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Tarkistus  881 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 

että verkko-operaattorit ja kansalliset 

sääntelyviranomaiset varmistavan pitkän 

aikavälin verkko- ja 

järjestelmäsuunnittelun, ja toteutettava 

asianmukaisia toimenpiteitä 

kehittääkseen siirto- ja jakeluverkkojen 

infrastruktuureita, älykkäitä verkkoja, 

varastointilaitoksia ja sähköjärjestelmää, 

jotta varmistetaan, että järjestelmä on 

valmis ottamaan vastaan entistä 

enemmän uusiutuvista energialähteistä 

tuotettua sähköä, ja jotta varmistetaan 

sähköjärjestelmän turvallinen toiminta, 

jäsenvaltioiden välinen sekä 

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 

välinen verkkojen yhteenliittäminen 

mukaan lukien. Jäsenvaltioiden on 

toteutettava myös asianmukaiset 

toimenpiteet nopeuttaakseen 

verkkoinfrastruktuurin lupamenettelyjä ja 

koordinoidakseen verkkoinfrastruktuurin 

hyväksyntää hallinnollisten menettelyjen 

ja suunnittelumenettelyjen kanssa. 

Or. en 

Perustelu 

Sen varmistamiseksi, että järjestelmä on valmis ottamaan vastaan entistä enemmän 

uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä, jäsenvaltioiden on varmistettava toimien 

toteuttaminen pitkän aikavälin verkko- ja järjestelmäsuunnittelua sekä kehittämistä varten, 

joka kattaa kaikki energiajärjestelmän keskeiset osat. 
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Tarkistus  882 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 a. Jollei muuta johdu verkon 

luotettavuuden ja turvallisuuden 

ylläpitämistä koskevista vaatimuksista, 

jotka perustuvat toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisten määrittelemiin 

läpinäkyviin ja syrjimättömiin 

kriteereihin: 

 a) jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

niiden alueella toimivat siirto- ja 

jakeluverkko-operaattorit takaavat 

uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön siirron ja jakelun 

 b) jäsenvaltioiden on lisäksi säädettävä, 

että uusiutuvista energialähteistä 

tuotetulle sähkölle järjestetään joko 

ensisijainen tai taattu pääsy verkkoon 

 c) jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

siirtoverkko-operaattorit asettavat 

sähköntuotantolaitosten toimituksissa 

etusijalle uusiutuvia energialähteitä 

käyttävät tuotantolaitokset, paitsi jos 

kansallisen sähköjärjestelmän turvallinen 

käyttö ei ole uhattuna ja kaikki seuraavat 

edellytykset täyttyvät: 

 i) vaihtelevien uusiutuvien 

energialähteiden osuus jäsenvaltion 

lopullisesta sähkönkulutuksesta on 

vähintään 33 prosenttia 

 ii) on todennäköistä, että kyseinen 

jäsenvaltio saavuttaa vuoteen 2030 

asetetun kansallisen tavoitteensa 

 iii) kyseinen jäsenvaltio on avannut 

kokonaan kaikki markkinansa, kaikki 

oheispalvelut mukaan lukien, uusiutuvien 

energialähteiden osallistumiselle ja on 

vakiinnuttanut rajoituksia koskeviin 
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sääntöihin liittyvän läpinäkyvän 

menettelyn. 

 Jos kyseinen jäsenvaltio päättää näiden 

kriteerien perusteella poistaa vasta 

käyttöön otetun uusiutuvan energian 

kapasiteetin asettamisen ajojärjestyksessä 

etusijalle, sen on hyväksyttävä verkkoon 

ja markkinoihin liittyviä toiminnan 

kannalta asianmukaisia toimenpiteitä, 

joilla lievennetään nykyisiin uusiutuvan 

energian tuotantolaitoksiin kohdistuvaa 

kielteistä vaikutusta. Kyseisen 

jäsenvaltion on esitettävä perusteet sille, 

että jos uusiutuvien energialähteiden 

asettaminen ajojärjestyksessä etusijalle 

poistetaan, se ei vaikuta tavoitteeseen, 

jonka mukaan kasvihuonekaasujen 

kokonaispäästöjä vähennetään unionissa 

vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 

tasosta vuoteen 2030 mennessä. 

 Uusiutuvien energialähteiden asettamista 

ajojärjestyksessä etusijalle on joka 

tapauksessa jatkettava sellaisten 

laitoksien kohdalla, joiden 

enimmäiskapasiteetti on 1 MW, ja 

uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen 

käyttämien laitoksien kohdalla. 

Or. en 

Perustelu 

Direktiivissä olisi säilytettävä uusiutuvien energialähteiden ensisijainen pääsy verkkoon ja 

asettaminen ajojärjestyksessä etusijalle. 

 

Tarkistus  883 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 b. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
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siirto- ja jakeluverkko-operaattorit 

vastaavat kaikilta osin kustannuksista, 

jotka aiheutuvat teknisistä mukautuksista, 

kuten verkkoyhteyksistä ja verkkojen 

vahvistamisesta sekä verkon toiminnan 

tehostamisesta, ja julkistavat 

kantaverkkosääntöjen syrjimätöntä 

täytäntöönpanoa koskevat säännöt, jotka 

ovat tarpeen uusiutuvista energialähteistä 

tuotettua sähköä verkkoon syöttävien 

uusien tuottajien integroimiseksi, 

painottaen erityisesti syrjäisillä alueilla ja 

harvaan asutuilla alueilla sijaitsevia 

tuottajia. Siirto- ja jakeluverkko-

operaattorit voivat pyytää kansallisia 

viranomaisia kattamaan kustannukset. 

Or. en 

Perustelu 

Vaikka perinteisen energian tuottajat eivät aiemmin ole tukeneet verkon laajentamisen ja 

vahvistamisen kustannuksia, olisi epäoikeudenmukaista sälyttää nämä kustannukset 

uusiutuvien energialähteiden alan toimijoiden maksettaviksi. 

 

Tarkistus  884 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 c. Jäsenvaltioiden on vaadittava 

siirto- ja jakeluverkko-operaattoreita 

varmistamaan, että kaikille uusille 

tuottajille, jotka tuottavat energiaa 

uusiutuvista lähteistä ja haluavat tulla 

liitetyiksi järjestelmään, taataan pääsy 

ilman, että he joutuvat kattamaan 

4 kohdassa tarkoitetut 

verkkoyhteyskustannukset, ja että heille 

annetaan kattavat ja tarpeelliset tiedot, 

kuten: 
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 a) kohtuullinen ja täsmällinen aikataulu 

verkkoon liittämistä koskevan pyynnön 

vastaanottoa ja käsittelyä varten 

 b) kohtuullinen viitteellinen aikataulu 

ehdotetulle verkkoon liittämiselle. 

 Jäsenvaltiot voivat sallia, että verkkoon 

liittämistä haluavat tuottajat, jotka 

tuottavat sähköä uusiutuvista 

energialähteistä, esittävät liittymätöitä 

koskevan tarjouspyynnön. 

Or. en 

Perustelu 

Tässä tarkistuksessa palautetaan osittain direktiivin 2009/28/EY 16 artikla, jossa 

tarkastellaan pääsyä sähköverkkoon ja verkkojen toimintaa. 

 

Tarkistus  885 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 d kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 d. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

ettei siirto- ja jakelumaksujen 

kantamisella syrjitä uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua sähköä 

etenkään silloin, kun kyse on sähköstä, 

joka tuotetaan uusiutuvista 

energialähteistä syrjäisillä alueilla, kuten 

saarilla, sekä harvaan asutuilla alueilla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 

siirto- ja jakelumaksujen kantamisella 

syrjitä uusiutuvista energialähteistä 

peräisin olevaa kaasua. 

Or. en 

Perustelu 

Tässä tarkistuksessa palautetaan osittain direktiivin 2009/28/EY 16 artikla, jossa 
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tarkastellaan pääsyä sähköverkkoon ja verkkojen toimintaa. 

 

Tarkistus  886 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 e kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 e. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että maksut, joita siirto- ja jakeluverkko-

operaattorit kantavat uusiutuvia 

energialähteitä käyttävien laitosten 

tuottaman sähkön siirrosta ja jakelusta, 

vastaavat saatavissa olevaa 

kustannushyötyä, joka johtuu laitoksen 

liittämisestä verkkoon. Kustannushyötyä 

voidaan saada esimerkiksi 

matalajännitteisen verkon suoran käytön 

avulla. 

Or. en 

Perustelu 

Tässä tarkistuksessa palautetaan osittain direktiivin 2009/28/EY 16 artikla, jossa 

tarkastellaan pääsyä sähköverkkoon ja verkkojen toimintaa. 

 

Tarkistus  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1. Jollei muuta johdu verkon 

luotettavuuden ja turvallisuuden 

ylläpitämistä koskevista vaatimuksista, 

jotka perustuvat toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisten määrittelemiin 

läpinäkyviin ja syrjimättömiin 
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kriteereihin: 

 a) jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

niiden alueella toimivat siirto- ja 

jakeluverkko-operaattorit takaavat 

uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön siirron ja jakelun 

 b) jäsenvaltioiden on lisäksi säädettävä, 

että uusiutuvista energialähteistä 

tuotetulle sähkölle järjestetään joko 

ensisijainen tai taattu pääsy verkkoon 

 c) jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

siirtoverkko-operaattorit asettavat 

sähköntuotantolaitosten toimituksissa 

etusijalle uusiutuvia energialähteitä 

käyttävät tuotantolaitokset läpinäkyviä ja 

syrjimättömiä perusteita käyttäen ja siinä 

määrin kuin kansallisen 

sähköjärjestelmän turvallinen käyttö sen 

sallii. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että asianmukaiset verkon ja 

markkinoiden toimintaa koskevat 

toimenpiteet toteutetaan, jotta 

minimoidaan uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön osuuden 

rajoittaminen. Jos uusiutuvien 

energialähteiden käytön rajoittamiseksi 

toteutetaan merkittäviä toimenpiteitä 

kansallisen sähköjärjestelmän 

turvallisuuden ja energiansaannin 

varmuuden takaamiseksi, jäsenvaltioiden 

on varmistettava, että vastuulliset verkko-

operaattorit ilmoittavat toimivaltaiselle 

sääntelyviranomaiselle näistä 

toimenpiteistä ja kertovat, mihin 

korjaaviin toimenpiteisiin ne aikovat 

ryhtyä epäasianmukaisten rajoitusten 

estämiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 
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by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Tarkistus  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

asianmukaisia toimenpiteitä 

kehittääkseen siirto- ja 

jakeluverkkoinfrastruktuuria, älykkäitä 

verkkoja, varastointilaitoksia ja 

sähköjärjestelmää sähköjärjestelmän 

turvallisen toiminnan varmistamiseksi 

samalla kun otetaan huomioon 

uusiutuvia energialähteitä käyttävän 

sähköntuotannon kehitys, jäsenvaltioiden 

välinen sekä jäsenvaltioiden ja 

kolmansien maiden välinen verkkojen 

yhteenliittäminen mukaan lukien. 

 Sellaisten jäsenvaltioiden, jotka eivät ole 

saavuttaneet yhteenliitäntöjä koskevaa 

sitovaa 10 prosentin vähimmäistavoitetta, 

on sisällytettävä yhdennettyihin 

kansallisiin energia- ja 

ilmastosuunnitelmiinsa 

etenemissuunnitelma, jossa tarkastellaan 

tavoitteen saavuttamista ottaen huomioon 

tehokkaimmat investointihankkeet. Näitä 

hankkeita pidetään sisämarkkinoiden 

kannalta ensisijaisina 

investointihankkeina, ja niihin 

sovelletaan (hallinnointijärjestelmää 

koskevan asetuksen 7 artiklassa/sähkön 
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sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 

säännöistä annetun direktiivin 

3 artiklassa) vahvistettuja erityisiä 

säännöksiä. Jäsenvaltio voi pyytää 

määräajan pidentämistä kansallisen 

panoksen saavuttamiseksi, kunnes näiden 

hankkeiden tilaamisen kannalta 

tarvittavat investoinnit on tehty, jos 

uusiutuvien energialähteiden teknisesti ja 

taloudellisesti toteutettavissa oleva 

enimmäisaste on saavutettu. 

 Jäsenvaltioiden on toteutettava myös 

asianmukaiset toimenpiteet 

nopeuttaakseen verkkoinfrastruktuurin 

lupamenettelyjä ja koordinoidakseen 

verkkoinfrastruktuurin hyväksyntää 

hallinnollisten menettelyjen ja 

suunnittelumenettelyjen kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

asianmukaisia toimenpiteitä 

kehittääkseen siirto- ja 

jakeluverkkoinfrastruktuuria, älykkäitä 

verkkoja ja varastointilaitoksia 

sähköjärjestelmän turvallisen toiminnan 

varmistamiseksi samalla kun otetaan 

huomioon uusiutuvia energialähteitä 

käyttävän sähköntuotannon kehitys. 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

siirto- ja jakeluverkko-operaattorit 

takaavat niiden alueella uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön siirron 

ja jakelun mahdollisimman vähäisin 

rajoituksin tai ajojärjestyksen 

uudelleenmäärittelyin ja että ne takaavat 

täyden avoimuuden rajoituksia ja 
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ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyä 

koskeviin sääntöihin ja käytäntöihin 

nähden. 

Or. en 

 

Tarkistus  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

asianmukaisia toimenpiteitä 

kehittääkseen siirto- ja 

jakeluverkkoinfrastruktuuria, älykkäitä 

verkkoja, varastointilaitoksia ja 

sähköjärjestelmää sähköjärjestelmän 

turvallisen toiminnan varmistamiseksi 

samalla kun otetaan huomioon 

uusiutuvia energialähteitä käyttävän 

sähköntuotannon kehitys, jäsenvaltioiden 

välinen sekä jäsenvaltioiden ja 

kolmansien maiden välinen verkkojen 

yhteenliittäminen mukaan lukien. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava myös 

asianmukaiset toimenpiteet 

nopeuttaakseen verkkoinfrastruktuurin 

lupamenettelyjä ja koordinoidakseen 

verkkoinfrastruktuurin hyväksyntää 

hallinnollisten menettelyjen ja 

suunnittelumenettelyjen kanssa. 

Or. en 

(Ks. direktiivin 2009/28/EY 16 artiklan 1 kohdan sanamuoto.) 

 

Tarkistus  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 a. Jollei muuta johdu verkon 

luotettavuuden ja turvallisuuden 

ylläpitämistä koskevista vaatimuksista, 

jotka perustuvat toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisten määrittelemiin 

läpinäkyviin ja syrjimättömiin 

kriteereihin: 

 a) jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

niiden alueella toimivat siirto- ja 

jakeluverkko-operaattorit takaavat 

uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön siirron ja jakelun 

 b) jäsenvaltioiden on lisäksi säädettävä, 

että uusiutuvista energialähteistä 

tuotetulle sähkölle järjestetään joko 

ensisijainen tai taattu pääsy verkkoon 

 c) jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

siirtoverkko-operaattorit asettavat 

sähköntuotantolaitosten toimituksissa 

etusijalle uusiutuvia energialähteitä 

käyttävät tuotantolaitokset läpinäkyviä ja 

syrjimättömiä perusteita käyttäen ja siinä 

määrin kuin kansallisen 

sähköjärjestelmän turvallinen käyttö sen 

sallii. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että asianmukaiset verkon ja 

markkinoiden toimintaa koskevat 

toimenpiteet toteutetaan, jotta 

minimoidaan uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön osuuden 

rajoittaminen. Jos uusiutuvien 

energialähteiden käytön rajoittamiseksi 

toteutetaan merkittäviä toimenpiteitä 

kansallisen sähköjärjestelmän 

turvallisuuden ja energiansaannin 

varmuuden takaamiseksi, jäsenvaltioiden 

on varmistettava, että vastuulliset verkko-

operaattorit ilmoittavat toimivaltaiselle 

sääntelyviranomaiselle näistä 

toimenpiteistä ja kertovat, mihin 

korjaaviin toimenpiteisiin ne aikovat 

ryhtyä epäasianmukaisten rajoitusten 
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estämiseksi. 

Or. en 

(Ks. direktiivin 2009/28/EY 16 artiklan 2 kohdan sanamuoto.) 

 

Tarkistus  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 b. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 

siirto- ja jakeluverkko-operaattorit 

laativat ja julkaisevat omat vakioidut 

sääntönsä teknisistä mukautuksista, kuten 

verkkoyhteyksistä ja verkkojen 

vahvistamisesta sekä verkon toiminnan 

tehostamisesta ja kantaverkkosääntöjen 

syrjimättömästä täytäntöönpanosta, jotka 

ovat tarpeen uusiutuvista lähteistä 

energiaa tuottavien uusien tuottajien 

liittämiseksi yhteenliitettyyn verkkoon, 

johtuvien kustannusten kantamiselle ja 

jakamiselle. 

 Sääntöjen on perustuttava objektiivisiin, 

läpinäkyviin ja syrjimättömiin 

perusteisiin, joissa otetaan erityisesti 

huomioon kaikki kyseisten tuottajien 

verkkoon liittämisen kustannukset ja 

hyödyt sekä syrjäseuduilla ja harvaan 

asutuilla alueilla toimivien tuottajien 

erityisolosuhteet. Säännöissä voidaan 

määrätä erityyppisistä liittämisistä. 

Or. en 

(Ks. direktiivin 2009/28/EY 16 artiklan 3 kohdan sanamuoto.) 

 

Tarkistus  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 



 

AM\1130434FI.docx 15/160 PE607.899v02-00 

 FI 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 c. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 

vaatia siirto- ja jakeluverkko-

operaattoreita kantamaan kokonaan tai 

osittain 3 kohdassa tarkoitetut 

kustannukset. Jäsenvaltioiden on 

30 päivään kesäkuuta 2011 mennessä ja 

sen jälkeen joka toinen vuosi tarkasteltava 

uudelleen 3 kohdassa tarkoitettujen 

kustannusten kantamista ja jakamista 

koskevia puitteita ja sääntöjä sekä 

toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden 

kehittämiseksi, jotta varmistetaan uusien 

tuottajien liittäminen verkkoon kyseisessä 

kohdassa tarkoitetulla tavalla. 

Or. en 

(Ks. direktiivin 2009/28/EY 16 artiklan 4 kohta.) 

 

Tarkistus  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 d kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 d. Jäsenvaltioiden on vaadittava 

siirto- ja jakeluverkko-operaattoreita 

antamaan uudelle tuottajalle, joka tuottaa 

energiaa uusiutuvista lähteistä ja haluaa 

tulla liitetyksi järjestelmään, kattavat ja 

tarpeelliset tiedot, kuten: 

 a) kattava ja yksityiskohtainen arvio 

liittämisestä aiheutuvista kustannuksista 

 b) kohtuullinen ja täsmällinen aikataulu 

verkkoon liittämistä koskevan pyynnön 

vastaanottoa ja käsittelyä varten 
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 c) kohtuullinen viitteellinen aikataulu 

ehdotetulle verkkoon liittämiselle. 

 Jäsenvaltiot voivat sallia, että verkkoon 

liittämistä haluavat tuottajat, jotka 

tuottavat sähköä uusiutuvista 

energialähteistä, esittävät liittymätöitä 

koskevan tarjouspyynnön. 

Or. en 

(Ks. direktiivin 2009/28/EY 16 artiklan 5 kohdan sanamuoto.) 

 

Tarkistus  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 e kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 e. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 

kustannusten jakamisen on tapahduttava 

soveltamalla mekanismia, joka perustuu 

objektiivisiin, läpinäkyviin ja 

syrjimättömiin perusteisiin, joissa otetaan 

huomioon sekä alkuvaiheessa että 

myöhemmin verkkoon liittyneiden 

tuottajien samoin kuin siirto- ja 

jakeluverkko-operaattorien liittymisistä 

saama hyöty. 

Or. en 

(Ks. direktiivin 2009/28/EY 16 artiklan 6 kohdan sanamuoto.) 

 

Tarkistus  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 f kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 -1 f. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

ettei siirto- ja jakelumaksujen 

kantamisella syrjitä uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua sähköä 

etenkään silloin, kun kyse on sähköstä, 

joka tuotetaan uusiutuvista 

energialähteistä syrjäisillä alueilla, kuten 

saarilla, sekä harvaan asutuilla alueilla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 

siirto- ja jakelumaksujen kantamisella 

syrjitä uusiutuvista energialähteistä 

peräisin olevaa kaasua. 

Or. en 

(Ks. direktiivin 2009/28/EY 16 artiklan 7 kohdan sanamuoto.) 

 

Tarkistus  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – -1 g kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 g. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että maksut, joita siirto- ja jakeluverkko-

operaattorit kantavat uusiutuvia 

energialähteitä käyttävien laitosten 

tuottaman sähkön siirrosta ja jakelusta, 

vastaavat saatavissa olevaa 

kustannushyötyä, joka johtuu laitoksen 

liittämisestä verkkoon. Kustannushyötyä 

voidaan saada esimerkiksi 

matalajännitteisen verkon suoran käytön 

avulla. 

Or. en 

(Ks. direktiivin 2009/28/EY 16 artiklan 8 kohdan sanamuoto.) 
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Tarkistus  898 

Massimiliano Salini 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on tapauksen 

mukaan arvioitava tarvetta laajentaa 

olemassa olevaa 

kaasuverkkoinfrastruktuuria, jotta 

helpotettaisiin uusiutuvista 

energialähteistä peräisin olevan kaasun 

liittämistä siihen. 

1. Jäsenvaltioiden on tapauksen 

mukaan arvioitava tarvetta laajentaa 

olemassa olevia kaasuinfrastruktuureja. 

