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Ehitusseadustiku seletuskirja lisa 

 

Euroopa Liidu direktiivi ja Eesti õigusakti vastavustabel 

 

1. Direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta 

EL norm 
 

Ülevõtmise 
kohustus 

normi sisuliseks rakendamiseks kehtestatavad 
õigusaktid 

Kommentaarid 

Direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta 

Artikkel 1 

 

Sisu 

 

1. Käesoleva direktiiviga edendatakse liidu 
piires hoonete energiatõhusust, võttes 
arvesse väliskliimat ja kohalikke tingimusi 
ning ruumide sisekliima nõudeid ja 
kulutasuvust. 

 

2. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
nõuded järgmistes küsimustes: 

a) hoonete ja hoone osade üldise 
energiatõhususe arvutamise metoodika 
ühine üldraamistik; 

b) miinimumnõuete rakendamine uute 
hoonete ja hoone uute osade 
energiatõhususe suhtes; 

c) miinimumnõuete rakendamine: 

 
 
Ei 

  
 
Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega. Siit ei 
tulene ühtegi kohustust 
ega õigust.  
 
Artikkel 1 kajastab 
direktiivi eesmärki ja sisu. 
Ülevõtmise kohustus 
laieneb direktiivi sisuliste 
sätete puhul. 
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i) oluliselt rekonstrueeritavate 
olemasolevate hoonete, hoone osade ja 
ehitusdetailide energiatõhususe suhtes; 

ii) hoonete välispiireteks olevate selliste 
ehitusdetailide energiatõhususe suhtes, 
millel on oluline mõju hoone välispiirde 
energiatõhususele, kui need 
rekonstrueeritakse või asendatakse; ning 

iii) hoone tehnosüsteemide 
energiatõhususe suhtes uue 
tehnosüsteemi paigaldamisel, asendamisel 
või ajakohastamisel; 

d) riiklikud kavad liginullenergiahoonete 
arvu suurendamiseks; 

e) hoonetele ja hoone osadele 
energiamärgise väljastamine; 

f) hoonetes paiknevate kütte- ja 
kliimaseadmete korrapärane ülevaatus; 

g) sõltumatud süsteemid energiamärgiste 
ja ülevaatuse aruannete kontrollimiseks. 

3. Käesolevas direktiivis sätestatud 
nõuded on miinimumnõuded ega takistata 
ühelgi liikmesriigil säilitada või kehtestada 
rangemaid meetmeid. Sellised meetmed 
on kooskõlas ELi toimimise lepinguga. 
Neist teatatakse komisjonile. 

Artikkel 2 
 
Mõisted 
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi 
mõisteid: 
 
1) "hoone" – katusega konstruktsioon, millel on 

 
 
Jah 

 
 
 
 
 
1) EhS § 3 lg 2 - Hoone on väliskeskkonnast katuse ja 
teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis.   EhS § 61 

 
 
 
 
 
1) hoone mõiste on 
üldkasutuses, seadustiku 
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seinad ja mille sisekliima reguleerimiseks 
tarbitakse energiat; 
 
2) "liginullenergiahoone" – hoone, mille I lisa 
kohaselt määratud energiatõhusus on väga suur. 
Nullilähedane või väga väike nõutava energia 
kogus peaks olulisel määral pärinema taastuvatest 
energiaallikatest, sealhulgas kohapeal või 
lähiümbruses taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energiast; 
 
3) "hoone tehnosüsteem" – hoone või hoone osa 
kütte-, jahutus-, ventilatsiooni-, vee soojendamise 
ja valgustusseadmed või nende kombinatsioon; 
 
4) "hoone energiatõhusus" – hoone tüüpilise 
kasutusega seotud energianõudluse 
rahuldamiseks vajalik arvutuslik või mõõdetud 
energia hulk, mis hõlmab muu hulgas kütmiseks, 
jahutuseks, ventilatsiooniks, vee soojendamiseks 
ja valgustuseks tarbitavat energiat; 
 
5) "primaarenergia" – taastuvatest ja 
mittetaastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia, mida ei ole muundatud ega 
transformeeritud; 
 
6) "taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia" – energia, mis on toodetud taastuvatest 
mittefossiilsetest allikatest, nimelt tuuleenergia, 
päikeseenergia, aerotermiline energia, 
geotermiline energia, hüdrotermiline energia, 
ookeanienergia, hüdroenergia, biomass, 
prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja biogaasid; 
 
7) "hoone välispiire" – hoone sisemust 
väliskeskkonnast eraldavad hoone integreeritud 
elemendid; 
 

lg 1 - Käesoleva peatüki nõudeid kohaldatakse hoonele, 
mille ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas 
temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või langetamiseks, 
kasutatakse energiat (sisekliima tagamisega hoone). 
 
2) EhS § 63 lg 3 alusel kehtestatav MKM määrus 
 
 
 
3) EhS § 61 lg 3 Olulise energiatarbega tehnosüsteem 
käesoleva peatüki tähenduses on hoone või hoone osa 
kütte-, jahutus-, ventilatsiooni-, vee soojendamise ja 
valgustusseadmed või nende kombinatsioon. 
 
 
4) EhS § 61 lg 1 Hoone energiatõhusus on hoone tüüpilise 
kasutusega seotud energianõudluse rahuldamiseks vajalik 
arvutuslik või mõõdetud energia hulk, mis hõlmab muu 
hulgas kütmiseks, jahutuseks, ventilatsiooniks, vee 
soojendamiseks ja valgustuseks tarbitavat energiat. 
 
5) EhS § 63 lg 3 alusel kehtestatav MKM määrus 
 
 
 
6) EhS § 63 lg 3 alusel kehtestatav MKM määrus 
 
 
 
 
 
 
 
7) EhS § 63 lg 3 alusel kehtestatav MKM määrus 
 
 
8) EhS § 63 lg 3 alusel kehtestatav MKM määrus 
 
 

muu regulatsioon ei 
võimalda täpselt sama 
sõnastuse kasutamist. 
Direktiivi hoone mõiste on 
osa direktiivi 
kohaldamisalast.   
 
 
2) --- 
 
 
 
3) hoone tehnosüsteem 
on EhS tähenduses laiem 
mõiste, seega 
kasutatakse direktiivi 
vastena mõistet täiendiga. 
 
4) --- 
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8) "hoone osa" – hoones paiknev hoone osa, 
korrus või korter, mis on konstrueeritud või mida 
on muudetud nii, et seda saab kasutada eraldi; 
 
9) "ehitusdetail" – hoone tehnosüsteem või hoone 
välispiirde element; 
 
10) "oluline rekonstrueerimine" –  
 
hoone rekonstrueerimine, mille puhul: 
 
a) hoone välispiirete või tehnosüsteemide 
rekonstrueerimisega seotud kulud on suuremad 
kui 25 % hoone väärtusest, välja arvatud selle 
maa väärtus, millel hoone asub, või 
 
b) rekonstrueeritakse rohkem kui 25 % hoone 
välispiirete pindalast. 
 
Liikmesriigid võivad valida, kas nad kohaldavad 
valikut a või b; 
 
11) "Euroopa standard" – Euroopa 
Standardikomitee, Euroopa Elektrotehnika 
Standardikomitee või Euroopa 
Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi vastu 
võetud ja avalikuks kasutuseks kättesaadavaks 
tehtud standard; 
 
12) "energiamärgis" – liikmesriigi või selle 
määratud juriidilise isiku tunnustatud sertifikaat, 
millel on märgitud hoone või hoone osa 
energiatõhusus, arvutatuna vastavalt artikli 3 
kohaselt vastu võetud metoodikale; 
 
13) "koostootmine" – soojusenergia ning 
elektrienergia ja/või mehaanilise energia 
samaaegne tootmine ühes protsessis; 
 

9) EhS § 63 lg 3 alusel kehtestatav MKM määrus 
 
 
10) EhS § 61 lg 4Oluline rekonstrueerimine on ehitamine, 
mille puhul on hoone piirdekonstruktsioonide muutmisega 
ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmisega 
ja asendamisega või välispiirete ja tehnosüsteemide või 
nende osade muutmisega või tehnosüsteemi tervikliku 
asendamisega seotud kulud suuremad kui üks neljandik 
rekonstrueeritava hoonega samaväärse hoone keskmisest 
ehitusmaksumusest. 
 
 
11) EhS § 63 lg 3 alusel kehtestatav MKM määrus 
 
 
 
 
 
12) EhS § 64 lg 1 Vastavust energiatõhususe 
miinimumnõuetele tõendab energiamärgis. Energiamärgis 
annab infot projekteeritava või olemasoleva hoone 
projekteeritud energiavajaduse või tegeliku 
energiatarbimise kohta. 
 
EhS § 64 lg 6 alusel kehtestatav MKM määrus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) EhS § 63 lõike 3 alusel kehtestatav MKM määrus 
 
 
14) EhS § 63 lõike 3 alusel kehtestatav MKM määrus 
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14) "kulutõhus tase" –  
 
energiatõhususe tase, mis viib väikseimate 
kuludeni hinnangulise majandusliku olelusringi 
jooksul, kusjuures 
 
a) väikseim kulu määratakse kindlaks võttes 
arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulu ja energiasäästu, 
asjaomase hoone liiki ning kui see on asjakohane, 
toodetud energiast saadud tulu) ja kui see on 
asjakohane, kõrvaldamiskulusid ning 
 
b) iga liikmesriik määrab kindlaks hinnangulise 
majandusliku olelusringi. See viitab sellise hoone 
järelejäänud hinnangulisele majanduslikule 
olelusringile, mille puhul energiatõhususe nõuded 
on kehtestatud hoonele tervikuna või ehitusdetaili 
hinnangulisele majanduslikule olelusringile, kui 
energiatõhususe nõuded on kehtestatud 
ehitusdetailidele. 
 
Kulutõhus tase peab jääma energiatõhususe 
tasemete vahemikku, kus hinnangulise 
majandusliku olelusringi jooksul arvutatud 
tasuvusanalüüs on positiivne; 
 
15) "kliimaseade" – mehhanismid, mida on tarvis 
siseruumide õhu töötlemiseks, et temperatuuri 
kontrollida või seda alandada; 
 
16) "kuumaveekatel" – katla korpusest ja põletist 
koosnev üksus, mille abil kantakse vedelikule üle 
põlemisel eralduv soojus; 
 
17) "efektiivne nimivõimsus" – tootja määratletud 
ja tagatud suurim soojusvõimsus (kilovattides), 
mida on võimalik saavutada kestval kasutamisel 
tootja määratud kasuliku võimsuse korral; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15) EhS § 63 lõike 3 alusel kehtestatav määrus 
 
 
 
 
 
 
17) EhS § 63 lõike 3 alusel kehtestatav määrus 
 
 
 
§ 18) EhS § 63 lõike 3 alusel kehtestatav määrus 
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18) "soojuspump" – masin, seade või paigaldis, 
mis kannab niisugusest looduslikust keskkonnast 
nagu õhust, veest või maapinnast saadava 
soojuse üle hoonetesse või tööstuslikesse 
rakendustesse, pöörates soojuse loomuliku voolu 
niisuguseks, et see voolab madalamalt 
temperatuurilt kõrgemale. Reverseeritavad 
soojuspumbad võivad ühtlasi kanda soojust 
hoonest looduslikku keskkonda; 
 
19) "kaugküte" või "kaugjahutus" – soojusenergia 
jaotamine võrgu kaudu auru, kuuma vee või 
jahutatud vedelikena kesksest tootmisallikast 
mitmesse hoonesse või kohta, et kasutada seda 
kütteks või jahutamiseks ruumis või protsessides. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19) EhS § 63 lõike 3 alusel kehtestatav määrus 
 

Artikkel 3 
 
Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika 
vastuvõtmine 
 
Liikmesriigid kohaldavad hoonete energiatõhususe 
arvutamiseks metoodikat vastavalt I lisas 
sätestatud ühisele üldraamistikule. 
 
Metoodika võetakse vastu riiklikul või piirkondlikul 
tasandil. 

 
Jah 

 
EhS § 62 
(1) Hoone välispiirded ja olulise energiatarbega 
tehnosüsteemid peavad tagama tarbitava energiahulga 
vastavuse asukoha klimaatilistele tingimustele ning hoone 
kasutamise otstarbele.  
 
(2) Hoone energiatõhususe suurendamiseks tuleb 
rakendada meetmeid arvestades seejuures järgmisi 
tingimusi: 
1) energiatõhusust ei tohi saavutada viisil, mis halvendaks 
hoone sisekliimat ja kasutustingimusi; 
2) tuleb kaaluda erinevaid võimalusi ja eelistada 
kuluefektiivseid lahendusi; 
3) olulise energiatarbega tehnosüsteemi rekonstrueerimisel 
tuleb tagada selle töö optimaalsus. Tehnosüsteemi töö 
optimaalsus eeldab süsteemi ja seadmete õiget valikut, 
paigaldamist, seadistamist ja kontrollimist ning vajadusel ka 
aruka mõõtesüsteemi kasutusele võtmist. 
 
(3) Energiatõhususe arvutamise metoodikale esitatavad 
nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister 
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määrusega. 
 

Artikkel 4 
 
Energiatõhususe miinimumnõuete kehtestamine 
 
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et 
tagada hoonete või hoone osade energiatõhususe 
miinimumnõuete kehtestamine eesmärgiga 
saavutada kulutõhus tase. Energiatõhusus 
arvutatakse artiklis 3 osutatud metoodika kohaselt. 
Kulutõhus tase arvutatakse artiklis 5 osutatud 
võrdleva metoodika raamistiku kohaselt, kui 
raamistik on kehtestatud. 
 
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et 
tagada energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamine hoonete välispiirete osa 
moodustavate ehitusdetailide suhtes, millel on 
oluline mõju hoone välispiirde energiatõhususele, 
kui need rekonstrueeritakse või asendatakse 
eesmärgiga saavutada kulutõhus tase. 
 
Nõuete kehtestamisel võivad liikmesriigid teha 
vahet uute ja olemasolevate hoonete vahel ning 
eri liiki hoonete vahel. 
 
Nõuete puhul võetakse arvesse ruumide üldisi 
sisekliima tingimusi, vältimaks võimalikku 
negatiivset mõju, nagu ebapiisavat ventilatsiooni, 
ning ka kohalikke tingimusi ja hoone kavandatud 
funktsiooni ja vanust. 
 
Liikmesriik ei ole kohustatud kehtestama 
energiatõhususe miinimumnõudeid, mis ei ole 
kulutasuvad hinnangulise majandusliku olelusringi 
jooksul. 
 
Energiatõhususe miinimumnõuded vaadatakse 

 
JAH 

 
1) EhS § 63  
(1) Ehitatav uus või oluliselt rekonstrueeritav olemasolev 
hoone peab ehitamise või rekonstrueerimise järgselt 
vastama energiatõhususe miinimumnõuetele.  
 
(2) Hoone välispiirded ning olulise energiatarbega 
tehnosüsteemid peavad olema projekteeritud ja ehitatud 
selliselt, et nende terviklikul käsitlemisel oleks võimalik 
tagada energiatõhususe miinimumnõuete täitmine. 
 
(3) Energiatõhususe miinimumnõuded, sealhulgas olulise 
energiatarbega tehnosüsteemidele esitatavad nõuded ning 
tingimused taastuvenergia kasutuselevõtuks hoones 
kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister 
määrusega. 
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korrapäraselt läbi vähemalt viie aasta järel ning 
vajaduse korral neid ajakohastatakse, et kajastada 
ehitussektoris toimunud tehnika arengut. 
 
2. Liikmesriigid võivad otsustada mitte kehtestada 
või kohaldada lõikes 1 osutatud nõudeid järgmiste 
hooneliikide suhtes: 
 
a) hooned, mis on ametliku kaitse all teatava 
miljööväärtuse või nende endi spetsiifilise 
arhitektuurilise või ajaloolise väärtuse tõttu ja kus 
teatud energiatõhususe miinimumnõuete täitmine 
muudaks vastuvõetamatult nende eripära või 
välimust; 
 
b) kultusekohtadena või religioosseteks 
tegevusteks kasutatavad hooned; 
 
c) ajutised hooned, mille kasutusiga on kuni kaks 
aastat, tööstusalad, töökojad ja väikese 
energiavajadusega eluruumideta 
põllumajandushooned ning eluruumideta 
põllumajandushooned, mida kasutatakse 
energiatõhususe riikliku sektorikokkuleppega 
hõlmatud sektoris; 
 
d) elamud, mis on mõeldud kasutamiseks kas 
vähem kui nelja kuu jooksul aastas või 
alternatiivselt piiratud kasutusajaga aastas ja mille 
eeldatav energiatarbimine on vähem kui 25 % 
aastaringse kasutamise energiatarbimisest; 
 
e) eraldiseisvad hooned, mille kasulik põrandapind 
on alla 50 m2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2) EhS § 60 lg 2 
 
 
(2) Käesoleva peatüki nõudeid ei kohaldata järgmistele 
hoonetele: 
1) üld- või detailplaneeringu alusel miljööväärtuslikule 
hoonestusalale jäävad või väärtusliku üksikobjektina 
määratletud hooned või hooned, mis on tunnistatud 
mälestisteks, asuvad muinsuskaitsealal või kuuluvad 
UNESCO maailmapärandi nimekirja muinsuskaitseseaduse 
alusel, ning mille olemust või välisilmet muudaks 
energiatõhususe miinimumnõuete täitmine oluliselt; 
2) kultus- ja tavandihooned; 
3) hooned, mille kasutusiga on kuni kaks aastat; 
4) tööstushooned, töökojad ja madala energiavajadusega, 
eluruumideta põllumajandushooned; 
5) hooned, mida kasutatakse elamiseks vähem kui neli 
kuud aastas; 
6) hooned, mille ruumide kasutamise otstarbele vastavate 
pindade ja ruumide teenindamiseks vajalike pindade 
summa (edaspidi kasulik pind) on kuni viiskümmend 
ruutmeetrit. 
 
