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S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatehokkuus 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohtaDirektiivi 2012/27/EU 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 

yhteinen kehys energiatehokkuuden 

edistämistä koskeville toimenpiteille 

unionissa, jotta varmistetaan, että unionin 

vuodeksi 2020 asettamat 

energiatehokkuutta koskevat 20 prosentin 

yleistavoitteet ja vuodeksi 2030 asettamat 

30 prosentin sitovat yleistavoitteet 

saavutetaan, ja jotta valmistellaan 

energiatehokkuuden lisäparannuksia tuon 

määräajan jälkeen. Siinä vahvistetaan 

säännöt, joiden tarkoituksena on poistaa 

energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 

markkinahäiriöitä, jotka haittaavat energian 

toimitusten ja käytön tehokkuutta, sekä 

säädetään ohjeellisten kansallisten 

energiatehokkuustavoitteiden ja -panosten 

asettamisesta vuodeksi 2020 ja 2030. 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 

yhteinen kehys energiatehokkuuden 

edistämistä koskeville toimenpiteille 

unionissa, jotta varmistetaan, että unionin 

vuodeksi 2020 asettamat 

energiatehokkuutta koskevat 20 prosentin 

yleistavoitteet ja vuodeksi 2030 asettamat 

30 prosentin sitovat yleistavoitteet 

saavutetaan, ja jotta valmistellaan 

energiatehokkuuden lisäparannuksia tuon 

määräajan jälkeen. Siinä vahvistetaan 

säännöt, joiden tarkoituksena on poistaa 

energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 

markkinahäiriöitä, jotka haittaavat energian 

toimitusten ja käytön tehokkuutta, sekä 

säädetään ohjeellisten kansallisten 

energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 

vuodeksi 2020 ja kansallisten 

energiatehokkuustavoitteiden, joiden on 

oltava sitovia, asettamisesta vuodeksi 
2030. 

  

Or. en 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Kunkin jäsenvaltion on asetettava 

ohjeelliset kansalliset 

energiatehokkuuspanokset 1 artiklan 1 

kohdassa tarkoitetun unionin vuoden 2030 

tavoitteen saavuttamiseksi [energiaunionin 

hallinnasta] annetun asetuksen (EU) 

XX/20XX [4] ja [6] artiklan mukaisesti. 

Näitä panoksia asettaessaan jäsenvaltioiden 

on otettava huomioon, että unionin 

energiankulutus vuonna 2030 saa olla 

enintään 1 321 Mtoe primäärienergiaa ja 

enintään 987 Mtoe loppuenergiaa. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 

panoksista komissiolle osana yhdennettyjä 

kansallisia energia- ja 

ilmastosuunnitelmiaan [energiaunionin 

hallinnasta] annetun asetuksen (EU) 

XX/20XX [3] ja [7]–[11] artiklassa 

säädetyn menettelyn mukaisesti. 

4. Kunkin jäsenvaltion on asetettava 

sitovat kansalliset 

energiatehokkuustavoitteet 1 artiklan 1 

kohdassa tarkoitetun unionin vuoden 2030 

tavoitteen saavuttamiseksi [energiaunionin 

hallinnasta] ja annetun asetuksen (EU) 

XX/20XX [4] ja [6] artiklan mukaisesti. 

Näitä panoksia asettaessaan jäsenvaltioiden 

on otettava huomioon, että unionin 

energiankulutus vuonna 2030 saa olla 

enintään 1 321 Mtoe primäärienergiaa ja 

enintään 987 Mtoe loppuenergiaa. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 

panoksista komissiolle osana yhdennettyjä 

kansallisia energia- ja 

ilmastosuunnitelmiaan [energiaunionin 

hallinnasta] annetun asetuksen (EU) 

XX/20XX [3] ja [7]–[11] artiklassa 

säädetyn menettelyn mukaisesti. 

Or. en 

 

 