 Kaasu-ENTSOn verkkojen kehittämisen 

10-vuotissuunnitelmassa on esitettävä 

biometaania ja muita uusiutuvista 

energialähteistä peräisin olevia kaasuja, 

kuten vetyä ja synteettistä biokaasua, 

koskeva ennuste, jossa otetaan huomioon 

jäsenvaltioiden yhdennetyt kansalliset 

energia- ja ilmastosuunnitelmat, 

kansalliset tukijärjestelmät ja muut 

asiaankuuluvat kansalliset tiedot. 

 Verkkojen kehittämisen 10-

vuotissuunnitelmassa määritetään myös 

biometaanin kehittämiseen liittyvät 

verkkoinvestointien tarpeet. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joita on esitetty komission ehdotuksessaan 

muuttamiin osiin. 

 

Tarkistus  899 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on tapauksen 

mukaan arvioitava tarvetta laajentaa 

olemassa olevaa 

kaasuverkkoinfrastruktuuria, jotta 

helpotettaisiin uusiutuvista energialähteistä 

peräisin olevan kaasun liittämistä siihen. 

1. Jäsenvaltioiden on tapauksen 

mukaan arvioitava tarvetta laajentaa 

olemassa olevaa 

kaasuverkkoinfrastruktuuria, jotta 

helpotettaisiin uusiutuvista energialähteistä 

peräisin olevan kaasun liittämistä siihen. 

Siirto- ja jakeluverkko-operaattoreiden on 

vastattava kaasuverkkoinfrastruktuurin 

sujuvan toiminnan takaamisesta, sen 

ylläpito ja säännöllinen puhdistus 

mukaan lukien. 

Or. en 

 

Tarkistus  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on tapauksen 

mukaan arvioitava tarvetta laajentaa 

olemassa olevaa 

kaasuverkkoinfrastruktuuria, jotta 

helpotettaisiin uusiutuvista energialähteistä 

peräisin olevan kaasun liittämistä siihen. 

1. Jäsenvaltioiden on arvioitava 

tarvetta laajentaa olemassa olevia 

kaasuverkkoinfrastruktuureja, jotta 

helpotettaisiin uusiutuvista energialähteistä 

peräisin olevan kaasun liittämistä siihen. 

Or. en 

 

Tarkistus  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kaasu-ENTSOn verkkojen kehittämisen 

10-vuotissuunnitelman on sisällettävä 

biometaania ja muita uusiutuvista 
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energialähteistä peräisin olevia kaasuja, 

kuten vetyä ja synteettistä biokaasua, 

koskeva ennuste, jossa otetaan huomioon 

jäsenvaltioiden yhdennetyt kansalliset 

energia- ja ilmastosuunnitelmat, 

kansalliset tukijärjestelmät ja muut 

asiaankuuluvat kansalliset tiedot. 

Verkkojen kehittämisen 10-

vuotissuunnitelmassa määritetään myös 

biometaanin kehittämiseen liittyvät 

verkkoinvestointitarpeet. 

Or. en 

 

Tarkistus  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on tapauksen 

mukaan vaadittava alueellaan olevia siirto- 

ja jakeluverkko-operaattoreita 

julkaisemaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2003/55/EY48 

6 artiklan mukaiset tekniset säännöt, 

erityisesti verkkoon liittämistä koskevat 

säännöt, joihin kuuluvat kaasun laatua, 

hajustamista ja painetta koskevat 

vaatimukset. Jäsenvaltioiden on myös 

vaadittava siirto- ja jakeluverkko-

operaattoreita julkaisemaan uusiutuvista 

energialähteistä peräisin olevan kaasun 

liittämistä koskevat liittymismaksut, jotka 

perustuvat läpinäkyviin ja syrjimättömiin 

kriteereihin. 

2. Jäsenvaltioiden on tapauksen 

mukaan vaadittava alueellaan olevia siirto- 

ja jakeluverkko-operaattoreita 

julkaisemaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2003/55/EY48 

6 artiklan mukaiset tekniset säännöt, 

erityisesti verkkoon liittämistä koskevat 

säännöt, joihin kuuluvat kaasun laatua, 

hajustamista ja painetta koskevat 

vaatimukset. Jäsenvaltioiden on 

vaadittava, että kaasuverkonhaltijat ja 

toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 

vedyn syöttöasteeksi vähintään 

10 prosenttia. Jäsenvaltioiden on myös 

vaadittava siirto- ja jakeluverkko-

operaattoreita julkaisemaan uusiutuvista 

energialähteistä peräisin olevan kaasun 

liittämistä koskevat liittymismaksut, jotka 

perustuvat läpinäkyviin ja syrjimättömiin 

kriteereihin. 

__________________ __________________ 

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2003/55/EY, annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2003, maakaasun 

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2003/55/EY, annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2003, maakaasun 
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sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 

säännöistä ja direktiivin 98/30/EY 

kumoamisesta (EUVL L 176, 15.7.2003, 

s. 57). 

sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 

säännöistä ja direktiivin 98/30/EY 

kumoamisesta (EUVL L 176, 15.7.2003, 

s. 57). 

Or. en 

 

Tarkistus  903 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on myös 

vaadittava, että siirto- ja jakeluverkko-

operaattorit vastaavat kaikilta osin 

kustannuksista, jotka aiheutuvat 

teknisistä mukautuksista, kuten 

verkkoyhteyksistä ja verkkojen 

vahvistamisesta sekä verkon toiminnan 

tehostamisesta, ja julkistavat 

kantaverkkosääntöjen syrjimätöntä 

täytäntöönpanoa koskevat säännöt, jotka 

ovat tarpeen uusiutuvista energialähteistä 

tuotettua kaasua verkkoon syöttävien 

uusien tuottajien integroimiseksi, 

painottaen erityisesti syrjäisillä alueilla ja 

harvaan asutuilla alueilla sijaitsevia 

tuottajia. 

Or. en 

Perustelu 

Yhtenevyyden varmistamiseksi tämä kaasualaa koskeva kohta myötäilee sähköalaa koskevaa 

kohtaa. 

 

Tarkistus  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka 

sisällytetään asetuksen [hallintoasetus] 

liitteen I mukaisiin yhdennettyihin 

kansallisiin energia- ja 

ilmastosuunnitelmiin ja joka koskee 

tarvetta rakentaa uutta infrastruktuuria 

uusiutuvista energialähteistä tuotettua 

kaukolämmitystä ja -jäähdytystä varten 

tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun unionin tavoitteen 

saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden on 

tarvittaessa ryhdyttävä toimiin alueellisen 

lämmitysinfrastruktuurin kehittämiseksi, 

jotta voidaan ottaa huomioon kehitys 

suurten biomassa- ja aurinkolaitosten sekä 

geotermisten laitosten tuottamassa 

lämmityksessä ja jäähdytyksessä. 

3. Jäsenvaltioiden on kansallisissa 

uusiutuvaa energiaa käsittelevissä 

toimintasuunnitelmissaan arvioitava 

tarvetta rakentaa uutta infrastruktuuria 

uusiutuvista energialähteistä tuotettua 

kaukolämmitystä ja -jäähdytystä varten, 

jotta voidaan saavuttaa 3 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu vuoden 2030 

kansallinen tavoite. Jollei siitä 

jäsenvaltioiden arvioinnista muuta johdu, 

joka koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten 3 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun unionin tavoitteen 

saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden on 

tarvittaessa ryhdyttävä toimiin alueellisen 

lämmitysinfrastruktuurin kehittämiseksi, 

jotta voidaan ottaa huomioon kehitys 

suurten biomassa- ja aurinkolaitosten sekä 

geotermisten laitosten tuottamassa 

lämmityksessä ja jäähdytyksessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  905 

Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 
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3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon kehitys suurten biomassa- ja 

aurinkolaitosten sekä geotermisten 

laitosten tuottamassa lämmityksessä ja 

jäähdytyksessä. 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon kehitys suurten kestävän 

biomassan laitosten, suurissa 

lämpöpumpuissa tuotetun ympäristön 

lämmön, aurinkolaitosten sekä 

geotermisten laitosten ja teollisuuden ja 

muiden lähteiden ylijäämälämmön 
tuottamassa lämmityksessä ja 

jäähdytyksessä. 

Or. en 

Perustelu 

Lisätään kestävät energialähteet, joita ei ole mainittu alkuperäisessä tekstissä. 

 

Tarkistus  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon kehitys suurten biomassa- ja 

aurinkolaitosten sekä geotermisten 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä ja hukkalämmöstä tai 

hukkakylmästä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon kehitys suurten biomassa- ja 
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laitosten tuottamassa lämmityksessä ja 

jäähdytyksessä. 

aurinkolaitosten sekä geotermisten 

laitosten tuottamassa ja hukkalämmöstä 

tai hukkakylmästä saatavassa 

lämmityksessä ja jäähdytyksessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon kehitys suurten biomassa- ja 

aurinkolaitosten sekä geotermisten 

laitosten tuottamassa lämmityksessä ja 

jäähdytyksessä. 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon kehitys suurten biomassa- ja 

aurinkolaitosten sekä geotermisten 

laitosten tuottamassa ja hukkalämmöstä 

tai hukkakylmästä saatavassa 

lämmityksessä ja jäähdytyksessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 3 kohta 



 

AM\1130434FI.docx 25/160 PE607.899v02-00 

 FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon kehitys suurten biomassa- ja 

aurinkolaitosten sekä geotermisten 

laitosten tuottamassa lämmityksessä ja 

jäähdytyksessä. 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon kehitys suurten biomassa- ja 

aurinkolaitosten sekä geotermisten 

laitosten tuottamassa ja hukkalämmöstä 

tai hukkakylmästä saatavassa 

lämmityksessä ja jäähdytyksessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  909 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 
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huomioon kehitys suurten biomassa- ja 

aurinkolaitosten sekä geotermisten 

laitosten tuottamassa lämmityksessä ja 

jäähdytyksessä. 

huomioon kehitys biomassa- ja 

aurinkolaitosten sekä ympäristön energiaa 

käsittelevien laitosten tuottamassa ja 

hukkalämmöstä tai hukkakylmästä 

saatavassa lämmityksessä ja 

jäähdytyksessä. 

Or. en 

Perustelu 

Pienimuotoista biomassan tuotantoa ei pitäisi sulkea tämän artiklan soveltamisalan 

ulkopuolelle. Ilmaisun ”geoterminen energia” sijaan olisi käytettävä ilmaisua ”ympäristön 

energia”, jotta ilmennetään riittävästi 2 artiklan määritelmän muutoksia. On olennaisen 

tärkeää ottaa huomioon kaukolämpöinfrastruktuurin aiheuttama hukkalämpö tai hukkakylmä. 

 

Tarkistus  910 

Paul Rübig 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon kehitys suurten biomassa- ja 

aurinkolaitosten sekä geotermisten 

laitosten tuottamassa lämmityksessä ja 

jäähdytyksessä. 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon kehitys biomassa- ja 

aurinkolaitosten sekä geotermisten 

laitosten tuottamassa ja hukkalämmöstä 

tai hukkakylmästä saatavassa 

lämmityksessä ja jäähdytyksessä. 

Or. en 
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Tarkistus  911 

Miroslav Poche 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon kehitys suurten biomassa- ja 

aurinkolaitosten sekä geotermisten 

laitosten tuottamassa lämmityksessä ja 

jäähdytyksessä. 

3. Jollei siitä jäsenvaltioiden 

arvioinnista muuta johdu, joka sisällytetään 

asetuksen [hallintoasetus] liitteen I 

mukaisiin yhdennettyihin kansallisiin 

energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja joka 

koskee tarvetta rakentaa uutta 

infrastruktuuria uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua kaukolämmitystä 

ja -jäähdytystä varten tämän direktiivin 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden 

on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin 

alueellisen lämmitysinfrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta voidaan ottaa 

huomioon kehitys biomassa- ja 

aurinkolaitosten sekä geotermisten 

laitosten tuottamassa ja hukkalämmöstä 

tai hukkakylmästä saatavassa 

lämmityksessä ja jäähdytyksessä. 

Or. en 

Perustelu 

Ei ole tarvetta viitata suuriin biomassalaitoksiin kaukolämmön yhteydessä, koska laitokset 

voivat olla ja itse asiassa usein ovat pieniä. Kaukolämpöinfrastruktuurin olisi kyettävä 

hyödyntämään myös hukkalämpö tai hukkakylmä hiilestä irtautumista koskevan potentiaalin 

hyödyntämiseksi täysimääräisesti. 

 

Tarkistus  912 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 20 a artikla 

 Varastointi 

 1. Sellaisia varastointijärjestelmiä, joilla 

autetaan saattamaan uusiutuvien 

energialähteiden tuotanto markkinoille, ei 

pidä määrittää loppukuluttajiksi. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

estetään kaksinkertaisten verkkomaksujen 

kantaminen varastoidusta sähköstä. 

 2. Komission on valvottava 

jäsenvaltioiden varastointijärjestelmiin 

sovellettavien verkkomaksujen eroja ja 

toteutettava tarvittaessa asianmukaisia 

toimenpiteitä, joilla varmistetaan 

jäsenvaltioiden yhtäläiset 

toimintamahdollisuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus  913 

Paul Rübig 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 20 a artikla 

 Varastointi 

 1. Sellaisia varastointijärjestelmiä, joilla 

autetaan saattamaan uusiutuvien 

energialähteiden tuotanto markkinoille, ei 

pidä määrittää loppukuluttajiksi. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

estetään kaksinkertaisten verkkomaksujen 

kantaminen varastoidusta sähköstä. 

 2. Komission on valvottava 

jäsenvaltioiden varastointijärjestelmiin 

sovellettavien verkkomaksujen eroja ja 

toteutettava tarvittaessa asianmukaisia 

toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
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yhtäläiset toimintamahdollisuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

20 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 20 a artikla 

 Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 

energiaverkon erityispiirteet, jotka liittyvät 

pieniin laitoksiin, itse tuottamaansa 

uusiutuvaa energiaa käyttäviin kuluttajiin 

ja energiayhteisöihin, jotta helpotetaan 

niiden pääsyä verkkoon. 

Or. en 

 

Tarkistus  915 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kuluttajiin, jotka itse tuottavat uusiutuvaa 

energiaa, joko yksin tai yhteenliittymien 

kautta, sovelletaan seuraavaa: 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

loppuasiakkailla on oikeus ryhtyä itse 

tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttäviksi kuluttajiksi. Jäsenvaltiot eivät 

voi syrjiä asiakkaita sen perusteella, 

ovatko he omistajia, vuokralaisia vai 

vuokranantajia. 

 Jäsenvaltioiden ei pidä estää 

loppuasiakkaita ryhtymästä itse 

tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttäviksi kuluttajiksi ottamalla käyttöön 

muun muassa kumulatiivisia tai 

yksittäisiä laitteistoja koskevia määrän tai 
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kapasiteetin ylärajoja sekä työläitä ja 

suhteettomia menettelyjä, maksuja, 

sopimusjärjestelyjä ja teknisiä sääntöjä. 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kuluttajiin, jotka itse tuottavat uusiutuvaa 

energiaa, joko yksin tai yhteenliittymien 

kautta, sovelletaan seuraavaa: 

Or. en 

 

Tarkistus  916 

Carolina Punset 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kuluttajiin, jotka itse tuottavat uusiutuvaa 

energiaa, joko yksin tai yhteenliittymien 

kautta, sovelletaan seuraavaa: 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

loppuasiakkailla on oikeus ryhtyä itse 

tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttäviksi kuluttajiksi. Jäsenvaltiot eivät 

voi syrjiä asiakkaita sen perusteella, 

ovatko he omistajia, vuokralaisia vai 

vuokranantajia. 

 Jäsenvaltioiden ei pidä estää 

loppuasiakkaita ryhtymästä itse 

tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttäviksi kuluttajiksi ottamalla käyttöön 

muun muassa kumulatiivisia tai 

yksittäisiä laitteistoja koskevia määrän tai 

kapasiteetin ylärajoja sekä työläitä ja 

suhteettomia menettelyjä, maksuja, 

sopimusjärjestelyjä ja teknisiä sääntöjä. 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajiin, jotka itse tuottavat uusiutuvaa 

energiaa, joko yksin tai yhteenliittymien 

kautta toimiviin, sovelletaan seuraavaa: 

Or. en 

 

Tarkistus  917 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kuluttajiin, jotka itse tuottavat uusiutuvaa 

energiaa, joko yksin tai yhteenliittymien 

kautta, sovelletaan seuraavaa: 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

loppuasiakkailla on oikeus ryhtyä 

kuluttajiksi, jotka itse tuottavat 

uusiutuvaa energiaa, sekä yksin että 

yhteenliittymien kautta. Tässä 

tarkoituksessa jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kuluttajiin, jotka itse 

tuottavat uusiutuvaa energiaa yksin, 

sovelletaan seuraavaa: 

Or. en 

 

Tarkistus  918 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

 niillä on oikeus kuluttaa uusiutuvasta 

energialähteestä omaan käyttöön 

tuotettua sähköä ilman, että siitä peritään 

maksua tai veroa; 

 sähköisistä varastointijärjestelmistä, 

joihin yhdistetään laitokset, jotka 

tuottavat energiaa omaan kulutukseen, ei 

peritä maksua; varastoitua sähköä 

koskevia suoraa verotusta ja 

kaksinkertaisia verkkomaksuja olisi 

vältettävä; 

Or. en 
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Tarkistus  919 

Werner Langen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia, edellyttäen, että kaikki 

energiajärjestelmän jälleenrahoituksesta 

aiheutuvat kustannukset jaetaan tasaisesti 

kaikkien loppukäyttäjien kesken eikä 

kilpailu vääristy; 

Or. de 

Perustelu 

Markkinoiden vääristymien estäminen edellyttää verkkomaksujen, verojen ja muiden 

maksujen asianmukaista jakoa, avoimuutta eri teknologioita kohtaan ja kilpailua tehokkaiden 

ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi. Aktiivisia kuluttajia on kohdeltava 

direktiivissä syrjimättömästi ja yhdenvertaisesti kilpailun vääristymien estämiseksi. 

Liikarahoitusta on aina vältettävä. 

 

Tarkistus  920 

Eugen Freund 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; niillä on kuitenkin yhteinen 
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kustannuksia; vastuu edistää verkon vakautta ja sen 

ylläpitämisestä aiheutuvien kustannusten 

oikeudenmukaista jakoa; 

Or. de 

 

Tarkistus  921 

Carolina Punset 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman 

kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja, 

jotka eivät vastaa kustannuksia; 

a) niillä on oikeus kuluttaa 

uusiutuvasta energialähteestä omaan 

käyttöön tuotettua energiaa ilman, että 

siitä peritään maksua tai veroa; 

Or. en 

 

Tarkistus  922 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja ilman maksuja tai saamatta 

hyötyä maksuista, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

Or. en 
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Tarkistus  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja ilman maksuja tai saamatta 

hyötyä maksuista, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja ilman maksuja tai saamatta 

hyötyä maksuista, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

Or. en 

Perustelu 

Itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttäviin kuluttajiin olisi sovellettava kustannuksia 

vastaavia verkkomaksuja, kuten muihinkin kuluttajiin. Nämä itse tuottamaansa energiaa 

käyttävät kuluttajat ovat edelleen riippuvaisia verkosta, koska niiden generaattorit tuottavat 

sähköä ainoastaan, kun aurinko paistaa tai tuuli puhaltaa. Tästä seuraa, että 
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voimansyöttöjärjestelmän kiinteistä kustannuksista vastaa pienempi kuluttajajoukko, jolloin 

kustannuksista vastaavien rasitus moninkertaistuu. On olennaisen tärkeää, että verkkomaksut 

ja -verot jaetaan asianmukaisesti. 

 

Tarkistus  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, ilman 

rankaisevia maksuja tai veroja, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

hajautetun tilikirjan sovelluksin tai 
sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman syrjiviä tai 

kohtuutonta rasitusta aiheuttavia 
menettelyjä ja maksuja; 

Or. en 
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Perustelu 

Muutos on tarpeen, jotta varmistetaan yhtenevyys uudelleen laaditun sähködirektiivin 

15 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuotojen kanssa ja jotta selvennetään itse 

tuottamaansa energiaa käyttäville kuluttajille, että heille ei määrätä menettelyjä tai maksuja, 

joilla heitä rangaistaan toimintansa harjoittamisesta tai joilla heidät yritetään saada 

luopumaan siitä. 

 

Tarkistus  927 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

yhteenliittymin tai 
sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman syrjiviä tai 

kohtuutonta rasitusta aiheuttavia 
menettelyjä ja maksuja; 

Or. en 

 

Tarkistus  928 

Paul Rübig 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa, varastoida ja 

myydä, myös sähkönhankintasopimuksin, 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

sähkön ylimääräinen tuotanto ilman 

kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja, jotka 

eivät vastaa kustannuksia; 

Or. en 
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Perustelu 

Itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävillä kuluttajilla olisi myös oltava oikeus varastoida 

uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. 