 
 

Artikkel 5 
 
Energiatõhususe miinimumnõuete kulutõhusa 
taseme arvutamine 

 
 
Ei 

  
 
Artikkel on otseselt 
suunatud Komisjoni ja 



9 
 

 
1. Vastavalt artiklitele 23, 24 ja 25 kehtestab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 30. juuniks 
2011 võrdleva metoodika raamistiku hoonete või 
ehitusdetailide energiatõhususe miinimumnõuete 
kulutõhusa taseme arvutamiseks. 
 
Võrdleva metoodika raamistik kehtestatakse III lisa 
kohaselt ning selles tehakse vahet uute ja 
olemasolevate hoonete vahel ning eri liiki hoonete 
vahel. 
 
2. Liikmesriigid arvutavad energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme, kasutades 
lõike 1 kohaselt kehtestatud võrdleva metoodika 
raamistikku ja asjakohaseid parameetreid, näiteks 
kliimatingimusi ja energiainfrastruktuuri praktilist 
kättesaadavust, ning võrdlevad arvutuse tulemusi 
kehtivate energiatõhususe miinimumnõuetega. 
 
Liikmesriigid esitavad komisjonile aruande kõikide 
nimetatud arvutuseks kasutatud sisendandmete ja 
eelduste ning kõikide nimetatud arvutuste 
tulemuste kohta. Aruanne võib sisalduda direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud 
energiatõhususe tegevuskavades. Liikmesriigid 
esitavad kõnealused aruanded komisjonile 
korrapäraste ajavahemike tagant, kuid mitte 
harvem kui kord iga viie aasta järel. Esimene 
aruanne esitatakse 30. juuniks 2012. 
 
3. Kui lõike 2 kohaselt tehtud arvutuste tulemuste 
võrdlemine näitab, et kehtivad energiatõhususe 
miinimumnõuded on oluliselt vähem 
energiatõhusad kui energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhus tase, esitab 
asjassepuutuv liikmesriik sellise erinevuse 
põhjenduse lõikes 2 osutatud aruandes, millele 
lisatakse kava vastavate meetmetega, kuidas 

Liikmesriigi tegevusele ja 
sellisena on see 
otsekohalduv. 
 
Artikkel ei eelda otseselt 
siseriiklikus õiguses 
kajastamist. Selle artikli 
kohase menetluse 
tulemusel võib tekkida 
vajadus energiatõhususe 
miinimumnõuete taseme 
muutmiseks. 
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järgmiseks läbivaatamiseks oluliselt vähendada 
erinevust artikli 4 lõikes 1 osutatud 
energiatõhususe nõuetega; kava esitatakse sellise 
erinevuse kohta, mis ei ole põhjendatud. 
 
4. Komisjon avaldab aruande liikmesriikide 
edusammude kohta energiatõhususe 
miinimumnõuete kulutõhusa taseme saavutamisel. 

Artikkel 6 
 
Uued hooned 
 
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et 
tagada uute hoonete vastavus artikli 4 kohaselt 
sätestatud energiatõhususe miinimumnõuetele. 
 
Uute hoonete puhul tagavad liikmesriigid, et enne 
ehitamise algust kaalutakse ja võetakse nende 
olemasolu korral arvesse näiteks allpool loetletud 
alternatiivsete suure tõhususega süsteemide 
tehnilist, keskkonnaalast ja majanduslikku 
teostatavust: 
 
a) taastuvatest energiaallikatest toodetud energial 
põhinevad detsentraliseeritud 
energiavarustussüsteemid; 
 
b) koostootmine; 
 
c) kaug- ja lokaalküte või -jahutus, eriti kui see 
täielikult või osaliselt põhineb taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energial; 
 
d) soojuspumbad. 
 
2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud 
alternatiivsete süsteemide analüüs 
dokumenteeritakse ja on kontrollimiseks 
kättesaadav. 

 
 
JAH 

 
 
 
1) EhS § 63 lg 1 
Ehitatav uus või oluliselt rekonstrueeritav olemasolev hoone 
peab ehitamise või rekonstrueerimise järgselt vastama 
energiatõhususe miinimumnõuetele. 
 
EhS § 63 lg 3 alusel kehtestatav määrus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) EhS § 63 lg 3 alusel kehtestatav määrus 
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3. Alternatiivsete süsteemide analüüsi võib teha 
üksikute hoonete, sarnastest hoonetest 
koosnevate gruppide või ühe piirkonna 
tavapäraste hoonetüüpide kohta. Kollektiivsete 
kütte- ja jahutussüsteemide puhul võib analüüsi 
teha kõikide hoonete kohta, mis on süsteemiga 
ühendatud samas piirkonnas. 

3) EhS § 63 lg 3 alusel kehtestatav määrus 

Artikkel 7 
 
Olemasolevad hooned 
 
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui hooneid oluliselt 
rekonstrueeritakse, suurendatakse hoone või selle 
rekonstrueeritud osade tehnilise, funktsionaalse ja 
majandusliku teostatavuse piires nende 
energiatõhusust nii, et see vastaks artikli 4 
kohaselt kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. 
 
Kõnealuseid nõudeid kohaldatakse 
rekonstrueeritud hoonele või hoone osale 
tervikuna. Lisaks sellele või alternatiivselt võib 
nõudeid kohaldada rekonstrueeritud hoone 
ehitusdetailidele. 
 
Lisaks sellele võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed, tagamaks, et kui ehitusdetail, mis 
moodustab hoone välispiirde osa ja millel on 
oluline mõju hoone välispiirde energiatõhususele, 
rekonstrueeritakse või asendatakse, vastab 
ehitusdetaili energiatõhusus energiatõhususe 
miinimumnõuetele tehnilise, funktsionaalse ja 
majandusliku teostatavuse piires. 
 
Liikmesriigid määravad kõnealused 
energiatõhususe miinimumnõuded kindlaks artikli 
4 kohaselt. 

 
 
Jah 

 
 
EhS § 63 lg 1 
Ehitatav uus või oluliselt rekonstrueeritav olemasolev hoone 
peab ehitamise või rekonstrueerimise järgselt vastama 
energiatõhususe miinimumnõuetele. 
 
EhS § 63 lg 3 alusel kehtestatav määrus 
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Liikmesriigid julgustavad oluliselt 
rekonstrueeritavate hoonete puhul kaaluma ja 
võtma arvesse artikli 6 lõikes 1 osutatud 
alternatiivseid suure tõhususega süsteeme, kui 
see on tehniliselt, funktsionaalselt ja 
majanduslikult teostatav. 

Artikkel 8 
 
Hoone tehnosüsteemid 
 
1. Hoone tehnosüsteemide energiatarbimise 
optimeerimiseks sätestavad liikmesriigid 
olemasolevatesse hoonetesse paigaldatavate 
tehnosüsteemide üldise energiatõhususe, 
nõuetekohase paigaldamise ja asjakohaste 
mõõtmete, korrigeerimise ja kontrolli 
süsteeminõuded. Liikmesriigid võivad kõnealuseid 
süsteeminõudeid kohaldada ka uutele hoonetele. 
 
Süsteeminõuded sätestatakse hoonete ja hoone 
osade uute tehnosüsteemide jaoks, samuti 
tehnosüsteemide asendamise ja ajakohastamise 
jaoks ning neid kohaldatakse tehnilise, 
funktsionaalse ja majandusliku teostatavuse piires. 
 
Süsteeminõuded hõlmavad vähemalt järgmisi 
elemente: 
 
a) küttesüsteemid; 
 
b) soojaveesüsteemid; 
 
c) kliimaseadmed; 
 
d) suured ventilatsioonisüsteemid 
 
või selliste süsteemide kombinatsioon. 
 

 
 
jah 

 
EhS § 63 lg 2  
 
Hoone välispiirded ning olulise energiatarbega 
tehnosüsteemid peavad olema projekteeritud ja ehitatud 
selliselt, et nende terviklikul käsitlemisel oleks võimalik 
tagada energiatõhususe miinimumnõuete täitmine. 
 
EhS § 63 lg 3 alusel kehtestatav määrus 
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2. Liikmesriigid julgustavad võtma kasutusele 
arukaid arvestisüsteeme hoone ehitamisel või 
olulisel rekonstrueerimisel, tagades samas, et see 
on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
juuli 2009. aasta direktiivi 2009/72/EÜ (mis 
käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju) [16] I 
lisa punktiga 2. Lisaks sellele võivad liikmesriigid 
vajaduse korral julgustada energiat säästvate 
aktiivsete kontrollisüsteemide, näiteks automaat-, 
kontrolli- ja seiresüsteemide paigaldamist. 

 
EhS § 62 lg 2 
(2) Hoone energiatõhususe suurendamiseks tuleb 
rakendada meetmeid arvestades seejuures järgmisi 
tingimusi: 
1) energiatõhusust ei tohi saavutada viisil, mis halvendaks 
hoone sisekliimat ja kasutustingimusi; 
2) tuleb kaaluda erinevaid võimalusi ja eelistada 
kuluefektiivseid lahendusi; 
3) olulise energiatarbega tehnosüsteemi rekonstrueerimisel 
tuleb tagada selle töö optimaalsus. Tehnosüsteemi töö 
optimaalsus eeldab süsteemi ja seadmete õiget valikut, 
paigaldamist, seadistamist ja kontrollimist ning vajadusel ka 
aruka mõõtesüsteemi kasutusele võtmist. 
 
 

Artikkel 9 
 
Liginullenergiahooned 
 
1. Liikmesriigid tagavad, et 
 
a) 31. detsembriks 2020 on kõik uued hooned 
liginullenergiahooned ning 
 
b) pärast 31. detsembrit 2018 on uusehitised, 
mida kasutavad ja omavad riigiasutused, 
liginullenergiahooned. 
 
Liikmesriigid kehtestavad riiklikud kavad 
liginullenergiahoonete arvu suurendamiseks. 
Nimetatud riiklikud kavad võivad sisaldada eri liiki 
hoonete puhul erinevaid eesmärke. 
 
2. Lisaks sellele, järgides avaliku sektori eeskuju, 
töötavad liikmesriigid välja poliitikad ja võtavad 
meetmed, nagu näiteks eesmärgi stimuleerida 
renoveeritavate hoonete ümberehitamist 
liginullenergiahooneteks, ning annavad sellest 

Jah  
1) EhS § 63 lg 3 alusel kehtestav määrus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) –  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) eeldab 
rakendusmeetmeid, mitte 
niivõrd õigusaktiga 
ülevõtmist. 
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komisjonile teada lõikes 1 osutatud riiklikes 
kavades. 
 
3. Riiklik kava sisaldab muu hulgas järgmisi 
elemente: 
 
a) liikmesriigi liginullenergiahoonete määratluse 
detailne praktiline kohaldamine, mis kajastab 
riiklikke, piirkondlikke või kohalikke tingimusi ja mis 
sisaldab primaarenergiatarbimise arvnäitajat 
väljendatuna kWh/m2 aastas. Primaarenergia 
tegurid, mida kasutatakse primaarenergiatarbimise 
kindlaksmääramiseks, võivad põhineda riiklikel või 
piirkondlikel aastapõhistel keskmistel väärtustel 
ning võivad arvesse võtta asjakohaseid Euroopa 
standardeid; 
 
b) vahe-eesmärgid uute hoonete energiatõhususe 
parandamiseks 2015. aastaks, et valmistada ette 
lõike 1 rakendamine; 
 
c) teave poliitikate ja vastu võetud finants- või 
muude meetmete kohta lõigete 1 ja 2 kontekstis, 
et edendada liginullenergiahooneid, sealhulgas 
riiklike nõuete ja meetmete üksikasjad, mis 
käsitlevad taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia tarbimist uutes hoonetes ja oluliselt 
rekonstrueeritavates hoonetes seoses direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 13 lõikega 4 ja käesoleva 
direktiivi artiklitega 6 ja 7. 
 
4. Komisjon hindab lõikes 1 osutatud riiklikke 
kavasid, eelkõige liikmesriikide kavandatud 
meetmete asjakohasust käesoleva direktiivi 
eesmärkide suhtes. Komisjon, võttes täielikult 
arvesse subsidiaarsuse põhimõtet, võib taotleda 
täiendavat eriteavet lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud 
nõuete kohta. Sellisel juhul esitab asjaomane 
liikmesriik nõutud teabe või teeb 

 
 
 
 
 
3)  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) – 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3) sama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) säte suunatud 
Komisjonile 
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muudatusettepanekuid üheksa kuu jooksul pärast 
komisjonilt taotluse saamist. Pärast hindamist võib 
komisjon anda soovituse. 
 
5. Komisjon avaldab 31. detsembriks 2012 ja 
seejärel iga kolme aasta järel aruande 
liikmesriikide edusammude kohta 
liginullenergiahoonete arvu suurendamisel. 
Kõnealuse aruande alusel töötab komisjon välja 
kõnealuste hoonete arvu suurendamise 
tegevuskava ja esitab vajaduse korral ettepanekud 
meetmete kohta ning ergutab parimate tavade 
kasutamist seoses olemasolevate hoonete 
kulutasuva ümberehitamisega 
liginullenergiahooneteks. 
 
6. Liikmesriigid võivad otsustada, et nad ei 
kohalda lõike 1 punktides a ja b sätestatud 
nõudeid erilistel ja põhjendatavatel juhtudel, kus 
hinnangulise majandusliku olelusringi jooksul 
arvutatud tasuvusanalüüs on negatiivne. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni asjaomase 
õiguskorra põhimõtetest. 

 
 
 
 
 
 
5) –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) - 

 
 
 
 
 
5) säte suunatud 
Komisjonile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) säte võimaldab teha 
üldisest korrast erandeid 
 
 

Artikkel 10 
 
Rahalised soodustused ja turutõkked 
 
1. Arvestades, kui olulised on asjakohased 
rahastamis- ja muud vahendid hoonete 
energiatõhususe edendamiseks ja nende 
ümberehitamiseks liginullenergiahooneteks, 
astuvad liikmesriigid vajalikud sammud, et 
kaaluda, millised on kõige asjakohasemad 
vahendid, võttes arvesse riiklikke olusid. 
 
2. Liikmesriigid koostavad 30. juuniks 2011 
käesoleva direktiivi eesmärke edendavate seniste 
meetmete, ja kui see on asjakohane, meetmete 
ettepanekute ja vahendite loetelu, sealhulgas 

 
 
Ei 

 
 
- 

 
Artikkel eeldab tegevust, 
mitte niivõrd artikli sätete 
ülevõtmist siseriikliku 
õigusega 
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rahastamismeetmete loetelu, välja arvatud 
käesoleva direktiiviga nõutavad meetmed. 
 
Liikmesriigid ajakohastavad nimetatud loetelu iga 
kolme aasta järel. Liikmesriigid edastavad loetelud 
komisjonile, näiteks lisades need direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 osutatud riiklikesse 
energiatõhususe tegevuskavadesse. 
 
3. Komisjon uurib lõike 2 kohaselt loetletud seniste 
meetmete ja meetmete ettepanekute ning liidu 
asjakohaste vahendite tõhusust käesoleva 
direktiivi rakendamise toetamisel. Nimetatud 
analüüsi alusel ning subsidiaarsuse põhimõttega 
nõuetekohaselt arvestades võib komisjon anda 
nõu või soovitusi riiklike eriskeemide ja liidu ning 
rahvusvaheliste finantsasutuste koordineerimise 
kohta. Komisjon võib oma uurimuse ja võimalikud 
nõuanded ja soovitused lisada direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 5 osutatud riiklike 
energiatõhususe tegevuskavade aruandesse. 
 
4. Kui see on asjakohane, abistab komisjon 
taotluse alusel liikmesriike riiklike või piirkondlike 
rahalise toetuse programmide koostamisel, et 
suurendada hoonete, eriti olemasolevate hoonete 
energiatõhusust, toetades parimate tavade 
vahetust riiklike või piirkondlike vastutavate 
asutuste või organite vahel. 
 
5. Selleks et parandada käesoleva direktiivi 
rakendamise rahastamist, võttes nõuetekohaselt 
arvesse subsidiaarsuse põhimõtet, esitab 
komisjon eelistatavalt 2011. aastaks analüüsi, mis 
käsitleb eelkõige: 
 
a) hoonete, eelkõige elamute energiatõhususe 
suurendamiseks kasutatud struktuurifondide ja 
raamprogrammide tõhusust ja asjakohasust, ning 
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esitab tegelikult kasutatud summa; 
 
b) Euroopa Investeerimispanga ja muude avalike 
finantsasutuste vahendite kasutamise tõhusust; 
 
c) liidu ja riiklike vahendite ning energiatõhususe 
investeeringute stimuleerimise vahendina 
kasutatavate muude toetusviiside koordineerimist 
ja nimetatud vahendite asjakohasust liidu 
eesmärkide saavutamisel. 
 
Kõnealusele analüüsile tuginedes ja kooskõlas 
mitmeaastase finantsraamistikuga võib komisjon, 
kui ta peab seda asjakohaseks, esitada seejärel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule liidu õigusakti 
ettepaneku. 
 
