Tarkistus 18

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

Vapaa-ajan asuntoja ei pitäisi vapauttaa vaatimuksista, vaan niihin pitäisi voida soveltaa 
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samoja ehtoja ja kannustimia kuin pääasiallisiin asuntoihin. Rakennuksissa, joita ei käytetä 
säännöllisesti, voidaan haaskata valtava määrä energiaa, vaikka niissä ei asutakaan 
ympärivuotisesti, ja ennen rakennuksen rakentamista on vaikea ennakoida, kuinka monen 
kuukauden ajan sitä tosiasiallisesti käytetään.

Tarkistus 19

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 sellaisten 
rakennusten osalta, joita varten saadaan 
lupa 30 päivän kesäkuuta 2012 jälkeen,
tarjota kannustimia sellaisten rakennusten 
tai niiden osien rakentamiseen tai 
korjaamiseen, jotka eivät täytä 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun laskelman tuloksiin 
johtavia energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat 
kustannukset, on tärkeää tarjota tukea ja kannustimia 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tuloksiin johtavien energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten 
täyttämiseksi.

Tarkistus 20

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 

4. Kesäkuun 30 päivästä 2015 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.
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tuloksia.

Or. en

Perustelu

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, viiden vuoden kuluttua 
direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus 21

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
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; 
- otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset ilmasto-olot ja todennäköinen 
muutos kyseisissä oloissa asianomaisen 
rakennuksen elinkaaren aikana; 
- vahvistetaan ja perustellaan 
energianhintoja koskevat oletukset. 

Komissio kuulee kyseistä menetelmää 
kehittäessään paikallisten, alueellisten ja 
kansallisten viranomaisten edustajia.

Or. en
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Perustelu

Vertailumenetelmässä on tehtävä ero uusien ja olemassa olevien rakennusten välillä, otettava 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset ilmasto-olot ja todennäköinen muutos kyseisissä oloissa 
asianomaisen rakennuksen elinkaaren aikana sekä vahvistettava ja perusteltava 
energianhintoja koskevat oletukset. Komissio kuulee kyseistä menetelmää kehittäessään 
paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten edustajia.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen ja 
päivittää vertailumenetelmää tarvittaessa 
joka viides vuosi.

Or. en

Perustelu

Uudelleentarkastelu on välttämätön, jotta tekniikan kehitys voidaan ottaa huomioon.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6 artikla 6 artikla
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 järjestelmien tekninen, 
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen 
toteutettavuus:

Or. en
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Perustelu

On tärkeää antaa jäsenvaltioille mahdollisuus kehittää oma kattava menetelmänsä, jotta 
voidaan ottaa huomioon vaihtoehtoisten järjestelmien tekninen, ympäristöön liittyvä ja 
taloudellinen toteutettavuus.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 aiheellisia ehdotuksia 
toisessa alakohdassa tarkoitetun käsitteen 
"tekninen, ympäristöön liittyvä ja 
taloudellinen toteutettavuus" määrittelyä 
koskevien suuntaviivojen vahvistamiseksi. 

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että koska olemme siirtymässä kohti standardoitua menetelmää, on 
johdonmukaista ulottaa tämä periaate koskemaan myös "toteutettavuuden" määritelmää.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla 7 artikla
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 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia 
korjauksia tai kun rakennuksen teknisiä 
järjestelmiä tai niiden osia 
jälkiasennetaan tai korvataan, niiden 
energiatehokkuutta parannetaan siten, että 
ne täyttävät energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset sikäli kuin 
tämä on teknisesti, toiminnallisesti ja 
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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.

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

Perustelu

On tärkeää voida arvioida rakennusten energiatehokkuutta, kun rakennuksen teknisen 
järjestelmän osia muutetaan tai parannetaan.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 aiheellisia ehdotuksia 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
käsitteen "teknisesti, toiminnallisesti ja 
taloudellisesti toteutettavissa" määrittelyä 
koskevien suuntaviivojen vahvistamiseksi. 

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että koska olemme siirtymässä kohti standardoitua menetelmää, on 
johdonmukaista ulottaa tämä periaate koskemaan myös "toteutettavuuden" määritelmää.
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 b 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) uusiutuvien energialähteiden käyttöön 
perustuvat hajautetut 
energiahuoltojärjestelmät, mukaan 
luettuina lämpöpumput;
b) kauko-/aluelämmitys- tai
-jäähdytysjärjestelmät, jos niitä on 
saatavilla, mukaan luettuina kokonaan tai 
osittain uusiutuvien energialähteiden 
käyttöön perustuvat järjestelmät;
c) yhteistuotanto.

Or. en

Perustelu

Koska komissio ehdottaa 6 artiklan soveltamisalan laajentamista kaikkiin uusiin rakennuksiin 
ja koska vähimmäisvaatimusten soveltamista koskevaa vaatimusta sovelletaan kaikkiin 
laajamittaisiin korjauksiin, on johdonmukaista soveltaa tätä vaatimusta paitsi laajamittaisiin 
korjauksiin myös uusiin rakennuksiin. Tämä vastaa myös uusiutuvista energialähteistä 
annetussa direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset rakennukseen 
asennetuille tai liitetyille taikka usean 
rakennuksen yhteiseen käyttöön 
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korvatuille ja jälkiasennetuille rakennuksen 
teknisille järjestelmille ja niiden osille.