 

Tarkistus  929 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) niillä on oikeus asentaa ja käyttää 

sähkön varastointijärjestelmiä, joihin 

yhdistetään laitokset, jotka tuottavat 

uusiutuvaa sähköä omaan kulutukseen ja 

joista ei peritä maksua, varastoitua 

sähköä koskevat kaksinkertaiset 

verkkomaksut mukaan luettuna; 

Or. en 

 

Tarkistus  930 

Carolina Punset 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) sähköisistä 

varastointijärjestelmistä, joihin 

yhdistetään uusiutuvaa sähköä omaan 

kulutukseen tuottavat laitokset, ei peritä 

maksua; varastoitua sähköä koskevaa 

suoraa verotusta ja kaksinkertaisia 

verkkomaksuja olisi vältettävä; 

Or. en 
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Tarkistus  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) niillä on oikeus kuluttaa ja 

varastoida uusiutuvasta energialähteestä 

omaan käyttöön tuotettua sähköä ilman, 

että siitä peritään maksua tai veroa, kuten 

verkkomaksuja; 

Or. en 

 

Tarkistus  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a b) niihin ei sovelleta maksuja eikä 

veroja sähköstä, jota ne syöttävät 

verkkoon, tai aiheuteta muuta 

taloudellista rasitusta, joka vaikuttaa 

syrjivästi sähkön tuotantoon; 

Or. en 

 

Tarkistus  933 

Carolina Punset 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a b) niillä on oikeus myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksien välityksellä, 

uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön ylimääräinen tuotanto vähintään 

markkinahinnalla; 
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Or. en 

 

Tarkistus  934 

Miroslav Poche 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) ne säilyttävät oikeutensa 

kuluttajina; 

b) ne säilyttävät oikeutensa 

kuluttajina, ja niihin sovelletaan 

jäsenvaltioissa määritettyjä tuottajien 

oikeuksia ja velvollisuuksia; 

Or. en 

Perustelu 

Itse tuotettua energiaa käyttävää kuluttajaa olisi pidettävä kuluttajana (hänellä olisi oltava 

kuluttajan asema), jolla on oikeus toimittaa ylijäämä verkkoon ja jolla on tuottajana tiettyjä 

oikeuksia ja velvollisuuksia. 

 

Tarkistus  935 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) ne säilyttävät oikeutensa 

kuluttajina; 

b) ne säilyttävät oikeutensa kuluttajina 

energiahuoltosopimuksen soveltamisalan 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) ne säilyttävät oikeutensa 

kuluttajina; 

b) ne säilyttävät oikeutensa 

kuluttajina; ja 

Or. en 

 

Tarkistus  937 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) ne voivat päättää liittyä jäseninä 

uusiutuvaa energiaa tuottavaan yhteisöön 

ja osallistua vapaaehtoisesti kaikkiin 

yksilökohtaisiin tai kollektiivisiin 

uusiutuvaan energiaan liittyviin 

hankkeisiin, riippumatta siitä, 

omistavatko ne toimitilat vai 

vuokraavatko ne niitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) niitä ei pidetä unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

energiantoimittajina verkkoon 

syöttämänsä uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

suhteen, jos se on vuositasolla enintään 

10 MWh kotitalouksien osalta ja 

500 MWh oikeushenkilöiden osalta; ja 

Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) niitä ei pidetä unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

energiantoimittajina verkkoon 

syöttämänsä uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

suhteen, jos se on vuositasolla enintään 

10 MWh kotitalouksien osalta ja 

500 MWh oikeushenkilöiden osalta; ja 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) niitä ei pidetä unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

energiantoimittajina verkkoon syöttämänsä 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

sähkön suhteen, jos se on vuositasolla 

enintään 10 MWh kotitalouksien osalta ja 

500 MWh oikeushenkilöiden osalta; ja 

c) niitä ei pidetä unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

energiantoimittajina verkkoon syöttämänsä 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

sähkön suhteen, jos se on vuositasolla 

enintään 10 MWh kotitalouksien osalta ja 

500 MWh oikeushenkilöiden osalta; siinä 

tapauksessa, että nämä oikeushenkilöt 

ovat uusiutuvaa energiaa tuottavia 

yhteisöjä tai julkisia elimiä, kuten kunnat 

tai yksiköt, joita kunnat valvovat 

välittömästi tai välillisesti, vuosittainen 

raja lasketaan kaikkien kunnan 

kotitalouksien yksilökohtaisen rajan 
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summana; ja 

Or. en 

 

Tarkistus  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) niitä ei pidetä unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

energiantoimittajina verkkoon syöttämänsä 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

sähkön suhteen, jos se on vuositasolla 

enintään 10 MWh kotitalouksien osalta ja 

500 MWh oikeushenkilöiden osalta; ja 

c) niitä ei pidetä unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

energiantoimittajina verkkoon syöttämänsä 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

sähkön suhteen, jos se on vuositasolla 

enintään 10 MWh kotitalouksien osalta ja 

500 MWh oikeushenkilöiden osalta, joskin 

verkkoyhteyden valvontaa koskevia 

sääntöjä ja teknisiä vaatimuksia 

sovellettaisiin edelleen; ja 

Or. en 

 

Tarkistus  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) niitä ei pidetä unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

energiantoimittajina verkkoon syöttämänsä 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

sähkön suhteen, jos se on vuositasolla 

enintään 10 MWh kotitalouksien osalta ja 

500 MWh oikeushenkilöiden osalta; ja 

c) niitä ei pidetä unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

energiantoimittajina verkkoon syöttämänsä 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

sähkön suhteen, jos se on enintään 

10 MWh kotitalouksien osalta ja 500 MWh 

oikeushenkilöiden osalta, sanotun 

vaikuttamatta menettelyihin, joita 

sovelletaan jakeluverkonhaltijoiden 

valvonta- ja hyväksyntätoimiin, joita ne 

toteuttavat verkkoon toimittamista 
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koskeviin yhteyksiin nähden; 

Or. en 

 

Tarkistus  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) niitä ei pidetä unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

energiantoimittajina verkkoon syöttämänsä 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

sähkön suhteen, jos se on vuositasolla 

enintään 10 MWh kotitalouksien osalta ja 

500 MWh oikeushenkilöiden osalta; ja 

c) niitä ei pidetä unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

energiantoimittajina verkkoon syöttämänsä 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

sähkön suhteen, jos se on vuositasolla 

enintään 500 MWh; ja 

Or. en 

Perustelu 

Luvun muuttamisen tarkoituksena on laajentaa vaihtoehtoja, jotka koskevat omaan käyttöön 

tuotettuun energiaan liittyvää tekniikkaa, koskemaan muuta kuin aurinkosähköä. 

 

Tarkistus  944 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) niitä ei pidetä unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

energiantoimittajina verkkoon syöttämänsä 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

sähkön suhteen, jos se on vuositasolla 

enintään 10 MWh kotitalouksien osalta ja 

500 MWh oikeushenkilöiden osalta; ja 

c) niitä ei pidetä unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

energiantoimittajina verkkoon syöttämänsä 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

sähkön suhteen, jos se on vuositasolla 

enintään 500 MWh; ja 
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Or. en 

 

Tarkistus  945 

Carolina Punset 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) ne saavat verkkoon syöttämästään 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetusta 

sähköstä korvauksen, joka heijastaa 

syötetyn sähkön markkina-arvoa. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Tarkistus  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

d) ne saavat verkkoon syöttämästään 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetusta 

sähköstä korvauksen, joka heijastaa 

syötetyn sähkön markkina-arvoa. 

d) ne saavat verkkoon syöttämästään 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetusta 

sähköstä korvauksen, joka heijastaa 

syötetyn sähkön markkina-arvoa sekä 

verkolle, ympäristölle ja yhteiskunnalle 

aiheutuvaa pitkän aikavälin arvoa 

[asiakirjassa COM(2016)0864 ehdotetun 

mukaisesti uudelleenlaaditun 

direktiivin 2009/72/EY] 59 artiklassa 

esitetyn hajautettujen energiavarojen 

kustannus-hyötyanalyysin mukaisesti. 

Tämä ei estä jäsenvaltioita 

vakiinnuttamasta tai jatkamasta 

innovoivia korvauksien malleja, joita ovat 

esimerkiksi nettomittaus tai virtuaalinen 

nettomittaus. 

Or. en 

Perustelu 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Tarkistus  947 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) ne saavat verkkoon syöttämästään 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetusta 

sähköstä korvauksen, joka heijastaa 

syötetyn sähkön markkina-arvoa. 

d) ne saavat verkkoon syöttämästään 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetusta 

sähköstä korvauksen, joka heijastaa 

vähintään syötetyn sähkön markkina-arvoa 

sekä verkolle, ympäristölle ja 
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yhteiskunnalle aiheutuvaa pitkän 

aikavälin arvoa 

[asiakirjassa COM(2016)0864 ehdotetun 

mukaisesti uudelleenlaaditun 

direktiivin 2009/72/EY] 59 artiklassa 

esitetyn hajautettujen energiavarojen 

kustannus-hyötyanalyysin mukaisesti. 

Jäsenvaltiot saavat asettaa kynnysarvon, 

joka on c alakohdassa mainittua 

korkeampi. 

Or. en 

 

Tarkistus  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) ne saavat verkkoon syöttämästään 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetusta 

sähköstä korvauksen, joka heijastaa 

syötetyn sähkön markkina-arvoa. 

d) ne saavat verkkoon syöttämästään 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetusta 

sähköstä korvauksen, joka heijastaa 

syötetyn sähkön markkina-arvoa. 

Jäsenvaltiot saavat asettaa kynnysarvon, 

joka on c alakohdassa mainittua 

korkeampi, sanotun vaikuttamatta 

menettelyihin, joita sovelletaan 

jakeluverkonhaltijoiden valvonta- ja 

hyväksyntätoimiin, joita ne toteuttavat 

verkkoon toimittamista koskeviin 

yhteyksiin nähden. 

Or. en 

 

Tarkistus  949 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) ne saavat verkkoon syöttämästään d) ne saavat verkkoon syöttämästään 
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uusiutuvista energianlähteistä tuotetusta 

sähköstä korvauksen, joka heijastaa 

syötetyn sähkön markkina-arvoa. 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetusta 

sähköstä korvauksen, joka vastaa 

vähintään markkinahintaa. 

 Jäsenvaltiot saavat asettaa kynnysarvon, 

joka on c alakohdassa mainittua 

korkeampi. 

Or. en 

 

Tarkistus  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) ne saavat verkkoon syöttämästään 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetusta 

sähköstä korvauksen, joka heijastaa 

syötetyn sähkön markkina-arvoa. 

d) niiden olisi voitava myydä 

verkkoon syöttämästään uusiutuvista 

energianlähteistä tuotettua sähköä 

vähintään markkina-arvolla, ja tämä 

voidaan toteuttaa myös ostosopimuksin. 

Or. en 

 

Tarkistus  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) niiltä kannetaan kaikki maksut, 

joita ne tuottavat syöttämällä uusiutuvista 

energialähteistä itse tuottamaansa 

tuotettua sähköä verkkoon ja jotka 

kattavat muun muassa verkkomaksut ja 

politiikasta aiheutuvat kustannukset. 

Or. en 
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Perustelu 

Jotta estetään kuluttajien eriarvoinen kohtelu ja epäoikeudenmukaisen rasituksen 

aiheutuminen perinteisille kuluttajille. 

 

Tarkistus  952 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) ne osallistuvat verkon 

kehittämisen yleisiin kustannuksiin 

tasapuolisesti ja oikeasuhteisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) siirto- ja jakeluverkko-operaattorit 

asettavat ne ajojärjestyksessä etusijalle. 

Or. en 

 

Tarkistus  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot saavat asettaa kynnysarvon, 

joka on c alakohdassa mainittua 

Poistetaan. 
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korkeampi. 

Or. en 

 

Tarkistus  955 

Jaromír Kohlíček 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot saavat asettaa kynnysarvon, 

joka on c alakohdassa mainittua 

korkeampi. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että itse 

tuotetun energian kulutus ei vähennä 

perusteettomasti tai suhteettomasti 

verkkomaksujen maksamista 

sähköjärjestelmässä verrattuna 

maksuihin, jotka olisivat vastanneet 

summaa yksittäisten kuluttajien kohdalla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että itse 

tuotetun energian kuluttajat osallistuvat 

asianmukaisesti järjestelmän 

kustannuksiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 
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Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltiot voivat syrjimättömästi edistää 

itse tuotetun sähkön kulutusta siten, että 

kulutus vapautetaan kokonaan tai osittain 

veroista tai maksuista, varmistaen samalla 

verkon ylläpitokustannuksien 

tasapuolisen jakautumisen. 

Or. en 

 

Tarkistus  958 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat 

sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle tai 

yhteisiä palveluja tarjoavalle alueelle tai 

suljettuun jakeluverkkoon, saavat yhdessä 

kuluttaa itse tuottamaansa energiaa aivan 

kuten yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa 

energiaa käyttävä kuluttaja. Tällöin 

1 kohdan c alakohdassa asetettua 

kynnysarvoa sovelletaan kuhunkin 

asianomaiseen itse tuotettua energiaa 

käyttävään kuluttajaan. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

moniasuntoisessa rakennuksessa, samalla 

asuinalueella ja ovat sijoittautuneet 

samalle elinkeinoalueelle, 

teollisuusalueelle tai yhteisiä palveluja 

tarjoavalle alueelle tai suljettuun 

jakeluverkkoon, saavat yhdessä kuluttaa 

itse tuottamaansa energiaa aivan kuten 

yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa 

energiaa käyttävä kuluttaja ja voivat 

käyttää 1 kohdan a–d alakohdassa 

kuvattuja oikeuksia. Tällöin 1 kohdan 

c alakohdassa asetettua kynnysarvoa 

sovelletaan kuhunkin asianomaiseen itse 

tuotettua energiaa käyttävään kuluttajaan. 

Jäsenvaltiot voivat asettaa laajempia 

rajoja kollektiiviselle itse tuotetun 

energian kulutukselle, kuten jakeluverkon 

segmenttien välityksellä. Itse tuotettua 

sähköä, joka virtaa rakennuksien tai 

kohteiden yhteisten alueiden kaapeleissa, 

on pidettävä oman kulutuksen kattavana 

sähkönä. 
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Or. en 

 

Tarkistus  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat 

sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle tai 

yhteisiä palveluja tarjoavalle alueelle tai 

suljettuun jakeluverkkoon, saavat yhdessä 

kuluttaa itse tuottamaansa energiaa aivan 

kuten yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa 

energiaa käyttävä kuluttaja. Tällöin 

1 kohdan c alakohdassa asetettua 

kynnysarvoa sovelletaan kuhunkin 

asianomaiseen itse tuotettua energiaa 

käyttävään kuluttajaan. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat 

sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle tai 

yhteisiä palveluja tarjoavalle alueelle tai 

samaan suljettuun jakeluverkkoon, saavat 

yhdessä kuluttaa itse tuottamaansa energiaa 

aivan kuten yksittäinen itse tuotettua 

uusiutuvaa energiaa käyttävä kuluttaja. 

Tällöin 1 kohdan c alakohdassa asetettua 

kynnysarvoa sovelletaan kuhunkin 

asianomaiseen itse tuotettua energiaa 

käyttävään kuluttajaan. Kaikkien yhdessä 

toimivien kuluttajien kuluttama ja myymä 

energia mitataan tarkasti ja 

yksilökohtaisesti, jotta varmistetaan 

järjestelmä- ja verkkokustannuksien ja 

energian myyntitulojen 

oikeudenmukainen jakautuminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 
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moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat 

sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle tai 

yhteisiä palveluja tarjoavalle alueelle tai 

suljettuun jakeluverkkoon, saavat yhdessä 

kuluttaa itse tuottamaansa energiaa aivan 

kuten yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa 

energiaa käyttävä kuluttaja. Tällöin 

1 kohdan c alakohdassa asetettua 

kynnysarvoa sovelletaan kuhunkin 

asianomaiseen itse tuotettua energiaa 

käyttävään kuluttajaan. 

moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat 

sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle tai 

yhteisiä palveluja tarjoavalle alueelle tai 

suljettuun jakeluverkkoon, saavat yhdessä 

kuluttaa itse tuottamaansa energiaa aivan 

kuten yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa 

energiaa käyttävä kuluttaja. 

Or. en 

 

Tarkistus  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat 

sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle tai 

yhteisiä palveluja tarjoavalle alueelle tai 

suljettuun jakeluverkkoon, saavat yhdessä 

kuluttaa itse tuottamaansa energiaa aivan 

kuten yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa 

energiaa käyttävä kuluttaja. Tällöin 

1 kohdan c alakohdassa asetettua 

kynnysarvoa sovelletaan kuhunkin 

asianomaiseen itse tuotettua energiaa 

käyttävään kuluttajaan. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat 

sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle tai 

yhteisiä palveluja tarjoavalle alueelle tai 

suljettuun jakeluverkkoon, saavat yhdessä 

kuluttaa itse tuottamaansa energiaa aivan 

kuten yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa 

energiaa käyttävä kuluttaja. 

Or. en 

Perustelu 

Itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat (eli tuottajakuluttajat) olisi 

integroitava sähkömarkkinoille. Kaikenlaista syrjintää (positiivista tai negatiivista) olisi 

torjuttava. Itse tuotettua energiaa käyttävillä kuluttajilla olisi oltava oikeus myydä sähköä 

markkinoilla hinnalla, joka vastaa tuotetun sähkön markkina-arvoa. Niiden olisi vastattava 

tasehallinnasta (sähköasetuksen 4 artikla), tehtävä, jonka ne voivat ulkoistaa toimittajalle tai 
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yhteenliittymälle, jolla on tasehallintavastuu. ”Energian toimittajan” määritelmää ei esitetä 

puhdasta energiaa koskevassa paketissa, minkä vuoksi ehdotetut termit eivät ole 

yhdenmukaisia. 

 

Tarkistus  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat 

sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle tai 

yhteisiä palveluja tarjoavalle alueelle tai 

suljettuun jakeluverkkoon, saavat yhdessä 

kuluttaa itse tuottamaansa energiaa aivan 

kuten yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa 

energiaa käyttävä kuluttaja. Tällöin 

1 kohdan c alakohdassa asetettua 

kynnysarvoa sovelletaan kuhunkin 

asianomaiseen itse tuotettua energiaa 

käyttävään kuluttajaan. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

moniasuntoisessa rakennuksessa, samalla 

asuinalueella tai ovat sijoittautuneet 

samalle elinkeinoalueelle, 

teollisuusalueelle tai julkisia tai yhteisiä 

palveluja tarjoavalle alueelle tai suljettuun 

jakeluverkkoon, saavat yhdessä kuluttaa 

itse tuottamaansa energiaa aivan kuten 

yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa 

energiaa käyttävä kuluttaja. Tällöin 

1 kohdan c alakohdassa asetettua 

kynnysarvoa sovelletaan kuhunkin 

asianomaiseen itse tuotettua energiaa 

käyttävään kuluttajaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  963 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat 

sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat 

sijoittautuneet rakennuksen läheisyyteen, 
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tai yhteisiä palveluja tarjoavalle alueelle 

tai suljettuun jakeluverkkoon, saavat 

yhdessä kuluttaa itse tuottamaansa energiaa 

aivan kuten yksittäinen itse tuotettua 

uusiutuvaa energiaa käyttävä kuluttaja. 

Tällöin 1 kohdan c alakohdassa asetettua 

kynnysarvoa sovelletaan kuhunkin 

asianomaiseen itse tuotettua energiaa 

käyttävään kuluttajaan. 

saavat yhdessä kuluttaa itse tuottamaansa 

energiaa aivan kuten yksittäinen itse 

tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävä 

kuluttaja. Tällöin 1 kohdan c alakohdassa 

asetettua kynnysarvoa sovelletaan 

kuhunkin asianomaiseen itse tuotettua 

energiaa käyttävään kuluttajaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat 

sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle tai 

yhteisiä palveluja tarjoavalle alueelle tai 

suljettuun jakeluverkkoon, saavat yhdessä 

kuluttaa itse tuottamaansa energiaa aivan 

kuten yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa 

energiaa käyttävä kuluttaja. Tällöin 

1 kohdan c alakohdassa asetettua 

kynnysarvoa sovelletaan kuhunkin 

asianomaiseen itse tuotettua energiaa 

käyttävään kuluttajaan. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat, jotka asuvat samassa 

moniasuntoisessa rakennuksessa tai ovat 

sijoittautuneet samalle elinkeinoalueelle, 

teollisuusalueelle tai yhteisiä palveluja 

tarjoavalle alueelle tai suljettuun 

jakeluverkkoon, saavat yhdessä kuluttaa 

itse tuottamaansa energiaa aivan kuten 

yksittäinen itse tuotettua uusiutuvaa 

energiaa käyttävä kuluttaja. Tällöin 

1 kohdan c alakohdassa asetettua 

kynnysarvoa sovelletaan kuhunkin 

asianomaiseen itse tuotettua energiaa 

käyttävään kuluttajaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on tehtävä 

arviointi olemassa olevista esteistä ja 

oman kulutuksen kehittämispotentiaalista 

alueillaan, jotta voidaan toteuttaa 

oikeanlaiset puitteet, joilla edistetään ja 

helpotetaan itse tuotetun uusiutuvan 

energian kulutuksen kehittämistä. 

Puitteisiin on sisällytettävä 

 a) erityistoimenpiteitä, mukaan lukien 

taloudelliset kannustimet, joilla 

kannustetaan alhaisen tulotason 

kotitalouksia, joita uhkaa energiaköyhyys, 

myös niitä, jotka asuvat vuokralla, 

osallistumaan itse tuotetun energian 

kulutukseen; 

 b) välineitä, joilla helpotetaan 

rahoituksen saantia; 

 c) kannustimia kehittäjille, jotta nämä 

toteuttavat hankkeita sosiaalisessa 

asuntotuotannossa; 

 d) kannustimia rakennusten omistajille, 

jotta nämä luovat vuokralaisille 

mahdollisuuksia kuluttaa itse tuotettua 

energiaa; 

 e) kaikkien sääntelyyn liittyvien esteiden 

poistaminen itse tuotetun uusiutuvan 

energian kulutukselta; 

 f) viranomaisille suunnattuja taloudellisia 

ja rahoituksellisia tukitoimia itse tuotetun 

sähkön kulutuksen hyödyntämiseksi siten, 

että huomioon otetaan erityisesti tuotetun 

sähkön käyttö sähköajoneuvojen 

lataamista varten, ja siten, että siihen 

sisällytetään vaatimus seurantatoimista 

tietojen ja tulosten ilmoittamiseksi 

kansalaisille. 