6. Liikmesriigid võtavad hoonete ehituse või 
hoonete olulise rekonstrueerimise stimuleerimisel 
arvesse energiatõhususe kulutõhusat taset. 
 
7. Käesoleva direktiivi sätted et takista 
liikmesriikidel kehtestamast uusehitiste, 
rekonstrueerimise või ehitusdetailide puhul 
selliseid stiimuleid, mis lähevad kulutõhusast 
tasemest kaugemale. 

Artikkel 11 
 
Energiamärgised 
 
1. Liikmesriigid sätestavad meetmed, mis on 
vajalikud hoonete energiamärgise väljastamise 
süsteemi loomiseks. Energiamärgisele kantakse 
hoone energiatõhususarv ja sellised 
kontrollväärtused nagu energiatõhususe 
miinimumnõuded, et hoone või hoone osa 
omanikud või üürnikud saaksid selle 
energiatõhusust võrrelda ja hinnata. 
 

JAh  
EhS § 64 + EhS § 64 lg 6 alusel kehtestatav määrus 
 
(1) Vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele tõendab 
energiamärgis. Energiamärgis annab infot projekteeritava 
või olemasoleva hoone projekteeritud energiavajaduse või 
tegeliku energiatarbimise kohta.  
 
(2) Energiamärgisele lisatakse soovitused hoone 
energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud kui selliseks 
parandamiseks puudub mõistlik võimalus.   
 
(3) Energiamärgis kehtib kümme aastat. Hiljem antud 
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Energiamärgis võib sisaldada lisateavet, nagu 
aastane energiatarbimine hoones, mis ei ole 
elamu, ja taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaal kogu energiatarbimises. 
 
2. Energiamärgisele kantakse soovitused hoone 
või hoone osade kulutõhusa või kulutasuva 
energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud 
siis, kui selliseks parandamiseks puudub mõistlik 
võimalus kehtivate energiatõhususe nõuetega 
võrreldes. 
 
Energiamärgisele kantavad soovitused hõlmavad 
järgmist: 
 
a) hoone välispiirete või tehnosüsteemi(de) olulise 
rekonstrueerimisega seoses võetud meetmed ja 
 
b) meetmed, mis hõlmavad üksikuid ehitusdetaile 
ning on sõltumatud välispiirete või 
tehnosüsteemi(de) olulisest rekonstrueerimisest. 
 
3. Energiamärgisele kantavad soovitused peavad 
olema asjaomase hoone puhul tehniliselt 
teostatavad ning võivad anda hinnangu nende 
tasuvusaja või tasuvuse kohta majandusliku 
olelusringi vältel. 
 
4. Energiamärgisele märgitakse, kust saab omanik 
või üürnik lisateavet energiamärgisele kantud 
soovituste, sealhulgas nende kulutasuvuse kohta. 
Kulutasuvuse hinnangu puhul võetakse aluseks 
hulk standardtingimusi, nt hinnanguline 
energiasääst ja hinnangulised energiahinnad ning 
esialgne kuluprognoos. Lisaks sellele peab märgis 
sisaldama teavet soovituste rakendamiseks 
astutavate sammude kohta. Omanikule või 
üürnikule võib anda ka muud teavet lähedaste 
teemade kohta, nagu energiaaudit, rahalised või 

energiamärgis tunnistab varem samale hoonele või hoone 
osale antud energiamärgise kehtetuks.  
 
(4) Kui hoones puudub ühine küttesüsteem, võib selle 
hoone eraldi kasutatava osa kohta olla eraldi 
energiamärgis.  
 
(5) Energiamärgise annab selleks vastavat kutset omav 
pädev isik. Energiamärgise andja kannab energiamärgise 
andmed  elektrooniliselt riiklikusse ehitisregistrisse. 
 
(6) Energiamärgisele esitatavad nõuded kehtestab 
majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 
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muud stiimulid ja rahastamisvõimalused. 
 
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. 
 
6. Hoone osade energiamärgise väljastamine võib 
põhineda: 
 
a) hoonele tervikuna antud energiamärgisel; või 
 
b) teise samasse hoonesse kuuluva sama tüüpi, 
samade energiaomadustega hoone osa 
hindamisel. 
 
7. Ühepereelamute energiamärgise väljastamine 
võib põhineda teise, sarnase projekti ja suurusega 
ning sarnase tegeliku energiatõhususega 
tüüphoone hindamisel, kui kõnealuse sarnasuse 
tagab energiamärgist väljastav ekspert. 
 
8. Energiamärgise kehtivusaeg on kuni kümme 
aastat. 
 
9. Konsulteerides asjaomaste sektoritega, võtab 
komisjon 2011. aastaks vastu vabatahtliku 
Euroopa Liidu ühise mitteeluruumide 
energiatõhususe sertifitseerimise kava. Kõnealune 
meede võetakse vastu vastavalt artikli 26 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele. Liikmesriike 
julgustatakse kava tunnustama või kasutama või 
mõnda selle osa kasutama, kohandades seda 
riiklikele oludele. 

Artikkel 12 
 

 
Jah 

 
EhS § 65  
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Energiamärgiste väljastamine 
 
1. Liikmesriigid tagavad, et energiamärgis 
väljastatakse: 
 
a) ehitatavatele, müüdavatele või uuele üürnikule 
üüritavatele hoonetele või hoone osadele; ja 
 
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. 
 
Energiamärgise väljastamise nõuet ei kohaldata, 
kui asjaomasele hoonele või hoone osale direktiivi 
2002/91/EÜ või käesoleva direktiivi kohaselt 
väljastatud märgis on olemas ja kehtib. 
 
2. Liikmesriigid nõuavad, et hoone või hoone osa 
ehitamisel, müümisel või üürile andmisel 
näidatakse energiamärgist või selle koopiat 
tulevasele ostjale või uuele üürnikule ja et 
energiamärgis antakse ostjale või uuele üürnikule 
üle. 
 
3. Hoone müümisel või üürile andmisel enne selle 
valmimist võivad liikmesriigid nõuda, et müüja 
esitaks hinnangu hoone tulevase energiatõhususe 
kohta, erandina lõigetest 1 ja 2; sellisel juhul 
väljastatakse energiamärgis hiljemalt hoone 
valmimisel. 
 
4. Liikmesriigid nõuavad, et kui 
 
- hooneid, millel on energiamärgis, 
 
- hoone osasid hoonetes, millel on energiamärgis, 
ning 
 

 
 
(1) Võimaldamaks hoone ostmisest või kasutusse võtmisest 
huvitatud isikul teha teadlik valik, peab hoone või selle 
eraldi kasutatava osa tasu eest võõrandamise või 
kasutusse andmise kuulutus sisaldama energiamärgise 
andmeid, milleks on vähemalt energiatõhususarv või 
kaalutud energia erikasutust ja sellele vastavat klassi. 
 
(2) Hoone või selle eraldi kasutatava osa tasu eest 
võõrandamisel või kasutusse võtmisest huvitatud isikule 
peab võimaldama energiamärgisega tutvuda. 
Energiamärgis või selle koopia antakse lepingu sõlmimisel 
hoone või selle eraldi kasutatava osa omandajale või 
kasutusse võtjale üle. See nõue on täidetud kui 
energiamärgisega on võimalik tutvuda riiklikus 
ehitisregistris. 
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- hoone osasid, millel on energiamärgis, 
 
pakutakse müügiks või üüriks, lisatakse vastavalt 
hoone või hoone osa energiamärgisele kantud 
energiatõhususarv kommertsmeedias avaldatud 
kuulutustesse. 
 
5. Käesoleva artikli sätteid rakendatakse vastavalt 
kohaldatavatele siseriiklikele ühisomandi või ühise 
kinnisvara sätetele. 
 
6. Liikmesriigid võivad artikli 4 lõikes 2 osutatud 
hoonete liigid käesoleva artikli lõigete 1, 2, 4 ja 5 
kohaldamisest välja arvata. 
 
7. Energiamärgiste võimaliku mõju üle 
kohtumenetluses otsustatakse vajaduse korral 
vastavalt siseriiklikule õigusele. 
 

Artikkel 13 
 
Energiamärgise paigutamine 
 
1. Liikmesriigid võtavad meetmed tagamaks, et 
hoones, milles on rohkem kui 500 m2 kasulikku 
põrandapinda, 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. 
 
9. juulil 2015 vähendatakse 500 m2 suurune 
künnis 250 ruutmeetrile. 
 
2. Liikmesriigid nõuavad, et kui inimesed 
külastavad tihti üle 500 m2 kasuliku 
põrandapinnaga hoonet, millele on artikli 12 lõike 
1 kohaselt väljastatud energiamärgis, paigutatakse 
energiamärgis silmatorkavasse ja avalikkusele 

 
Jah 

EhS § 66 
 
Energiamärgis peab olema paigaldatud külastajate jaoks 
kergesti märgatavale ja nähtavale kohale hoones milles: 
1) on kasulikku pinda rohkem kui viissada ruutmeetrit ja 
mida külastavad suured rahvahulgad; 
2) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või muu avalik-
õigusliku asutuse valduses on rohkem kui kakssada 
viiskümmend ruutmeetrit kasulikku pinda ja mida isikud 
sageli külastavad. 
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selgelt nähtavale kohale. 
 
3. Käesoleva artikli sätted ei kohusta 
energiamärgisesse kantud soovitusi välja panema. 

 
 
 
 
 

Artikkel 14 
 
Küttesüsteemide ülevaatus 
 
1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud meetmed, et 
kehtestada üle 20 kW efektiivse ruumide kütmise 
nimivõimsusega kuumaveekatlaid hõlmavate 
hoone kütmiseks kasutatavate süsteemide, nagu 
soojusgeneraatori, kontrollisüsteemi ja 
tsirkulatsioonipumba (-pumpade) juurdepääsevate 
osade korrapärane ülevaatus. Ülevaatus hõlmab 
kuumaveekatla tõhususe ja selle suuruse 
võrdlemist hoone küttenõuetega. Kuumaveekatla 
suuruse hindamist ei pea kordama, kui 
kõnesolevat küttesüsteemi või hoone küttenõudeid 
ei ole vahepeal muudetud. 
 
Liikmesriigid võivad asjakohastel juhtudel 
ülevaatuste intervalle vähendada või neid 
kergendada, kui on paigaldatud elektrooniline 
seire- ja kontrollisüsteem. 
 
2. Liikmesriigid võivad kehtestada erinevad 
ülevaatussagedused sõltuvalt küttesüsteemi 
tüübist ja efektiivsest nimivõimsusest, võttes 
arvesse küttesüsteemi ülevaatuse kulusid ja 
ülevaatusest tuleneda võivat prognoositavat 
energiakulude säästu. 
 
3. Üle 100 kW efektiivse nimivõimsusega 
kuumaveekatlaid hõlmavate küttesüsteemide 
ülevaatus peab toimuma vähemalt iga kahe aasta 
järel. 
 

 
 
Jah  
/Valikutega 

 
 
1) ülevaatuse nõuet ei kohaldata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)-4)  EhS § 67  
(1) Hoone või hoonesse kütte- või jahutussüsteemi 
projekteerija või muu selleks pädev isik nõustab ehitise 
omanikku kuumaveekatla, soojuspumba ja jahutusseadme 
(edaspidi soojus- ja jahutusseadme) valiku, asendamise, 
tehnosüsteemis muude muudatuste ja võimalike lahenduste 
osas viisil, mis võimaldab omanikul hinnata kütte- ja 
jahutussüsteemi energiatõhusust ja kohast võimsust. 
 
(2) Soojus- ja jahutusseadme,  mille nimivõimsus on 
suurem kui kakskümmend kilovatti, ning jahutusseadme, 
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Gaasikatelde puhul võib seda aega pikendada 
kuni nelja aastani. 
 
4. Alternatiivina lõigetele 1, 2 ja 3 võivad 
liikmesriigid otsustada võtta meetmeid tagamaks, 
et kasutajatele antakse nõu kuumaveekatelde 
asendamise, küttesüsteemi muude muudatuste ja 
alternatiivsete lahenduste kohta, et hinnata 
kuumaveekatla tõhusust ja kohast suurust. Selle 
lähenemisviisi mõju on laias laastus võrdväärne 
lõigete 1, 2 ja 3 sätete mõjuga. 
 
Kui liikmesriigid valivad võimaluse kohaldada 
esimeses lõigus sätestatud meetmeid, esitavad 
nad komisjonile aruande kõnealuste meetmete 
ning käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
meetmete võrdväärsuse kohta hiljemalt 30. juuniks 
2011. Liikmesriigid esitavad kõnealused aruanded 
komisjonile iga kolme aasta järel. Kõnealused 
aruanded võivad sisalduda direktiivi 2006/32/EÜ 
artikli 14 lõikes 2 osutatud energiatõhususe 
tegevuskavades. 
 
5. Pärast seda kui on kätte saadud lõikes 4 
kirjeldatud valiku kohaldamist käsitlev liikmesriigi 
aruanne, võib komisjon taotleda lisateavet 
nimetatud lõikes sätestatud nõuete ja meetmete 
samaväärsuse kohta. Sellisel juhul esitab 
asjaomane liikmesriik nõutud teabe või teeb 
muudatusettepanekuid üheksa kuu jooksul. 

mille nimivõimsus on suurem kui kaheteist kilovatti, 
tehnilised andmed tuleb kanda ehitisregistrisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) säte on suunatud 
Komisjonile 
 

Artikkel 15 
 
Kliimaseadmete ülevaatus 
 
1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud meetmed, et 
kehtestada üle 12 kW efektiivse nimivõimsusega 
kliimaseadmete juurdepääsetavate osade 
korrapärane ülevaatus. Ülevaatus hõlmab 
kliimaseadmete tõhususe ja suuruse hindamist 

 
Jah, valikutega 

- 
 
1) ülevaatuse nõuet ei kohaldata 
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võrreldes hoone jahutusnõuetega. Suuruse 
hindamist ei pea kordama, kui kõnesolevat 
kliimaseadet või hoone jahutusnõudeid ei ole 
vahepeal muudetud. 
 
Liikmesriigid võivad asjakohastel juhtudel 
ülevaatuste intervalle vähendada või neid piirata, 
kui on paigaldatud elektrooniline seire- ja 
kontrollisüsteem. 
 
2. Liikmesriigid võivad kehtestada erinevad 
ülevaatussagedused sõltuvalt kliimaseadme 
tüübist ja efektiivsest nimivõimsusest, võttes 
arvesse kliimaseadme ülevaatuse kulusid ja 
ülevaatusest tuleneda võivat hinnangulist 
energiakulude säästu. 
 
3. Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud 
meetmete sätestamisel tagavad liikmesriigid, kui 
see on tehniliselt ja majanduslikult teostatav, et 
ülevaatused viiakse läbi kooskõlas käesoleva 
direktiivi artiklis 14 sätestatud kütteseadmete ja 
muude tehniliste seadmete ülevaatustega, samuti 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. 
aasta määruses (EÜ) nr 842/2006 (teatavate 
fluoritud kasvuhoonegaaside kohta) [17] osutatud 
lekkekindluse kontrolliga. 
 
4. Alternatiivina lõigetele 1, 2 ja 3 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 mõju on laias laastus 
võrdväärne lõigete 1, 2 ja 3 sätete mõjuga. 
 
Kui liikmesriigid kohaldavad esimeses lõigus 
sätestatud meetmeid, esitavad nad komisjonile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)-4) 
EhS § 67  
(1) Hoone või hoonesse kütte- või jahutussüsteemi 
projekteerija või muu selleks pädev isik nõustab ehitise 
omanikku kuumaveekatla, soojuspumba ja jahutusseadme 
(edaspidi soojus- ja jahutusseadme) valiku, asendamise, 
tehnosüsteemis muude muudatuste ja võimalike lahenduste 
osas viisil, mis võimaldab omanikul hinnata kütte- ja 
jahutussüsteemi energiatõhusust ja kohast võimsust. 
 
(2) Soojus- ja jahutusseadme,  mille nimivõimsus on 
suurem kui kakskümmend kilovatti, ning jahutusseadme, 
mille nimivõimsus on suurem kui kaheteist kilovatti, 
tehnilised andmed tuleb kanda ehitisregistrisse. 
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hiljemalt 30. juuniks 2011 aruande kõnealuste 
meetmete ning käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 
osutatud meetmete võrdväärsuse kohta. 
Liikmesriigid esitavad kõnealused aruanded 
komisjonile iga kolme aasta järel. Aruanne võib 
sisalduda direktiivi 2006/32/EÜ artikli 14 lõikes 2 
osutatud energiatõhususe tegevuskavades. 
 
5. Pärast seda kui lõikes 4 kirjeldatud valiku 
kohaldamist käsitlev liikmesriigi aruanne on 
laekunud, võib komisjon taotleda lisateavet 
kõnealuses lõikes sätestatud nõuete ja meetmete 
samaväärsuse kohta. Sellisel juhul esitab 
asjaomane liikmesriik nõutud teabe või teeb 
muudatusettepanekud üheksa kuu jooksul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) säte on suunatud 
Komisjonile 
 
 
 

Artikkel 16 
 
Kütte- ja kliimaseadmete ülevaatuse aruanded 
 
1. Pärast küttesüsteemi või kliimaseadme 
ülevaatust antakse välja ülevaatuse aruanne. 
Ülevaatuse aruanne sisaldab vastavalt artiklile 14 
või 15 läbiviidud ülevaatuse tulemusi ning 
soovitusi üle vaadatud süsteemi energiatõhususe 
kulutasuvaks parandamiseks. 
 