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

Vaatimusten on katettava erityisesti 
seuraavat osat:

Vaatimusten on katettava erityisesti 
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) valaistus.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on vahvistettava energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset 
rakennukseen asennetuille tai liitetyille taikka usean rakennuksen yhteiseen käyttöön 
tarkoitetuille teknisille järjestelmille. Vaatimukset on vahvistettava uusille, korvatuille ja 
jälkiasennetuille rakennuksen teknisille järjestelmille ja niiden osille, ja niiden on katettava 
kauko-/aluelämmitys- tai -jäähdytysjärjestelmät.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
edistettävä aktiiviohjausjärjestelmien, 
kuten automaatio-, ohjaus- ja 
valvontajärjestelmien, asentamista, jotta 
voidaan antaa kuluttajille asianmukaisia 
tietoja heidän energiankulutuksestaan, 
mahdollistaa erittäin tehokas lähtöajan 
ohjaus manuaalisesti ja/tai 
automaatiojärjestelmiä rakentamalla ja 
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saada tietoja 3, 4, 5 ja 10 artiklan sekä 
liitteen I täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Perustelu

Direktiivin pitäisi parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja vähentää energiankulutusta. 
Aktiiviohjausjärjestelmien, kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien, asentamisen 
kautta kuluttajat voivat saada asianmukaisia tietoja energiankulutuksestaan ja siten parantaa 
kulutuskäyttäytymistään.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla 9 artikla
Rakennukset, joilla sekä 

hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat

Rakennukset, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 

kulutus ovat alhaiset tai olemattomat

1. Euroopan unioni vähentää vuoteen 
2020 mennessä primäärienergian 
kulutustaan 20 prosenttia ja lisää 
rakennusten energiatehokkuutta 
vähintään 20 prosenttia.
Jäsenvaltioiden on vuoteen 2020 
mennessä varmistettava, että kaikilla 
uusilla rakennuksilla, jotka saavat 
hyväksynnän rakennustöitä varten, sekä 
primäärienergian kulutus että 
hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset tai 
olemattomat.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusilla rakennuksilla, joiden 
kokonaishyötypinta-alasta yli 250 m2 on 
viranomaisten käytössä, sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat 
vuoteen 2015 mennessä.

1. Jäsenvaltioiden on laadittavaa
kansalliset suunnitelmat sellaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi, 

Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset 
suunnitelmat kolmessa ensimmäisessä 
alakohdassa säädettyjen vaatimusten 
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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.

täytäntöönpanemiseksi ja, silloin kun se 
on kustannusoptimaalista, sellaisten 
olemassa olevien rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi, joilla sekä 
hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat. 
Kansallisiin suunnitelmiin on liitettävä 
kansallisia, alueellisia tai paikallisia 
ohjelmia energiatehokkuutta lisäävien 
toimenpiteiden, kuten verokannustimien, 
rahoitusvälineiden tai alennetun 
arvonlisäverokannan, tukemiseksi.

Erilliset tavoitteet on asetettava Kansallisissa suunnitelmissa erilliset 
tavoitteet ja strategiat on asetettava

a) uusille ja kunnostetuille 
asuinrakennuksille;

a) uusille rakennuksille kunkin liitteessä I 
olevassa 5 kohdassa luetellun luokan 
osalta;

b) uusille ja kunnostetuille muille kuin 
asuinrakennuksille;

b) olemassa oleville rakennuksille kunkin 
liitteessä I olevassa 5 kohdassa luetellun 
luokan osalta;

c) viranomaisten käytössä oleville 
rakennuksille.

c) viranomaisten käytössä oleville 
rakennuksille siten, että vahvistetaan, 
miten niiden on näytettävä esimerkkiä 
toteuttamalla parannuksia varhaisessa 
vaiheessa.

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 sekä hiilidioksidipäästöt että 
primäärienergian kulutus ovat alhaiset tai 
olemattomat;

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

b) uusien rakennusten osalta sitovat
välitavoitteet sille, mikä tällaisten 
rakennusten osuuden on vähintään oltava 
prosentteina uusien rakennusten 
kokonaismäärästä ja kokonaishyötypinta-
alasta vuonna 2015;
b a) tiedot vaatimuksista, jotka jäsenvaltio 
on ottanut käyttöön uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian vähimmäistason 
varmistamiseksi uusissa rakennuksissa ja 
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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;
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 voidaan 
sisällyttää direktiivin 2006/32/EY 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
energiatehokkuutta koskeviin 
toimintasuunnitelmiin.

3 a. 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. 
Viivästymiset kansallisen suunnitelman 
hyväksymisessä tämän prosessin vuoksi 
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eivät vaikuta suunnitelmiin sisältyviin 
hankkeisiin liittyvän yhteisön rahoituksen 
myöntämiseen, mukaan luettuna 
rakennerahastojen määrärahojen 
myöntäminen.

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

4. Komissio tekee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 lainsäädäntöehdotuksia 
vahvistaakseen vähimmäisvaatimukset, 
joiden perusteella jäsenvaltioiden on 
vahvistettava sellaisten rakennusten 
määritelmä, joilla sekä hiilidioksidipäästöt 
että primäärienergian kulutus ovat alhaiset 
tai olemattomat, ottaen huomioon 
tavanomaiset alueelliset sääolot ja 
kyseisiin oloihin ajan mittaan ennustetut 
muutokset.

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 vuoteen 2015 
mennessä 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 lisätoimenpiteitä tällaisten 
rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Komission olisi viimeistään 30. kesäkuuta 2010 vahvistettava vähimmäisvaatimukset 
sellaisten rakennusten määrittelylle, joilla sekä hiilidioksidipäästöt että primäärienergian 
kulutus ovat alhaiset tai olemattomat, ottaen huomioon tavanomaiset alueelliset sääolot. 
Jäsenvaltioiden olisi vuoteen 2020 mennessä varmistettava, että kaikilla uusilla rakennuksilla 
sekä primäärienergian kulutus että hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset tai olemattomat. 
Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset suunnitelmat tällaisten rakennusten lukumäärän 
kasvattamiseksi. Komission olisi vuoteen 2015 mennessä julkaistava kertomus jäsenvaltioiden 
edistymisestä.
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Tarkistus 31

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 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 energiatehokkuuden 
parannuksista ja uusiutuvien 
energialähteiden käytöstä asunnoissa 
tehdään tukikelpoisia kaikissa 
jäsenvaltioissa;
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 
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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. en