 Tämän arvioinnin ja mahdollisuuksia 

luovien puitteiden on oltava osa 

kansallisia ilmasto- ja 

energiasuunnitelmia [energiaunionin 

hallinnoinnista] annetun asetuksen 

mukaisesti. 
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Or. es 

Perustelu 

On erityisen tärkeää edistää viranomaisten esimerkillistä toimintaa ja siitä tiedottamista 

kansalaisille. 

 

Tarkistus  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on tehtävä 

arviointi itse tuotetun energian 

kulutuksen nykyisistä esteistä ja 

kehittämispotentiaalista alueillaan, jotta 

voidaan toteuttaa puitteet, joilla edistetään 

ja helpotetaan itse tuotetun uusiutuvan 

energian kulutuksen kehittämistä. 

Puitteisiin on sisällytettävä 

 a) erityistoimenpiteitä, mukaan lukien 

taloudelliset kannustimet, joilla 

kannustetaan energiaköyhyyden 

uhkaamia alhaisen tulotason 

kotitalouksia, myös vuokralla asuvia 

kotitalouksia, osallistumaan itse tuotetun 

energian kulutukseen; 

 b) välineitä, joilla helpotetaan 

rahoituksen saantia; 

 c) kannustimia kehittäjille, jotta nämä 

toteuttavat hankkeita sosiaalisessa 

asuntotuotannossa; 

 d) kannustimia rakennusten omistajille, 

jotta nämä luovat vuokralaisille 

mahdollisuuksia kuluttaa itse tuotettua 

energiaa; 

 e) kaikkien sääntelyyn liittyvien esteiden 

poistaminen itse tuotetun uusiutuvan 

energian kulutukselta; 

 f) myyntiin liittyvien väärinkäytösten 

tehostettu torjunta. 
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 Tämän arvioinnin ja näiden puitteiden on 

oltava osa kansallisia ilmasto- ja 

energiasuunnitelmia [energiaunionin 

hallinnoinnista] annetun asetuksen 

mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on tehtävä 

arviointi olemassa olevista esteistä ja 

omaan kulutuksen 

kehittämispotentiaalista alueillaan, jotta 

voidaan toteuttaa oikeanlaiset puitteet, 

joilla edistetään ja helpotetaan itse 

tuotetun uusiutuvan energian kulutuksen 

kehittämistä sekä sähkön että 

lämmityksen ja jäähdytyksen tuotantoa 

varten. Puitteisiin on sisällytettävä 

 a) erityistoimenpiteitä, mukaan lukien 

taloudelliset kannustimet, joilla 

kannustetaan alhaisen tulotason 

kotitalouksia, joita uhkaa energiaköyhyys, 

myös niitä, jotka asuvat vuokralla, 

osallistumaan itse tuotetun energian 

kulutukseen 

 b) välineitä, joilla helpotetaan 

rahoituksen saantia 

 c) kannustimia kehittäjille, jotta nämä 

toteuttavat hankkeita sosiaalisessa 

asuntotuotannossa 

 d) kannustimia rakennusten omistajille, 

jotta nämä luovat vuokralaisille 

mahdollisuuksia kuluttaa itse tuotettua 

energiaa 

 e) kaikkien sääntelyyn liittyvien esteiden 

poistaminen itse tuotetun uusiutuvan 
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energian kulutukselta. 

 Tämän arvioinnin ja mahdollisuuksia 

luovien puitteiden on oltava osa 

kansallisia ilmasto- ja 

energiasuunnitelmia [energiaunionin 

hallinnoinnista] annetun asetuksen 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Olisi edistettävä sekä uusiutuvista energianlähteistä tuotettua sähköä että uusiutuvista 

energianlähteistä tuotettua lämmitystä ja jäähdytystä. Rakennuksien ja teollisuuden 

lämmityksen ja jäähdytyksen osuus on puolet EU:n energiankulutuksesta. 

 

Tarkistus  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Nykyisten esteiden ja 

mahdollisuuksien arviointiin perustuen 

jäsenvaltioiden on toteutettava toimia, 

joilla kannustetaan köyhyyden 

koettelemia vuokralaisia ja kotitalouksia 

osallistumaan itse tuotetun energian 

kulutukseen, mukaan lukien sellaisten 

kannustimien kehittäminen, joilla 

helpotetaan rahoituksen saantia, joilla 

kannustetaan rakennuttajia toteuttamaan 

sosiaalisen asuntotuotannon hankkeita ja 

joilla kannustetaan rakennusten omistajia 

asettamaan itse tuotetun energian 

kulutukseen liittyviä tilaisuuksia 

vuokralaisten ulottuville. Arvioinnin olisi 

sisällyttävä jäsenvaltioiden kansallisiin 

ilmasto- ja energiasuunnitelmiin 

asetuksen [Governance, 

asiakirjassa COM(2016)0759 ehdotetun 

mukaisesti] nojalla. 

Or. en 
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Perustelu 

Tarvitaan erityisiä säännöksiä, joilla kannustetaan polttoaineköyhyyden koettelemia 

kotitalouksia ja asuntonsa vuokranneita kotitalouksia osallistumaan itse tuotetun energian 

kulutukseen, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet voivat osallistua energiasiirtymään ja hyötyä 

itse tuotetun energian kulutuksesta. 

 

Tarkistus  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että perinteisiä asiakkaita ei rangaista, 

kun poistetaan itse tuottamaansa energiaa 

käyttävien kuluttajien/tuottajakuluttajien 

osallistumisen esteet, ja että paikallisten 

energiayhteisöjen ei pitäisi määrätä 

lisäkustannuksia loppukäyttäjille, jotka 

päättävät pysytellä pelkkinä kuluttajina. 

Or. en 

Perustelu 

Olisi estettävä epäoikeudenmukaisen rasituksen aiheutuminen muille asiakkaille. 

 

Tarkistus  970 

Eva Kaili 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Itse tuotettua energiaa käyttävän 

kuluttajan laitteistojen asennuksesta ja 

toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 

lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli. 

3. Jäsenvaltiot voivat sallia sen, että 

itse tuotettua energiaa käyttävän kuluttajan 

laitteistot ovat kolmansien osapuolien 

omistuksessa tai että kolmannet osapuolet 

huolehtivat niiden asennuksesta ja 

toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 

lukien, ja jäsenvaltioiden on annettava 
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näille laitteistoille 1 kohdan a–

d alakohdassa kuvatut oikeudet. Itse 

tuotettua energiaa käyttävillä kuluttajilla 

on oltava oikeus tehdä sopimus jonkin 

toisen toimittajan kanssa kattaakseen 

jäännössähkön kysynnän. Kun itse 

tuotettua energiaa käyttävät kuluttajat 

lähtevät asunnosta eivätkä uudet haltijat 

halua käyttää uusiutuvaa energiaa 

tuottavan laitteiston tuottamaa energiaa, 

jäsenvaltioiden lainsäädännössä on 

varmistettava, että laitteisto ja mahdolliset 

kannustimet voidaan siirtää muille 

asiakkaille. 

Or. en 

Perustelu 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

 

Tarkistus  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Itse tuotettua energiaa käyttävän 

kuluttajan laitteistojen asennuksesta ja 

toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 

lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli. 

3. Itse tuotettua energiaa käyttävän 

kuluttajan laitteistojen asennuksesta ja 

toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 

lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli. Itse 

tuotettua sähköä, joka virtaa 
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rakennuksien tai kohteiden yhteisten 

alueiden kaapeleissa, on pidettävä oman 

kulutuksen kattavana sähkönä. 

Or. en 

 

Tarkistus  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Itse tuotettua energiaa käyttävän 

kuluttajan laitteistojen asennuksesta ja 

toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 

lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli. 

3. Itse tuotettua energiaa käyttävän 

kuluttajan laitteistojen asennuksesta ja 

toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 

lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli, 

edellyttäen, että itse tuotettua energiaa 

käyttävä kuluttaja vastaa taloudellisesta 

riskistä, joka liittyy laitteistojen 

toimintaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  973 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Itse tuotettua energiaa käyttävän 

kuluttajan laitteistojen asennuksesta ja 

toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 

lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli. 

3. Itse tuotettua energiaa käyttävän 

kuluttajan laitteistojen asennuksesta ja 

toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 

lukien, voi huolehtia tai ne voi omistaa 

kolmas osapuoli itse tuotettua energiaa 

käyttävän kuluttajan suostumuksella. 

Or. en 

 



 

PE607.899v02-00 62/160 AM\1130434FI.docx 

FI 

Tarkistus  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Itse tuotettua energiaa käyttävän 

kuluttajan laitteistojen asennuksesta ja 

toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 

lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli. 

3. Itse tuotettua energiaa käyttävä 

kuluttaja voi päättää siirtää laitteistojen 

asennuksesta ja toiminnasta, mittaus ja 

ylläpito mukaan lukien, huolehtimisen 

kolmannelle osapuolelle. 

Or. en 

Perustelu 

Artiklassa olisi varmistettava, että itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävillä kuluttajilla 

on oikeus päättää siirtää laitteistosta huolehtiminen kolmannelle osapuolelle. Muutoin 

artiklaa saatetaan tulkita siten, että siinä sallitaan se, että energiantoimittajat rajoittavat 

laitteistoja koskevia kolmansien osapuolien toiminta- ja ylläpitotoimia, jolleivät ne itse 

toteuta niitä. 

 

Tarkistus  975 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on tehtävä 

arviointi olemassa olevista esteistä ja itse 

tuotetun energian kulutuksen 

kehittämispotentiaalista alueillaan, jotta 

voidaan toteuttaa oikeanlaiset puitteet, 

joilla edistetään ja helpotetaan itse 

tuotetun uusiutuvan energian kulutuksen 

kehittämistä. 

 Puitteisiin on sisällytettävä 

 a) erityistoimenpiteitä, mukaan lukien 

taloudelliset kannustimet, joilla 

kannustetaan alhaisen tulotason 

kotitalouksia, joita uhkaa energiaköyhyys, 
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myös niitä, jotka asuvat vuokralla, 

osallistumaan itse tuotetun energian 

kulutukseen 

 b) välineitä, joilla helpotetaan 

rahoituksen saantia kannustimia 

kehittäjille, jotta nämä toteuttavat 

hankkeita sosiaalisessa 

asuntotuotannossa 

 d) kannustimia rakennusten omistajille, 

jotta nämä luovat vuokralaisille 

mahdollisuuksia kuluttaa itse tuotettua 

energiaa 

 e) kaikkien sääntelyyn liittyvien esteiden 

poistaminen itse tuotetun uusiutuvan 

energian kulutukselta. 

 Tämän arvioinnin ja mahdollisuuksia 

luovien puitteiden on oltava osa 

kansallisia ilmasto- ja 

energiasuunnitelmia [energiaunionin 

hallinnoinnista] annetun asetuksen 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on asetettava 

kansallisesti määritetty sitova tavoite, joka 

koskee vuoteen 2030 mennessä 

saavutettavaa, itse tuottamaansa energiaa 

käyttävien kuluttajien tuottaman 

uusiutuvan energian osuutta. Ennen 

tällaisen tavoitteen asettamista 

jäsenvaltioiden on toteutettava julkinen 

kuuleminen, johon osallistuvat muun 

muassa kaupungit, kuluttajajärjestöt ja 

kansalaisyhteiskunta. Tavoitteen olisi 

sisällyttävä jäsenvaltioiden kansallisiin 

ilmasto- ja energiasuunnitelmiin 
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asetuksen [Governance, 

asiakirjassa COM(2016)0759 ehdotetun 

mukaisesti] nojalla. 

Or. en 

Perustelu 

Itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat ja uusiutuvaa energiaa tuottavat 

yhteisöt eivät ole vain keskeisiä toimijoita, jotka edistävät nopeaa siirtymistä kohti kestävää 

ja kokonaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa yhteiskuntaa, vaan ne tuottavat 

paikallisesti myös merkittävää yhteiskunnallista ja taloudellista hyötyä. Kansalliseen 

potentiaaliin perustuvien erityistavoitteiden määrittäminen auttaisi jäsenvaltioita 

saavuttamaan uusiutuvaa energiaa koskevan kokonaistavoitteen, lisäämään vaurautta ja 

hyvinvointia paikallisesti ja siten myös kansallisesti ja viime kädessä luomaan 

yhteisymmärrystä toimista, joilla torjutaan ilmastonmuutosta. 

 

Tarkistus  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että uusiutuvaa energiaa tuottavat 

yhteisöt eivät vähennä perusteettomasti tai 

suhteettomasti verkkomaksujen 

maksamista sähköjärjestelmässä 

verrattuna niihin, jotka olisivat vastanneet 

summaa yksittäisten kuluttajien kohdalla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöt 

osallistuvat asianmukaisesti järjestelmän 

kustannuksiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden ei pidä estää 

loppuasiakkaita ryhtymästä itse 

tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttäviksi kuluttajiksi ottamalla käyttöön 

muun muassa kumulatiivisia tai 

yksittäisiä laitteistoja koskevia määrän tai 

kapasiteetin ylärajoja sekä työläitä ja 

suhteettomia menettelyjä, maksuja, 

sopimusjärjestelyjä ja teknisiä sääntöjä. 

Or. en 

 

Tarkistus  979 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

uusiutuvaa energiaa tuottavilla yhteisöillä 

on oikeus tuottaa, kuluttaa, varastoida ja 

myydä uusiutuvaa energiaa, myös 

sähkönhankintasopimuksin, ilman 

kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja, 

jotka eivät vastaa kustannuksia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kaikilla paikallis- ja alueviranomaisilla ja 

loppuasiakkailla – edellyttäen, että 

asiakkaat, jotka eivät ole kotitalouksia, 

ovat pk-yrityksiä ja että niiden 

osallistuminen ei muodosta niiden 

kaupallista tai ammatillista pääelinkeinoa 

– on oikeus osallistua uusiutuvaa 

energiaa tuottavaan yhteisöön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

uusiutuvaa energiaa tuottavilla yhteisöillä 

on oikeus tuottaa, kuluttaa, varastoida ja 

myydä uusiutuvaa energiaa, myös 

sähkönhankintasopimuksin, ja toimittaa 

sitä yhteisön jäsenille ja organisoiduilla 

markkinoilla joko yksin tai kolmannen 

osapuolen välityksellä, ilman syrjiviä tai 

kohtuuttoman rasitteen aiheuttavia 

menettelyjä ja maksuja. 

Or. en 
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Tarkistus  980 

Paul Rübig 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

uusiutuvaa energiaa tuottavilla yhteisöillä 

on oikeus tuottaa, kuluttaa, varastoida ja 

myydä uusiutuvaa energiaa, myös 

sähkönhankintasopimuksin, ilman 

kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja, jotka 

eivät vastaa kustannuksia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

uusiutuvaa energiaa tuottavilla yhteisöillä 

on oikeus tuottaa, kuluttaa, varastoida ja 

myydä uusiutuvaa energiaa, myös 

sähkönhankintasopimuksin, ilman 

kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja, jotka 

eivät vastaa kustannuksia. Uusiutuvaa 

energiaa tuottavia yhteisöjä koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt on laadittava 

huolehtien siitä, että yhteisöjä ei aseteta 

kohtuuttoman erioikeutettuun asemaan 

energian toimittajiin verrattuna. 

Or. en 

 

Tarkistus  981 

Werner Langen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

uusiutuvaa energiaa tuottavilla yhteisöillä 

on oikeus tuottaa, kuluttaa, varastoida ja 

myydä uusiutuvaa energiaa, myös 

sähkönhankintasopimuksin, ilman 

kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja, jotka 

eivät vastaa kustannuksia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

uusiutuvaa energiaa tuottavilla yhteisöillä 

on oikeus tuottaa, kuluttaa, varastoida ja 

myydä uusiutuvaa energiaa, myös 

sähkönhankintasopimuksin, ilman 

kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja, jotka 

eivät vastaa kustannuksia sillä 

edellytyksellä, että kuluttajan oikeuksia ei 

heikennetä ja vältetään muiden 

kilpailijoiden suora tai välillinen syrjintä. 

Or. de 



 

AM\1130434FI.docx 67/160 PE607.899v02-00 

 FI 

Perustelu 

Kun uusiutuvaa energiaa tuottavia yhteisöjä koskeva erityissääntely otetaan käyttöön, siihen 

liittyy vaara, että muita markkinatoimijoita syrjitään, kuluttajan oikeuksia heikennetään ja 

aiheutetaan lisää epävarmuutta. Etuoikeuksien antamista poikkeuksilla olisi periaatteessa 

vältettävä. 

 

Tarkistus  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöt 

eivät vähennä perusteettomasti tai 

suhteettomasti verkkomaksujen 

maksamista sähköjärjestelmässä 

verrattuna niihin, jotka olisivat vastanneet 

summaa yksittäisten kuluttajien kohdalla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöt 

osallistuvat asianmukaisesti järjestelmän 

kustannuksiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 

vähintään neljä seuraavista kriteereistä: 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava 

[asiakirjassa COM(2016)0864 ehdotetun 

mukaisesti uudelleenlaaditussa 

direktiivissä 2009/72/EY] määritetty 

paikallinen energiayhteisö, joka on pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 
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tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä, jota voidaan 

tehdä jäsenvaltioiden rajojen yli. Jotta 

yksikköä voidaan kohdella uusiutuvaa 

energiaa tuottavana yhteisönä, vähintään 

51 prosenttia yksikön johtokunnan tai 

hallintoelinten paikoista on varattava 

paikallisjäsenille, eli paikallisten 

yksityisten ja julkisten talous- ja 

yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajille 

tai kansalaisille, joilla on suora intressi 

yhteisön toiminnassa ja sen vaikutuksissa. 

Lisäksi niiden on täytettävä vähintään 

neljä seuraavista kriteereistä: 

Or. en 

 

Tarkistus  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 

vähintään neljä seuraavista kriteereistä: 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava 

[asiakirjassa COM(2016)0864 ehdotetun 

mukaisesti uudelleenlaaditussa 

direktiivissä 2009/72/EY] määritetty 

paikallinen energiayhteisö, joka on pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä. Jotta 

yksikköä voidaan kohdella uusiutuvaa 

energiaa tuottavana yhteisönä, vähintään 

51 prosenttia yksikön johtokunnan tai 

hallintoelinten paikoista on varattava 

paikallisjäsenille, eli paikallisten 

yksityisten ja julkisten talous- ja 

yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajille 

tai kansalaisille, joilla on suora intressi 

yhteisön toiminnassa ja sen vaikutuksissa. 

Lisäksi niiden on täytettävä vähintään 
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neljä seuraavista kriteereistä: 

Or. en 

 

Tarkistus  985 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 

vähintään neljä seuraavista kriteereistä: 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava 

[asiakirjassa COM(2016)0864 ehdotetun 

mukaisesti uudelleenlaaditussa 

direktiivissä 2009/72/EY] määritetty 

paikallinen energiayhteisö, joka on pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä. Jotta 

yksikköä voidaan kohdella uusiutuvaa 

energiaa tuottavana yhteisönä, vähintään 

51 prosenttia yksikön johtokunnan tai 

hallintoelinten paikoista on varattava 

paikallisjäsenille, eli paikallisten 

yksityisten ja julkisten talous- ja 

yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajille 

tai kansalaisille, joilla on suora intressi 

yhteisön toiminnassa ja sen vaikutuksissa. 

 Lisäksi niiden on täytettävä vähintään 

neljä seuraavista kriteereistä: 

Or. en 

 

Tarkistus  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 

vähintään neljä seuraavista kriteereistä: 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava 

yhdistys, osuuskunta, kumppanuus, 
voittoa tavoittelematon organisaatio tai 

muu oikeushenkilö, jota paikalliset 

osakkaat tai jäsenet tosiasiallisesti 

valvovat, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 

vähintään neljä seuraavista kriteereistä: 

Or. en 

Perustelu 

Uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen määritelmän olisi oltava mahdollisimman laaja, 

jotta ne saavat joustavan välineen uusiutuvien energialähteiden kehittämistä varten. 

 

Tarkistus  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 

vähintään neljä seuraavista kriteereistä: 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava 

paikallinen pk-yritys tai paikallinen 

voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka 

osakkaat tai jäsenet tuottavat, jakelevat, 

varastoivat tai toimittavat uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevaa energiaa 

yhteistyössä ja joka edustaa laajalti 

paikallisia etuja ja täyttää vähintään neljä 

seuraavista kriteereistä: 

Or. en 
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Tarkistus  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 

vähintään neljä seuraavista kriteereistä: 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys, julkisyhteisö tai julkinen yhtiö tai 

voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka 

osakkaat tai jäsenet tuottavat, jakelevat, 

varastoivat tai toimittavat uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevaa energiaa 

yhteistyössä ja joka täyttää vähintään neljä 

seuraavista kriteereistä: 

Or. en 

 

Tarkistus  989 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 

vähintään neljä seuraavista kriteereistä: 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen edistämisestä. 

Määritelmän ehdottamiselle unionissa ei ole objektiivisia perusteita. Lisäksi artikla on 

käytännössä tuskin täytäntöön pantavissa tai varmennettavissa. Kuka pystyy valvomaan, että 

neljä viidestä edellä mainitusta kriteeristä todella täyttyvät? Mitä tapahtuu, jos kriteerien 
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täyttäminen muuttuu ajan kuluessa? Mitä seurauksia aiheutuisi uusiutuvaa energiaa 

tuottavien yhteisöjen kannalta? 

 

Tarkistus  990 

Massimiliano Salini 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 

vähintään neljä seuraavista kriteereistä: 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 

kaikki seuraavat kriteerit: 

Or. en 

 

Tarkistus  991 

Flavio Zanonato 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 

vähintään neljä seuraavista kriteereistä: 

Tätä direktiiviä sovellettaessa uusiutuvaa 

energiaa tuottavan yhteisön on oltava pk-

yritys tai voittoa tavoittelematon 

organisaatio, jonka osakkaat tai jäsenet 

tuottavat, jakelevat, varastoivat tai 

toimittavat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 

kaikki seuraavat kriteerit: 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää taata yhtenäisyys ja yhtenevyys, jotta varmistetaan EU:n laajuiset yhtäläiset 
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toimintamahdollisuudet. 