 
Nimetatud soovitused võivad tugineda 
kontrollitava süsteemi energiatõhususe võrdlusele 
parima võimaliku teostatava süsteemi 
energiatõhususega ja sellise sarnast tüüpi 
süsteemi energiatõhususega, mille kõik osad 
vastavad kehtivate õigusaktidega kehtestatud 
energiatõhususele. 
 
2. Ülevaatuse aruanne antakse üle hoone 
omanikule või üürnikule. 

 
Ei, sõltuvalt 
eelnevates artiklites 
lubatud valikutest 
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Artikkel 17 
 
Sõltumatud eksperdid 
 
Liikmesriigid tagavad, et hoonete energiamärgise 
väljastavad ning kütte- ja kliimaseadmete 
ülevaatuse viivad läbi sõltumatud erialase 
ettevalmistusega ja/või akrediteeritud eksperdid, 
kes tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjana või 
töötavad riigiasutuses või eraettevõttes. 
 
Ekspertide akrediteerimisel võetakse arvesse 
nende pädevust. 
 
Liikmesriigid avalikustavad teabe koolituste ja 
akrediteerimiste kohta. Liikmesriigid tagavad kas 
erialase ettevalmistusega ja/või akrediteeritud 
ekspertide korrapäraselt ajakohastatud 
nimekirjade või selliste ekspertide teenuseid 
pakkuvate akrediteeritud ettevõtete korrapäraselt 
ajakohastatud nimekirjade avalikustamise. 

 
Jah 

 
EhS § 64 lg 5 -  kutset omav pädev isik 

 

Artikkel 18 
 
Sõltumatu kontrollisüsteem 
 
1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas II lisaga 
kehtestatakse sõltumatud kontrollisüsteemid 
energiamärgiste jaoks ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatuse aruannete jaoks. 
Liikmesriigid võivad kehtestada eraldi süsteeme 
energiamärgiste kontrollimiseks ning kütte- ja 
kliimaseadmete ülevaatuse aruannete 
kontrollimiseks. 
 
2. Liikmesriigid võivad delegeerida sõltumatute 
kontrollisüsteemide rakendamise ülesanded 
ametiasutustele. 
 
Kui liikmesriigid otsustavad delegeerimise kasuks, 

 
jah 
 

 
 

 
(4) Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib juhuvalikut 
kasutades statistiliselt olulise protsendi ulatuses aasta 
jooksul antud energiamärgiste nõuetele vastavust. 
Kontrollimine hõlmab: 
1) hoone energiamärgise andmise aluseks olnud 
sisendandmete ja märgisele kantud tulemuste kehtivuse 
kontrolli; 
2) sisendandmete ja energiamärgisele kantud tulemuste, 
sealhulgas energiatõhususe parandamiseks esitatud 
soovituste asjakohasuse kontrolli või 

3) hoone energiamärgise andmise aluseks olnud 
sisendandmete täielikku kontrolli ja märgisele kantud 
tulemuste, sealhulgas energiavajaduse vähendamiseks 
esitatud soovituste asjakohasuse täielikku kontrolli, ning 

 
Tegemist on 
põhimõtteliselt riikliku 
järelevalve ülesandega. 
 
 
 
Energiamärgised peavad 
olema kättesaadavad 
ehitisregistrist 
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tagavad nad sõltumatute kontrollisüsteemide 
rakendamise kooskõlas II lisaga. 
 
3. Liikmesriigid nõuavad, et lõikes 1 osutatud 
energiamärgised ja ülevaatuse aruanded tehakse 
nõudmisel kättesaadavaks pädevatele asutustele 
või organitele. 

võimaluse korral hoone külastust, et kontrollida 
energiamärgisele kantud andmete ja asjaomase hoone 
vastavust. 
 

Artikkel 19 
 
Läbivaatamine 
 
Komisjon, keda abistab artikli 26 alusel loodud 
komitee, annab hiljemalt 1. jaanuariks 2017 
käesolevale direktiivile hinnangu, arvestades selle 
kohaldamise käigus omandatud kogemusi ja 
tehtud edusamme, ning teeb vajaduse korral 
ettepanekuid. 

Ei   
Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 

Artikkel 20 
 
Teavitamine 
 
1. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et 
teavitada hoonete või hoone osade omanikke ja 
üürnikke erinevatest meetoditest ja tavadest, mis 
aitavad suurendada energiatõhusust. 
 
2. Eelkõige annavad liikmesriigid hoonete 
omanikele või üürnikele teavet energiamärgiste ja 
ülevaatuse aruannete ning nende otstarbe ja 
eesmärkide kohta, kulutasuvate viiside kohta 
hoone energiatõhususe suurendamiseks ning kui 
see on asjakohane, olemasolevate 
rahastamisvahendite kohta hoone 
energiatõhususe suurendamiseks. 
 
Liikmesriikide taotlusel abistab komisjon 
liikmesriike lõike 1 ja käesoleva lõike esimese 
lõigu kohaldamiseks vajalike teabekampaaniate 
korraldamisel, mis võib toimuda liidu programmide 

Ei   
Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega, mis ei 
vaja siseriikliku õigusse 
ülevõtmist.  
 
Säte on suunatud 
liikmesriigile ja 
Komisjonile ning on 
sellisena otsekohalduv.  
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raames. 
 
3. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi 
rakendamise eest vastutavaid isikuid 
juhendatakse ja koolitatakse. Juhendamisel ja 
koolitamisel tuleb pöörata tähelepanu 
energiatõhususe parandamise olulisusele ning see 
peab võimaldama võtta arvesse energiatõhususe 
parandamise, taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia tarbimise ning kaugkütte ja -
jahutuse tarbimise optimaalset kombineerimist 
tööstus- ja elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja rekonstrueerimisel. 
 
4. Komisjoni kutsutakse üles pidevalt parandama 
oma teabeteenuseid, eriti hoonete 
energiatõhususe Euroopa portaalina mõeldud 
veebisaiti, mis on suunatud kodanikele, 
erialatöötajatele ja asutustele, et abistada 
liikmesriike, kes teevad jõupingutusi, et parandada 
teavitustööd ja asjaosaliste teadlikkust. Nimetatud 
veebisaidil avaldatud teave võib sisaldada linke 
asjakohastele Euroopa Liidu, riiklikele, 
piirkondlikele ja kohalikele õigusaktidele, linke 
EUROPA veebisaitidele, kus on avaldatud riiklikud 
energiatõhususe tegevuskavad, linke 
olemasolevatele rahastamisvahenditele ning 
parimate tavade näidetele riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil. Seoses Euroopa 
Regionaalarengu Fondiga jätkab komisjon oma 
teabeteenuseid ja tugevdab neid veelgi, et 
lihtsustada olemasolevate vahendite kasutamist, 
andes huvitatud sidusrühmadele, sealhulgas 
riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele asutustele, abi 
ja teavet rahastamisvõimaluste kohta, võttes 
arvesse õigusraamistiku viimaseid muudatusi. 
 

Artikkel 21 
 

 
Ei 

  
Tegemist on tegevust 
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Konsulteerimine 
 
Selleks et hõlbustada direktiivi tõhusat 
rakendamist, konsulteerivad liikmesriigid vajaduse 
korral ja kooskõlas kohaldatavate siseriiklike 
õigusaktidega asjaomaste sidusrühmadega, 
sealhulgas piirkondlike ja kohalike asutustega. 
Nimetatud konsulteerimine on eriti oluline artiklite 
9 ja 20 kohaldamiseks. 

nõudva sättega. Säte ei 
vaja siseriikliku õigusse 
ülevõtmist. 

Artikkel 22 
 
I lisa kohandamine tehnika arenguga 
 
Komisjon kohandab I lisa punkte 3 ja 4 tehnika 
arenguga delegeeritud õigusaktide abil vastavalt 
artiklitele 23, 24 ja 25. 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega. 
Suunatud Komisjonile. 

Artikkel 23 
 
Delegeeritud volituste rakendamine 
 
1. Komisjonile antakse viieks aastaks pärast 8. 
juulit 2010 õigus võtta vastu artiklis 22 osutatud 
delegeeritud õigusakte. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt kuus 
kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu selle kooskõlas 
artikliga 24 tagasi võtab. 
 
2. Ilma et see piiraks artikli 5 lõikes 1 osutatud 
tähtajast kinnipidamist, antakse artiklis 5 osutatud 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volitused 
komisjonile kuni 30. juunini 2012. 
 
3. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti 
vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega. 
Suunatud Komisjonile 
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4. Komisjonile antakse delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks volitused vastavalt artiklites 24 ja 
25 sätestatud tingimustele 

Artikkel 24 
 
Delegeerimise tagasivõtmine 
 
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 
5 ja 22 osutatud volituste delegeerimise tagasi 
võtta. 
 
2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, 
et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks 
tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist 
institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul 
enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse 
kohaldada tagasivõtmist, ja tagasivõtmise 
võimalikud põhjused. 
 
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
kohe või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas. 

 
Ei 

 Tegemist on direktiivi 
sättega, mis on suunatud 
Komisjonile 

Artikkel 25 
 
Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete 
esitamine 
 
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväited 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. 
 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib 
seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra. 
 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 
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2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, 
avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see 
jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval. 
 
Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa 
Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne 
nimetatud tähtaja lõppu, kui nii Euroopa Parlament 
kui ka nõukogu on komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. 
 
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, 
õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud 
institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti 
suhtes esitatud vastuväiteid. 

Artikkel 26 
 
Komiteemenetlus 
 
1. Komisjoni abistab komitee. 
 
2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse 
otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7, võttes 
arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid. 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 

Artikkel 27 
 
Karistused 
 
Liikmesriigid sätestavad eeskirjad, mis käsitlevad 
karistusi käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 
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 9. jaanuariks 2013 ja 
teatavad viivitamata nende edasistest 

Jah EhS § 152  
 
Ehitisele esitatavate nõuete rikkumise eest, kui see toob 
kaasa ehitatud või ehitamisel olevast ehitisest või selle 
osast lähtuva ohu inimese elule, tervisele, varale või 
keskkonnale, karistatakse rahatrahviga kuni 300 
trahviühikut. 
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muudatustest. 

Artikkel 28 
 
Ülevõtmine 
 
1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad artiklite 
2–18, 20 ja 27 järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 9. juuliks 2012. 
 
Nad kohaldavad artiklitega 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 
18, 20 ja 27 seotud norme hiljemalt alates 9. 
jaanuarist 2013. 
 
Nad kohaldavad artiklitega 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 ja 
16 seotud norme hoonete suhtes, milles asuvad 
riigiasutused, hiljemalt alates 9. jaanuarist 2013 ja 
muude hoonete suhtes hiljemalt alates 9. juulist 
2013. 
 
Nad võivad lükata edasi artikli 12 lõigete 1 ja 2 
kohaldamise üksikute välja üüritud hoone osade 
suhtes kuni 31. detsembrini 2015. Sellega ei tohi 
aga kaasneda väljaantud märgiste väiksem arv kui 
arv, mis oleks saavutatud direktiivi 2002/91/EÜ 
kohaldamisel asjaomases liikmesriigis. 
 
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, 
lisavad nad nendesse või nende ametliku 
avaldamise korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Samuti lisavad liikmesriigid märkuse, et 
kehtivates õigus- ja haldusnormides esinevaid 
viiteid direktiivile 2002/91/EÜ käsitatakse viidetena 
käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi ja 
kõnealuse märkuse sõnastuse näevad ette 
liikmesriigid. 
 
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva 
direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt 
vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide 

 
ei 

 Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 
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teksti. 
 

Artikkel 29 
 
Kehtetuks tunnistamine 
 
Direktiiv 2002/91/EÜ, mida on muudetud IV lisa A 
osas nimetatud määrusega, tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. veebruarist 2012, ilma et see 
piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud IV 
lisa B osas nimetatud direktiivi siseriiklikku 
õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise 
tähtpäevadega. 
 
Viiteid direktiivile 2002/91/EÜ käsitatakse 
viidetena käesolevale direktiivile ja neid loetakse 
vastavalt V lisas esitatud vastavustabelile. 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 

Artikkel 30 
 
Jõustumine 
 
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 

Artikkel 31 
 
Adressaadid 
 
Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele. 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 

I LISA 
 
Hoonete energiatõhususe arvutamise ühine 
üldraamistik 
(osutatud artiklis 3) 
 
1. Hoone energiatõhususe kindlaksmääramisel 
võetakse aluseks hoone tavakasutusega seotud 
vajaduste rahuldamiseks tarbitav arvestuslik või 

jah EhS § 62 lõike 3 alusel kehtestatav määrus  
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tegelik aastane energiakogus ning see kajastab 
hoone tavakasutusele vastavate 
temperatuuritingimuste ja kodumajapidamiste 
sooja vee vajaduste säilitamiseks vajalikku kütmis- 
ja jahutusenergiat (ülekuumenemise vältimiseks 
vajalik energia). 
 
2. Hoone energiatõhusust väljendatakse 
läbipaistval viisil, märkides sealhulgas 
primaarenergiatarbimise energiatõhususarvu, mis 
tugineb primaarenergia teguritele iga 
energiakandja kohta, mis võib tugineda riiklikele 
või piirkondlikele iga-aastastele kaalutud 
keskmistele või kohapealse tootmise konkreetsele 
väärtusele. 
 
Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika 
puhul tuleks arvesse võtta Euroopa standardeid 
kooskõlas liidu asjakohaste õigusaktidega, 
sealhulgas direktiiviga 2009/28/EÜ. 
 
3. Metoodika kehtestamisel võetakse arvesse 
vähemalt järgmisi aspekte: 
 
a) hoone, kaasa arvatud selle sisevaheseinte 
järgmised tegelikud soojuslikud omadused: 
 
i) soojusmahtuvus; 
 
ii) isolatsioon; 
 
iii) passiivküte; 
 
iv) jahutuselemendid; ja 
 
v) külmasillad; 
 
b) kütteseadmed ja kuumaveevarustus, 
sealhulgas nende isolatsiooniomadused; 
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c) kliimaseadmed; 
 
d) loomulik ja mehaaniline ventilatsioon, mis võib 
hõlmata ka õhupidavust; 
 
e) sisseehitatud valgustusseadmed (peamiselt 
mitteelamusektoris); 
 
f) hoone konstruktsioon, asukoht ja paigutus, 
sealhulgas väliskliima; 
 
g) passiivsed päikeseenergiasüsteemid ja 
päiksekaitse; 
 
h) sisekliima tingimused, sealhulgas kavandatud 
sisekliima; 
 
i) sisekoormus. 
 
4. Arvutustes võetakse arvesse järgmiste 
aspektide võimalikku positiivset mõju: 
 
a) kohalik päikesevalguse hulk, aktiivsed 
päikeseenergiasüsteemid ning muud kütte- ja 
elektrisüsteemid, mis põhinevad taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energial; 
 
b) koostootmisel saadud elekter; 
 
c) kaug- või lokaalküte või -jahutus; 
 
d) loomulik valgus. 
 
5. Selle arvutuse tarvis tuleks hooned liigitada 
asjakohaselt järgmistesse liikidesse: 
 
a) eri tüüpi ühepereelamud; 
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b) korterelamud; 
 
c) kontorihooned; 
 
d) haridusasutuste hooned; 
 
e) haiglad; 
 
f) hotellid ja restoranid; 
 
g) spordirajatised; 
 
h) hulgi- ja jaekaubanduse hooned; 
 
i) energiat tarbivad muud tüüpi hooned. 
 
 

II LISA 
 
Sõltumatud süsteemid energiamärgiste ja 
ülevaatuse aruannete kontrollimiseks 
 
1. Pädevad asutused või asutused, kellele pädev 
asutus on delegeerinud sõltumatu 
kontrollisüsteemi rakendamise ülesanded, teevad 
juhusliku valiku vähemalt statistiliselt olulise 
protsendi aasta jooksul väljastatud 
energiamärgiste hulgast ja kontrollivad neid. 
 
Kontrollimine tugineb allpool esitatud võimalustele 
või nendega samaväärsetele meetmetele: 
 
a) hoone energiamärgise väljastamise aluseks 
olnud sisendandmete ja märgisele kantud 
tulemuste kehtivuse kontroll; 
 
b) sisendandmete ja energiamärgisele kantud 
tulemuste, sh antud soovituste kontroll; 
 

 
jah 

EhS § 148 lg 4 
 
(4) Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib juhuvalikut 
kasutades statistiliselt olulise protsendi ulatuses aasta 
jooksul antud energiamärgiste nõuetele vastavust. 
Kontrollimine hõlmab: 
1) hoone energiamärgise andmise aluseks olnud 
sisendandmete ja märgisele kantud tulemuste kehtivuse 
kontrolli; 
2) sisendandmete ja energiamärgisele kantud tulemuste, 
sealhulgas energiatõhususe parandamiseks esitatud 
soovituste asjakohasuse kontrolli või 
3) hoone energiamärgise andmise aluseks olnud 
sisendandmete täielikku kontrolli ja märgisele kantud 
tulemuste, sealhulgas energiavajaduse vähendamiseks 
esitatud soovituste asjakohasuse täielikku kontrolli, ning 
võimaluse korral hoone külastust, et kontrollida 
energiamärgisele kantud andmete ja asjaomase hoone 
vastavust. 
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c) hoone energiamärgise väljastamise aluseks 
olnud sisendandmete täielik kontroll, märgisele 
kantud tulemuste, sh antud soovituste täielik 
kontroll ning võimaluse korral hoone kohapealne 
külastus, et kontrollida energiamärgisele kantud 
andmete ja asjaomase hoone vastavust. 
 