Perustelu

Komissio ehdottaa lähestymistapaa, joka mahdollisesti johtaa vähimmäisvaatimusten 
tiukentamiseen ja niiden soveltamisalan laajentamiseen, sekä uusia tavoitteita rakennuksille, 
joiden hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus ovat alhaiset tai olemattomat, joten on tarpeen 
säätää, mistä kyseisten uusien vaatimusten ja tavoitteiden rahoitus saadaan.
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet rakennusten 
energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmän 
perustamiseksi.
Energiatehokkuustodistuksessa on 
esitettävä rakennuksen energiatehokkuus, 
vuosittain kulutettava tosiasiallinen 
energiamäärä (sellaisena kuin se 
mainitaan liitteessä I olevassa 
1 kohdassa) ja vertailuarvoja, kuten 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset, jotta rakennuksen 
tai sen osien omistajat tai vuokraajat voivat 
vertailla ja arvioida 
sen energiatehokkuutta. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että toimenpiteiden 
perusteella voidaan helposti vertailla 
erilaisten asuinrakennusten ja muiden 
kuin asuinrakennusten 
energiatehokkuutta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää voida helposti vertailla erilaisten asuinrakennusten ja muiden kuin 
asuinrakennusten energiatehokkuutta.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viranomaisten on näytettävä 
esimerkkiä ja pantava täytäntöön 
energiatehokkuustodistukseen sisältyvät 
suositukset sen voimassaoloaikana. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
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kansallisiin suunnitelmiinsa toimenpiteitä 
viranomaisten tukemiseksi, jotta nämä 
toteuttaisivat varhaisessa vaiheessa 
energiatehokkuuden parannuksia ja 
panisivat täytäntöön 
energiatehokkuustodistukseen sisältyvät 
suositukset sen voimassaoloaikana. 
Jäsenvaltioiden on kansallisia 
suunnitelmia laatiessaan kuultava 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
edustajia.

Or. en

Perustelu

Viranomaisten olisi näytettävä esimerkkiä ja pantava täytäntöön 
energiatehokkuustodistukseen sisältyvät suositukset. Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
kansallisiin suunnitelmiinsa toimenpiteitä viranomaisten tukemiseksi, jotta nämä toimisivat 
näin paikallisten yhteisöjen edustajia kuultuaan.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Samaan rakennukseen kuuluvien, 
erilliseen käyttöön tarkoitettujen 
huoneistojen tai yksikköjen sertifiointi voi 
perustua

5. Samaan rakennukseen kuuluvien, 
erilliseen käyttöön tarkoitettujen 
huoneistojen tai yksikköjen sertifiointi voi 
perustua

a) koko rakennuksen yhteissertifiointiin, 
jos erillisistä huoneistoista koostuva 
rakennus on varustettu yhteisellä 
lämmitysjärjestelmällä; tai

a) koko rakennuksen yhteissertifiointiin, 
jos erillisistä huoneistoista koostuva 
rakennus on varustettu yhteisellä 
lämmitysjärjestelmällä; tai

b) jonkin toisen samaan rakennukseen 
kuuluvan ja sen kannalta edustavan
huoneiston arviointiin.

b) kyseisen huoneiston tai yksikön 
energiatehokkuuden arviointiin.

Rakennuksen todistus, joka perustuu 
rakennuksen energiatehokkuuden 
arviointiin, on asetettava näkyvälle 
paikalle, jossa se on selvästi asianomaisen 
yleisön nähtävissä.
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Or. en

Perustelu

Sertifioinnin olisi perustuttava yksinomaan kyseisen huoneiston tai koko rakennuksen 
energiatehokkuuden arviointiin. Rakennuksen todistus olisi asetettava näkyvälle paikalle, 
jossa se on selvästi asianomaisen yleisön nähtävissä.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio suunnittelee yhteisen 
eurooppalaisen "energiatehokkaimman 
rakennuksen" merkin, joka asetetaan 
näkyville rakennuksiin, jotka täyttävät 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja panevat 
täytäntöön energiatehokkuustodistukseen 
sisältyvät suositukset.

Or. en

Perustelu

Merkki on kannustin paikallisille, alueellisille ja kansallisille viranomaisille, jotta nämä 
panisivat täytäntöön energiatehokkuustodistukseen sisältyvät suositukset.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio hyväksyy viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010 suuntaviivat, 
joissa täsmennetään 
energiatehokkuustodistusten sisältöä ja 
esitystapaa koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Todistuksen 
sisällön on oltava sekä omistajan että 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 34/50 PR\763315FI.doc

FI

vuokraajan kielellä. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava 
toisissa jäsenvaltioissa kyseisten 
suuntaviivojen mukaisesti annetut 
todistukset, eikä se saa rajoittaa 
rahoituspalvelujen tarjoamisen vapautta 
toisissa jäsenvaltioissa annettuihin 
todistuksiin liittyvistä syistä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää saada yhteisiä eurooppalaisia suuntaviivoja, joissa täsmennetään 
energiatehokkuustodistusten sisältöä ja esitystapaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Yhteiset 
vaatimukset parantavat yleisön saatavilla olevia rakennusten energiatehokkuutta koskevia 
tietoja. 

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012
energiatehokkuustodistus annetaan 
rakennettaville, myytäville tai 
vuokrattaville rakennuksille tai niiden 
osille, rakennuksille, joiden 
kokonaishyötypinta-alasta yli 250 m2 on 
viranomaisten käytössä, sekä 
rakennuksille, jotka ovat säännöllisesti 
yleisön käytössä ja joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2.

Or. en
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Perustelu

Energiatehokkuustodistus on saatava viimeistään 30. kesäkuuta 2012, jotta voidaan parantaa 
energiatehokkuutta rakennuksissa, joiden kokonaishyötypinta-alasta yli 250 m2 on 
viranomaisten käytössä, sekä rakennuksissa, jotka ovat säännöllisesti yleisön käytössä ja 
joiden kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rakennuksen omistaja voi milloin 
tahansa pyytää valtuutettua asiantuntijaa 
laatimaan, laskemaan uudelleen ja 
päivittämään 
energiatehokkuustodistuksen riippumatta 
siitä, onko kyseessä rakennettava, 
kunnostettava, vuokrattava tai myytävä 
rakennus.