 

Tarkistus  992 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) osakkaat tai jäsenet ovat 

uusiutuvan energian aloilla toimivia 

luonnollisia henkilöitä, 

paikallisviranomaisia, myös kuntia, tai 

pk-yrityksiä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) osakkaat tai jäsenet ovat uusiutuvan 

energian aloilla toimivia luonnollisia 

henkilöitä, paikallisviranomaisia, myös 

kuntia, tai pk-yrityksiä; 

a) osakkaat tai jäsenet, joita on oltava 

useita, ovat uusiutuvan energian aloilla 

toimivia luonnollisia henkilöitä, 

paikallisviranomaisia, myös kuntia, tai pk-

yrityksiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  994 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) osakkaat tai jäsenet ovat uusiutuvan 

energian aloilla toimivia luonnollisia 

henkilöitä, paikallisviranomaisia, myös 

kuntia, tai pk-yrityksiä; 

a) osakkaat tai jäsenet, joita on oltava 

useita, ovat uusiutuvan energian aloilla 

toimivia luonnollisia henkilöitä, 

paikallisviranomaisia, myös kuntia, tai pk-

yrityksiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) osakkaat tai jäsenet ovat uusiutuvan 

energian aloilla toimivia luonnollisia 

henkilöitä, paikallisviranomaisia, myös 

kuntia, tai pk-yrityksiä; 

a) osakkaat tai jäsenet, joita on oltava 

useita, ovat uusiutuvan energian aloilla 

toimivia luonnollisia henkilöitä, 

paikallisviranomaisia, myös kuntia, tai pk-

yrityksiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) osakkaat tai jäsenet ovat uusiutuvan 

energian aloilla toimivia luonnollisia 

henkilöitä, paikallisviranomaisia, myös 

kuntia, tai pk-yrityksiä; 

a) osakkaat tai jäsenet ovat uusiutuvan 

energian aloilla toimivia luonnollisia 

henkilöitä, paikallisviranomaisia, myös 

kuntia, pk-yrityksiä tai muita 

oikeushenkilöitä; 

Or. en 
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Perustelu 

Uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen määritelmän olisi oltava mahdollisimman laaja, 

jotta ne saavat joustavan välineen uusiutuvien energialähteiden kehittämistä varten. 

 

Tarkistus  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) yhteisön perussäännössä 

määritettynä ensisijaisena tavoitteena on 

tuottaa paikallisyhteisölle ympäristöön 

liittyvää, sosiaalista tai taloudellista 

hyötyä jäsenille tuotetun hyödyn sijaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  998 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vähintään 51 prosenttia yksikön 

äänivaltaisista osakkaista tai jäsenistä on 

luonnollisia henkilöitä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vähintään 51 prosenttia yksikön b) vähintään 51 prosenttia yksikön 
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äänivaltaisista osakkaista tai jäsenistä on 

luonnollisia henkilöitä; 

äänivaltaisista osakkaista tai jäsenistä on 

luonnollisia henkilöitä tai kuntia; 

Or. en 

 

Tarkistus  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vähintään 51 prosenttia yksikön 

äänivaltaisista osakkaista tai jäsenistä on 

luonnollisia henkilöitä; 

b) vähintään 51 prosenttia yksikön 

äänivaltaisista osakkaista tai jäsenistä on 

luonnollisia henkilöitä tai julkisia elimiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vähintään 51 prosenttia yksikön 

äänivaltaisista osakkaista tai jäsenistä on 

luonnollisia henkilöitä; 

b) vähintään 10 prosenttia yksikön 

äänivaltaisista osakkaista tai jäsenistä on 

luonnollisia henkilöitä; 

Or. en 

Perustelu 

Uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen määritelmän olisi oltava mahdollisimman laaja, 

jotta ne saavat joustavan välineen uusiutuvien energialähteiden kehittämistä varten. 

Luonnolliset henkilöt eivät aina ole keskeisessä asemassa olevia kumppaneita. 

 

Tarkistus  1002 

Pavel Telička 
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Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) vähintään 51 prosenttia yksikön 

osuuksista tai osallistumisoikeuksista on 

paikallisjäsenten omistamia, eli ne ovat 

paikallisten yksityisten ja julkisten talous- 

ja yhteiskuntaelämän eturyhmien 

edustajien tai sellaisten kansalaisten 

hallussa, joilla on suora intressi yhteisön 

toiminnassa ja sen vaikutuksissa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) vähintään 51 prosenttia yksikön 

osuuksista tai osallistumisoikeuksista on 

paikallisjäsenten omistamia, eli ne ovat 

paikallisten yksityisten ja julkisten talous- 

ja yhteiskuntaelämän eturyhmien 

edustajien tai sellaisten kansalaisten 

hallussa, joilla on suora intressi yhteisön 

toiminnassa ja sen vaikutuksissa; 

c) vähintään 51 prosenttia yksikön 

osuuksista tai osallistumisoikeuksista on 

paikallisjäsenten omistamia, eli ne ovat 

paikallisten viranomaisten, paikallisten 

yksityisten ja julkisten talous- ja 

yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajien 

tai sellaisten kansalaisten hallussa, joilla on 

suora intressi yhteisön toiminnassa ja sen 

vaikutuksissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

c) vähintään 51 prosenttia yksikön 

osuuksista tai osallistumisoikeuksista on 

paikallisjäsenten omistamia, eli ne ovat 

paikallisten yksityisten ja julkisten talous- 

ja yhteiskuntaelämän eturyhmien 

edustajien tai sellaisten kansalaisten 

hallussa, joilla on suora intressi yhteisön 

toiminnassa ja sen vaikutuksissa; 

c) vähintään 51 prosenttia yksikön 

osuuksista tai osallistumisoikeuksista on 

paikallisjäsenten omistamia, eli ne ovat 

paikallisten yksityisten ja julkisten talous- 

ja yhteiskuntaelämän eturyhmien 

edustajien tai sellaisten kansalaisten ynnä 

muiden hallussa, joilla on suora intressi 

yhteisön toiminnassa ja sen vaikutuksissa; 

Or. en 

Perustelu 

Uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen määritelmän olisi oltava mahdollisimman laaja, 

jotta ne saavat joustavan välineen uusiutuvien energialähteiden kehittämistä varten. 

 

Tarkistus  1005 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) vähintään 51 prosenttia yksikön 

johtokunnan tai hallintoelinten paikoista 

on varattu paikallisjäsenille, eli 

paikallisten yksityisten ja julkisten talous- 

ja yhteiskuntaelämän eturyhmien 

edustajille tai kansalaisille, joilla on suora 

intressi yhteisön toiminnassa ja sen 

vaikutuksissa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1006 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

d) vähintään 51 prosenttia yksikön 

johtokunnan tai hallintoelinten paikoista 

on varattu paikallisjäsenille, eli 

paikallisten yksityisten ja julkisten talous- 

ja yhteiskuntaelämän eturyhmien 

edustajille tai kansalaisille, joilla on suora 

intressi yhteisön toiminnassa ja sen 

vaikutuksissa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) vähintään 51 prosenttia yksikön 

johtokunnan tai hallintoelinten paikoista on 

varattu paikallisjäsenille, eli paikallisten 

yksityisten ja julkisten talous- ja 

yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajille 

tai kansalaisille, joilla on suora intressi 

yhteisön toiminnassa ja sen vaikutuksissa; 

d) vähintään 51 prosenttia yksikön 

johtokunnan tai hallintoelinten paikoista on 

varattu paikallisjäsenille, eli paikallisten 

viranomaisten, paikallisten yksityisten ja 

julkisten talous- ja yhteiskuntaelämän 

eturyhmien edustajille tai kansalaisille, 

joilla on suora intressi yhteisön 

toiminnassa ja sen vaikutuksissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) vähintään 51 prosenttia yksikön 

johtokunnan tai hallintoelinten paikoista on 

varattu paikallisjäsenille, eli paikallisten 

yksityisten ja julkisten talous- ja 

d) vähintään 51 prosenttia yksikön 

johtokunnan tai hallintoelinten paikoista on 

varattu paikallisjäsenille, eli paikallisten 

yksityisten ja julkisten talous- ja 
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yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajille 

tai kansalaisille, joilla on suora intressi 

yhteisön toiminnassa ja sen vaikutuksissa; 

yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajille, 

kansalaisille ynnä muille, joilla on suora 

intressi yhteisön toiminnassa ja sen 

vaikutuksissa; 

Or. en 

Perustelu 

Uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen määritelmän olisi oltava mahdollisimman laaja, 

jotta ne saavat joustavan välineen uusiutuvien energialähteiden kehittämistä varten. 

 

Tarkistus  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) osallistuminen on avoin kaikille 

paikallisille sidosryhmille, joilla on 

potentiaalinen intressi asiassa, eli 

paikallisten yksityisten ja julkisten talous- 

ja yhteiskuntaelämän eturyhmien 

edustajille tai kansalaisille, joilla on suora 

intressi yhteisön toiminnassa ja sen 

vaikutuksissa ja jotka ovat tukikelpoisia 

kriteerin a) nojalla; 

Or. en 

Perustelu 

retrewtws 

 

Tarkistus  1010 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

e) yhteisö on asentanut viimeisten 

viiden vuoden aikana vuosittain 

keskimäärin enintään 18 MW uusiutuvan 

energian tuotantokapasiteettia 

sähköntuotantoa, lämmitystä, jäähdytystä 

ja liikennettä varten. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) yhteisö on asentanut viimeisten 

viiden vuoden aikana vuosittain 

keskimäärin enintään 18 MW uusiutuvan 

energian tuotantokapasiteettia 

sähköntuotantoa, lämmitystä, jäähdytystä 

ja liikennettä varten. 

e) yhteisö on asentanut viimeisten 

viiden vuoden aikana vuosittain 

keskimäärin enintään 20 MWe tai 

50 MWth uusiutuvan energian 

tuotantokapasiteettia sähköntuotantoa, 

lämmitystä, jäähdytystä ja liikennettä 

varten. 

Or. en 

Perustelu 

Uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen määritelmän olisi oltava mahdollisimman laaja, 

jotta ne saavat joustavan välineen uusiutuvien energialähteiden kehittämistä varten. 

Uusiutuvaa energiaa tuottavilla yhteisöillä saattaa olla erilaisia energiatarpeita sijainnista ja 

ulkoisista oloista riippuen. On erityisen tärkeää ottaa lämpötehoon liittyvät seikat myös 

huomioon. 

 

Tarkistus  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

e) yhteisö on asentanut viimeisten 

viiden vuoden aikana vuosittain 

keskimäärin enintään 18 MW uusiutuvan 

energian tuotantokapasiteettia 

sähköntuotantoa, lämmitystä, jäähdytystä 

ja liikennettä varten. 

e) yhteisö on asentanut viimeisten 

viiden vuoden aikana vuosittain 

keskimäärin enintään 40 MW uusiutuvan 

energian tuotantokapasiteettia 

sähköntuotantoa, lämmitystä, jäähdytystä 

ja liikennettä varten. 

Or. en 

Perustelu 

Yhteisön viimeisten viiden vuoden aikana vuosittain keskimäärin asentamaa 

tuotantokapasiteettia koskeva 18 MW:n rajoitus uhkaa heikentää näiden yhteisöjen 

potentiaalia, erityisesti, kun kyse on yhteisestä tuotantokapasiteetista sähköntuotantoa, 

lämmitystä, jäähdytystä ja liikennettä varten. EU:n energiayhteisöt omistavat jo yli 18 MW:n 

uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin. 

 

Tarkistus  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) yhteisö on asentanut viimeisten 

viiden vuoden aikana vuosittain 

keskimäärin enintään 18 MW uusiutuvan 

energian tuotantokapasiteettia 

sähköntuotantoa, lämmitystä, jäähdytystä 

ja liikennettä varten. 

e) yhteisö on asentanut viimeisten 

viiden vuoden aikana vuosittain 

keskimäärin enintään 5 MW uusiutuvan 

energian tuotantokapasiteettia 

sähköntuotantoa, lämmitystä, jäähdytystä 

ja liikennettä varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  1014 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 e a) osallistuminen on vapaaehtoinen 

ja avoin kaikille paikallisille 

sidosryhmille, joilla on potentiaalinen 

intressi asiassa, eli paikallisten yksityisten 

ja julkisten talous- ja yhteiskuntaelämän 

eturyhmien edustajille tai kansalaisille, 

joilla on suora intressi yhteisön 

toiminnassa ja sen vaikutuksissa ja jotka 

ovat tukikelpoisia kriteerin a) nojalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) osallistuminen on avoin kaikille 

paikallisille sidosryhmille, joilla on 

potentiaalinen intressi asiassa, eli 

paikallisten yksityisten ja julkisten talous- 

ja yhteiskuntaelämän eturyhmien 

edustajille tai kansalaisille, joilla on suora 

intressi yhteisön toiminnassa ja sen 

vaikutuksissa ja jotka ovat tukikelpoisia 

kriteerin a) nojalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 
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uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä. 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan ja muuttaessaan 

tukijärjestelmiä. Jäsenvaltioiden on 

suunniteltava ja muutettava 

tukijärjestelmiä siten, että edistetään 

mutta ei syrjitä uusiutuvaa energiaa 

tuottavia yhteisöjä. Jäsenvaltioiden olisi 

kannustettava uusiutuvaa energiaa 

tuottavien yhteisöjen rajat ylittävää 

yhteistyötä. 

Or. en 

 

Tarkistus  1017 

Paul Rübig 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä. 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä 

varmistaen samalla kaikkien uusiutuvista 

energialähteistä sähköä tuottavien 

tuottajien yhtäläiset 

toimintamahdollisuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 
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soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä. 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä 

varmistaen samalla kaikkien uusiutuvista 

energialähteistä sähköä tuottavien 

tuottajien yhtäläiset 

toimintamahdollisuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä. 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä 

varmistaen samalla kaikkien uusiutuvista 

energialähteistä sähköä tuottavien 

tuottajien yhtäläiset 

toimintamahdollisuudet. 

Or. en 

Perustelu 

Tukijärjestelmillä olisi varmistettava markkinatoimijoiden yhtäläiset toimintamahdollisuudet 

niiden koosta, omistusrakenteesta tai juridisesta muodosta riippumatta. Olisi kehitettävä 

muita vaihtoehtoja, joilla vähennetään uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen riskejä, 

kuten esimerkiksi tietyt vakuutusmuodot. 

 

Tarkistus  1020 

Miroslav Poche 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä. 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä 

varmistaen samalla kaikkien uusiutuvista 

energialähteistä sähköä tuottavien 

tuottajien yhtäläiset 

toimintamahdollisuudet. 

Or. en 

Perustelu 

Tukijärjestelmillä olisi varmistettava markkinatoimijoiden yhtäläiset toimintamahdollisuudet 

niiden koosta, omistusrakenteesta tai juridisesta muodosta riippumatta. Olisi kehitettävä 

muita vaihtoehtoja, joilla vähennetään uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen riskejä, 

kuten esimerkiksi tietyt vakuutusmuodot. 

 

Tarkistus  1021 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä. 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä 

varmistaen samalla kaikkien uusiutuvista 

energialähteistä sähköä tuottavien 

tuottajien yhtäläiset 

toimintamahdollisuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus  1022 

Evžen Tošenovský 
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Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä. 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä 

varmistaen samalla kaikkien uusiutuvista 

energialähteistä sähköä tuottavien 

tuottajien yhtäläiset 

toimintamahdollisuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus  1023 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä. 

2. Jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  1024 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on tehtävä 
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arviointi olemassa olevista esteistä ja 

uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen 

kehittämispotentiaalista alueillaan, jotta 

voidaan toteuttaa oikeanlaiset puitteet, 

joilla edistetään ja helpotetaan 

uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen 

osallistumista uusiutuvan energian 

tuotantoon, kulutukseen, varastointiin ja 

myyntiin. 

 Puitteisiin on sisällytettävä 

 a) tavoitteita ja erityistoimenpiteitä, joilla 

autetaan paikallis- ja alueviranomaisia 

edistämään uusiutuvaa energiaa 

tuottavien yhteisöjen kehittämistä ja joilla 

mahdollistetaan suora osallistuminen 

 b) erityistoimenpiteitä, mukaan lukien 

investointituki, joilla kannustetaan 

alhaisen tulotason kotitalouksia, joita 

uhkaa energiaköyhyys, myös niitä, jotka 

asuvat vuokralla, osallistumaan 

uusiutuvaa energiaa tuottaviin yhteisöihin 

 c) välineitä, joilla helpotetaan rahoituksen 

ja tiedon saantia 

 d) sääntelyyn perustuva ja valmiuksia 

kehittävä tuki paikallis- ja 

alueviranomaisille, jotta perustetaan 

paikallisia yrityksiä, jotka toimivat 

uusiutuvan energian tuotannon, 

kulutuksen, varastoinnin ja myynnin 

aloilla 

 e) kaikkien sääntelyyn ja hallintoon 

liittyvien esteiden poistaminen uusiutuvaa 

energiaa tuottavilta yhteisöiltä. 

 Tämän arvioinnin ja mahdollisuuksia 

luovien puitteiden on oltava osa 

integroituja kansallisia energia- ja 

ilmastosuunnitelmia [energiaunionin 

hallinnoinnista] annetun asetuksen 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1025 

Jeppe Kofod 
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Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on pantava 

täytäntöön uusiutuvaa energiaa tuottavia 

yhteisöjä koskevia sääntöjä, joilla 

varmistetaan, että 

 a) energiayhteisöt eivät voi sulkea 

ulkopuolelle yksittäisiä kuluttajia, joiden 

katsotaan maantieteellisesti kuuluvan 

luonnostaan kyseiseen energiayhteisöön 

 b) energiayhteisöt laativat sääntöjä, joilla 

varmistetaan kaikkien energiayhteisöön 

osallistuvien kuluttajien yhdenvertainen 

ja syrjimätön kohtelu 

 c) energiayhteisöt laativat 

oikeudenmukaisia sääntöjä, jotka 

koskevat kuluttajia, jotka eivät pysty 

maksamaan laskuaan tilapäisesti tai 

pitemmältä ajanjaksolta, ja joilla 

suojataan kuluttajia, jotka on kytketty 

yksilöllisesti jakeluverkkoon 

 d) varmistetaan, että energiayhteisöjen 

perustamisesta ei seuraa koko 

energiajärjestelmän vääristyminen eikä 

energiakustannusten nousu sellaisten 

kuluttajien kannalta, jotka eivät ole itse 

tuotettua energiaa käyttäviä kuluttajia 

ja/tai eivät osallistu itse 

energiayhteisöihin. 

Or. en 

Perustelu 

On varmistettava, että energiayhteisöjen haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajiin nähden 

ei toteuteta epäoikeudenmukaisia, syrjiviä tai pakottavia toimia. 

 

Tarkistus  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on asetettava 

vuoteen 2030 kansallisesti määritetty 

sitova tavoite, joka koskee uusiutuvaa 

energiaa tuottavien yhteisöjen tuottaman 

uusiutuvan energian osuutta. Ennen 

tällaisen tavoitteen asettamista 

jäsenvaltioiden on toteutettava julkinen 

kuuleminen, johon osallistuvat muun 

muassa kaupungit, kuluttajajärjestöt ja 

kansalaisyhteiskunta. Tavoitteen olisi 

sisällyttävä jäsenvaltioiden kansallisiin 

ilmasto- ja energiasuunnitelmiin 

asetuksen [Governance, 

asiakirjassa COM(2016)0759 ehdotetun 

mukaisesti] nojalla. 

Or. en 

Perustelu 

Itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat ja uusiutuvaa energiaa tuottavat 

yhteisöt eivät ole vain keskeisiä toimijoita, jotka edistävät nopeaa siirtymistä kohti kestävää 

ja kokonaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa yhteiskuntaa, vaan ne tuottavat 

paikallisesti myös merkittävää yhteiskunnallista ja taloudellista hyötyä. Kansalliseen 

potentiaaliin perustuvien erityistavoitteiden määrittäminen auttaisi jäsenvaltioita 

saavuttamaan uusiutuvaa energiaa koskevan kokonaistavoitteen, lisäämään vaurautta ja 

hyvinvointia paikallisesti ja siten myös kansallisesti ja viime kädessä luomaan 

yhteisymmärrystä toimista, joilla torjutaan ilmastonmuutosta. 

 

Tarkistus  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että uusiutuvaa energiaa tuottavia 

yhteisöjä koskevat kriteerit suunnitellaan 

ja niitä sovelletaan varmistaen, että 
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perinteiset energiayhteisöt, yksityiset 

kaupalliset rakennuttajat ja suuremmat 

energiayhtiöt mukaan lukien, eivät valvo 

uusiutuvaa energiaa tuottavia yhteisöjä. 

Jäsenvaltioiden on erityisesti valvottava 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

välityksellä uusiutuvaa energiaa tuottavia 

yhteisöjä koskevien kriteerien 

soveltamista ja niiden kohtelua 

kehitettäessä uusiutuvista energialähteistä 

tuotetun energian tukijärjestelmiä, jotta 

varmistetaan läpinäkyvyys, 

syrjimättömyys ja kuluttajien suojelu sekä 

torjutaan väärinkäytöksiä tai kilpailuun 

kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaikkien uusien uusiutuvaa energiaa 

tuottavien laitosten ja nykyisten 

uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten 

polttoainelähteen vaihtamisen osalta 

paikallis- ja alueviranomaiset sekä 

luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, 

joilla on suora intressi uusiutuvaa 

energiaa tuottavasta laitoksessa ja sen 

vaikutuksissa, voivat osallistua 

hankkeeseen uusiutuvaa energiaa 

tuottavan yhteisön välityksellä. 