2. Pädevad asutused või asutused, kellele pädev 
asutus on delegeerinud sõltumatu 
kontrollisüsteemi rakendamise, teevad juhusliku 
valiku vähemalt statistiliselt olulise protsendi aasta 
jooksul väljastatud ülevaatuse aruannete hulgast 
ja kontrollivad neid. 

III LISA 
 
Võrdleva metoodika raamistik hoonete ja 
ehitusdetailide energiatõhususe nõuete 
kulutõhusa taseme kindlaksmääramiseks 
 
Võrdleva metoodika raamistik peab võimaldama 
liikmesriikidel teha kindlaks hoonete ja 
ehitusdetailide energiatõhususe ning 
energiatõhususega seotud meetmete 
majanduslikud aspektid ning siduda need 
kulutõhusa taseme kindlaksmääramisega. 
 
Võrdleva metoodika raamistikule lisatakse 
suunised, kuidas raamistikku kohaldada 
energiatõhususe kulutõhusate tasemete 
arvutamisel. 
 
Võrdleva metoodika raamistik võimaldab võtta 
arvesse tavasid, väliseid kliimatingimusi, 
investeerimiskulusid, hooneliiki, hooldus- ja 
käituskulusid (sh energiakulusid ja energiasäästu), 
ning juhul kui need on asjakohased, ka toodetud 
energiast saadud tulu ja jäätmete kõrvaldamise 
kulusid. Raamistik peaks tuginema asjakohastele 
käesoleva direktiiviga seotud Euroopa 

ei  Seondub artikliga 5 
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standarditele. 
 
Komisjon peab ka 
 
- lisama võrdleva metoodika raamistiku juurde 
suuniseid; liikmesriigid kasutavad nimetatud 
suuniseid allpool loetletud meetmete võtmiseks; 
 
- andma teavet energiahindade eeldatava 
pikaajalise kujunemise kohta. 
 
Võrdleva metoodika raamistiku rakendamiseks 
liikmesriikide poolt kehtestatakse liikmesriikide 
tasandil parameetrites väljendatud üldtingimused. 
 
Võrdleva metoodika raamistik nõuab 
liikmesriikidelt, et nad 
 
- määravad kindlaks võrdluse aluseks olevad 
hooned, mis on oma funktsiooni ja geograafilise 
asukoha poolest iseloomulikud ja tüüpilised, 
arvestades nii sisemisi kui väliseid kliimatingimusi. 
Võrdluse aluseks olevate hoonete hulgas on nii 
elamuid kui ka mitte-elamuid, nii uusi kui ka 
olemasolevaid hooneid; 
 
- määravad kindlaks võrdluse aluseks olevate 
hoonete puhul hindamisele kuuluvad 
energiatõhususe meetmed. Need võivad olla 
üksikute hoonete jaoks tervikuna, üksikute 
ehitusdetailide või ehitusdetailide kombinatsiooni 
jaoks mõeldud meetmed; 
 
- hindavad võrdluse aluseks olevate hoonete 
lõplikku ja primaarset energiavajadust ning 
võrdluse aluseks olevate hoonete energiavajadust, 
mille puhul on kohaldatud kindlaksmääratud 
energiatõhususe meetmeid; 
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- arvutavad välja (teises taandes osutatud) 
energiatõhususe meetmete maksumuse (st 
nüüdispuhasväärtuse) eeldatava majandusliku 
olelusringi vältel, mida kohaldatakse (esimeses 
taandes osutatud) võrdluse aluseks olevate 
hoonete suhtes, kohaldades selleks võrdleva 
metoodika raamistiku põhimõtteid. 
 
Energiatõhususe meetmete maksumuse 
arvutamisel eeldatava majandusliku olelusringi 
vältel hindavad liikmesriigid energiatõhususe 
miinimumnõuete eri tasemete kulutõhusust. See 
võimaldab määrata kindlaks energiatõhususe 
nõuete kulutõhusad tasemed. 

IV LISA 
 
A OSA 
 
Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos selle hilisema 
muudatusega 
 
B OSA 
 
Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise 
tähtpäevad 
 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 

V LISA 
 
Vastavustabel 

  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 
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2. Direktiiv 95/16/EÜ Liftide kohta 

EL norm 
 

Ülevõtmise 
kohustus 

normi sisuliseks rakendamiseks kehtestatavad 
õigusaktid 

Kommentaarid 

Direktiiv 95/16/EÜ Liftide kohta 

Artikkel 1 
 
1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ehitisi ja 
rajatisi alaliselt teenindavate liftide suhtes. Seda 
kohaldatakse ka niisugustes liftides kasutamiseks 
mõeldud ja IV lisas loetletud ohutusseadiste 
suhtes. 
 
2. Käesoleva direktiivi otstarvetel tähendab "lift" 
seadet, mis teenindab kindlaid korruste tasapindu 
ja millel on piki jäiku, horisontaali suhtes üle 15-
kraadise kaldega juhikuid liikuv liftikabiin ning mis 
on mõeldud alltoodu transportimiseks: 
 
- inimesed, 
 
- inimesed ja kaubad, 
 
- ainult kaubad, kui kabiin on ligipääsetav (st 
inimene saab sellesse siseneda ilma raskusteta) 
ja varustatud liftikabiinis paiknevate või kabiinis 
oleva inimese haardeulatuses olevate 
juhtimispidemetega. 
 
Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad 
mööda fikseeritud kurssi liikuvad liftid ka siis, kui 
need ei liigu mööda jäiku juhikuid (näiteks 
käärtõstukid). 
 
3. Käesolevat direktiivi ei kohaldata alltoodu 
suhtes: 
 
- inimeste ühistranspordiks või eraveoks mõeldud 
köisteed, kaasa arvatud köisraudteed, 

 
Jah 

 
1) EhS § 107  
 
 
 
 
 
 
2) EhS § 108 lg 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) EhS § 107 
 
 

 
1) Peatüki kohaldamisala 
on laiem kui vaid lifti 
direktiiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) peatüki kohaldamisala 
on laiem kui lifti direktiivi 
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- sõjalisel otstarbel kasutamiseks või avaliku korra 
kaitseks spetsiaalselt projekteeritud ja 
konstrueeritud liftid, 
 
- kaevandustõstemasinad, 
 
- lavatõstukid, 
 
- transpordivahenditesse paigaldatud liftid, 
 
- seadmetega ühendatud liftid, mis on mõeldud 
ainult töökohale juurdepääsu tagamiseks, 
 
- hammaslattrongid, 
 
- ehitusel kasutatavad vintsid, mis on mõeldud 
inimeste või inimeste ja kaupade tõstmiseks. 
 
4. Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi 
mõisteid: 
 
- lifti paigaldaja tähendab füüsilist või juriidilist 
isikut, kes on vastutav lifti konstrueerimise, 
tootmise, paigaldamise ja turule toomise eest ning 
kes kinnitab CE-vastavusmärgise ja koostab EÜ 
vastavusdeklaratsiooni, 
 
- lifti turule toomine leiab aset, kui paigaldaja lifti 
esmakordselt kasutajale kättesaadavaks muudab, 
 
- ohutusseadis tähendab IV lisas loetletud seadist, 
 
- ohutusseadiste tootja tähendab füüsilist või 
juriidilist isikut, kes on vastutav ohutusseadiste 
konstrueerimise ja tootmise eest ning kes kinnitab 
CE-vastavusmärgise ja koostab EÜ 
vastavusdeklaratsiooni, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) EhS § 108  lg 5 
 
+ TNVS  
 
+ TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kohaldamine. Muude 
objektide suhtes 
kehtestatavaid nõudeid ei 
laiendada siiski liftidele. 
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- näidislift tähendab tüüpiliseks näiteks olevat lifti, 
mille tehniline toimik näitab, kuidas saavutatakse 
vastavus olulistele ohutusalastele nõuetele liftide 
puhul, mis vastavad objektiivsete parameetrite 
alusel määratud ja identseid ohutusseadiseid 
kasutavale näidisliftile. 
 
Kõik lubatud kõrvalekalded näidislifti ja kõikide 
niisuguste liftide vahel, mis moodustavad osa 
näidisliftist tulenevatest liftidest, peavad olema 
selgelt määratletud (koos maksimaalsete ja 
minimaalsete väärtustega) tehnilises toimikus. 
 
Arvutuste ja/või konstruktsioonijooniste alusel on 
lubatud demonstreerida seadmete hulga 
sarnasust olulistele ohutusnõuetele vastamisel. 
 
5. Kui liftidega seotud ning käesolevas direktiivis 
nimetatud ohud kuuluvad täielikult või osaliselt 
eridirektiivide reguleerimisalasse, siis käesolevat 
direktiivi ei kohaldata või lõpetatakse käesoleva 
direktiivi kohaldamine niisuguste liftide või 
niisuguste ohtude puhul, mille suhtes 
kohaldatakse kõnealuseid eridirektiive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) EhS § 2 lg 1 
 
 
 
 

Artikkel 2 
 
1. Liikmesriigid rakendavad kõiki vajalikke 
meetmeid alltoodu tagamiseks: 
 
- Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid 
lifte võib turule tuua ja ekspluatatsiooni anda ainult 
juhul, kui need ei ohusta inimeste tervist või 
ohutust või, kui see on asjakohane, vara 
turvalisust, kui need on nõuetekohaselt 
paigaldatud ja hooldatud ning neid kasutatakse 
sihtotstarbel. 
 
- Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid 

 
 
jah 

 
 
1) EhS § 11, EhS § 112, EhS § 109 lg 3, EhS § 11 lg 4 ja 
TNVS § 5 lg 4 alusel kehtestatav määrus 
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ohutusseadiseid võib turule tuua ja 
ekspluatatsiooni anda ainult juhul, kui liftid, 
millesse need paigaldatakse, ei ohusta inimeste 
tervist või ohutust või, kui see on asjakohane, vara 
turvalisust, kui need on nõuetekohaselt 
paigaldatud ja hooldatud ning neid kasutatakse 
sihtotstarbel. 
 
2. Liikmesriigid rakendavad kõiki vajalikke 
meetmeid selle tagamiseks, et hoones või 
rajatises teostatavate tööde eest vastutav isik ja 
lifti paigaldaja hoiaksid ühest küljest üksteist 
informeerituna faktidest, mis on vajalikud lifti 
nõuetekohase käitamise ja ohutu kasutamise 
seisukohast, ja teisalt astuksid vajalikke samme 
lifti nõuetekohase käitamise ja ohutu kasutamise 
tagamiseks. 
 
3. Liikmesriigid rakendavad kõiki vajalikke 
meetmeid selle tagamiseks, et liftide jaoks 
mõeldud šahtid ei sisalda muid torusid, juhtmeid 
või ühendusdetaile peale nende, mis on lifti 
käitamiseks ja ohutuse tagamiseks vajalikud. 
 
4. Ilma lõigetega 1, 2 ja 3 sätestatut kahjustamata: 
käesoleva direktiivi sätted ei mõjuta liikmesriikide 
õigust kehtestada kooskõlas asutamislepinguga 
nõudeid, mida nad võivad pidada vajalikuks 
inimeste kaitstuse tagamiseks kõnealuste liftide 
ekspluatatsiooni andmisel või kasutamisel, seda 
eeldusel, et see ei tähenda liftide modifitseerimist 
viisil, mida direktiivis täpsustatud ei ole. 
 
5. Kaubandusmessidel, näitustel ja eriti 
demonstratsioonidel ei takista liikmesriigid 
niisuguste liftide või ohutusseadiste näitamist, mis 
ei vasta ühenduse kehtivatele sätetele, seda 
eeldusel, et nähtav märk viitab selgelt sellele, et 
kõnealused liftid või ohutusseadised ei vasta 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) EhS § 10, § 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) EhS § 109 lg 5 
 
 
 
 
 
4) –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) TNVS § 9 
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nimetatud sätetele ning et need ei ole mõeldud 
müügiks enne, kui need on viidud lifti paigaldaja, 
ohutusseadiste tootja või viimase ühenduses 
registreeritud volitatud esindaja poolt nimetatud 
sätetega vastavusse. Demonstratsioonide ajal 
rakendatakse inimeste kaitstuse tagamiseks 
piisavaid ohutusmeetmeid. 
 

Artikkel 3 
 
Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad 
liftid peavad vastama I lisaga sätestatud olulistele 
tervishoiu- ja ohutusnõuetele. 
 
Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad 
ohutusseadised peavad vastama I lisaga 
sätestatud olulistele tervishoiu- ja ohutusnõuetele 
või võimaldama rahuldada nimetatud olulisi 
nõudeid liftides, millesse need paigaldatakse. 

 
 

Jah 

 
 
 
EhS § 11 lg 4 ja TNVS § 5 lg 4 alusel kehtestatav määrus 

 

Artikkel 4 
 
1. Liikmesriigid ei või oma territooriumil keelata, 
piirata ega takistada käesoleva direktiivi nõuetele 
vastavate liftide ja/või ohutusseadiste turule 
toomist või ekspluatatsiooni andmist. 
 
2. Liikmesriigid ei või keelata, piirata ega takistada 
niisuguste seadiste turule toomist, mis vastavalt 
tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud 
esindaja poolt antud deklaratsioonile on mõeldud 
monteerimiseks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluva lifti külge. 

 
 
Jah 

 
 
TNVS § 5 

 
 
Kui vastab nõuetele, siis 
ei saagi keelata. 

Artikkel 5 
 
1. Liikmesriigid peavad CE-vastavusmärgist 
kandvaid lifte ja ohutusseadiseid, millega on 
kaasas II lisas nimetatud EÜ 
vastavusdeklaratsioon, vastavaks kõikidele 
käesoleva direktiivi sätetele, kaasa arvatud II 

 
Jah 

 
 
TNVS § 5 + selle alusel kehtestatav määrus 
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peatükiga kehtestatud 
vastavushindamismenetlustele. 
 
Ühtlustatud standardite puudumisel rakendavad 
liikmesriigid kõiki vajalikuks peetavaid meetmeid, 
et juhtida asjaomaste osapoolte tähelepanu 
kehtivatele siseriiklikele tehnilistele standarditele ja 
spetsifikatsioonidele, mida peetakse I lisas toodud 
oluliste tervishoiu- ja ohutusnõuete nõuetekohase 
rakendamise seisukohalt oluliseks või 
asjakohaseks. 
 
2. Kui siseriiklik standard, mis võtab üle 
ühtlustatud standardi, mille kohta on avaldatud 
viide Euroopa Ühenduste Teatajas, käsitleb üht 
või enamat olulist tervishoiu- ja ohutusnõuet, siis: 
 
- tuleb vastavalt niisugusele standardile 
konstrueeritud lifte pidada asjaomastele olulistele 
nõuetele vastavaiks 
 
või 
 
- tuleb vastavalt niisugusele standardile 
konstrueeritud ohutusseadiseid pidada sobivaiks, 
et võimaldada liftil, mille külge need 
nõuetekohaselt paigaldatakse, vastata 
asjaomastele olulistele nõuetele. 
 
Liikmesriigid avaldavad ühtlustatud standardi üle 
võtnud siseriiklike standardite kohta käivad viited. 
 
3. Liikmesriigid tagavad sobivate meetmete 
rakendamise, et võimaldada tööstusharu mõlemal 
osapoolel mõjutada siseriiklikul tasandil 
ühtlustatud standardite ettevalmistamise ja 
järelevalve protsessi. 
 

Artikkel 6    
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1. Kui liikmesriik või komisjon leiab, et artikli 5 
lõikes 2 nimetatud ühtlustatud standardid ei vasta 
täielikult artiklis 3 nimetatud olulistele nõuetele, 
esitab komisjon või asjaomane liikmesriik 
küsimuse koos põhjendustega direktiivi 
83/189/EMÜ alusel moodustatud komiteele. 
Komitee teeb oma arvamuse viivitamatult 
teatavaks. 
 
Komitee arvamuse kättesaamisel teatab komisjon 
liikmesriikidele, kas kõnealused standardid on vaja 
artikli 5 lõikes 2 nimetatud avaldatud teabe hulgast 
välja jätta. 
 
2. Komisjon võib rakendada mistahes 
asjakohaseid meetmeid, et tagada käesoleva 
direktiivi ühetaoline kohaldamine praktikas 
vastavalt lõikes 3 sätestatud korrale. 
 
3. Komisjoni abistab alaline komitee, kuhu 
kuuluvad liikmesriikide esindajad ja eesistujana 
komisjoni esindaja. 
 
Alaline komitee koostab ise oma töökorra. 
 
Komisjoni esindaja esitab alalisele komiteele 
võetavate meetmete eelnõu. Komitee esitab 
eelnõu kohta oma arvamuse eesistuja poolt 
küsimuse kiireloomulisusest lähtuvalt määratud 
tähtaja jooksul, vajadusel hääletades. 
 
Arvamus protokollitakse ning lisaks sellele on igal 
liikmesriigil õigus taotleda oma seisukoha 
protokollimist. 
 
Komisjon arvestab alalise komitee arvamust 
võimalikult suurel määral. Komisjon teatab 
nimetatud komiteele, kuidas arvamust on arvesse 

ei - Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega ja ei 
eelda siseriiklikku õigusse 
ülevõtmist. 
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võetud. 
 
4. Alaline komitee võib käsitleda ka kõiki 
käesoleva direktiivi kohaldamisega seotud 
küsimusi, mille komitee esimees tõstatab kas omal 
algatusel või mõne liikmesriigi taotlusel. 
 

