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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0391/103 

Tarkistus  103 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatehokkuus 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi 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 ja pannaan täytäntöön 

energiatehokkuus etusijalle -periaate 

koko energiaketjun matkalta, myös 

energiantuotannon, -siirron, -jakelun ja 

loppukäytön osalta, jotta varmistetaan, että 

unionin vuodeksi 2020 asettamat 

energiatehokkuutta koskevat 20 prosentin 

yleistavoitteet ja vuodeksi 2030 asettamat 

30 prosentin ohjeelliset 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.” 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0391/104 

Tarkistus  104 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatehokkuus 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2012/27/EU 

3 artikla – 4 kohta 

 
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 

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. 

Panoksissa on otettava huomioon 

energiajärjestelmän kaikki vaiheet, myös 

energian tuotanto, siirto, jakelu ja 

loppukäyttö, ja niihin voi liittyä erityisiä 

politiikkatoimia. Näiden panosten tasoa 
asettaessaan ja tarkistaessaan 

jäsenvaltioiden on otettava huomioon, että 

unionin energiankulutus vuonna 2030 saa 

olla enintään 1 321 Mtoe primäärienergiaa 

tai enintään 987 Mtoe loppuenergiaa 

viitelähtöarvoina. Jos talouden kehitys tai 

rakennemuutos (Eurostatin tietoihin 

perustuvan teollisuuden tuotantoindeksin 

mukaan), uusiutuvien energialähteiden 

käyttö tai hiilidioksidipäästöjen 

vähentyminen eroavat oleellisesti 

ennusteista ja oletuksista, joita käytettiin 

asetettaessa unionin tavoitteita ja niitä 

palvelevia kansallisia panoksia, 

lähtöarvoja ja panoksia on mukautettava. 

Kansallisten panosten uudelleenlaskenta 

on suoritettava [energiaunionin 

hallinnasta] annetun asetuksen (EU) 
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XX/20XX [3] ja [13] artiklassa 

tarkoitettujen yhdennettyjen kansallisten 

energia- ja ilmastosuunnitelmien 

päivittämisen yhteydessä. Unionin 

tavoitteen mahdollinen uudelleenlaskenta 

on tehtävä vuosi päivitettyjen 

yhdennettyjen energia- ja 

ilmastosuunnitelmien esittämisen jälkeen 

ja tarvittaessa se on hyväksyttävä 

noudattaen tavallista 

lainsäätämisjärjestystä. Jos jäsenvaltio ei 

ole asettanut panoksensa perustaksi 

energiaintensiivisyyttä, se voi ilmoittaa 

[energiaunionin hallinnasta] annetun 

asetuksen (EU) XX/20XX [3] artiklassa 

tarkoitetussa yhdennetyssä kansallisessa 

energia- ja ilmastosuunnitelmassaan 

teollisuustuotantonsa odotetun tason 

vuonna 2030 ja myöhemmin jättää vuotta 

2030 koskevasta panoksestaan pois 

ylimääräisestä teollisuustuotannosta 

mahdollisesti aiheutuvan 

energiankulutuksen. Tällaisten 

mahdollisten pois jättämisten on 

perustuttava Eurostatin 

teollisuustuotantoindeksiin. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 

panoksista ja niiden mahdollisista 

mukautuksista komissiolle osana 

yhdennettyjä kansallisia energia- ja 

ilmastosuunnitelmiaan [energiaunionin 

hallinnasta] annetun asetuksen (EU) 

XX/20XX [3] ja [7]–[11] artiklassa 

säädetyn menettelyn mukaisesti.”; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Tarkistus  105 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatehokkuus 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2012/27/EU 

7 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) kunakin vuonna 1 päivän 

tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 

2030 välillä saavutettuja uusia säästöjä, 

joiden määrä on 1,5 prosenttia vuosittain 

loppukäyttäjille myydystä energian 

määrästä laskettuna 1 päivää tammikuuta 

2019 edeltäneen viimeisimmän 

kolmivuotiskauden keskiarvosta. 

b) kunakin vuonna 1 päivän 

tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 

2030 välillä saavutettuja uusia säästöjä, 

joiden määrä on vähintään 1,5 prosenttia 

vuosittain loppukäyttäjille myydystä 

energian määrästä laskettuna 1 päivää 

tammikuuta 2019 edeltäneen 

viimeisimmän kolmivuotiskauden 

keskiarvosta. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/106 

Tarkistus  106 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatehokkuus 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2012/27/EU 

7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Sovellettaessa b alakohtaa ja rajoittamatta 

2 ja 3 kohdan soveltamista jäsenvaltiot 

voivat laskea mukaan vain ne 

energiasäästöt, jotka johtuvat 31 päivän 

joulukuuta 2020 jälkeen käyttöön otetuista 

uusista politiikkatoimista tai 1 päivän 

tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 

2020 välisenä aikana käyttöön otetuista 

politiikkatoimista, jos voidaan osoittaa, 

että kyseiset toimet saavat aikaan 31 

päivän joulukuuta 2020 jälkeen 

toteutettavia yksittäisiä toimia ja tuottavat 

säästöjä. 