Or. en 

 

Tarkistus  1029 

Werner Langen 
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Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. de 

Perustelu 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Tarkistus  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

23 artikla Poistetaan. 

Uusiutuvan energian käyttöönoton 

edistäminen lämmitys- ja 

jäähdytyslaitoksissa 

 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 
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2. Jäsenvaltiot voivat nimetä ja 

julkistaa objektiivisten ja syrjimättömien 

kriteerien perusteella toimenpideluettelon 

ja ne toimeenpanevat yksiköt, kuten 

polttoaineiden toimittajat, joiden on 

annettava panoksensa 1 kohdassa 

mainitun lisäyksen toteutumiseen. 

 

3. Edellä 1 kohdassa mainittu lisäys 

voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla 

seuraavista vaihtoehdoista: 

 

a) uusiutuvan energian fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian 

käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 

jäähdytysprosesseissa; 

 

c) epäsuorat hillitsemistoimenpiteet, 

jotka kuuluvat kaupattavien todistusten 

piiriin, joilla osoitetaan, että velvoite 

täytetään tukemalla jonkin toisen 

talouden toimijan, kuten itsenäisen 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 

teknologian asentajan tai uusiutuvan 

energian asennuspalveluja tarjoavan 

energiapalveluyrityksen (ESCO), 

toteuttamia epäsuoria hillitsemistoimia. 

 

4. Jäsenvaltiot voivat käyttää 

2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 

toteuttamiseen ja seuraamiseen 

direktiivin 2012/27/EU 7 artiklassa 

tarkoitettujen kansallisten 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 

puitteissa perustettuja rakenteita. 

 

5. Edellä olevan 2 kohdan nojalla 

nimettyjen yksikköjen on varmistettava, 

että niiden panos on mitattavissa ja 

tarkistettavissa, ja niiden on raportoitava 

vuosittain 30 päivästä kesäkuuta 2021 

alkaen jäsenvaltion nimeämälle 

viranomaisille seuraavaa: 
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a) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun energian kokonaismäärä; 

 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun uusiutuvan energian 

kokonaismäärä; 

 

c) uusiutuvan energian osuus 

lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitetun 

energian kokonaismäärästä; ja 

 

d) uusiutuvan energianlähteen 

tyyppi. 

 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltainen nimetty viranomainen 

tarkastaa 5 kohdassa tarkoitetut raportit. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  1031 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla jäsenvaltioiden on 

edellytettävä, että lämmitys- ja 

jäähdytyspolttoaineen toimittajat 

soveltavat energiatehokkuuden etusijalle 

asettamista koskevaa periaatetta ja 

energiansäästötoimia sekä lisäävät 

lämmitys- ja jäähdytystekniikkaa varten 
toimitettavan uusiutuvan energian osuutta 

vähintään kahdella prosenttiyksiköllä 

vuosittain. Kaksi prosenttiyksikköä 

lasketaan keskiarvona kolmelta edelliseltä 

vuodelta. Kun jäsenvaltiot suunnittelevat 

politiikkaa, jolla tuetaan polttoaineen 

toimittajia niiden täyttäessä velvoitteensa, 

jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle 

parhaat saatavilla olevat tekniikat, kuten 

aurinkoenergia, geoterminen energia, 

tehokkaat lämpöpumput tai uusiutuvista 
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energialähteistä saatava sähkö. 

Jäsenvaltioiden on kannustettava 

biomassan käyttöä prosesseissa, joissa on 

vaikea saavuttaa vastaavia tuloksia 

muiden uusiutuvaan energiaan liittyvien 

tekniikkojen avulla, erityisesti 

prosessilämmön osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion olisi 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta. 

Or. en 

Perustelu 

Lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan energian osuuden lisääminen on 

askel oikeaan suuntaan. Tästä huolimatta jokaisen jäsenvaltion olisi itse päätettävä omasta 

energiayhdistelmästään (ei ainoastaan uusiutuvaan energiaan liittyvän tekniikan kannalta 

vaan myös siltä kannalta, miten alakohtaiset tavoitteet jakautuvat lämmön, sähkön ja 

liikenteen osalta). 

 

Tarkistus  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 
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Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta ilmaistuna kansallisena 

osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. Jäsenvaltioiden on esiteltävä 

odotusten mukainen lisäys niiden 

vastaavissa panoksissa vuoteen 2030 

asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tämän 

direktiivin 3 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Tarkistus  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 
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energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

energian osuutta ilmaistuna kansallisena 

osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. Jäsenvaltioiden on esiteltävä 

odotusten mukainen lisäys osana niiden 

vastaavia panoksia vuoteen 2030 asetetun 

kokonaistavoitteen saavuttamiseksi 

3 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan energian nykyinen osuus vaihtelee 

laajalti jäsenvaltiosta toiseen, mikä johtuu erilaisista oloista, kuten eri lähtökohdista ja 

mahdollisuuksista. Ei vaikuta oikeasuhteiselta tai kustannustehokkaalta määrittää, että 

kaikkien jäsenvaltioiden on pyrittävä toteuttamaan täsmälleen samansuuruinen lisäys. Kunkin 

jäsenvaltion olisi määritettävä asianmukainen lisäys osana strategiaa, joka liittyy 

vuoteen 2030 asetetun tavoitteen saavuttamiseen. 

 

Tarkistus  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta, hukkalämpö ja 

hukkakylmä mukaan lukien, vähintään 

yhdellä prosenttiyksiköllä vuosittain, 

kunnes hukkalämmön/hukkakylmän 

sisältävä uusiutuvan energian osuus on 

100 prosenttia, ilmaistuna kansallisena 

osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

Or. en 
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Tarkistus  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

1. Uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön ja hukkakylmän 
käyttöönoton helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian ja/tai hukkalämmön ja 

hukkakylmän osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

1. Uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän 
käyttöönoton helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian ja/tai hukkalämmön tai 

hukkakylmän osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 
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7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

1. Uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän 
käyttöönoton helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian ja/tai hukkalämmön tai 

hukkakylmän osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1039 

Miroslav Poche 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

1. Uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän 
käyttöönoton helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian ja/tai hukkalämmön tai 

hukkakylmän osuutta vähintään kahdella 
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kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Kun lisätään uusiutuvien energialähteiden osuutta lämmitys- ja jäähdytysalalla, on otettava 

huomioon jäsenvaltiosta toiseen vaihteleva lähtötilanne, joka liittyy maantieteellisiin oloihin 

ja ilmasto-oloihin sekä muihin kansallisiin ominaispiirteisiin, samoin kuin jäsenvaltioiden 

oikeus päättää uusiutuvien energialähteiden tyypistä ja omasta energiayhdistelmästään. 

Hukkalämpöä olisi kohdeltava samalla tavalla kuin uusiutuvaa energiaa, ja jäsenvaltioiden 

olisi sen avulla voitava saavuttaa uusiutuvia energialähteitä koskeva tavoitteensa eli se, että 

niiden lämmitysjärjestelmiin on sisällytettävä enemmän hukkalämpöä. 

 

Tarkistus  1040 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion olisi 

otettava käyttöön kannustimia lisätäkseen 
uusiutuvan energian osuutta, hukkalämpö 

tai -kylmä mukaan lukien, ottaen 

huomioon teknisen ja taloudellisen 

toteuttamiskelpoisuuden sekä tutkimus- ja 

kehitystoimet. 

Or. en 

 

Tarkistus  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään kahdella 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 7 

artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmityskäytössä 

(lämmitys ja jäähdytys) ja teollisuudessa 
kunkin jäsenvaltion on pyrittävä lisäämään 

lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettavan uusiutuvan energian osuutta 

vähintään yhdellä prosenttiyksiköllä 

vuosittain ilmaistuna kansallisena osuutena 

energian kokonaisloppukulutuksesta ja 

laskettuna 7 artiklassa vahvistetun 

menetelmän mukaisesti. 

Or. es 

Perustelu 

Uusiutuvan energian hyödyntämistä on edistettävä teollisuudessa, jossa uusiutuvan energian 

suuren potentiaalin kanssa kilpailevat muut ilmastonmuutoksen kannalta merkittävät 

polttoaineet, kuten maakaasu ja nestekaasu, joita tuetaan usein kohtuuttomasti ja enemmän 
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kuin olisi tarpeen ottaen huomioon niiden roolin siirtymävaiheen polttoaineina. 

 

Tarkistus  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

kehitettävä kannustinkehys, jolla lisätään 
lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettavan uusiutuvan energian osuutta 

ilmaistuna kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1044 

Paul Rübig 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain ilmaistuna 

kansallisena osuutena energian 

kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 

7 artiklassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti. 

1. Uusiutuvan energian käyttöönoton 

helpottamiseksi lämmitys- ja 

jäähdytysalalla kunkin jäsenvaltion on 

pyrittävä lisäämään lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta panemalla täytäntöön 

kannustimia, joissa otetaan huomioon 

tekninen ja taloudellinen 

toteuttamiskelpoisuus sekä jäsenvaltioissa 

jo käytössä olevien uusiutuvien 

energialähteiden eri tasot. 
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Or. en 

Perustelu 

Toisin kuin sähköä ja kaasua, lämpöä ei voida toimittaa haja-asutusalueiden välissä 

sijaitsevien alueiden yli. Tämän vuoksi uusiutuvien energialähteiden osuus on suurelti 

riippuvainen teknisestä ja taloudellisesta potentiaalista. 

 

Tarkistus  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jos lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettavan uusiutuvan energian osuus, 

hukkalämpö/-kylmä mukaan lukien, on 

alle 60 prosenttia, jäsenvaltion on 

lisättävä osuutta vähintään yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuosittain. 

Or. en 

 

Tarkistus  1046 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kun lasketaan lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettavan uusiutuvan 

energian osuutta 1 kohdan mukaisissa 

tarkoituksissa, jäsenvaltioiden on 

laskettava hukkalämmön ja -kylmän 

osuus käyttäen kertoimena 0,5:tä. 

Or. en 
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Tarkistus  1047 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Edellä 1 kohdasta poiketen 

sellaiset jäsenvaltiot, joissa uusiutuvien 

energialähteiden osuus lämmitys- ja 

jäähdytysalalla on yli 50 prosenttia, voivat 

alentaa tätä lämmityksen ja jäähdytyksen 

toimittajia koskevaa velvoitetta yhteen 

prosenttiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  1048 

Paul Rübig 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä ja 

julkistaa objektiivisten ja syrjimättömien 

kriteerien perusteella toimenpideluettelon 

ja ne toimeenpanevat yksiköt, kuten 

polttoaineiden toimittajat, joiden on 

annettava panoksensa 1 kohdassa 

mainitun lisäyksen toteutumiseen. 

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä ja 

julkistaa objektiivisten ja syrjimättömien 

kriteerien perusteella luettelon 

toimenpiteistä, joiden avulla on annettava 

panos lisäyksen toteutumiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  1049 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä ja 

julkistaa objektiivisten ja syrjimättömien 

kriteerien perusteella toimenpideluettelon 

ja ne toimeenpanevat yksiköt, kuten 

polttoaineiden toimittajat, joiden on 

annettava panoksensa 1 kohdassa mainitun 

lisäyksen toteutumiseen. 

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä ja 

julkistaa objektiivisten ja syrjimättömien 

kriteerien perusteella toimenpideluettelon, 

kuten polttoaineiden toimittajat, joiden on 

annettava panoksensa 1 kohdassa mainitun 

lisäyksen toteutumiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  1050 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä ja 

julkistaa objektiivisten ja syrjimättömien 

kriteerien perusteella toimenpideluettelon 

ja ne toimeenpanevat yksiköt, kuten 

polttoaineiden toimittajat, joiden on 

annettava panoksensa 1 kohdassa 

mainitun lisäyksen toteutumiseen. 

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä ja 

julkistaa objektiivisten ja syrjimättömien 

kriteerien perusteella toimenpideluettelon 

ja ne toimeenpanevat yksiköt, joiden on 

pantava täytäntöön 1 kohdassa mainittu 

lisäys. 

Or. en 

 

Tarkistus  1051 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 kohdassa mainittu lisäys 

voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla 

seuraavista vaihtoehdoista: 

Poistetaan. 

a) uusiutuvan energian fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja 
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jäähdytykseen toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian 

käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 

jäähdytysprosesseissa; 

 

c) epäsuorat hillitsemistoimenpiteet, 

jotka kuuluvat kaupattavien todistusten 

piiriin, joilla osoitetaan, että velvoite 

täytetään tukemalla jonkin toisen 

talouden toimijan, kuten itsenäisen 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 

teknologian asentajan tai uusiutuvan 

energian asennuspalveluja tarjoavan 

energiapalveluyrityksen (ESCO), 

toteuttamia epäsuoria hillitsemistoimia. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  1052 

Paul Rübig 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 kohdassa mainittu lisäys 

voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla 

seuraavista vaihtoehdoista: 

Poistetaan. 

a) uusiutuvan energian fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja 

jäähdytykseen toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian 

käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 

jäähdytysprosesseissa; 
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c) epäsuorat hillitsemistoimenpiteet, 

jotka kuuluvat kaupattavien todistusten 

piiriin, joilla osoitetaan, että velvoite 

täytetään tukemalla jonkin toisen 

talouden toimijan, kuten itsenäisen 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 

teknologian asentajan tai uusiutuvan 

energian asennuspalveluja tarjoavan 

energiapalveluyrityksen (ESCO), 

toteuttamia epäsuoria hillitsemistoimia. 

 

Or. en 

Perustelu 

Toisin kuin sähköä ja kaasua, lämpöä ei voida toimittaa yli valvottujen alueiden välissä 

sijaitsevien alueiden. Tämän vuoksi uusiutuvien energialähteiden osuus on suurelti 

riippuvainen teknisestä ja taloudellisesta potentiaalista. 

 

Tarkistus  1053 

Miroslav Poche 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 kohdassa mainittu lisäys 

voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla 

seuraavista vaihtoehdoista: 

3. Edellä 1 kohdassa mainittu lisäys 

voidaan toteuttaa muun muassa yhdellä tai 

useammalla seuraavista vaihtoehdoista: 

Or. en 

 

Tarkistus  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) uusiutuvan energian fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

a) uusiutuvan energian fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 
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energiapolttoaineeseen; energiapolttoaineeseen, myös 

direktiivissä/direktiivillä 2012/27/EU 

määritettyjen tehokkaiden 

kaukolämmitysjärjestelmien välityksellä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) uusiutuvan energian fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

a) uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön ja hukkakylmän fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) uusiutuvan energian fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

a) uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 
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Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) uusiutuvan energian fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

a) uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) uusiutuvan energian fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

a) uusiutuvan energian ja 

hukkalämmön ja hukkakylmän fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  1059 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) uusiutuvan energian fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

a) uusiutuvan energian ja 

hukkalämmön tai hukkakylmän fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 
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Or. en 

 

Tarkistus  1060 

Miroslav Poche 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) uusiutuvan energian fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

a) uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän fyysinen 

lisääminen lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitettuun energiaan ja 

energiapolttoaineeseen; 

Or. en 

Perustelu 

Kun lisätään uusiutuvien energialähteiden osuutta lämmitys- ja jäähdytysalalla, on otettava 

huomioon jäsenvaltiosta toiseen vaihteleva lähtötilanne, joka liittyy maantieteellisiin oloihin 

ja ilmasto-oloihin sekä muihin kansallisiin ominaispiirteisiin, samoin kuin jäsenvaltioiden 

oikeus päättää uusiutuvien energialähteiden tyypistä ja omasta energiayhdistelmästään. 

Hukkalämpöä olisi kohdeltava samalla tavalla kuin uusiutuvaa energiaa, ja jäsenvaltioiden 

olisi sen avulla voitava saavuttaa uusiutuvia energialähteitä koskeva tavoitteensa eli se, että 

niiden lämmitysjärjestelmiin on sisällytettävä enemmän hukkalämpöä. 

 

Tarkistus  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian 

käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön ja hukkakylmän 
käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 
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jäähdytysprosesseissa; jäähdytysprosesseissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian 

käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 

jäähdytysprosesseissa; 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän 
käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 

jäähdytysprosesseissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian 

käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 

jäähdytysprosesseissa; 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän 
käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 

jäähdytysprosesseissa; 

Or. en 
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Tarkistus  1064 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian 

käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 

jäähdytysprosesseissa; 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian ja 

hukkalämmön tai hukkakylmän 
käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 

jäähdytysprosesseissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1065 

Miroslav Poche 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian 

käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 

jäähdytysprosesseissa; 

b) suorat hillitsemistoimenpiteet, 

kuten erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 

energiaan perustuvien lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien asentaminen 

rakennuksiin tai uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän 
käyttäminen teollisuuden lämmitys- ja 

jäähdytysprosesseissa; 

Or. en 

Perustelu 

Kun lisätään uusiutuvien energialähteiden osuutta lämmitys- ja jäähdytysalalla, on otettava 

huomioon jäsenvaltiosta toiseen vaihteleva lähtötilanne, joka liittyy maantieteellisiin oloihin 

ja ilmasto-oloihin sekä muihin kansallisiin ominaispiirteisiin, samoin kuin jäsenvaltioiden 

oikeus päättää uusiutuvien energialähteiden tyypistä ja omasta energiayhdistelmästään. 

Hukkalämpöä olisi kohdeltava samalla tavalla kuin uusiutuvaa energiaa, ja jäsenvaltioiden 
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olisi sen avulla voitava saavuttaa uusiutuvia energialähteitä koskeva tavoitteensa eli se, että 

niiden lämmitysjärjestelmiin on sisällytettävä enemmän hukkalämpöä. 

 

Tarkistus  1066 

Jeppe Kofod 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) epäsuorat hillitsemistoimenpiteet, 

jotka kuuluvat kaupattavien todistusten 

piiriin, joilla osoitetaan, että velvoite 

täytetään tukemalla jonkin toisen 

talouden toimijan, kuten itsenäisen 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 

teknologian asentajan tai uusiutuvan 

energian asennuspalveluja tarjoavan 

energiapalveluyrityksen (ESCO), 

toteuttamia epäsuoria hillitsemistoimia. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Alkuperätakuut ovat käytännössä arvottomia nykyisillä markkinoilla mutta niitä saatetaan 

käyttää tekosyynä olla toteuttamatta toimia, joilla siirrytään uusiutuvien energialähteiden 

käyttöön lämmitys- ja jäähdytysalalla 

 

Tarkistus  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) rahoitusjärjestelmät ja -välineet tai 

taloudelliset tai rahoitukselliset 

kannustimet, joilla edistetään uusiutuvaa 

energiaa hyödyntävien lämmitys- ja 

jäähdytyslaitteiden asentamista ja 

uusiutuvaa energiaa rakennusten ja 

teollisuuden lämmitys- ja 
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jäähdytystarpeita varten toimittavien 

sähköverkkojen kehittämistä. 

Or. es 

Perustelu 

Huomioon on otettava rahoitustukien lisäksi myös taloudelliset tuet. 

Tarkistus  1068 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) muut vaikutukseltaan vastaavat 

politiikkatoimet, kuten esimerkiksi 

kansalliset verotoimet, taloudelliset 

kannustimet, kaupunkisuunnittelu tai 

teollisuuden tai paikallisviranomaisten 

kanssa tehdyt vapaaehtoiset sopimukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  1069 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) muut vaikutukseltaan vastaavat 

politiikkatoimet, joilla pyritään 

saavuttamaan 1 kohdassa tarkoitettu 

lisäys, kuten kansalliset verotoimet tai 

muut taloudelliset kannustimet; 

Or. en 
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Tarkistus  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) muut vaikutukseltaan vastaavat 

politiikkatoimet, joilla pyritään 

saavuttamaan 1 kohdassa tarkoitettu 

lisäys. 

Or. en 

 

Tarkistus  1071 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltiot voivat käyttää 

2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 

toteuttamiseen ja seuraamiseen 

direktiivin 2012/27/EU 7 artiklassa 

tarkoitettujen kansallisten 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 

puitteissa perustettuja rakenteita. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1072 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltiot voivat käyttää 

2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 

Poistetaan. 
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toteuttamiseen ja seuraamiseen 

direktiivin 2012/27/EU 7 artiklassa 

tarkoitettujen kansallisten 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 

puitteissa perustettuja rakenteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  1073 

Paul Rübig 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltiot voivat käyttää 

2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 

toteuttamiseen ja seuraamiseen 

direktiivin 2012/27/EU 7 artiklassa 

tarkoitettujen kansallisten 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 

puitteissa perustettuja rakenteita. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1074 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä olevan 2 kohdan nojalla 

nimettyjen yksikköjen on varmistettava, 

että niiden panos on mitattavissa ja 

tarkistettavissa, ja niiden on raportoitava 

vuosittain 30 päivästä kesäkuuta 2021 

alkaen jäsenvaltion nimeämälle 

viranomaisille seuraavaa: 

Poistetaan. 

a) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun energian kokonaismäärä; 

 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen  
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toimitetun uusiutuvan energian 

kokonaismäärä; 

c) uusiutuvan energian osuus 

lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitetun 

energian kokonaismäärästä; ja 

 

d) uusiutuvan energianlähteen 

tyyppi. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  1075 

Paul Rübig 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä olevan 2 kohdan nojalla 

nimettyjen yksikköjen on varmistettava, 

että niiden panos on mitattavissa ja 

tarkistettavissa, ja niiden on raportoitava 

vuosittain 30 päivästä kesäkuuta 2021 

alkaen jäsenvaltion nimeämälle 

viranomaisille seuraavaa: 

Poistetaan. 

a) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun energian kokonaismäärä; 

 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun uusiutuvan energian 

kokonaismäärä; 

 

c) uusiutuvan energian osuus 

lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitetun 

energian kokonaismäärästä; ja 

 

d) uusiutuvan energianlähteen 

tyyppi. 