Artikkel 7 
 
1. Kui liikmesriik tuvastab, et CE-vastavusmärgist 
kandev ning sihtotstarbeliselt kasutatav lift või 
ohutusseadis võib põhjustada ohtu inimestele ja 
asjakohasusel varale, siis rakendab asjaomane 
liikmesriik sobivaid meetmeid selle turult 
kõrvaldamiseks, selle turule toomise või 
ekspluatatsiooni andmise keelamiseks või selle 
vaba liikumise piiramiseks. 
 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõikidest 
niisugustest meetmetest viivitamatult, 
põhjendades oma otsust ja täpsustades, kas 
nõuetele mittevastavus tuleneb: 
 
a) artiklis 3 nimetatud oluliste nõuete 
mittetäitmisest; 
 
b) artikli 5 lõikes 2 nimetatud standardite 
ebaõigest kohaldamisest; 
 
c) puudustest artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
standardites endis. 
 
2. Komisjon peab asjaosalistega esimesel 
võimalusel nõu. Kui komisjon pärast niisugust 
nõupidamist leiab, et: 
 
- meetmed on põhjendatud, teatab ta sellest 
viivitamatult meetmeid rakendanud liikmesriigile ja 
teistele liikmesriikidele; kui lõikes 1 nimetatud 

 
 
ei 

 
 
- 

 
Artikkel on otsekohalduv 
tulenevalt TNVS § 49 ja § 
54 lg 9 
 
Tegemist on artikliga, mis 
kohustab tegema 
järelevalvet. Nõuete 
kehtestamise puhul 
laieneb nende nõuete 
täitmise kontrollimise 
kohustus üldiselt.  Eesti 
õiguses ei pea sõnaselgelt 
välja ütlema, et ka liftide 
suhtes kehtestatu nõuete 
üle tuleb teha järelevalvet. 
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otsus tuleneb standardite puudustest, esitab 
komisjon pärast asjaomaste osapooltega 
konsulteerimist küsimuse artikli 6 lõikes 1 
nimetatud komiteele (kui otsuse teinud liikmesriik 
kavatseb selle juurde jääda) ning algatab artikli 6 
lõikes 1 nimetatud menetluse, 
 
- kui meetmed ei ole põhjendatud, teatab ta sellest 
viivitamatult meetmeid rakendanud liikmesriigile ja 
lifti paigaldajale, ohutusseadiste tootjale või 
viimase ühenduses registreeritud volitatud 
esindajale. 
 
3. Kui mittevastaval liftil või ohutusseadisel on CE-
vastavusmärgis, rakendab pädev liikmesriik 
vajalikke meetmeid märgise kinnitaja vastu ning 
teatab sellest komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele. 
 
4. Komisjon tagab, et liikmesriike teavitatakse 
kirjeldatud menetluse käigust ja lõpptulemusest. 
 

Artikkel 8 
 
1. Enne IV lisas loetletud ohutusseadiste turule 
toomist peab ohutusseadise tootja või tema 
ühenduses registreeritud volitatud esindaja: 
 
a) i) kas esitama ohutusseadise näidise EÜ 
tüübihindamise teostamiseks vastavalt V lisale ja 
tootmiskontrolli teostamiseks teavitatud asutuse 
poolt vastavalt XI lisale; 
 
ii) või esitama ohutusseadise näidise EÜ 
tüübihindamise teostamiseks vastavalt V lisale ja 
rakendama toodangu kontrollimiseks kvaliteedi 
tagamise süsteemi vastavalt VIII lisale; 
 
iii) või rakendama kvaliteedi täieliku tagamise 

Jah  
TNVS § 5 lg 4 alusel kehtestatav määrus 
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süsteemi vastavalt IX lisale; 
 
b) kinnitama igale ohutusseadisele CE-
vastavusmärgise ning koostama II lisas loetletud 
teavet sisaldava vastavusdeklaratsiooni, 
arvestades seejuures kasutatud lisas (vastavalt 
olukorrale VIII, IX või XI lisa) antud 
spetsifikatsioonidega; 
 
c) säilitama vastavusdeklaratsiooni koopiat 
kümme aastat pärast viimase ohutusseadise 
tootmist. 
 
2. Enne turule toomist peab lift läbima ühe 
järgmised menetlustest: 
 
i) juhul kui lift konstrueeriti vastavalt V lisas 
kirjeldatud EÜ tüübihindamismenetluse läbinud 
liftile, siis see valmistatakse, paigaldatakse ja seda 
katsetatakse, rakendades: 
 
- VI lisas kirjeldatud lõplikku ülevaatust või 
 
- XII lisas kirjeldatud kvaliteedi tagamise süsteemi 
või 
 
- XIV lisas kirjeldatud kvaliteedi tagamise 
süsteemi. 
 
Konstrueerimise ja valmistamise staadiumide 
jaoks mõeldud menetlused ühest küljest ning 
paigaldamise ja katsetamise staadiumide jaoks 
mõeldud menetlused teisest küljest võib teostada 
samal liftil; 
 
ii) juhul, kui lift konstrueeriti vastavalt V lisas 
kirjeldatud EÜ tüübihindamismenetluse läbinud 
näidisliftile, siis see valmistatakse, paigaldatakse 
ja seda katsetatakse, rakendades: 



50 
 

 
- VI lisas kirjeldatud lõplikku ülevaatust või 
 
- XII lisas kirjeldatud kvaliteedi tagamise süsteemi 
või 
 
- XIV lisas kirjeldatud kvaliteedi tagamise 
süsteemi; 
 
iii) juhul, kui lift konstrueeriti vastavalt liftile, mille 
suhtes kohaldati XIII lisale vastavat kvaliteedi 
tagamise süsteemi, millele lisandus juhul, kui 
konstruktsioon ei ole täielikult ühtlustatud 
standarditele vastav, ka konstruktsiooni 
kontrollimine, siis see paigaldatakse ja 
valmistatakse ja seda katsetatakse, rakendades 
lisaks: 
 
- VI lisas kirjeldatud lõplikku ülevaatust või 
 
- kvaliteedi tagamise süsteemi vastavalt XII lisale 
või 
 
- kvaliteedi tagamise süsteemi vastavalt XIV lisale; 
 
iv) läbima teavitatud asutuse poolt teostatava lisas 
X kirjeldatud üksiktoote 
vastavustõendamismenetluse; 
 
v) selle suhtes tuleb kohaldada XIII lisale vastavat 
kvaliteedi tagamise süsteemi, millele peab juhul, 
kui konstruktsioon ei ole täielikult vastavuses 
ühtlustatud standarditega, lisanduma ka 
konstruktsiooni kontrollimine. 
 
Eespoolnimetatud alapunktides i, ii ja iii osutatud 
juhtudel peab konstruktsiooni eest vastutav isik 
varustama valmistamise, paigaldamise ja 
katsetamise eest vastutavat isikut kõikide vajalike 
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dokumentide ja kogu vajaliku informatsiooniga, et 
viimasel oleks võimalik tegutseda täieliku 
turvalisuse olukorras. 
 
3. Kõikidel lõikes 2 osutatud juhtudel: 
 
- kinnitab paigaldaja liftile CE-vastavusmärgise ja 
koostab II lisas loetletud teavet sisaldava 
vastavusdeklaratsiooni, arvestades seejuures 
kasutatud lisas (vastavalt olukorrale VI, X, XII, XIII 
või XIV lisa) antud spetsifikatsioone, 
 
- peab paigaldaja säilitama vastavusdeklaratsiooni 
koopiat kümme aastat alates lifti turule toomise 
kuupäevast, 
 
- võivad komisjon, liikmesriigid ja muud teavitatud 
asutused saada nõude korral paigaldajalt 
vastavusdeklaratsiooni koopia ning lõpliku 
ülevaatuse käigus tehtud katsete aruannete 
koopiad. 
 
4. a) Kui liftid või ohutusseadised kuuluvad muid 
aspekte käsitlevate direktiivide rakendusalasse, 
mis näevad samuti ette CE-vastavusmärgise 
kinnitamise, näitab märgis, et eeldatakse lifti või 
ohutusseadise vastavust ka nende muude 
direktiivide sätetele. 
 
b) Kui aga tootja võib ühe või mitme niisuguse 
direktiivi kohaselt üleminekuaja jooksul valida, 
milliseid nõudeid kohaldada, näitab CE-
vastavusmärgis vastavust siiski ainult nendele 
direktiividele, mida lifti paigaldaja või 
ohutusseadiste tootja on kohaldanud. Niisugusel 
juhul tuleb kohaldatavate direktiivide viiteandmed 
esitada Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud 
kujul liftile või ohutusseadisele lisatavates 
asjakohaste direktiividega ettenähtud 
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dokumentides, märkustes ja juhendites. 
 
5. Kui ei lifti paigaldaja ega ohutusseadise tootja 
ega tema ühenduses registreeritud volitatud 
esindaja ei ole tegutsenud vastavalt eelnevates 
lõigetes kirjeldatud kohustustele, siis kanduvad 
nimetatud kohustused üle sellele, kes lifti või 
ohutusseadise ühenduses turule toob. Samad 
kohustused on ka igal isikul, kes toodab lifti või 
ohutusseadise oma tarbeks. 
 

Artikkel 9 
 
1. Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele nende asutuste nimed, kelle nad 
on määranud teostama artiklis 8 nimetatud 
menetlusi, nende volitustejärgsed eriülesanded ja 
kontrollprotseduurid ja komisjoni poolt neile 
eelnevalt omistatud identifitseerimisnumbrid. 
 
Komisjon avaldab informatiivsel otstarbel 
teavitatud asutuste nimekirja, 
identifitseerimisnumbrid ja volitustejärgsed 
ülesanded Euroopa Ühenduste Teatajas. 
Komisjon tagab antud nimekirja ajakohastamise. 
 
2. Liikmesriigid peavad teavitatud asutuste 
määramisel kohaldama VII lisas sätestatud 
nõudeid. Eeldatakse, et asjakohastes ühtlustatud 
standardites sätestatud määramiskriteeriumidele 
vastavad asutused vastavad VII lisas sätestatud 
nõuetele. 
 
3. Kui asutuse määranud liikmesriik leiab, et 
asutus ei vasta enam VII lisas nimetatud nõuetele, 
peab ta määramise tühistama. Asjakohane 
liikmesriik teatab sellest viivitamatult komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele. 

 
Jah 

 
 
TNVS 3. peatükk 

 

Artikkel 10 Jah   



53 
 

 
1. CE-vastavusmärgis koosneb suurtähtedest 
"CE". Kasutatava märgise näidis on esitatud III 
lisas. 
 
2. CE-vastavusmärgis kinnitatakse selgesti 
eristatavalt ja nähtavalt igale liftikabiinile (vastavalt 
I lisa punktile 5) ning igale IV lisas loetletud 
ohutusseadisele või, kui see ei ole võimalik, siis 
ohutusseadisele lahutamatult kinnitatud etiketile. 
 
3. Tuleb keelata niisuguste märgiste kinnitamine 
liftidele või ohutusseadistele, mida kolmandad 
isikud võivad nende tähenduse ja kuju tõttu CE-
vastavusmärgisega segamini ajada. Muid 
märgiseid võib liftidele või ohutusseadistele 
kinnitada tingimusel, et sellega ei halvendata CE-
vastavusmärgise nähtavust ja loetavust. 
 
4. Ilma artikliga 7 sätestatut kahjustamata: 
 
a) kui liikmesriik teeb kindlaks, et CE-
vastavusmärgis on kinnitatud ebastandardselt, on 
lifti paigaldaja, ohutusseadise tootja või viimase 
ühenduses registreeritud volitatud esindaja 
kohustatud muutma toote CE-vastavusmärgist 
käsitlevatele asjakohastele sätetele vastavaks ja 
lõpetama seaduserikkumise asjaomase liikmesriigi 
kehtestatud tingimustel. 
 
b) kui mittevastavus püsib, peab liikmesriik 
rakendama kõiki vajalikke meetmeid kõnealuse 
ohutusseadise turule toomise piiramiseks, 
nimetatu turule toomise keelamiseks või turult 
kõrvaldamise tagamiseks ning keelama lifti 
kasutamise ja teavitama teisi liikmesriike artikli 7 
lõikes 4 sätestatud korras. 
 

osaliselt TNVS § 5 lg 4 alusel kehtestatav määrus  
+ EL määrus EÜ nr 765/2008  

 
Artikkel sisaldab nii 
otseselt ülevõtmise 
kohustusega kui ka 
tegevusele suunavaid 
sätteid. 

Artikkel 11    
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Kõigis käesoleva direktiivi alusel tehtud otsustes, 
millega piiratakse: 
 
- lifti turule toomist ja/või ekspluatatsiooni andmist 
ja/või kasutamist, 
 
- ohutusseadise turule toomist ja/või 
ekspluatatsiooni andmist, 
 
tuuakse ära täpsed põhjused, millel otsus põhineb. 
Niisugune otsus tehakse asjaomasele poolele 
teatavaks esimesel võimalusel ning teda 
teavitatakse samas ka kõnealuses liikmesriigis 
kehtivate õigusaktide alusel talle võimaldatavatest 
õiguskaitsevahenditest ja tähtaegadest, mida 
niisuguste õiguskaitsevahendite suhtes 
kohaldatakse. 
 

Ei Tegemist on 
haldusmenetlusliku 
üldpõhimõttega.  
 
Iga piirav haldusakt peab 
olema põhjendatud (HMS 
§ 56) 

Artikkel 12 
 
Komisjon rakendab vajalikke meetmeid, et teave 
kõikide käesoleva direktiivi rakendamisega seotud 
asjakohaste otsuste kohta oleks kättesaadav. 
 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega, 
suunatud Komisjonile 

Artikkel 13 
 
Direktiiv 84/528/EMÜ ja direktiiv 84/529/EMÜ 
tunnistatakse kehtetuks alates 1. juulist 1999. 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 

Artikkel 14 
 
Lifti paigaldamist puudutavate aspektide suhtes on 
käesolev direktiiv direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 
lõikes 3 määratletud direktiiv. 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 

Artikkel 15 
 
1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 
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õigusnormid 1. jaanuariks 1997. Liikmesriigid 
teatavad neist viivitamatult komisjonile. 
 
Ülaltoodud meetmete võtmisel kaasavad 
liikmesriigid nimetatud meetmetesse või nende 
ametliku avaldamise korral lisavad neile viite 
käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette 
liikmesriigid. 
 
Liikmesriigid kohaldavad nimetatud meetmeid 
alates 1. juulist 1997. 
 
2. Liikmesriigid lubavad kuni 30. juunini 1999: 
 
- niisuguste liftide turule toomist ja 
ekspluatatsiooni andmist, 
 
- niisuguste ohutusseadiste turule toomist ja 
ekspluatatsiooni andmist, 
 
mis vastavad käesoleva direktiivi vastu võtmise 
kuupäeval nende territooriumil kehtivatele 
sätetele. 
 
3. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva 
direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt 
vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti. 
 

Artikkel 16 
 
Komisjon vaatab mitte hiljem kui 30. juunil 2002 
artikli 6 lõikes 3 nimetatud komiteega 
konsulteerides ja liikmesriikide poolt edastatud 
aruannete alusel üle käesoleva direktiiviga 
kehtestatud menetlused ning esitab vajadusel 
ettepaneku asjakohaste muudatuste 
sisseviimiseks. 
 

ei  Tegemist on direktiivi 
operatiivse sättega 

Artikkel 17 ei  Tegemist on direktiivi 
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Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele. 

operatiivse sättega 

I LISA 
 
LIFTIDE JA OHUTUSSEADISTE 
KONSTRUEERIMISE JA VALMISTAMISEGA 
SEOTUD OLULISED TERVISHOIU- JA 
OHUTUSNÕUDED 

jah  
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 

 

II LISA 
 
EÜ vastavusdeklaratsiooni sisu  

jah  
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 

 

III LISA 
 
CE-VASTAVUSMÄRGIS 

jah  
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus  
 
EL määrus nr 765/2008 

 

IV LISA 
 
ARTIKLI 1 LÕIKES 1 JA ARTIKLI 8 LÕIKES 1 
NIMETATUD OHUTUSSEADISTE NIMEKIRI 

jah  
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 

 

V LISA 
 
EÜ TÜÜBIHINDAMINE 

  
 
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 

 

VI LISA 
 
LÕPLIK ÜLEVAATUS 

  
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 
 

 

VII LISA 
 
MIINIMUMNÕUDED, MILLEGA LIIKMESRIIGID 
PEAVAD ASUTUSTE MÄÄRAMISEL 
ARVESTAMA 

  
TNVS § 28 

 

VIII LISA 
 
TOOTEKVALITEEDI TAGAMINE 

  
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 

 

IX LISA 
 
KVALITEEDI TÄIELIK TAGAMINE 

  
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 

 

X LISA    
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ÜKSIKTOOTE VASTAVUSTÕENDAMINE 

TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 

XI LISA 
 
TÜÜBILE VASTAVUSE MÄÄRAMINE 
JUHUSLIKU KONTROLLIMISE TEEL 

  
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 

 

XII LISA 
 
LIFTIDE TOOTEKVALITEEDI TAGAMINE 

  
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 

 

XIII LISA 
 
LIFTIDE KVALITEEDI TÄIELIK TAGAMINE 

  
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 

 

XIV LISA 
 
TOOTMISKVALITEEDI TAGAMINE 

  
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 
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3. Direktiiv 2000/9/EÜ köisteede kohta 

 

EL norm 
 

Ülevõtmise 
kohustus 

normi sisuliseks rakendamiseks kehtestatavad õigusaktid Kommentaarid 

Direktiiv 2000/9/EÜ köisteede kohta 

Artikkel 1 
 
1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
reisijateveoks ettenähtud köisteede 
suhtes. 
 