Or. en

Perustelu

Asianosaisen olisi voitava pyytää tällaista todistusta riippumatta siitä, onko kyseessä 
rakennettava, kunnostettava, vuokrattava tai myytävä rakennus, jotta rakennuksen 
energiatehokkuutta voidaan parantaa.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jos
yli 250 m2 sellaisen rakennuksen 
kokonaishyötypinta-alasta, jolle on 
annettu energiatehokkuustodistus 
11 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on 
säännöllisesti yleisön käytössä, asetetaan 
energiatehokkuustodistus näkyvälle 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
jos rakennuksen kokonaishyötypinta-ala
on yli 250 m2 ja se on säännöllisesti 
yleisön käytössä, asetetaan 
energiatehokkuustodistus näkyvälle 
paikalle, jossa se on selvästi yleisön 
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paikalle, jossa se on selvästi yleisön 
nähtävissä.

nähtävissä.

Or. en

Perustelu

Kuten viranomaisten kohdalla, myös rakennuksissa, joiden kokonaishyötypinta-ala on yli 
250 m2 ja jotka ovat säännöllisesti yleisön käytössä, energiatehokkuustodistus olisi asetettava 
näkyvälle paikalle, jossa se on selvästi yleisön nähtävissä. 

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, ettei toisessa 
alakohdassa tarkoitettu jäsenvaltion 
selvitys osoita ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun toimenpiteen vastaavuutta, se 
voi kuuden kuukauden kuluessa 
selvityksen vastaanottamisesta pyytää 
jäsenvaltiota joko esittämään lisätodisteita 
tai toteuttamaan erityisiä 
lisätoimenpiteitä. Jos komissio ei vuoden 
kuluessa pyynnön esittämisestä ole 
tyytyväinen toimitettuihin todisteisiin tai 
toteutettuihin lisätoimenpiteisiin, se voi 
peruuttaa 1, 2 ja 3 kohdasta tehtävän 
poikkeuksen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä selkeä menettely hyväksyntää varten, kun sovelletaan 1, 2 ja 
3 kohdasta tehtävää poikkeusta. Jäsenvaltioilla on oltava varmuus kyseisiä poikkeuksia 
sovellettaessa.
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuista toimenpiteistä säätäessään 
varmistettava, sikäli kuin tämä on 
taloudellisesti ja teknisesti toteutettavissa, 
että tarkastukset tehdään samanaikaisesti 
13 artiklassa tarkoitettujen 
lämmitysjärjestelmien tarkastusten 
kanssa, jotta rakennusten omistajille ja 
vuokraajille aiheutuvat kustannukset 
olisivat mahdollisimman vähäiset.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
päättää toteuttaa toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että käyttäjät saavat 
neuvoja ilmastointijärjestelmän 
vaihtamisesta tai muista 
ilmastointijärjestelmän muutoksista, 
mukaan luettuina tarkastukset 
ilmastointijärjestelmän hyötysuhteen ja 
mitoituksen arvioimiseksi. Tämän 
lähestymistavan kokonaisvaikutusten 
on oltava yleisesti vastaavat kuin 1 ja 2 
kohdan säännöksiä noudatettaessa.
Jos jäsenvaltiot soveltavat ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, 
niiden on toimitettava komissiolle selvitys 
siitä, että nämä toimenpiteet vastaavat 1 ja 
2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä, 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011. 
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Jäsenvaltioiden on annettava tällainen 
selvitys komissiolle joka kolmas vuosi. 
Selvitykset voidaan sisällyttää direktiivin 
2006/32/EY 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin energiatehokkuutta 
koskeviin toimintasuunnitelmiin.
Jos komissio katsoo, ettei toisessa 
alakohdassa tarkoitettu jäsenvaltion 
selvitys osoita ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun toimenpiteen vastaavuutta, se 
voi kuuden kuukauden kuluessa 
selvityksen vastaanottamisesta pyytää 
jäsenvaltiota joko esittämään lisätodisteita 
tai toteuttamaan erityisiä 
lisätoimenpiteitä. Jos komissio ei vuoden 
kuluessa pyynnön esittämisestä ole 
tyytyväinen toimitettuihin todisteisiin tai 
toteutettuihin lisätoimenpiteisiin, se voi 
peruuttaa 1, 2 ja 3 kohdasta tehtävän 
poikkeuksen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää saada poikkeuksia varten sama menettely kuin lämmitysjärjestelmien kohdalla.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asiantuntijoiden valtuutuksessa on otettava 
huomioon heidän pätevyytensä ja 
riippumattomuutensa. 

Asiantuntijoiden valtuutuksessa on otettava 
huomioon heidän pätevyytensä ja 
riippumattomuutensa. Jäsenvaltioiden on 
annettava yleisön saataville 1 kohdassa 
tarkoitettuja koulutus- ja 
valtuutusjärjestelmiä koskevia tietoja. 
Jäsenvaltioiden on myös annettava 
saataville valtuutettujen asiantuntijoiden 
luettelo.
Komissio vahvistaa vuoteen 2011 
mennessä suuntaviivat, jotka sisältävät 
asiantuntijoiden säännöllistä koulutusta 
ja valtuutusta koskevat 
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vähimmäisvaatimukset. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 21 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava 
toisissa jäsenvaltioissa kyseisten 
suuntaviivojen mukaisesti annetut 
valtuutukset, eikä se saa rajoittaa 
palvelujen tarjoamisen vapautta tai 
sijoittautumisvapautta toisissa 
jäsenvaltioissa annettuihin valtuutuksiin 
liittyvistä syistä.
Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
kohtuuttomia esteitä komission 
suuntaviivojen mukaisesti 
vähimmäisvaatimukset täyttävien 
henkilöiden valtuutukselle.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi on tärkeää taata valtuutettuihin asiantuntijoihin 
liittyvien tietojen saatavuus. Toisen jäsenvaltion antaman valtuutuksen vastavuoroinen 
tunnustaminen nopeuttaa direktiivin täytäntöönpanoa. Vastavuoroisen tunnustamisen olisi 
perustuttava komission ennen 1. tammikuuta 2011 vahvistamiin suuntaviivoihin.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen 20 
artiklassa perustetun komitean avustamana 
direktiiviä sen soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella ja tekee 
tarvittaessa ehdotuksia, jotka koskevat 
muun muassa

