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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/31/EL (hoonete energiatõhususe
kohta) parandused
(Euroopa Liidu Teataja L 153, 18. juuni 2010)
Leheküljel 15 põhjenduse 20 viimases lauses
asendatakse „Riigiasutused ja muud institutsioonid, …”
järgmisega: „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja muud institutsioonid, …”.
Leheküljel 16 põhjenduse 21 viimases lauses
asendatakse „… hoonetele, milles asuvad riigiasutused.”
järgmisega: „… hoonetele, milles asuvad riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused.”
Leheküljel 16
asendatakse „(23) Riigiasutused peaksid olema eeskujuks ja püüdma rakendada energiamärgises toodud soovitusi. Liik
mesriigid peaksid riiklikesse kavadesse lisama meetmeid, et toetada riigiasutusi energiatõhususe vara
jasel parandamisel ja energiamärgises toodud soovituste rakendamisel võimalikult kiiresti.”
järgmisega: „(23) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused peaksid olema eeskujuks ja püüdma rakendada energiamär
gises toodud soovitusi. Liikmesriigid peaksid riiklikesse kavadesse lisama meetmeid, et toetada riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutusi energiatõhususe varajasel parandamisel ja energiamärgises toodud
soovituste rakendamisel võimalikult kiiresti.”
Leheküljel 16
asendatakse „(24) Hooned, kus asuvad riigiasutused või mida inimesed tihti külastavad, peaksid olema eeskujuks ja
näitama, et nad võtavad arvesse keskkonna- ja energiatõhususe aspekte, ning seetõttu tuleks kõne
aluste hoonete puhul korrapäraselt väljastada energiamärgis. Avalikkust tuleks energiatõhususest pare
mini teavitada, pannes energiamärgised nähtavalt välja, eriti teatud suurusega hoonetes, kus asuvad
riigiasutused või mida inimesed tihti külastavad, nagu kauplused ja kaubanduskeskused, selvehallid,
restoranid, teatrid, pangad ja hotellid.”
järgmisega: „(24) Hooned, kus asuvad riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused või mida inimesed tihti külastavad,
peaksid olema eeskujuks ja näitama, et nad võtavad arvesse keskkonna- ja energiatõhususe aspekte,
ning seetõttu tuleks kõnealuste hoonete puhul korrapäraselt väljastada energiamärgis. Avalikkust
tuleks energiatõhususest paremini teavitada, pannes energiamärgised nähtavalt välja, eriti teatud
suurusega hoonetes, kus asuvad riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused või mida inimesed tihti
külastavad, nagu kauplused ja kaubanduskeskused, selvehallid, restoranid, teatrid, pangad ja hotellid.”
Leheküljel 21 artikli 9 lõikes 1
asendatakse „b) pärast 31. detsembrit 2018 on uusehitised, mida kasutavad ja omavad riigiasutused, liginullenergia
hooned.”
järgmisega: „b) pärast 31. detsembrit 2018 peavad uusehitised, mida kasutavad ja omavad riigi- või kohaliku omavalit
suse asutused, olema liginullenergiahooned.”
Leheküljel 23 artiklis 11
asendatakse „5.
Kui siseriiklikust õigusest ei tulene teisiti, julgustavad liikmesriigid riigiasutusi võtma arvesse nende
juhtivat rolli, mida nad etendavad hoonete energiatõhususe valdkonnas, muu hulgas rakendades nende
omandis olevatele hoonetele väljastatud energiamärgises esitatud soovitusi selle kehtivusaja jooksul.”
järgmisega: „5.
Kui siseriiklikust õigusest ei tulene teisiti, julgustavad liikmesriigid riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutusi võtma arvesse nende juhtivat rolli, mida nad etendavad hoonete energiatõhususe valdkonnas, muu
hulgas rakendades nende omandis olevatele hoonetele väljastatud energiamärgises esitatud soovitusi selle
kehtivusaja jooksul.”
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Leheküljel 23 artikli 12 lõikes 1
asendatakse „b) üle 500 m2 kasuliku põrandapinnaga hoonetele, milles asuvad riigiasutused ning mida inimesed sageli
külastavad. 9. juulil 2015 vähendatakse 500 m2 suurune künnis 250 ruutmeetrile.”
järgmisega: „b) üle 500 m2 kasuliku põrandapinnaga hoonetele, milles asuvad riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused
ning mida inimesed sageli külastavad. 9. juulil 2015 vähendatakse 500 m2 suurune künnis 250 ruutmee
trile.”
Leheküljel 24 artikli 13 lõikes 1
asendatakse „1. Liikmesriigid võtavad meetmed tagamaks, et hoones, milles on rohkem kui 500 m2 kasulikku põran
dapinda, millele on artikli 12 lõike 1 kohaselt väljastatud energiamärgis, ning milles asuvad riigiasutused,
mida inimesed sageli külastavad, paigutatakse energiamärgis silmatorkavasse ja avalikkusele selgelt nähtavale
kohale.”
järgmisega: „1.
Liikmesriigid võtavad meetmed tagamaks, et hoones, milles on rohkem kui 500 m2 kasulikku põran
dapinda, millele on artikli 12 lõike 1 kohaselt väljastatud energiamärgis, ning milles asuvad riigi- või koha
liku omavalitsuse asutused, mida inimesed sageli külastavad, paigutatakse energiamärgis silmatorkavasse ja
avalikkusele selgelt nähtavale kohale.”
Leheküljel 25 artikli 17 esimeses lõigus
asendatakse „…, kes tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjana või töötavad riigiasutuses või eraettevõttes.”
järgmisega: „…, kes tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjana või töötavad avalik-õiguslikus asutuses või eraõiguslikus ette
võtjas.”
Leheküljel 27 artikli 28 lõikes 1
asendatakse „Nad kohaldavad artiklitega 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 ja 16 seotud norme hoonete suhtes, milles asuvad riigiasu
tused, hiljemalt alates 9. jaanuarist 2013 ja muude hoonete suhtes hiljemalt alates 9. juulist 2013.”
järgmisega: „Nad kohaldavad artiklitega 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 ja 16 seotud norme hoonete suhtes, milles asuvad riigi- või
kohaliku omavalitsuse asutused, hiljemalt alates 9. jaanuarist 2013 ja muude hoonete suhtes hiljemalt alates
9. juulist 2013.”