2. Reisijateveoks ettenähtud köisteed 
on käesoleva direktiivi tähenduses eri 
komponentidest koosnevad seadmed, 
mis on projekteeritud, toodetud, 
koostatud ja kasutusele võetud 
inimeste teise kohta toimetamiseks. 
 
Neid püsivalt paigaldatud köisteid 
kasutatakse inimeste teise kohta 
toimetamiseks sõiduki või 
vedamisseadmega, kusjuures 
jõuülekanne toimub piki liikumissuunda 
paigaldatud trosside abil. 
 
3. Asjaomased köisteed on: 
 
a) köisraudteed ja teised seadmed, kus 
ratastel või muudel 
riputusmehhanismidel liikuvaid 
sõidukeid veetakse ühe või mitme 
trossi abil; 
 
b) köissõidukid, mille kabiini tõstetakse 
ja/või liigutatakse ühe või mitme 
kandetrossi abil; siia kuuluvad ka 
gondlid ja isteliftid; 
 

 
Jah 

 
1) EhS § 107 lg 1 
 
 
 
 
 
2) EhS § 108 lg 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) EhS § 108 lg 4 
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c) vedamisliftid, mille puhul vastava 
varustusega kasutajaid veetakse trossi 
abil. 
 
4. Käesolevat direktiivi kohaldatakse: 
 
- seadmete suhtes, mis on ehitatud ja 
kasutusele võetud alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest, 
 
- alamsüsteemide ja ohutusseadiste 
suhtes, mis viiakse turule alates 
käesoleva direktiivi jõustumisest. 
 
Käesolev direktiiv käsitleb 
ühtlustamissätteid, mis on vajalikud ja 
piisavad, et tagada artikli 3 lõikes 1 
nimetatud oluliste nõuete täitmine. 
 
Kui olemasolevate seadmestike 
põhiparameetritesse, 
alamsüsteemidesse või 
ohutusseadistesse tehakse muudatusi, 
mille tõttu kõnealune liikmesriik nõuab 
nende kasutuselevõtuks uut luba, 
peavad need muudatused ja nende 
mõju kogu seadmestikule vastama 
artikli 3 lõikes 1 nimetatud olulistele 
nõuetele. 
 
5. Käesolevas määruses kasutatakse 
järgmisi mõisteid: 
 
seadmestik : kogu püsivalt paigaldatud 
süsteem, mis koosneb I lisas nimetatud 
infrastruktuurist ja alamsüsteemidest; 
spetsiaalselt iga seadmestiku jaoks 
projekteeritud ja kohapeal paigaldatud 
infrastruktuur koosneb asendiplaanist, 

 
 
 
 
 
 
4) EhS § 109 lg 2 + TNVS § 5 lg 4 alusel kehtestatav määrus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) TNVS §5 lg 4 + EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 
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andmetest süsteemi kohta, tarindi 
struktuurist ja teistest struktuuridest 
ulatuses, mis on vajalikud seadmestiku 
ehitamiseks ja käitamiseks, kaasa 
arvatud vundamendid, 
 
ohutusseadis : põhiseadis või 
põhiseadiste kogum, seadmestiku 
alamkoost või kogukoost ja iga seade, 
mis ohutuse tagamiseks on lülitatud 
seadmestiku koosseisu ja 
ohutusanalüüsis identifitseeritud ning 
mille töökindluse puudumine ohustab 
inimeste - kasutajate, käitajate või 
kolmandate isikute - ohutust või tervist, 
 
peatöövõtja : füüsiline isik või juriidiline 
isik, kelle ülesandel seadmestik 
ehitatakse, 
 
käitamisega seotud tehnilised 
tingimused : tehnilised sätted ja 
meetmed, mis mõjutavad 
projekteerimist ja ehitamist ning mis on 
seadmestiku ohutuks käitamiseks 
vältimatud, 
 
hooldusega seotud tehnilised 
tingimused : tehnilised sätted ja 
meetmed, mis mõjutavad 
projekteerimist ja ehitamist ning mis on 
seadmestiku ohutut käitamist tagavaks 
hoolduseks vältimatud. 
 
6. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
järgmiste seadmestike suhtes: 
 
- liftid direktiivis 95/16/EÜ [10] 
määratletud tähenduses, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) EhS § 107 lg 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) seadustiku vastava peatüki 
kohaldamisala on laiem kui köistee 
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- tavapärase konstruktsiooniga 
köistrammid, 
 
- põllumajanduses kasutatavad 
seadmestikud, 
 
- püsivalt paigaldatud või mobiilsed 
köisteed laadaplatsil ja/või 
lõbustuspargis, mis on ette nähtud 
meelelahutuslikul eesmärgil 
kasutamiseks ja mida ei kasutata 
inimeste veoks, 
 
- kaevanduses kasutatavad 
seadmestikud või tööstuslikul otstarbel 
kasutatavad püsivalt paigaldatud 
seadmestikud, 
 
- köisparvlaevad, 
 
- hammasraudteed, 
 
- kettülekandega seadmestikud. 
 

 
 

direktiivi kohaldamisala.  Konkreetsete 
nõuete kehtestamisel arvestatakse 
sellega. 
 
 
 
 

Artikkel 2 
 
1. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira muude ühenduse direktiivide 
kohaldamist, kuigi käesolevas 
direktiivis ettenähtud oluliste nõuete 
täitmisel võib osutuda vajalikuks 
kohaldada selleks otstarbeks 
vastuvõetud Euroopa tehnilisi 
erikirjeldusi. 
 
2. Euroopa tehniline kirjeldus — ühine 
tehniline kirjeldus, Euroopa tehniline 
kinnitus või Euroopa standardi 

 
Ei 

- Tegemist on operatiivse sättega. 
Mõned selle elemendid on siiski ka 
siseriiklikkuse õigusesse üle võetud. 
Näiteks TNVS § 41 – harmoneeritud 
standarditega seonduv regulatsioon. 
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ülevõtnud siseriiklik standard. 
 
3. Viited Euroopa tehnilistele 
kirjeldustele, mis võivad olla direktiivis 
93/38/EMÜ määratletud tähenduses 
ühised tehnilised kirjeldused või 
Euroopa tehnilised kinnitused või 
Euroopa standardi ülevõtnud 
siseriiklikud standardid, avaldatakse 
Euroopa Ühenduste Teatajas. 
 
4. Liikmesriigid avaldavad viited 
Euroopa ühtlustatud standardi 
ülevõtnud siseriiklike standardite kohta. 
 
5. Kui Euroopa ühtlustatud standardit ei 
ole, võtavad liikmesriigid vajalikke 
meetmeid, et teavitada 
asjassepuutuvaid isikuid nendest 
kehtivatest standarditest ja tehnilistest 
kirjeldustest, mida peetakse oluliseks 
või kasulikuks, et tagada artikli 3 lõikes 
1 nimetatud oluliste nõuete asjakohane 
ülevõtmine. 
 
6. Euroopa tehniliste kirjelduste või 
muude standardite täiendamiseks 
vajalikud tehnilised kirjeldused ei tohi 
ohustada artikli 3 lõikes 1 nimetatud 
oluliste nõuete täitmist. 
 
7. Kui liikmesriik või komisjon leiab, et 
lõikes 2 nimetatud Euroopa tehniline 
kirjeldus ei vasta täielikult artikli 3 
lõikes 1 nimetatud olulistele nõuetele, 
esitab komisjon või asjaomane 
liikmesriik küsimuse koos 
põhjendustega artiklis 17 nimetatud 
komiteele. Komitee edastab oma 



63 
 

arvamuse viivitamata. 
 
Komitee arvamuse alusel ja Euroopa 
ühtlustatud standardi puhul pärast 
direktiivi 98/34/EÜ alusel moodustatud 
komiteega konsulteerimist teatab 
komisjon liikmesriikidele, kas 
kõnealused Euroopa tehnilised 
kirjeldused tuleb lõikes 3 nimetatud 
avaldatud teatest välja võtta või mitte. 
 

Artikkel 3 
 
1. Seadmestikud ja nende 
infrastruktuur, alamsüsteemid ja 
seadmestiku ohutusseadised peavad 
vastama II lisas ettenähtud ja nende 
suhtes kohaldatavatele olulistele 
nõuetele. 
 
2. Kui siseriiklik standard, mis on üle 
võtnud Euroopa ühtlustatud standardi 
ja mille kohta on viide avaldatud 
Euroopa Ühenduste Teatajas, vastab II 
lisas ettenähtud olulistele 
ohutusnõuetele, loetakse nimetatud 
standardi kohaselt paigaldatud 
seadmestikud ja nende infrastruktuur, 
alamsüsteemid ja seadmestiku 
ohutusseadised asjakohastele 
olulistele nõuetele vastavaks. 
 

Jah  
1) TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus. 
 
 
 
 
 
 
2) TNVS § 41 lg 2  

 

Artikkel 4 
 
1. Peatöövõtja või tema volitatud 
esindaja taotlusel peab kõikide 
kavandatud seadmestike kohta tegema 
III lisa kohase ohutusanalüüsi, milles 
vaadeldakse kõiki süsteemi ja selle 

 
 
 
Jah 
 

 
 
EhS § 111 lg 2 
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ümbrusega seotud projekteerimise, 
ehitamise ja kasutuselevõtu 
ohutusaspekte ning mille abil on 
võimalik eelnevate kogemuste põhjal 
kindlaks teha riskid, mis kasutamisel 
võivad tekkida. 
 
2. Ohutusanalüüsi alusel koostatakse 
ohutusaruanne, milles esitatakse 
soovitused nende riskidega 
toimetulemiseks kavandatud meetmete 
kohta ning millele lisatakse 
ohutusseadiste ja alamsüsteemide 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse 
vastavalt vajadusele II või III peatüki 
sätteid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EhS § 111 lg 2 
 
 
 
 
 
EhS § 111 lg 3 

Artikkel 5 
 
1. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid selle tagamiseks, et 
ohutusseadised: 
 
- viiakse turule üksnes siis, kui need 
võimaldavad ehitada seadmestikke, 
mis vastavad artikli 3 lõikes 1 
nimetatud olulistele nõuetele, 
 
- võetakse kasutusele ainult siis, kui 
need võimaldavad ehitada 
seadmestikke, mis ei sea ohtu inimeste 
tervist ega ohutust või vara, kui need 
paigaldatakse nõuetekohaselt ja neid 
hooldatakse korralikult ning 
kasutatakse ettenähtud otstarbel. 
 
2. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide õigust sätestada 
kooskõlas asutamislepinguga nõudeid, 
mida nad peavad vajalikuks, et tagada 

jah  
 
TNVS § 5  ja lg 4 alusel kehtestatav määrus 
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inimeste ja eelkõige töötajate kaitstus 
kõnealuste seadmete kasutamise 
korral, tingimusel et seadmestikke ei 
muudeta käesolevas direktiivis 
täpsustamata viisil. 
 

Artikkel 6 
 
Liikmesriigid ei saa käesoleva direktiivi 
alusel keelata, piirata ega takistada 
seadmestikes kasutatavate 
ohutusseadiste saatmist oma 
siseturule, kui need seadised vastavad 
käesoleva direktiivi sätetele. 

 
jah 

 
 
TNVS § 5 

 
 
Keelata saab vaid siis kui nõuetele ei 
vasta 

Artikkel 7 
 
1. Liikmesriigid loevad kõikidele 
käesoleva direktiivi asjakohastele 
sätetele vastavaks artikli 4 lõikes 2 
nimetatud ohutusseadiseid, millel on IX 
lisas esitatud CE-vastavusmärgis ja 
millele on lisatud IV lisas ettenähtud 
vastavusdeklaratsioon. 
 
2. Enne ohutusseadise turuleviimist 
peab tootja või tema ühenduses 
registrisse kantud volitatud esindaja: 
 
a) esitama ohutusseadise V lisa 
kohaseks vastavushindamiseks ja 
 
b) kinnitama ohutusseadisele CE-
vastavusmärgise ja koostama 
ohutusseadisele IV lisa kohase EÜ 
vastavusdeklaratsiooni otsuses 
93/465/EMÜ sätestatud moodulite 
alusel. 
 
3. Ohutusseadise 

 
 
Jah 

 
 
TNVS §5 lg 4 alusel kehtestatav määrus 
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vastavushindamismenetluse viib läbi 
tootja või tema ühenduses registrisse 
kantud volitatud esindaja taotlusel 
artiklis 16 nimetatud teavitatud asutuse 
poolt selleks otstarbeks määratud 
asutus. 
 
4. Kui ohutusseadised kuuluvad teisi 
aspekte käsitlevate direktiivide 
rakendusalasse, mis näevad samuti 
ette CE-vastavusmärgise kinnitamist, 
näitab märgis, et eeldatakse 
ohutusseadiste vastavust ka nende 
direktiivide sätetele. 
 
5. Kui tootja ega tema ühenduses 
registrisse kantud volitatud esindaja ei 
ole täitnud lõigetes 1-4 sätestatud 
kohustusi, läheb nende kohustuste 
täitmine üle isikule, kes 
ohutusseadised ühenduses turule viib. 
Samad kohustused on ka igal isikul, 
kes valmistab ohutusseadiseid oma 
tarbeks. 
 

Artikkel 8 
 
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et tagada I lisas määratletud 
tähenduses alamsüsteemide 
turuleviimine ainult siis, kui need 
võimaldavad ehitada seadmestikke, 
mis vastavad artikli 3 lõikes 1 
nimetatud olulistele nõuetele. 
 

Jah  
 
TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus 

 

Artikkel 9 
 
Liikmesriigid ei saa käesoleva direktiivi 
alusel keelata, piirata ega takistada 

 
jah 

 
 
TNVS § 5 ja selle lõike 4 alusel kehtestatav määrus 

 
 
Kui vastab nõuetele, siis ei saagi 
keelata ja pole ka põhjust 
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seadmestikes kasutatavate 
alamsüsteemide saatmist oma 
siseturule, kui need seadised vastavad 
käesoleva direktiivi sätetele. 

Artikkel 10 
 
1. Liikmesriigid loevad I lisas 
määratletud tähenduses 
alamsüsteeme, millega on kaasas VI 
lisa näidise kohane EÜ 
vastavusdeklaratsioon ja käesoleva 
artikli lõikes 3 ettenähtud tehniline 
dokumentatsioon, artikli 3 lõikes 1 
nimetatud olulistele nõuetele 
vastavaks. 
 
2. EÜ alamsüsteemide 
kontrollmenetluse viib läbi tootja või 
tema ühenduses registrisse kantud 
volitatud esindaja taotlusel või kui neid 
ei ole, siis kõnealuse alamsüsteemi 
turule viiva füüsilise või juriidilise isiku 
taotlusel artiklis 16 nimetatud teavitatud 
asutus, kelle tootja või tema volitatud 
esindaja või eespool nimetatud isik 
selleks otstarbeks välja on valinud. EÜ 
vastavusdeklaratsiooni koostab tootja 
või tema volitatud esindaja või eespool 
nimetatud isik VII lisa kohase EÜ 
hindamise alusel. 
 
3. Teavitatud asutus koostab VII lisa 
kohase EÜ hindamistõendi ning sellele 
lisatud tehnilise dokumentatsiooni. 
Tehniline dokumentatsioon peab 
sisaldama kõiki alamsüsteemiga 
seotud vajalikke dokumente ja 
vajaduse korral kõiki dokumente, mis 
tõestavad ohutusseadiste vastavust. 

jah  
 
TNVS § 5 ja selle lg 4 alusel kehtestatud määrus 
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See peab sisaldama ka kõiki 
asjakohaseid andmeid 
kasutustingimuste, kasutuspiirangute ja 
hooldusjuhiste kohta. 
 

Artikkel 11 
 
1. Iga liikmesriik kehtestab menetlused, 
mille kohaselt antakse luba selle 
territooriumil asuvate seadmestike 
ehitamiseks ja kasutuselevõtuks. 
 
2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid ja määravad kindlaks 
menetlused, millega tagatakse, et 
liikmesriikide territooriumil ehitatavate 
seadmestike ohutusseadised või I lisas 
nimetatud alamsüsteemid 
paigaldatakse ja võetakse kasutusele 
ainult siis, kui need võimaldavad 
ehitada seadmestikke, mis ei ohusta 
inimeste tervist ega ohutust või vara, 
kui need paigaldatakse nõuetekohaselt 
ja neid hooldatakse korralikult ning 
kasutatakse ettenähtud otstarbel. 
 
3. Kui liikmesriik leiab, et 
ohutusseadise või I lisas nimetatud 
alamsüsteemi projekteerimisel või 
ehitamisel on kasutatud innovatiivset 
lähenemisviisi, võtab ta vajalikke 
meetmeid ja võib kehtestada 
eritingimused nende seadmestike 
ehitamise ja kasutuselevõtu kohta, 
milles niisuguseid innovatiivseid 
seadiseid või alamsüsteeme 
kavatsetakse kasutada. Liikmesriik 
teavitab viivitamata komisjoni nendest 
eritingimustest ja põhjendustest. 

 
 
Jah 

 
 
EhS § 110  
 
EhS § 12 ja  lg 4 alusel kehtestatav määrus 
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Komisjon suunab küsimuse viivitamata 
artiklis 17 ettenähtud komiteele. 
 