Komissio tarkastelee vuoteen 2015 
mennessä uudelleen 20 artiklassa 
perustetun komitean avustamana direktiiviä 
sen soveltamisesta saadun kokemuksen 
perusteella ja tekee tarvittaessa ehdotuksia, 
jotka koskevat muun muassa

a) menetelmiä rakennusten 
energiatehokkuuden luokittelemiseksi 
primäärienergian kulutuksen ja 

a) menetelmiä rakennusten 
energiatehokkuuden luokittelemiseksi 
primäärienergian kulutuksen ja 
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hiilidioksidipäästöjen perusteella; hiilidioksidipäästöjen perusteella;
b) yleisiä kannustimia rakennusten 
energiatehokkuutta lisääviin 
toimenpiteisiin.

b) yleisiä kannustimia rakennusten 
energiatehokkuutta lisääviin 
toimenpiteisiin;

b a) sellaisen yhteisön laajuisen 
vaatimuksen asettamista, että olemassa 
olevilla rakennuksilla sekä 
primäärienergian kulutus että 
hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset tai 
olemattomat.

Or. en

Perustelu

Komission jäsenvaltioiden edistymisestä esittämässä kertomuksessa olisi analysoitava 
direktiivin täytäntöönpanon nykytilaa ja ehdotettava toimenpiteitä sellaisten olemassa olevien 
rakennusten osuuden kasvattamiseksi, joilla sekä primäärienergian kulutus että 
hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset tai olemattomat.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
avulla, että tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta kaavoituksen ja 
rakennusstandardien valvonnan kautta 
vastaavien henkilöiden käyttöön annetaan 
sopivia ohjeita ja koulutusta. Tällaisissa 
ohjeissa ja koulutuksessa on erityisesti 
korostettava energiatehokkuuden 
parantamisen merkitystä, ja niiden avulla 
on pystyttävä harkitsemaan 
energiatehokkuuden parannusten, 
uusiutuvien energialähteiden käytön ja 
kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 
käytön optimaalista yhdistelmää 
kaavoitettaessa, suunniteltaessa, 
rakennettaessa ja kunnostettaessa 
teollisuus- ja asuinalueita.

Or. en

Perustelu

On tärkeää antaa käyttöön sopivia ohjeita ja koulutusta kaavoituksen ja rakennusstandardien 
valvonnan kautta. Tällaisissa ohjeissa ja koulutuksessa olisi erityisesti korostettava 
energiatehokkuuden parantamisen merkitystä, ja niiden avulla olisi pystyttävä harkitsemaan 
energiatehokkuuden parannusten, uusiutuvien energialähteiden käytön ja kaukolämmityksen 
ja -jäähdytyksen käytön optimaalista yhdistelmää kaavoitettaessa, suunniteltaessa, 
rakennettaessa ja kunnostettaessa teollisuus- ja asuinalueita.
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Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet entistä useamman asentajan 
kouluttamiseksi sekä tarvittavan 
energiatehokkaan ja uusiutuvia 
energialähteitä käyttävän teknologian 
asennuksen ja integroinnin pätevyystasoa 
lisäävän koulutuksen varmistamiseksi, 
jotta niillä olisi keskeinen asema 
rakennusten energiatehokkuuden 
parantamisen tukemisessa. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää antaa asentajien käyttöön sopivaa koulutusta. Tällaisessa koulutuksessa olisi 
korostettava energiatehokkuuden parantamisen merkitystä.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa vuoteen 2010 
mennessä verkkosivuston, joka sisältää 
seuraavat tiedot:
a) uusin versio kustakin direktiivin 
2006/32/EY 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta energiatehokkuutta 
koskevasta toimintasuunnitelmasta;
b) tiedot yhteisön tasolla tuolloin käytössä 
olevista yhteisön toimenpiteistä 
rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi, mukaan luettuina 
sovellettavat rahoitus- tai verotusvälineet, 
asianmukainen soveltamisala tai 
yhteystiedot;

Adlib Express Watermark



PR\763315FI.doc 43/50 PE418.275v01-00

FI

c) tiedot kussakin jäsenvaltiossa tuolloin 
käytössä olevista kansallisista 
toimintasuunnitelmista sekä kansallisista, 
alueellisista ja paikallisista toimenpiteistä 
rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi, mukaan luettuina 
sovellettavat rahoitus- tai verotusvälineet, 
asianmukainen soveltamisala tai 
yhteystiedot;
d) esimerkkejä rakennusten 
energiatehokkuuden parantamista 
koskevista parhaista käytännöistä 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla.
Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen on oltava 
muodossa, jota tavallisten vuokraajien, 
omistajien ja yritysten kaikissa 
jäsenvaltioissa sekä kaikkien paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten viranomaisten 
on helppo käyttää ja ymmärtää. Niiden on 
oltava muodossa, jonka avulla kyseiset 
henkilöt ja organisaatiot voivat helposti 
käyttää näiden saatavilla olevaa tukea 
rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi ja vertailla jäsenvaltioiden 
välisiä tukitoimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Direktiivin täytäntöönpanoa on nopeutettava perustamalla verkkosivusto, jonka komissio 
kehittää ja jota se päivittää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja jonka tavoitteena on auttaa 
jäsenvaltioita ja muita sidosryhmiä ottamaan vastaan ja vaihtamaan tietoja parhaista 
käytännöistä, kansallisista ohjelmista sekä saatavilla olevista rahoitus- tai verotusvälineistä.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
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sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Kyseisten seuraamusten olisi 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2010 ja niiden 
mahdollisista myöhemmistä muutoksista 
viipymättä.

sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Kyseisten seuraamusten olisi 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2010 ja niiden 
mahdollisista myöhemmistä muutoksista 
viipymättä. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava todisteita seuraamuksia 
koskevien sääntöjen vaikuttavuudesta 
direktiivin 2006/32/EY 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuissa 
energiatehokkuutta koskevissa 
toimintasuunnitelmissa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää laatia analyysi jäsenvaltioissa sovellettujen seuraamusten vaikuttavuudesta.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite IV a
Rahoitusvälineet rakennusten 

energiatehokkuuden parantamiseksi
Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
yksi tai useampi seuraavista 
toimenpiteistä:
a) arvonlisäverokannan alennukset 
energiaa säästäville, energiatehokkaille ja 
uusiutuvia energialähteitä käyttäville 
tavaroille ja palveluille;
b) muut veronalennukset energiaa 
säästäville tavaroille ja palveluille tai 
energiatehokkaille rakennuksille, mukaan 
luettuina veronalennukset tulo- tai 
varallisuusverosta;
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c) suorat tuet;
d) korkotukilainajärjestelyt tai edulliset 
lainat;
e) avustusjärjestelyt;
f) lainatakausjärjestelyt;
g) energiantoimittajia koskevat 
vaatimukset tai niiden kanssa tehdyt 
sopimukset, joiden mukaan kaikille 
kuluttajaryhmille on tarjottava 
taloudellista apua, energiatehokkuutta 
koskevat sopimukset mukaan luettuina.
Energiatehokkuustodistukseen sisältyvien 
suositusten täytäntöönpanoa on tuettava 
taloudellisilla kannustimilla tai 
verokannustimilla.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy teknisesti tarkistukseen 31. Komissio ehdottaa lähestymistapaa, joka 
mahdollisesti johtaa vähimmäisvaatimusten tiukentamiseen ja niiden soveltamisalan 
laajentamiseen, sekä uusia tavoitteita rakennuksille, joiden hiilidioksidipäästöt ja 
energiankulutus ovat alhaiset tai olemattomat, joten on tarpeen säätää, mistä kyseisten uusien 
vaatimusten ja tavoitteiden rahoitus saadaan.
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PERUSTELUT

Energiatehokkuuden merkitys

Euroopassa on lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä merkittäviä energian tarjontaan ja 
kysyntään liittyviä haasteita.

Eurooppa tarvitsee kestävän tulevaisuuden, jossa hiilidioksidipäästöt ovat alhaisia. EU on 
asettanut itselleen erittäin kunnianhimoisia tavoitteita vuodeksi 2020: 
kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 20 prosenttia (30 prosenttia, jos kansainvälinen 
sopimus saadaan aikaan), energiankulutusta on supistettava 20 prosenttia energiatehokkuutta 
parantamalla, ja tarvitsemastamme energiasta 20 prosenttia on saatava uusiutuvista lähteistä.

EU:ssa valmistaudutaan myös vaikeaan taloudelliseen taantumaan. Bruttokansantuote laski 
koko EU:ssa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 0,2 prosenttia edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna. Euroalueella kausitasoitettu työttömyysaste kohosi 
7,8 prosenttiin marraskuussa 2008. 

Energian hinta ja energiahuollon luotettavuus ovat sekä EU:n kilpailukyvyn että sen 
kansalaisten hyvinvoinnin kannalta kriittinen tekijä. Kotitalouksien energianhinnat ovat 
EU:n tasolla nousseet tuntuvasti kahden viime vuoden aikana: sähkön hinta on kohonnut 
15 prosenttia, kaasuöljyn hinta 21 prosenttia ja maakaasun hinta 28 prosenttia. Tästä on ollut 
merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnan huono-osaisimpiin väestöryhmiin.

"Vihreiden työpaikkojen" edistämisellä voi olla keskeinen osa EU:n 
elvytyssuunnitelmassa. Energiatehokkuuteen tehtävillä investoinneilla, jotka ovat usein 
työvoimavaltaisia, on erityisen suuri merkitys työpaikkojen luomisessa. Komission teettämän 
tutkimuksen mukaan energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit työllistävät yhtä paljon tai 
enemmän kuin perinteisiin infrastruktuureihin (maanteihin, siltoihin tai energiansiirtoon) 
tehtävät investoinnit.

Kaasukriisi vuoden 2008 lopussa ja vuoden 2009 alussa toi esille EU:n toimitusvarmuuteen 
liittyvät haasteet ja sen riippuvuuden ulkoisista kaasutoimituksista. Koko EU:ssa 
tarvittavasta energiasta 51 prosenttia tuodaan EU:n ulkopuolelta.

Energiatehokkuuden lisääminen on kustannustehokkain keino, jonka avulla EU voi saavuttaa 
hiilidioksidipäästöjä koskevat tavoitteensa, luoda työpaikkoja, vähentää yritysten 
kustannuksia, puuttua energianhintojen nousun sosiaalisiin vaikutuksiin ja vähentää kasvavaa 
riippuvuuttaan ulkoisista energiantoimittajista.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on erityisen tärkeä toimenpide, sillä sen 
osuus energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia. Edellä kuvatun tilanteen vuoksi EU:ssa on 
nyt oikea aika tarkastella uudelleen ja parantaa rakennusten energiatehokkuudesta annettua 
direktiiviä.
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Edistymisen esteet

Komission mukaan direktiivin uudelleenlaadinnalla on kaksi tavoitetta:
 hyödyntää kokemuksia, jotka on saatu alkuperäisen direktiivin tultua voimaan vuonna 

2002, ja
 varmistaa direktiivin säännösten entistä yhdenmukaisempi ja tehokkaampi soveltaminen.