 

Or. en 

Perustelu 

Toisin kuin sähköä ja kaasua, lämpöä ei voida toimittaa yli valvottujen alueiden välissä 

sijaitsevien alueiden. Tämän vuoksi uusiutuvien energialähteiden osuus on suurelti 

riippuvainen teknisestä ja taloudellisesta potentiaalista. 
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Tarkistus  1076 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun energian kokonaismäärä; 

a) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun energian kokonaismäärä 

uusiutuvan energianlähteen tyypin 

perusteella; 

Or. en 

 

Tarkistus  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun energian kokonaismäärä; 

a) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun energian kokonaismäärä 

uusiutuvan energianlähteen tyypin 

perusteella; 

Or. en 

 

Tarkistus  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun uusiutuvan energian 

kokonaismäärä; 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun uusiutuvan energian 

kokonaismäärä uusiutuvan 

energianlähteen tyypin perusteella; 
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Or. en 

 

Tarkistus  1079 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun uusiutuvan energian 

kokonaismäärä; 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun uusiutuvan energian 

kokonaismäärä uusiutuvan 

energianlähteen tyypin perusteella; 

Or. en 

 

Tarkistus  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun uusiutuvan energian 

kokonaismäärä; 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön ja hukkakylmän 
kokonaismäärä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun uusiutuvan energian 

kokonaismäärä; 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän 
kokonaismäärä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1082 

Miroslav Poche 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun uusiutuvan energian 

kokonaismäärä; 

b) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän 
kokonaismäärä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1083 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun hukkalämmön tai 

hukkakylmän kokonaismäärä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 
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Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) uusiutuvan energian osuus 

lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitetun 

energian kokonaismäärästä; ja 

c) uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän osuus 

lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitetun 

energian kokonaismäärästä; ja 

Or. en 

 

Tarkistus  1085 

Miroslav Poche 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) uusiutuvan energian osuus 

lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitetun 

energian kokonaismäärästä; ja 

c) uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän osuus 

lämmitykseen ja jäähdytykseen toimitetun 

energian kokonaismäärästä; ja 

Or. en 

 

Tarkistus  1086 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) hukkalämmön tai hukkakylmän 

osuus lämmitykseen ja jäähdytykseen 

toimitetun energian kokonaismäärästä; 

Or. en 
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Tarkistus  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) uusiutuvan energianlähteen tyyppi. d) uusiutuvan energianlähteen ja/tai 

hukkalämmön ja hukkakylmän lähteen 
tyyppi. 

Or. en 

 

Tarkistus  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) uusiutuvan energianlähteen tyyppi. d) uusiutuvan energianlähteen ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän lähteen 
tyyppi. 

Or. en 

 

Tarkistus  1089 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) uusiutuvan energianlähteen tyyppi. d) uusiutuvan energianlähteen ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän lähteen 
tyyppi. 

Or. en 
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Tarkistus  1090 

Miroslav Poche 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) uusiutuvan energianlähteen tyyppi. d) uusiutuvan energianlähteen ja/tai 

hukkalämmön tai hukkakylmän lähteen 
tyyppi. 

Or. en 

Perustelu 

Kun lisätään uusiutuvien energialähteiden osuutta lämmitys- ja jäähdytysalalla, on otettava 

huomioon jäsenvaltiosta toiseen vaihteleva lähtötilanne, joka liittyy maantieteellisiin oloihin 

ja ilmasto-oloihin sekä muihin kansallisiin ominaispiirteisiin, samoin kuin jäsenvaltioiden 

oikeus päättää uusiutuvien energialähteiden tyypistä ja omasta energiayhdistelmästään. 

Hukkalämpöä olisi kohdeltava samalla tavalla kuin uusiutuvaa energiaa, ja jäsenvaltioiden 

olisi sen avulla voitava saavuttaa uusiutuvia energialähteitä koskeva tavoitteensa eli se, että 

niiden lämmitysjärjestelmiin on sisällytettävä enemmän hukkalämpöä. 

 

Tarkistus  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) muut vaikutukseltaan vastaavat 

politiikkatoimet, joilla pyritään 

saavuttamaan 1 kohdassa tarkoitettu 

lisäys. 

Or. en 

 

Tarkistus  1092 

Barbara Kappel 

 



 

PE607.899v02-00 124/160 AM\1130434FI.docx 

FI 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltainen nimetty viranomainen 

tarkastaa 5 kohdassa tarkoitetut raportit. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1093 

Paul Rübig 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltainen nimetty viranomainen 

tarkastaa 5 kohdassa tarkoitetut raportit. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Jäsenvaltioiden on tuettava 

sellaisten toimien ja ohjelmien 

kehittämistä, joilla torjutaan 

energiaköyhyyttä tällä alalla. 

Tämänsuuntaisille tukitoimille 

myönnetään asianmukaista rahoitusta 

jäsenvaltioilta ja EU:n varoista, jotta 

taataan energiansaanti sosiaalisena 

perusoikeutena. 

Or. en 
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Tarkistus  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 b. Jäsenvaltioiden on kehitettävä 

uusiutuvia lämmitys- ja 

jäähdytysratkaisuja kustannustehokkaalla 

tavalla uusiin julkisiin rakennuksiin ja 

vanhojen julkisten rakennuksien 

peruskorjauksen yhteydessä. Etusijalle on 

asetettava julkiset rakennukset, joissa 

oleskelee haavoittuvassa asemassa olevia 

henkilöitä, kuten koulut, sairaalat ja 

ikääntyneiden ihmisten hoitokodit. 

Or. en 

 

Tarkistus  1096 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1. Jäsenvaltioiden on tuettava 

sellaisten nykyisten tehokkaiden 

kaukolämmitys- ja -jäähdytysverkkojen 

uudistamista, jotka toimivat yksinomaan 

uusiutuvilla energialähteillä ja 

hukkalämmöllä tai -kylmällä – ja tuettava 

uusien verkkojen kehittämistä – 

perustuen positiiviseen taloudelliseen ja 

ympäristöalan kustannus-hyötyanalyysiin, 

joka toteutetaan yhteistyössä 

asianomaisten paikallisviranomaisten 

kanssa. 

Or. en 
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Tarkistus  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 

lisäämään uusiutuvan energian ja/tai 

hukkalämmön ja -kylmän osuutta 

nykyisissä lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmissä, ja tuotannossa 

olisi mahdollisuuksien mukaan 

hyödynnettävä erittäin tehokasta sähkön 

ja lämmön yhteistuotantoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  1098 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla 

käytettyjen standardien mukaisesti. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Kohta olisi poistettava tarpeettomien päällekkäisyyksien välttämiseksi, koska velvoite antaa 

tietoa kaukolämmityksessä käytetystä polttoaineyhdistelmästä katetaan jo 

energiatehokkuusdirektiivissä. 
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Tarkistus  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla 

käytettyjen standardien mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat asiakkaille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian sekä hukkalämmön 

tai hukkakylmän osuuden järjestelmissään. 

Tällaiset tiedot on annettava vuosittain ja 

direktiivin 2010/31/EU nojalla käytettyjen 

standardien mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1100 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla 

käytettyjen standardien mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava vuosittain tai pyynnöstä 

direktiivin 2010/31/EU nojalla käytettyjen 

standardien mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 
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Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla 

käytettyjen standardien mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään esimerkiksi 

ympäristömerkintöjen välityksellä. 

Tällaiset tiedot on annettava 

direktiivin 2010/31/EU nojalla käytettyjen 

standardien mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla 

käytettyjen standardien mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava vuosittain 

direktiivin 2010/31/EU nojalla käytettyjen 

standardien mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla 

käytettyjen standardien mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian ja/tai hukkalämmön 

ja hukkakylmän osuuden järjestelmissään. 

Tällaiset tiedot on annettava 

direktiivin 2010/31/EU nojalla käytettyjen 

standardien mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla 

käytettyjen standardien mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat sopimuskumppaneille 

tietoa energiatahokkuudestaan ja 

ilmoittavat uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla 

käytettyjen standardien mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Lämmityksen toimittajien ei voida edellyttää antavan tietoa kuluttajille, joiden kanssa ne eivät 

ole tehneet sopimusta. 

 

Tarkistus  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 
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Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla 

käytettyjen standardien mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppuasiakkailleen 

tietoa energiatahokkuudestaan ja 

ilmoittavat uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla 

käytettyjen standardien mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1106 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat loppukuluttajille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla 

käytettyjen standardien mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 

toimittajat antavat asiakkaille tietoa 

energiatahokkuudestaan ja ilmoittavat 

uusiutuvan energian osuuden 

järjestelmissään. Tällaiset tiedot on 

annettava direktiivin 2010/31/EU nojalla 

käytettyjen standardien mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
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tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. Tehottomien 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmien uudistamista 

ja kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmien siirtämistä 

fossiilisista lähteistä uusiutuviin tai 

jätepohjaisiin lähteisiin olisi edistettävä 

entisestään asianmukaisin keinoin. 

Or. en 

 

Tarkistus  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole direktiivin 

2012/27/EU 2 artiklan 41 kohdassa 

tarkoitettuja tehokkaita kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole direktiivin 

2012/27/EU 2 artiklan 41 kohdassa 

tarkoitettuja tehokkaita kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. Järjestelmästä 

poiskytkeytymiseen voi liittyä korvaus, 

jolla katetaan kyseisen asiakkaan 

kytkemistä varten tehtyjen investointien 
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kuolettamaton osa sekä muut 

poiskytkeytymiseen liittyvät 

kuolettamattomat investoinnit tai 

kustannukset. 

Or. fr 

Tarkistus  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat viiden 

vuoden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta peruuttaa kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmien 

haltijoiden kanssa tekemänsä sopimuksen 
ja kytkeytyä pois järjestelmästä 

tuottaakseen itse lämmitystä tai jäähdytystä 

uusiutuvista energianlähteistä tai vaihtaa 

toiseen lämmön tai kylmän toimittajaan, 

jolla on pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

Or. en 

 

Tarkistus  1110 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 
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kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

irtisanoa kaukolämmityksen tai 

-jäähdytyksen toimittajan kanssa 

tekemänsä sopimuksen ja sen jälkeen 

mahdollisesti kytkeytyä pois järjestelmästä 

tuottaakseen itse lämmitystä tai jäähdytystä 

uusiutuvista energianlähteistä tai vaihtaa 

toiseen lämmön tai kylmän toimittajaan, 

jolla on pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

Or. en 

 

Tarkistus  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä tai joista ei 

tule sellaisia seuraavien viiden vuoden 

kuluessa niiden investointisuunnitelmien 

mukaisesti, voivat kytkeytyä pois 

järjestelmästä tuottaakseen itse lämmitystä 

tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

Or. en 
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Perustelu 

On olennaisen tärkeää, että tehottomien kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmien 

omistajille, jotka ovat tehneet pitkän aikavälin investointeja luodakseen tehokkaan 

järjestelmän, taataan tätä tarkoitusta varten siirtymäaika. Riippumattomalla viranomaisella 

olisi oltava toimivalta varmentaa, mahdollistavatko edellä mainitut investointisuunnitelmat 

kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmien muuttamisen tehokkaiksi järjestelmiksi 

tulevina vuosina. 

 

Tarkistus  1112 

Flavio Zanonato 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat voivat kytkeytyä pois 

järjestelmästä tuottaakseen itse lämmitystä 

tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

Or. en 

Perustelu 

Teknologianeutraalius olisi taattava, kun otetaan huomioon lämmitys- ja jäähdytysalan 

ominaispiirteet. Tästä syystä markkinoille osallistuvien tahojen olisi voitava kytkeytyä pois 

järjestelmästä ja vaihtaa toiseen teknologiaan. 

 

Tarkistus  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä käyttääkseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä, jota 

tuotetaan uusiutuvista lähteistä tai 

tehokkaista lämmitys- tai 

jäähdytyssovelluksista, tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

Or. en 

 

Tarkistus  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä. 

Or. en 
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Tarkistus  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

peruuttaa kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmien haltijoiden 

kanssa tekemänsä sopimuksen 
tuottaakseen itse lämmitystä tai jäähdytystä 

uusiutuvista energianlähteistä tai vaihtaa 

toiseen lämmön tai kylmän toimittajaan, 

jolla on pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

Or. en 

 

Tarkistus  1116 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaisten 

kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmien 

asiakkaat, jotka eivät ole 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä, voivat 
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kytkeytyä pois järjestelmästä tuottaakseen 

itse lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energianlähteistä tai vaihtaa toiseen 

lämmön tai kylmän toimittajaan, jolla on 

pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

peruuttaa kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmien haltijoiden 

kanssa tekemänsä sopimuksen 
tuottaakseen itse lämmitystä tai jäähdytystä 

uusiutuvista energianlähteistä tai vaihtaa 

toiseen lämmön tai kylmän toimittajaan, 

jolla on pääsy 4 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään. 

Or. en 

 

Tarkistus  1117 

Flavio Zanonato 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 

oikeuden kytkeytyä irti järjestelmästä tai 

vaihtaa toimittajaa asiakkaisiin, jotka 

voivat osoittaa, että lämmityksen tai 

jäähdytyksen suunniteltu vaihtoehtoinen 

toimitusratkaisu johtaa huomattavasti 

parempaan energiatehokkuuteen. 

Vaihtoehtoisen toimitusratkaisun 

tehokkuuden arviointi voi perustua 

direktiivissä 2010/31/EU määriteltyyn 

energiatehokkuustodistukseen. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Mukautus 24 artiklan 2 kohtaan esitettyyn tarkistukseen. 

 

Tarkistus  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 

oikeuden kytkeytyä irti järjestelmästä tai 

vaihtaa toimittajaa asiakkaisiin, jotka 

voivat osoittaa, että lämmityksen tai 

jäähdytyksen suunniteltu vaihtoehtoinen 

toimitusratkaisu johtaa huomattavasti 

parempaan energiatehokkuuteen. 

Vaihtoehtoisen toimitusratkaisun 

tehokkuuden arviointi voi perustua 

direktiivissä 2010/31/EU määriteltyyn 

energiatehokkuustodistukseen. 

3. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 

oikeutta kytkeytyä irti järjestelmästä tai 

toimittajan vaihtamista asiakkaisiin, jotka 

voivat osoittaa, että lämmityksen tai 

jäähdytyksen suunniteltu vaihtoehtoinen 

toimitusratkaisu johtaa huomattavasti 

parempaan energiatehokkuuteen tai 

uusiutuvien energialähteiden 

suurempaan osuuteen. 

Or. en 

 

Tarkistus  1119 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 

oikeuden kytkeytyä irti järjestelmästä tai 

vaihtaa toimittajaa asiakkaisiin, jotka 

voivat osoittaa, että lämmityksen tai 

jäähdytyksen suunniteltu vaihtoehtoinen 

toimitusratkaisu johtaa huomattavasti 

parempaan energiatehokkuuteen. 

Vaihtoehtoisen toimitusratkaisun 

tehokkuuden arviointi voi perustua 

direktiivissä 2010/31/EU määriteltyyn 

energiatehokkuustodistukseen. 

3. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 

oikeuden irtisanoa kaukolämmityksen ja -

jäähdytyksen toimittajan kanssa tehty 

sopimus ja kytkeytyä irti järjestelmästä tai 

vaihtaa toimittajaa asiakkaisiin, jotka 

voivat osoittaa, että lämmityksen tai 

jäähdytyksen suunniteltu vaihtoehtoinen 

toimitusratkaisu johtaa huomattavasti 

parempaan energiatehokkuuteen. 

Vaihtoehtoisen toimitusratkaisun 

tehokkuuden arviointi voi perustua 

direktiivissä 2010/31/EU määriteltyyn 

energiatehokkuustodistukseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 

oikeuden kytkeytyä irti järjestelmästä tai 

vaihtaa toimittajaa asiakkaisiin, jotka 

voivat osoittaa, että lämmityksen tai 

jäähdytyksen suunniteltu vaihtoehtoinen 

toimitusratkaisu johtaa huomattavasti 

parempaan energiatehokkuuteen. 

Vaihtoehtoisen toimitusratkaisun 

tehokkuuden arviointi voi perustua 

direktiivissä 2010/31/EU määriteltyyn 

energiatehokkuustodistukseen. 

3. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 

oikeutta kytkeä irti järjestelmästä sellaiset 

asiakkaat, jotka voivat osoittaa, että 

lämmityksen tai jäähdytyksen suunniteltu 

vaihtoehtoinen toimitusratkaisu johtaa 

huomattavasti parempaan 

energiatehokkuuteen. Vaihtoehtoisen 

toimitusratkaisun tehokkuuden arviointi 

voi perustua direktiivissä 2010/31/EU 

määriteltyyn 

energiatehokkuustodistukseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  1121 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin. 

Syrjimätön pääsy mahdollistaa sen, että 

myös muut toimittajat kuin 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 

suoraan toimittaa tällaisista lähteistä 

peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmään liitetyille 

kuluttajille. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  1122 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin. 

Syrjimätön pääsy mahdollistaa sen, että 

myös muut toimittajat kuin 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 

suoraan toimittaa tällaisista lähteistä 

peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmään liitetyille 

kuluttajille. 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin, kun se on 

teknisesti toteutettavissa ja 

kustannustehokasta sekä kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmien 

toimittajien että asiakkaiden kannalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin. 

Syrjimätön pääsy mahdollistaa sen, että 

myös muut toimittajat kuin 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 

suoraan toimittaa tällaisista lähteistä 

peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän pääsy kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmiin perustuen 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

asettamiin syrjimättömiin kriteereihin. 

Tämä syrjimättömiin kriteereihin 

perustuva pääsy mahdollistaa sen, että 

myös muut toimittajat kuin 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 



 

AM\1130434FI.docx 141/160 PE607.899v02-00 

 FI 

kaukojäähdytysjärjestelmään liitetyille 

kuluttajille. 

suoraan toimittaa tällaisista lähteistä 

peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmään liitetyille 

kuluttajille. 

Or. en 

 

Tarkistus  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin. 

Syrjimätön pääsy mahdollistaa sen, että 

myös muut toimittajat kuin 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 

suoraan toimittaa tällaisista lähteistä 

peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmään liitetyille 

kuluttajille. 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tai 

yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai 

kylmän ja hukkalämmön tai -kylmän 

syrjimätön pääsy kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmiin tehokkaan 

kaukolämmityksen ja kaukojäähdytyksen 

määritelmän mukaisesti 

(direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohta). 

Or. en 

 

Tarkistus  1125 

Eugen Freund 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmien haltijoita ei 
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lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin. 

Syrjimätön pääsy mahdollistaa sen, että 

myös muut toimittajat kuin 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 

suoraan toimittaa tällaisista lähteistä 

peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmään liitetyille 

kuluttajille. 

estetä sääntelyllä hankkimasta uusiutuvaa 

lämpöä ja kylmää sekä jäähdytystä 

kolmansilta osapuolilta. Tämän on oltava 

kaukolämmön sekä uusiutuvan 

jäähdytyksen tai kylmän tuottajille 

taloudellisesti ja teknisesti toteutettavissa. 

Or. de 

Perustelu 

Kaukolämpöverkko on suljettu järjestelmä, jossa lämpöä tuotetaan tarpeen mukaan. 

Kolmannen osapuolen tuottaman kaukolämmön johtaminen olemassa olevaan verkkoon ei ole 

mahdollista teknisistä ja taloudellisista syistä tai on joka tapauksessa teknisesti ja 

taloudellisesti valtava haaste. Kaukolämpöverkkojen eriyttäminen ja siihen liittyvä mittava 

sääntely aiheuttaisi suuria järjestelmäkustannuksia. 

 

Tarkistus  1126 

Paul Rübig 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin. Syrjimätön 

pääsy mahdollistaa sen, että myös muut 

toimittajat kuin kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 

suoraan toimittaa tällaisista lähteistä 

peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmään liitetyille 

kuluttajille. 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin. Syrjimätön 

pääsy mahdollistaa neuvottelujen pohjalta 

sen, että myös muut toimittajat kuin 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 

suoraan syöttää tällaisista lähteistä peräisin 

olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmään, kun se on 

teknisesti tai taloudellisesti toteutettavissa. 
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Or. en 

 

Tarkistus  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin. 

Syrjimätön pääsy mahdollistaa sen, että 

myös muut toimittajat kuin 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 

suoraan toimittaa tällaisista lähteistä 

peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmään liitetyille 

kuluttajille. 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan, ettei 

ole olemassa sääntelystä johtuvia esteitä, 

joiden vuoksi kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmät eivät voi ostaa 
uusiutuvista energianlähteistä tuotettua 

lämpöä tai kylmää ja hukkalämpöä tai 

-kylmää, kun se on taloudellisesti ja 

teknisesti toteutettavissa kaukolämmitys- 

ja kaukojäähdytysjärjestelmien 

haltijoiden ja 

kaukolämmitysjärjestelmään kytkettyjen 

asiakkaiden kannalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin. Syrjimätön 

pääsy mahdollistaa sen, että myös muut 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän, hukkalämmön tai 

-kylmän ja tehokkaan yhteistuotannon 

syrjimätön pääsy kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmiin. Syrjimätön 
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toimittajat kuin kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 

suoraan toimittaa tällaisista lähteistä 

peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmään liitetyille 

kuluttajille. 

pääsy mahdollistaa sen, että myös muut 

toimittajat kuin kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 

suoraan toimittaa tällaisista lähteistä 

peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmään liitetyille 

kuluttajille. 