4. Liikmesriigid võtavad kõik 
asjakohased meetmed, et tagada, et 
seadmestikud ehitatakse ja võetakse 
kasutusele ainult siis, kui nende 
projekteerimisel ja ehitamisel on 
tagatud artikli 3 lõikes 1 nimetatud 
oluliste nõuete täitmine. 
 
5. Lõikes 1 nimetatud sätete alusel ei 
saa liikmesriigid keelata, piirata või 
takistada ohutusseadiste ja I lisas 
nimetatud alamsüsteemide vaba 
liikumist, kui nendele on lisatud EÜ 
vastavusdeklaratsioon artikli 7 või artikli 
10 tähenduses. 
 
6. Peatöövõtja või tema volitatud 
esindaja peab esitama ohutusseadiste 
ja I lisas nimetatud alamsüsteemidega 
seotud ohutusanalüüsi, EÜ 
vastavusdeklaratsiooni ja neile lisatud 
tehnilise dokumentatsiooni 
seadmestiku heakskiitmise eest 
vastutavale asutusele ning nende 
koopiad hoitakse seadmestiku juures. 
 
7. Liikmesriigid peavad tagama, et 
ohutusanalüüs, ohutusaruanne ja 
tehniline dokumentatsioon on olemas 
ning need sisaldavad kõiki 
seadmestiku omadustega seotud 
dokumente ja vajaduse korral kõiki 
dokumente, mis tõestavad 
ohutusseadiste ja I lisas nimetatud 
alamsüsteemide vastavust. Lisaks 
sellele peavad olema dokumendid, 
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milles on esitatud vajalikud tingimused, 
kaasa arvatud kasutamispiirangud, ja 
täielikud andmed korrashoiu, remondi, 
reguleerimise ja hoolduse kohta. 
 

Artikkel 12 
 
Ilma et see piiraks muude 
õigusnormide kohaldamist, ei saa 
liikmesriigid keelata, piirata või 
takistada oma territooriumil nende 
seadmestike ehitamist ja kasutusele 
võtmist, mis vastavad käesolevale 
direktiivile. 

Jah EhS § 11 lg 4 ja TNVS § 5 lg 4 alusel kehtestatud määrus  Keelata saab vaid siis, kui nõuetele ei 
vasta 

Artikkel 13 
 
Liikmesriigid tagavad, et seadmestikku 
kasutatakse ainult niikaua, kuni ta 
vastab ohutusanalüüsis ettenähtud 
tingimustele. 
 

Jah EhS § 112   

Artikkel 14 
 
1. Kui liikmesriik tuvastab, et turule 
viidud ja sihtotstarbeliselt kasutatav 
CE-vastavusmärgisega ohutusseadis 
või artikli 10 lõikes 1 nimetatud EÜ 
vastavusdeklaratsiooniga ja 
sihtotstarbeliselt kasutatav 
alamsüsteem võib seada ohtu inimeste 
ohutuse, tervise või vara, võtab ta 
vajalikke meetmeid, et piirata seadise 
või alamsüsteemi kasutustingimusi või 
keelata selle kasutamine. 
 
Asjaomased liikmesriigid teatavad 
komisjonile viivitamata kõikidest 
sellistest meetmetest, põhjendades 
oma otsust ja täpsustades, kas 

ei  Tegemist on järelevalve tegemise 
kohustust sätestava artikliga.  
Nõuete kehtestamise puhul laieneb 
nende nõuete täitmise kontrollimise 
kohustus üldiselt.  Eesti õiguses ei pea 
sõnaselgelt välja ütlema, et ka liftide 
suhtes kehtestatu nõuete üle tuleb teha 
järelevalvet. 
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nõuetele mittevastavus tuleneb: 
 
a) artikli 3 lõikes 1 nimetatud oluliste 
nõuete täitmata jätmisest; 
 
b) artikli 2 lõikes 2 nimetatud Euroopa 
tehniliste kirjelduste ebaõigest 
kohaldamisest, kui neid tehnilisi 
kirjeldusi kohaldatakse; 
 
c) artikli 2 lõikes 2 nimetatud Euroopa 
tehniliste kirjelduste puudustest. 
 
2. Komisjon konsulteerib asjaosalistega 
esimesel võimalusel. Kui komisjon 
leiab pärast sellist nõupidamist, et: 
 
- meetmed on põhjendatud, teatab ta 
sellest viivitamata meetmed võtnud 
liikmesriigile ja teistele liikmesriikidele; 
kui lõikes 1 nimetatud otsus põhineb 
Euroopa tehniliste kirjelduste 
puudustel, algatab komisjon pärast 
asjaomaste isikutega konsulteerimist 
artikli 2 lõikes 7 nimetatud menetluse, 
kui otsuse teinud liikmesriik kavatseb 
oma otsuse juurde jääda, 
 
- ohutusseadisega seotud meetmed on 
põhjendamatud, teavitab ta sellest 
viivitamata tootjat või tema ühenduses 
registrisse kantud volitatud esindajat ja 
meetmed võtnud liikmesriiki, 
 
- alamsüsteemiga seotud meetmed on 
põhjendamatud, teavitab ta sellest 
viivitamata tootjat või tema ühenduses 
registrisse kantud volitatud esindajat 
või nende puudumisel alamsüsteemi 
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turule viinud füüsilist või juriidilist isikut 
ja meetmed võtnud liikmesriiki. 
 
3. Kui leitakse, et CE-
vastavusmärgisega ohutusseadis ei 
vasta nõuetele, võtab pädev liikmesriik 
asjakohaseid meetmeid selle vastu, 
kes on märgise seadisele kinnitanud ja 
koostanud EÜ vastavusdeklaratsiooni, 
ning teavitab sellest komisjoni ja teisi 
liikmesriike. 
 
4. Kui leitakse, et EÜ 
vastavusdeklaratsiooniga alamsüsteem 
ei vasta nõuetele, võtab pädev 
liikmesriik asjakohaseid meetmeid selle 
vastu, kes on koostanud EÜ 
vastavusdeklaratsiooni, ning teavitab 
sellest komisjoni ja teisi liikmesriike. 
 
5. Komisjon tagab, et liikmesriikidele 
teatatakse selle menetluse tulemusest. 
 

Artikkel 15 
 
Kui liikmesriik leiab, et heakskiidetud 
seadmestik, mida kasutatakse 
sihtotstarbeliselt, võib ohustada 
inimeste ohutust, tervist või vara, võtab 
ta vajalikke meetmeid, et piirata 
seadmestiku kasutustingimusi või 
keelata selle kasutamine. 
 

ei  Sisuliselt sätestab artikkel järelevalve 
kohustuse.  Kui tuvastatakse nõuetele 
mittevastavus, tuleb rakendada 
piiravaid meetmeid. See on 
korrakaitselise järelevalve sisu ja ei 
vaja spetsiifilist ülekordamist. 

Artikkel 16 
 
1. Liikmesriigid teatavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele asutused, kes 
vastutavad artiklis 7 ja artiklis 10 
nimetatud vastavushindamismenetluse 

jah  
TNVS 3. peatükk 
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läbiviimise eest, märkides iga asutuse 
pädevusvaldkonna. Komisjon annab 
neile tunnusnumbrid. Komisjon avaldab 
Euroopa Ühenduste Teatajas 
teavitatud asutuste nimekirja koos 
nende tunnusnumbrite ja 
pädevusvaldkondadega ning tagab 
nende nimekirjade ajakohastamise. 
 
2. Liikmesriigid peavad teavitatud 
asutuste hindamisel kohaldama VIII 
lisas sätestatud tingimusi. Eeldatakse, 
et asutused, kes vastavad 
asjakohastes Euroopa ühtlustatud 
standardites sätestatud 
hindamiskriteeriumidele, vastavad VIII 
lisas sätestatud kriteeriumidele. 
 
3. Asutusest teavitanud liikmesriik peab 
oma määramise tühistama, kui ta leiab, 
et asutus ei vasta enam VIII lisas 
nimetatud kriteeriumidele. Ta teatab 
sellest viivitamata komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele. 
 
4. Vajaduse korral kooskõlastatakse 
teavitatud asutuste tegevus artikli 17 
kohaselt. 
 

Artikkel 17 
 
1. Komisjoni abistab komitee. 
 
2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle 
artiklis 8 sätestatut. 
 
3. Komitee koostab oma töökorra. 

ei  Tegemist on direktiivi operatiivse 
sättega ja ei vaja ülevõtmist 
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Artikkel 18 
 
1. CE-vastavusmärgis koosneb 
tähtedest CE. Kasutatava märgise 
näidis on esitatud IX lisas. 
 
2. CE-vastavusmärgis kinnitatakse 
selgelt eristatavalt ja nähtavalt igale 
ohutusseadisele, või kui see ei ole 
võimalik, siis etiketile, mis on seadisele 
lahutamatult kinnitatud. 
 
3. Tuleb keelata selliste märgiste 
kinnitamine ohutusseadistele, mida 
kolmandad isikud võivad nende 
tähenduse ja kuju tõttu segamini ajada 
CE-vastavusmärgisega. Muid 
märgiseid võib ohutusseadistele 
kinnitada tingimusel, et sellega ei 
halvendata CE-vastavusmärgise 
nähtavust ja loetavust. 
 
4. Ilma et see piiraks artikli 14 
kohaldamist: 
 
a) kui liikmesriik teeb kindlaks, et CE-
vastavusmärgis on kinnitatud 
põhjendamatult, on ohutusseadise 
tootja või viimase ühenduses 
registrisse kantud volitatud esindaja 
kohustatud muutma toote CE-
vastavusmärgise asjakohastele 
sätetele vastavaks ja lõpetama 
seaduserikkumise selle liikmesriigi 
kehtestatud tingimustel; 
 
b) kui mittevastavus püsib, peab 
liikmesriik võtma kõik vajalikud 

jah  
TNVS § 5 lg 4 alusel kehtestatud määrus 
 + EL määrus EÜ nr 765/2008 
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meetmed selleks, et piirata kõnealuse 
ohutusseadise turuleviimist, 
turuleviimine keelata või tagada toote 
turult kõrvaldamine artiklis 14 
sätestatud korras. 
 

Artikkel 19 
 
Igas käesoleva direktiivi alusel 
vastuvõetud otsuses, millega piiratakse 
ohutusseadiste või seadmestiku 
alamsüsteemi kasutamist või nende 
turule viimist, märgitakse asjaolud, 
millel see otsus põhineb. Sellisest 
otsusest teatatakse esimesel 
võimalusel asjaosalisele, kellele 
teatatakse samal ajal ka kõnealuses 
liikmesriigis kehtivate õigusaktide 
alusel talle võimaldatavatest 
õiguskaitsevahenditest ja tähtaegadest, 
mida selliste õiguskaitsevahendite 
suhtes kohaldatakse. 
 

ei  Tegemist on haldusmenetlusliku 
üldpõhimõttega.  HMS § 56 

Artikkel 20 
 
Seadmestikud, millele on antud 
kasutusluba enne käesoleva direktiivi 
jõustumist, kuid mille ehitamine ei ole 
veel alanud, peavad vastama 
käesoleva direktiivi sätetele, kui 
liikmesriigid ei ole oma põhjendusi 
esitades otsustanud teisiti ja kui 
tagatakse kaitstuse sama kõrge tase. 
 

ei  Tegemist on direktiivi 
üleminekusättega. Tänasel hetkel ei 
ole see enam asjakohane. 

Artikkel 21 
 
1. Liikmesriigid võtavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid vastu ja avaldavad need 

ei  Tegemist on direktiivi operatiivse 
sättega ja see konkreetselt ei vaja 
siseriikliku õigusse ülevõtmist. 
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hiljemalt 3. mail 2002. Liikmesriigid 
teatavad neist viivitamata komisjonile. 
 
Kui liikmesriigid need meetmed vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse 
meetmetesse või nende meetmete 
ametliku avaldamise korral nende 
juurde viite käesolevale direktiivile. 
Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid. 
 
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetud 
siseriiklike õigusnormide teksti. 
 
3. Liikmesriigid lubavad käesoleva 
direktiivi jõustumisest alates nelja aasta 
jooksul: 
 
- niisuguste seadmestike ehitamist ja 
käitamist 
 
- ning alamsüsteemide ning 
ohutusseadiste turuleviimist, 
 
mis vastavad käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeval nende 
territooriumil kehtivatele sätetele. 
 
4. Komisjon esitab hiljemalt 3. mail 
2004 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva direktiivi 
rakendamise aruande, eelkõige artikli 1 
lõike 6 ja artikli 17 kohta, vajaduse 
korral koos vajalike 
muudatusettepanekutega. 
 

Artikkel 22 
 

ei  Tegemist on direktiivi operatiivse 
sättega 
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Käesolev direktiiv jõustub Euroopa 
Ühenduste Teatajas avaldamise 
päeval. 

Artikkel 23 
 
Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele. 

ei  Tegemist on direktiivi operatiivse 
sättega 

I LISA 
 
SEADMESTIKU ALAMSÜSTEEMID 

jah TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus  

II LISA 
 
OLULISED NÕUDED 

 TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus  

III LISA 
 
OHUTUSANALÜÜS 

 EhS §111 lg 3 alusel kehtestatav määrus  

IV LISA 
 
OHUTUSSEADISED: EÜ 
VASTAVUSDEKLARATSIOON 

 TNVS § 5 lg 4 ja EhS § 11 lg 4 alusel kehtestatav määrus  

V LISA 
 
OHUTUSSEADISED: 
VASTAVUSHINDAMINE 

 TNVS § 5 lg 4 alusel kehtestatav määrus  

VI LISA 
 
ALAMSÜSTEEMID: EÜ 
VASTAVUSDEKLARATSIOON 

 TNVS § 5 lg 4 alusel kehtestatav määrus  

VII LISA 
 
ALAMSÜSTEEMID: 
VASTAVUSHINDAMINE 

 TNVS § 5 lg 4 alusel kehtestatav määrus  

VIII LISA 
 
MIINIMUMNÕUDED, MIDA 
LIIKMESRIIGID PEAVAD ASUTUSTE 
MÄÄRAMISEL ARVESSE VÕTMA 

 TNVS § 28  

IX LISA  TNVS § 5 lg 4 alusel kehtestatav määrus  
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CE-VASTAVUSMÄRGIS 

 
EL määrus EÜ nr 765/2008 

    

 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/54/EÜ, 29. aprill 2004, tunnelite miinimumohutusnõuete kohta üleeuroopalises teedevõrgus 
 

EL-i õigusakti norm EL-i õigusakti 
normi 
ülevõtmise 
kohustus 

EL-i õigusakti normi sisuliseks rakendamiseks 
kehtestatavad riigisisesed õigusaktid 

Kommentaarid  

Artikkel, lõige, punkt Jah, ei, 
valikuline 

Paragrahv, lõige, punkt Pealkiri   

Artikkel 1-20 jah § 120 ehitusseadustik Seaduse kohaselt üle 500 meetri 
pikkuste tunnelite ehitamisele tuleb 
lähtuda  direktiivi 2004/54/EÜ nõuetest 
ning vajadusel võib majandus- ja 
kommunikatsiooniminister kinnitada 
täiendavad nõuded. Eesti ei ole üle 500 
meetriseid tunneleid ning pikema aja 
jooksul ei ole kavas Eestis ehitada üle 
500 meetriseid tunneleid. 

 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ, 19. november 2008, maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta 
 

EL-i õigusakti norm EL-i 
õigusakti 
normi 
ülevõtmise 
kohustus 

EL-i õigusakti normi sisuliseks rakendamiseks kehtestatavad 
riigisisesed õigusaktid 

Kommentaarid  

Artikkel, lõige, punkt Jah, ei, 
valikuline 

Paragrahv, lõige, 
punkt 

Pealkiri   

Artikkel 1 Jah § 127 lg 1 ehitusseadustik  
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Artikkel 2 Ei   Tegemist on direktiivis kasutatavate 
mõistetega 

     

Artikkel 3 Jah  Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 
liiklusohutusele avalduva mõju hindamise 
tingimused ja nõuded mõju hindamisele 

 

Artikkel 4 Jah  Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 
liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja 
nõuded auditi tegemisele 

 

Artikkel 5 Jah  Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 
tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded 
tee ohutuse määramisele 

 

Artikkel 6 Jah  Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 
tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded 
tee ohutuse kontrollimisele 

 

Artikkel 7 Jah  Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 
tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded 
tee ohutuse määramisele 

 



80 
 

Artikkel 8 Jah   Direktiivi kohased suunised on 
rakendatud 

Artikkel 9 Jah  Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 
liikluse ohutustehnika ja õnnetuste 
analüüsimise koolituskursuse õppekava 

 

Artikkel 10 Ei   Artikkel suunatud komisjonile 

Artikkel 11-13 Ei   Artikkel suunatud komisjonile 

Artikkel 10 Jah   Direktiiv on rakendatud 

 
1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/52/EÜ, 29. aprill 2004, ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta 

 

EL-i õigusakti norm EL-i 
õigusakti 
normi 
ülevõtmise 
kohustus 

EL-i õigusakti normi sisuliseks rakendamiseks kehtestatavad 
riigisisesed õigusaktid 

Kommentaarid  

Artikkel, lõige, punkt Jah, ei, 
valikuline 

Paragrahv, lõige, 
punkt 

Pealkiri   

Artikkel 1-8 jah § 30 p 7 ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse 
rakendamise seadus 

Eesti teedel ei koguta teemaksu. Kui 
teemaksu hakatakse koguma, tuleb 
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maksu kogumisel lähtuda 
liiklusseadusest. 

 
 


	2. Direktiiv 95/16/EÜ Liftide kohta
	3. Direktiiv 2000/9/EÜ köisteede kohta