Rakennus- ja energia-aloilla direktiivin uudelleenlaadintaan on periaatteessa suhtauduttu 
varsin myönteisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö direktiiviä olisi tarpeen tutkia 
huolellisesti ja muuttaa.

Uudelleenlaadinta on haaste erityisesti siksi, että nykyisen direktiivin täytäntöönpano on ollut 
pettymys. Direktiivi on saatettu täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä 
22 jäsenvaltiossa, mutta komissio on ollut pettynyt energiatehokkuutta lisäävien 
toimenpiteiden määrään monissa jäsenvaltioissa. Vaikuttaa myös siltä (vaikka täsmällisiä 
tietoja ei olekaan), että uusien rakennusten ja sellaisten korjausten lukumäärä, joissa 
toteutetaan merkittäviä energiatehokkuuden parannuksia, on monissa jäsenvaltioissa alhainen.

Seuraavassa on lueteltu muutamia edistymisen esteitä:

1. Tietoisuus taloudellisten säästöjen mahdollisuudesta puuttuu. Tämä este on poistettava 
tiedotuskampanjoiden avulla.

2. Saavutettavien säästöjen määrä on epävarma, eikä sitä pidetä luotettavana. Sertifioinnin 
ja laadunhallinnan avulla voidaan lisätä luottamusta energiansäästötoimenpiteiden tuloksiin. 

3. Energiansäästötoimenpiteisiin tehtäviin suuriin investointeihin ei saada rahoitusta.
Viranomaisten pitäisi perustaa taloudellisia tukiohjelmia ja osaltaan varmistaa, että pankit 
voivat tarjota rahoitusta.

4. Erityisesti kunnostus- ja korjaustoimenpiteet ovat vaivalloisia. Tiedotuskampanjoissa ja 
tukiohjelmissa olisi keskityttävä luonnollisiin investointimahdollisuuksiin, esimerkiksi 
ammatinvaihdoksen yhteydessä, ja lisäksi olisi toteutettava kaupunginosakohtaisia 
parannusohjelmia.

Direktiiviin tarvittavat parannukset

Rahoitus

Direktiivissä pitäisi ottaa huomioon, että vähimmäisvaatimusten ja muiden vaatimusten 
täyttämiseksi tarvitaan riittävästi rahoitusta. Direktiivin tavoite saavutetaan vain, jos saatavilla 
on useita rahoitusvälineitä, jotka olisi hyvä suunnata huono-osaisimmille kotitalouksille. 

On olemassa monia mahdollisia välineitä, joita jäsenvaltio ja/tai komissio voivat ja joita 
niiden pitäisi ottaa käyttöön:
 suoraan julkisista menoista rahoitettavat hankkeet
 lainatakaukset ja tukilainat (joista on hyötyä silloin, kun luottoa on vaikea saada)
 sosiaaliavustukset
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 arvonlisäverokannan alennukset rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyville 
palveluille ja tuotteille

 varallisuusveron alennukset
 innovatiiviset rahoitusmallit, kuten rahoitus energialaskuista saataviin säästöihin 

perustuvien palautusten kautta
 energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävän rahaston 

perustaminen tämän direktiivin täytäntöönpanon tukemiseksi. 
Rakennerahastojen määrärahojen rajallinen käyttö rakennusten energiatehokkuuden 
lisäämiseksi on tähän asti sallittu vain niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat liittyneet Euroopan 
unioniin 1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. Komissio on ehdottanut tämän mahdollisuuden 
ulottamista koskemaan kaikkia jäsenvaltioita. Esittelijä ehdottaa, että tällaisiin hankkeisiin 
myönnettävän EAKR:n rahoituksen enimmäismäärää korotetaan 3 prosentista 15 prosenttiin.

Tiedottaminen ja tietoisuuden lisääminen

On erittäin tärkeää, että kaikki asiaankuuluvat toimijat ovat tietoisia energiatehokkuuden 
parantamisen hyödyistä ja että ne saavat asianmukaista tietoa siitä, miten niiden on toimittava. 
Jäsenvaltioiden pitäisi voida vaihtaa parhaisiin käytäntöihin liittyviä tietoja.

Olisi kehitettävä yhteinen eurooppalainen tietoperusta eli verkkosivusto ja tietokanta, jotka 
sisältävät kaiken sovellettavan lainsäädännön, kaikki julkiset ohjelmat 
hiilidioksidipäästöiltään alhaisten ja energiatehokkaiden rakennusten edistämiseksi sekä 
sovellettavat rahoitus- ja verotusvälineet. 

Tiedotus- ja valistuskampanjoissa olisi keskityttävä seikkoihin, joita vähimmäisvaatimukset 
eivät kata.

Paikalliset ja alueelliset viranomaiset

Jäsenvaltioilla on tärkeä asema rakennusten energiatehokkuuden parannusten 
täytäntöönpanossa. 

Vähimmäisvaatimusten laskentaa varten tarkoitettua standardoitua menetelmää kehitettäessä 
olisi kuultava paikallisia ja alueellisia viranomaisia. 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että suunnittelijoiden ja rakennustarkastajien käyttöön 
annetaan ohjeita ja koulutusta, jotta he pystyvät asianmukaisesti harkitsemaan uusiutuvien 
energialähteiden, energiatehokkaan teknologian ja kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 
optimaalista yhdistelmää kaavoitettaessa, suunniteltaessa, rakennettaessa ja kunnostettaessa 
teollisuus- ja asuinalueita.

Energiatehokkuustodistukset

Energiatehokkuus, sellaisena kuin se määritellään direktiivissä, ei välttämättä heijasta 
tosiasiallista energiankulutusta. On tärkeää antaa ja asettaa näkyville 
energiatehokkuustodistuksissa tosiasiallista energiankulutusta koskevia tietoja rakennuksissa, 
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joiden kokonaishyötypinta-alasta yli 250 m2 on viranomaisten käytössä, sekä rakennuksissa, 
jotka ovat säännöllisesti yleisön käytössä ja joiden kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2. 