Edellä b kohdassa tarkoitettua kautta 

varten vaadittujen säästöjen on oltava 

kumulatiivisia ja a kohdassa tarkoitettua 

kautta varten vaadittujen säästöjen lisänä. 

Tämän vuoksi ja rajoittamatta 2 ja 3 

kohdan soveltamista jäsenvaltiot voivat 

laskea mukaan ne energiasäästöt, jotka 

johtuvat 31 päivän joulukuuta 2020 jälkeen 

tai sitä ennen käyttöön otetuista aiemmista 

politiikkatoimista, jos voidaan osoittaa, 

että kyseiset toimet saavat aikaan 31 

päivän joulukuuta 2020 jälkeen 

toteutettavia uusia yksittäisiä toimia ja 

tuottavat säästöjä. Jäsenvaltiot voivat 

laskea mukaan 1 päivän tammikuuta 

2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 

välisenä aikana käyttöön otetuista 

yksittäisistä toimista aiheutuvat säästöt, 

jos toimien osoitetaan tuottavan yhä 

energiasäästöjä vuoden 2020 jälkeen. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Tarkistus  107 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatehokkuus 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2012/27/EU 

7 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) ottaa huomioon 1 kohdan nojalla 

vaaditussa energiansäästöjen määrässä 

energiansäästöt, jotka ovat tulosta 31 

päivästä joulukuuta 2008 alkaen 

toteutetuista yksittäisistä toimista, joilla on 

edelleen vaikutusta vuonna 2020 ja sen 

jälkeen ja jotka voidaan mitata ja todentaa; 

d) 

d) ottaa huomioon 1 kohdan nojalla 

vaaditussa energiansäästöjen määrässä 

energiansäästöt, jotka ovat seurausta 31 

päivästä joulukuuta 2008 alkaen 

toteutetuista yksittäisistä toimista, joilla on 

edelleen vaikutusta vuonna 2020 ja jotka 

voidaan mitata ja todentaa. ja 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Tarkistus  108 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatehokkuus 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2012/27/EU 

7 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on saavutettava 1 

kohdan nojalla vaadittujen säästöjen määrä 

joko perustamalla 7 a artiklassa tarkoitettu 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä tai 

toteuttamalla 7 b artiklassa tarkoitettuja 

vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Jäsenvaltiot 

voivat yhdistää 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmiin 

vaihtoehtoisia politiikkatoimia. 

6. Jäsenvaltioiden on saavutettava 1 

kohdan nojalla vaadittujen säästöjen määrä 

joko perustamalla 7 a artiklassa tarkoitettu 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä tai 

toteuttamalla 7 b artiklassa tarkoitettuja 

vaihtoehtoisia toimenpiteitä samalla kun 

ne toteuttavat toimenpiteitä, joilla 

minimoidaan tällaisten järjestelmien 

suorien ja välillisten kustannusten 

vaikutuksia kansainväliselle kilpailulle 

altistuvien velvoitettujen osapuolten 

kilpailukyvylle. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/109 

Tarkistus  109 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatehokkuus 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta – b alakohta 

Direktiivi 2012/27/EU 

Liite V – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) unionin pakottavan 

lainsäädännön täytäntöönpanosta 

johtuvia säästöjä pidetään säästöinä, jotka 

olisivat syntyneet joka tapauksessa ilman 

velvoitettujen, osallistuvien tai toimeksi 

saaneiden osapuolten ja/tai 

täytäntöönpanoviranomaisten toimintaa, 

eikä niitä sen vuoksi voida ilmoittaa 7 

artiklan 1 kohdan nojalla, lukuun 

ottamatta säästöjä, jotka liittyvät olemassa 

olevien rakennusten peruskorjaukseen, 

edellyttäen että 3 kohdan h alakohdassa 

tarkoitettu olennaisuutta koskeva 

vaatimus täyttyy; 

Poistetaan. 

Or. en 

 