Energiatehokkuustodistuksiin sisältyviä tietoja on oltava helppo käyttää ja vertailla 
viranomaisten käytössä olevissa rakennuksissa ja muissa säännöllisesti yleisön käytössä 
olevissa rakennuksissa. Komission olisi kehitettävä yhteisiä vaatimuksia näytteille asettamista 
varten, kuten yhteinen energiamerkki kyseisille rakennuksille. 

Viranomaisten käytössä olevien rakennusten on näytettävä esimerkkiä energiatehokkuuden 
toteuttamisessa ja edistämisessä, joten on kohtuullista edellyttää, että ne panevat 
kohtuullisessa ajassa täytäntöön energiatehokkuustodistukseen sisältyvät suositukset. Kaikilla 
rakennuksen omistajilla pitäisi kuitenkin olla oikeus milloin tahansa teettää 
energiatehokkuustodistus tai tarkistaa sitä eri asiantuntijoiden avulla, jos nämä ovat eri mieltä 
annetuista suosituksista.

On niin ikään tärkeää lisätä sekä energiatehokkuustodistusten että niitä antavien 
asiantuntijoiden koulutuksen ja valtuutuksen standardointia ja vastavuoroista tunnustamista 
kaikissa jäsenvaltioissa. Komission olisi kehitettävä tätä varten yhteisiä suuntaviivoja.

Vähimmäisvaatimukset

Esittelijä tukee komission lähestymistapaa, jolla varmistetaan jäsenvaltioiden lähentyminen 
vähimmäisvaatimusten perusteella, ja ehdotettua väljää aikataulua. Lähestymistavan avulla 
taataan joustavuus maantieteelliset ja ilmastoon liittyvät erot huomioon ottaen ja varmistetaan 
samalla, että vaatimukset ovat tiukkoja ja perusteltuja. Pienet parannukset ovat kuitenkin 
välttämättömiä.

Teknologiaa ja rakentamista koskevan osaamisen jatkuvan kehityksen sekä jäsenvaltioiden 
direktiivin soveltamisesta saamien kokemusten vuoksi on johdonmukaista, että komissio 
tarkastelee uudelleen ja päivittää säännöllisesti kustannusoptimaalisen energiatehokkuuden 
laskentaa varten tarkoitettua standardoitua menetelmää.

Jäsenvaltiot eivät saisi antaa kannustimia uusille rakennuksille, jotka eivät saavuta 
standardoituun menetelmään perustuvia energiatehokkuuden kustannusoptimaalisia tasoja 
vuoden 2014 jälkeen. Esittelijä on kuitenkin huolissaan siitä, että tämän aikataulun 
soveltaminen kunnostuksiin aiheuttaa ongelmia. Laajamittaisten kunnostushankkeiden 
suunnittelu ja toteutus on pitkällinen prosessi, joten jos määräajaksi asetetaan vuosi 2014,
merkittävät laajamittaiset hankkeet voivat viivästyä ja keskeytyä monissa maissa.

Esittelijä ei poikkeusten osalta näe mitään syytä, miksi vapaa-ajan asunnot pitäisi vapauttaa 
vähimmäisvaatimuksista. Esittelijä katsoo kuitenkin, että kaksi vuotta on liian lyhyt ajanjakso 
väliaikaisessa käytössä olevan rakennuksen määrittelemiseksi. Esimerkiksi suurten yritysten 
on asetuttava väliaikaisesti rakennuksiin pitkiksi ajanjaksoiksi, kun niiden pääkonttoria 
kunnostetaan.

Esittelijä on samaa mieltä komission ehdotuksesta, jonka mukaan vähimmäisvaatimukset 
ulotetaan koskemaan kaikkia laajamittaisia kunnostuksia. Tässä sovelletaan kuitenkin 
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tekniseen ja taloudelliseen toteutettavuuteen perustuvaa poikkeusta. On todennäköistä, että 
jäsenvaltiot ja jopa paikalliset täytäntöönpanoviranomaiset määrittelevät toteutettavuuden eri 
tavoin, joten tällä alalla tarvitaan selkeitä ohjeita.

Rakennukset, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset tai olemattomat

Komission ehdotuksia voidaan tältä osin vahvistaa. Ei ole mitään syytä, miksi kaikkien uusien 
rakennusten ei pitäisi täyttää tätä vaatimusta vuoteen 2020 mennessä. Julkisten rakennusten 
olisi täytettävä vaatimus jo tätä aiemmin.

Komission olisi vuoteen 2013 mennessä tehtävä ehdotus sellaisten rakennusten yhteiseksi 
määritelmäksi, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset tai olemattomat, ja 
vertailumenetelmäksi, jota jäsenvaltiot käyttävät hioessaan kansallisia suunnitelmiaan ja 
määritelmiään. Komiteamenettelyn sijasta pitäisi soveltaa yhteispäätösmenettelyä, jotta 
voidaan varmistaa, että määritelmät ovat tiukkoja, tehokkaita ja asianmukaisesti harkittuja.

Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastus

Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastukset voivat olla huomattava byrokraattinen 
rasite rakennuksen omistajille, joten on tärkeää sovittaa tarkastukset yhteen, mieluiten siten, 
että tarkastukset tehdään samanaikaisesti.

Komissio ehdottaa poikkeusta lämmitysjärjestelmien säännöllisistä tarkastuksista, jos 
jäsenvaltiot toteuttavat muita "vastaavia" toimenpiteitä. Samaa sääntöä pitäisi soveltaa 
ilmastointijärjestelmiin. Komissiolla ei kuitenkaan ilmeisesti ole keinoja estää poikkeusta, jos 
toimenpiteet eivät sen mielestä tosiasiallisesti olekaan vastaavia. Tämä seikka on korjattava.
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