Or. en 

 

Tarkistus  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin. Syrjimätön 

pääsy mahdollistaa sen, että myös muut 

toimittajat kuin kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 

suoraan toimittaa tällaisista lähteistä 

peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmään liitetyille 

kuluttajille. 

4. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 

tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan 

uusiutuvista energianlähteistä tuotetun 

lämmön tai kylmän ja hukkalämmön tai 

-kylmän syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin. Syrjimätön 

pääsy mahdollistaa sen, että myös muut 

toimittajat kuin kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voivat 

suoraan toimittaa tällaisista lähteistä 

peräisin olevaa lämmitystä tai jäähdytystä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmään. 

Or. en 

 

Tarkistus  1130 

Eugen Freund 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kaukolämmitys- tai Poistetaan. 
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kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voi 

evätä pääsyn toimittajilta, jos 

järjestelmässä ei ole tarvittavaa 

kapasiteettia hukkalämmön tai -kylmän, 

uusiutuista energianlähteistä peräisin 

olevan lämmön tai kylmän tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai 

kylmän muiden toimitusten takia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmään pääsyn epäämisen 

yhteydessä kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija antaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle 

merkityksellisiä tietoja toimenpiteistä, 

joita järjestelmän parantaminen 

edellyttäisi. 

Or. de 

Perustelu 

Kaukolämpöverkko on suljettu järjestelmä, jossa lämpöä tuotetaan tarpeen mukaan. 

Kolmannen osapuolen tuottaman kaukolämmön johtaminen olemassa olevaan verkkoon ei ole 

mahdollista teknisistä ja taloudellisista syistä tai on joka tapauksessa teknisesti ja 

taloudellisesti valtava haaste. Kaukolämpöverkkojen eriyttäminen ja siihen liittyvä mittava 

sääntely aiheuttaisi suuria järjestelmäkustannuksia. 

 

Tarkistus  1131 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voi 

evätä pääsyn toimittajilta, jos 

järjestelmässä ei ole tarvittavaa 

kapasiteettia hukkalämmön tai -kylmän, 

uusiutuista energianlähteistä peräisin 

olevan lämmön tai kylmän tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai 

kylmän muiden toimitusten takia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmään pääsyn epäämisen 

Poistetaan. 
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yhteydessä kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija antaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle 

merkityksellisiä tietoja toimenpiteistä, 

joita järjestelmän parantaminen 

edellyttäisi. 

Or. en 

 

Tarkistus  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voi 

evätä pääsyn toimittajilta, jos 

järjestelmässä ei ole tarvittavaa 

kapasiteettia hukkalämmön tai -kylmän, 

uusiutuista energianlähteistä peräisin 

olevan lämmön tai kylmän tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai 

kylmän muiden toimitusten takia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmään pääsyn epäämisen 

yhteydessä kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija antaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle 

merkityksellisiä tietoja toimenpiteistä, 

joita järjestelmän parantaminen 

edellyttäisi. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voi 

evätä pääsyn toimittajilta, jos 

järjestelmässä ei ole tarvittavaa 

kapasiteettia hukkalämmön tai -kylmän, 

uusiutuista energianlähteistä peräisin 

olevan lämmön tai kylmän tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai 

kylmän muiden toimitusten takia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmään pääsyn epäämisen yhteydessä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija antaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle 

merkityksellisiä tietoja toimenpiteistä, joita 

järjestelmän parantaminen edellyttäisi. 

5. Kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voi 

evätä pääsyn toimittajilta, jos vähintään 

yksi seuraavista ehdoista täyttyy: 

 – järjestelmässä ei ole tarvittavaa 

kapasiteettia hukkalämmön tai -kylmän, 

uusiutuista energianlähteistä peräisin 

olevan lämmön tai kylmän tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai 

kylmän muiden toimitusten takia tai ei ole 

olemassa muuta teknistä pääsyä, jolla 

varmistetaan kaukolämmitysjärjestelmän 

turvallisuus 

 – järjestelmä muodostaa tehokkaan 

lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdan mukaisessa merkityksessä, ja 

pääsyn takaaminen heikentäisi 

järjestelmän energiatehokkuutta 

 – pääsyn takaaminen korottaisi 

ylimitoitetusti lämmityksen tai 

jäähdytyksen hintaa tai loppuasiakkaille 

toimitettavaan lämmitykseen tai 

jäähdytykseen liittyviä maksuja. 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmään pääsyn epäämisen yhteydessä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija antaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle 

merkityksellisiä tietoja toimenpiteistä, joita 

järjestelmän parantaminen edellyttäisi. 
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Or. en 

Perustelu 

Nykyisessä muodossaan 5 kohta saattaa uhata lämmityksen tai jäähdytyksen 

toimitusvarmuutta lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, aiheuttaa lämmityksen tai 

jäähdytyksen toimitushintojen perusteetonta nousua ja heikentää järjestelmän tehokkuutta. 

 

Tarkistus  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voi 

evätä pääsyn toimittajilta, jos 

järjestelmässä ei ole tarvittavaa 

kapasiteettia hukkalämmön tai -kylmän, 

uusiutuista energianlähteistä peräisin 

olevan lämmön tai kylmän tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai 

kylmän muiden toimitusten takia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmään pääsyn epäämisen yhteydessä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija antaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle 

merkityksellisiä tietoja toimenpiteistä, joita 

järjestelmän parantaminen edellyttäisi. 

5. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 

taataan syrjimätön pääsy kaukolämmitys- 

tai kaukojäähdytysjärjestelmiin 

toimittajille, jotka eivät ole järjestelmän 

haltijoita, kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voi 

evätä pääsyn toimittajilta, jos 

järjestelmässä ei ole tarvittavaa 

kapasiteettia hukkalämmön tai -kylmän, 

uusiutuista energianlähteistä peräisin 

olevan lämmön tai kylmän tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai 

kylmän muiden toimitusten takia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmään pääsyn epäämisen yhteydessä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija antaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle 

merkityksellisiä tietoja toimenpiteistä, joita 

järjestelmän parantaminen edellyttäisi. 

Or. en 

 

Tarkistus  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voi 
evätä pääsyn toimittajilta, jos 

järjestelmässä ei ole tarvittavaa 

kapasiteettia hukkalämmön tai -kylmän, 

uusiutuista energianlähteistä peräisin 

olevan lämmön tai kylmän tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai 

kylmän muiden toimitusten takia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmään pääsyn epäämisen 

yhteydessä kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija antaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle 

merkityksellisiä tietoja toimenpiteistä, 

joita järjestelmän parantaminen 

edellyttäisi. 

5. Jäsenvaltioiden 9 artiklan 

mukaisesti nimeämät riippumattomat 

viranomaiset voivat evätä toimittajilta 

pääsyn nykyiseen lämmitys- tai 

jäähdytysjärjestelmään, jos järjestelmässä 

ei ole tarvittavaa kapasiteettia 

hukkalämmön tai -kylmän, uusiutuista 

energianlähteistä peräisin olevan lämmön 

tai kylmän tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai 

kylmän muiden toimitusten takia. 

Or. en 

 

Tarkistus  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voi 

evätä pääsyn toimittajilta, jos 

järjestelmässä ei ole tarvittavaa 

kapasiteettia hukkalämmön tai -kylmän, 

uusiutuista energianlähteistä peräisin 

olevan lämmön tai kylmän tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai 

kylmän muiden toimitusten takia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmään pääsyn epäämisen yhteydessä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija antaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle 

merkityksellisiä tietoja toimenpiteistä, joita 

5. Kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija voi 

evätä pääsyn toimittajilta, jos 

järjestelmässä ei ole tarvittavaa 

kapasiteettia hukkalämmön tai -kylmän, 

uusiutuista energianlähteistä peräisin 

olevan lämmön tai kylmän tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun lämmön tai 

kylmän muiden toimitusten takia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmään pääsyn epäämisen yhteydessä 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän haltija antaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle 

merkityksellisiä tietoja toimenpiteistä, joita 
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järjestelmän parantaminen edellyttäisi. järjestelmän parantaminen edellyttäisi, 

mukaan lukien niiden taloudellinen 

vaikutus. 

Or. en 

 

Tarkistus  1137 

Eugen Freund 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Uudet kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmät voidaan 

pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi 

4 kohdan soveltamisesta. Toimivaltainen 

viranomainen tekee päätöksen tällaisista 

vapauttamispyynnöistä tapauskohtaisesti. 

Vapautus myönnetään ainoastaan, jos 

uusi kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmä on direktiivin 

2012/27/EU 2 artiklan 41 kohdassa 

tarkoitettu tehokas kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmä ja jos se 

hyödyntää direktiivin 2012/27/EU 14 

artiklan mukaisesti tehdyssä kattavassa 

arvioinnissa tunnistettua uusiutuvien 

energianlähteiden ja hukkalämmön ja 

-kylmän käytön potentiaalia. 

Poistetaan. 

Or. de 

Perustelu 

Kaukolämpöverkko on suljettu järjestelmä, jossa lämpöä tuotetaan tarpeen mukaan. 

Kolmannen osapuolen tuottaman kaukolämmön johtaminen olemassa olevaan verkkoon ei ole 

mahdollista teknisistä ja taloudellisista syistä tai on joka tapauksessa teknisesti ja 

taloudellisesti valtava haaste. Kaukolämpöverkkojen eriyttäminen ja siihen liittyvä mittava 

sääntely aiheuttaisi suuria järjestelmäkustannuksia. 

Tarkistus  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 
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Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Uudet kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmät voidaan 

pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi 

4 kohdan soveltamisesta. Toimivaltainen 

viranomainen tekee päätöksen tällaisista 

vapauttamispyynnöistä tapauskohtaisesti. 

Vapautus myönnetään ainoastaan, jos 

uusi kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmä on 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettu tehokas 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmä ja jos se 

hyödyntää direktiivin 2012/27/EU 

14 artiklan mukaisesti tehdyssä kattavassa 

arvioinnissa tunnistettua uusiutuvien 

energianlähteiden ja hukkalämmön ja 

-kylmän käytön potentiaalia. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Uudet kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmät voidaan 

pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi 

4 kohdan soveltamisesta. Toimivaltainen 

viranomainen tekee päätöksen tällaisista 

vapauttamispyynnöistä tapauskohtaisesti. 

Vapautus myönnetään ainoastaan, jos 

uusi kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmä on 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettu tehokas 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmä ja jos se 

Poistetaan. 
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hyödyntää direktiivin 2012/27/EU 

14 artiklan mukaisesti tehdyssä kattavassa 

arvioinnissa tunnistettua uusiutuvien 

energianlähteiden ja hukkalämmön ja 

-kylmän käytön potentiaalia. 

Or. en 

Perustelu 

Koska 5 kohtaan ehdotettu tarkistus 10 kattaa 6 kohdan nykyiset säännökset, 6 kohta on 

tarpeeton. 

 

Tarkistus  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Uudet kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmät voidaan 

pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi 

4 kohdan soveltamisesta. Toimivaltainen 

viranomainen tekee päätöksen tällaisista 

vapauttamispyynnöistä tapauskohtaisesti. 

Vapautus myönnetään ainoastaan, jos 

uusi kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmä on 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettu tehokas 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmä ja jos se 

hyödyntää direktiivin 2012/27/EU 

14 artiklan mukaisesti tehdyssä kattavassa 

arvioinnissa tunnistettua uusiutuvien 

energianlähteiden ja hukkalämmön ja 

-kylmän käytön potentiaalia. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  1141 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Uudet kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmät voidaan 

pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi 

4 kohdan soveltamisesta. Toimivaltainen 

viranomainen tekee päätöksen tällaisista 

vapauttamispyynnöistä tapauskohtaisesti. 

Vapautus myönnetään ainoastaan, jos 

uusi kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmä on 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

41 kohdassa tarkoitettu tehokas 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmä ja jos se 

hyödyntää direktiivin 2012/27/EU 

14 artiklan mukaisesti tehdyssä kattavassa 

arvioinnissa tunnistettua uusiutuvien 

energianlähteiden ja hukkalämmön ja 

-kylmän käytön potentiaalia. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Uudet kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmät voidaan 

pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi 

4 kohdan soveltamisesta. Toimivaltainen 

viranomainen tekee päätöksen tällaisista 

vapauttamispyynnöistä tapauskohtaisesti. 

Vapautus myönnetään ainoastaan, jos uusi 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmä on 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 

6. Uudet kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmät voidaan 

pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi 

4 kohdan soveltamisesta. Toimivaltainen 

viranomainen tekee päätöksen tällaisista 

vapauttamispyynnöistä tapauskohtaisesti. 

Vapautus myönnetään ainoastaan, jos uusi 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmä on 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 
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41 kohdassa tarkoitettu tehokas 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmä ja jos se 

hyödyntää direktiivin 2012/27/EU 

14 artiklan mukaisesti tehdyssä kattavassa 

arvioinnissa tunnistettua uusiutuvien 

energianlähteiden ja hukkalämmön ja 

-kylmän käytön potentiaalia. 

41 kohdassa tarkoitettu tehokas 

kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmä ja jos se 

hyödyntää direktiivin 2012/27/EU 

14 artiklan mukaisesti tehdyssä kattavassa 

arvioinnissa tunnistettua uusiutuvien 

energianlähteiden, yhteistuotannon tai 

hukkalämmön ja -kylmän käytön 

potentiaalia. 

Or. en 

 

Tarkistus  1143 

Flavio Zanonato 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Yksittäiset asiakkaat, asiakkaiden 

muodostamat yhteisyritykset tai 

kuluttajien puolesta toimivat osapuolet 

saavat käyttää oikeutta kytkeytyä irti 

järjestelmästä tai vaihtaa toimittajaa. 

Moniasuntoisten rakennusten osalta 

tällainen irti kytkeytyminen voidaan 

toteuttaa ainoastaan koko rakennuksessa. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Mukautus 24 artiklan 2 kohtaan esitettyyn tarkistukseen. 

 

Tarkistus  1144 

Pavel Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Yksittäiset asiakkaat, asiakkaiden 7. Yksittäiset asiakkaat, asiakkaiden 
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muodostamat yhteisyritykset tai kuluttajien 

puolesta toimivat osapuolet saavat käyttää 

oikeutta kytkeytyä irti järjestelmästä tai 

vaihtaa toimittajaa. Moniasuntoisten 

rakennusten osalta tällainen irti 

kytkeytyminen voidaan toteuttaa 

ainoastaan koko rakennuksessa. 

muodostamat yhteisyritykset tai kuluttajien 

puolesta toimivat osapuolet saavat käyttää 

oikeutta irtisanoa sopimus ja 

mahdollisesti kytkeytyä irti järjestelmästä 

tai vaihtaa toimittajaa. Moniasuntoisten 

rakennusten osalta tällainen irti 

kytkeytyminen voidaan toteuttaa 

ainoastaan koko rakennuksessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Yksittäiset asiakkaat, asiakkaiden 

muodostamat yhteisyritykset tai kuluttajien 

puolesta toimivat osapuolet saavat käyttää 

oikeutta kytkeytyä irti järjestelmästä tai 

vaihtaa toimittajaa. Moniasuntoisten 

rakennusten osalta tällainen irti 

kytkeytyminen voidaan toteuttaa 

ainoastaan koko rakennuksessa. 

7. Yksittäiset asiakkaat, asiakkaiden 

muodostamat yhteisyritykset tai kuluttajien 

puolesta toimivat osapuolet saavat käyttää 

oikeutta kytkeytyä irti järjestelmästä. 

Moniasuntoisten rakennusten osalta 

tällainen irti kytkeytyminen voidaan 

toteuttaa ainoastaan koko rakennuksessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Yksittäiset asiakkaat, asiakkaiden 

muodostamat yhteisyritykset tai kuluttajien 

puolesta toimivat osapuolet saavat käyttää 

oikeutta kytkeytyä irti järjestelmästä tai 

vaihtaa toimittajaa. Moniasuntoisten 

rakennusten osalta tällainen irti 

7. Yksittäiset asiakkaat, asiakkaiden 

muodostamat yhteisyritykset tai kuluttajien 

puolesta toimivat osapuolet saavat käyttää 

oikeutta kytkeytyä irti järjestelmästä. 

Moniasuntoisten rakennusten osalta 

tällainen irti kytkeytyminen voidaan 
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kytkeytyminen voidaan toteuttaa 

ainoastaan koko rakennuksessa. 

toteuttaa ainoastaan koko rakennuksessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Jäsenvaltioiden on vaadittava 

sähkönjakeluverkon haltijoita arvioimaan 

vähintään puolivuosittain yhteistyössä 

alueensa kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmien haltijoiden 

kanssa kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmien potentiaali 

tuottaa tasehallinta- ja muita 

järjestelmäpalveluja, mukaan luettuna 

kysyntäjousto ja uusiutuvista lähteistä 

tuotetun ylimääräisen energian varastointi, 

ja se, olisiko tunnistettu potentiaali 

resurssi- ja kustannustehokkaampaa kuin 

vaihtoehtoiset ratkaisut. 

8. Jäsenvaltiot voivat vaatia 

sähkönjakeluverkon haltijoita arvioimaan 

yhteistyössä alueensa kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmien haltijoiden 

kanssa kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmien potentiaali 

tuottaa tasehallinta- ja muita 

järjestelmäpalveluja, mukaan luettuna 

kysyntäjousto ja uusiutuvista lähteistä 

tuotetun ylimääräisen energian varastointi, 

ja se, olisiko tunnistettu potentiaali 

resurssi- ja kustannustehokkaampaa kuin 

vaihtoehtoiset ratkaisut. 

Or. en 

 

Tarkistus  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Jäsenvaltioiden on vaadittava 

sähkönjakeluverkon haltijoita arvioimaan 

vähintään puolivuosittain yhteistyössä 

alueensa kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmien haltijoiden 

8. Jäsenvaltioiden on vaadittava 

sähkönjakeluverkon haltijoita arvioimaan 

yhteistyössä alueensa kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmien haltijoiden 

kanssa kaukolämmitys- tai 



 

AM\1130434FI.docx 157/160 PE607.899v02-00 

 FI 

kanssa kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmien potentiaali 

tuottaa tasehallinta- ja muita 

järjestelmäpalveluja, mukaan luettuna 

kysyntäjousto ja uusiutuvista lähteistä 

tuotetun ylimääräisen energian varastointi, 

ja se, olisiko tunnistettu potentiaali 

resurssi- ja kustannustehokkaampaa kuin 

vaihtoehtoiset ratkaisut. 

kaukojäähdytysjärjestelmien potentiaali 

tuottaa tasehallinta- ja muita 

järjestelmäpalveluja, mukaan luettuna 

kysyntäjousto ja uusiutuvista lähteistä 

tuotetun ylimääräisen energian varastointi, 

ja se, olisiko tunnistettu potentiaali 

resurssi- ja kustannustehokkaampaa kuin 

vaihtoehtoiset ratkaisut. 

Or. en 

 

Tarkistus  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 

tai useampi riippumaton viranomainen, 

jonka tehtävänä on varmistaa, että 

kuluttajien oikeudet ja kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän tämän artiklan 

mukaista toimintaa koskevat säännöt 

määritellään ja pannaan toimeen selkeästi. 

9. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 

tai useampi riippumaton viranomainen, 

jonka tehtävänä on varmistaa, että 

kuluttajien oikeudet ja kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän tämän artiklan 

mukaista toimintaa koskevat säännöt 

määritellään ja pannaan toimeen selkeästi. 

Nimettyjen viranomaisten toteuttamien 

toimien pohjalta komissio laatii neljän 

vuoden välein kertomuksen, jossa 

esitetään tiivistelmä tämän artiklan 

säännöksien täytäntöönpanosta ja 

erityisesti syrjimättömien kriteerien 

vahvistamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 9 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

9. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 

tai useampi riippumaton viranomainen, 

jonka tehtävänä on varmistaa, että 

kuluttajien oikeudet ja kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän tämän artiklan 

mukaista toimintaa koskevat säännöt 

määritellään ja pannaan toimeen selkeästi. 

9. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 

tai useampi toimivaltainen viranomainen, 

jonka tehtävänä on varmistaa, että 

kuluttajien oikeudet ja kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän tämän artiklan 

mukaista toimintaa koskevat säännöt 

määritellään ja pannaan toimeen selkeästi. 

Or. en 

 

Tarkistus  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 

tai useampi riippumaton viranomainen, 

jonka tehtävänä on varmistaa, että 

kuluttajien oikeudet ja kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän tämän artiklan 

mukaista toimintaa koskevat säännöt 

määritellään ja pannaan toimeen selkeästi. 

9. Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden 

tai useamman toimivaltaisen 

viranomaisen, jonka tehtävänä on 

varmistaa, että kuluttajien oikeudet ja 

kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän tämän artiklan 

mukaista toimintaa koskevat säännöt 

määritellään ja pannaan toimeen selkeästi. 

Or. en 

 

Tarkistus  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 

tai useampi riippumaton viranomainen, 

jonka tehtävänä on varmistaa, että 

kuluttajien oikeudet ja kaukolämmitys- tai 

kaukojäähdytysjärjestelmän tämän artiklan 

9. Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden 

tai useamman toimivaltaisen 

viranomaisen, jonka tehtävänä on 

varmistaa, että kuluttajien oikeudet ja 

kaukolämmitys- tai 
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mukaista toimintaa koskevat säännöt 

määritellään ja pannaan toimeen selkeästi. 

kaukojäähdytysjärjestelmän tämän artiklan 

mukaista toimintaa koskevat säännöt 

määritellään ja pannaan toimeen selkeästi. 

Or. en 

 

Tarkistus  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 9 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 a. Jäsenvaltioiden on integroitava 

kaukolämmitys ja -jäähdytys julkisiin 

rakennuksiin, tuettava taloudellisesti 

asianmukaisten investointien 

kehittämistä, joita edellä mainittu 

edellyttää, ja maksimoitava julkisten 

järjestelmien panos kaukolämmitykseen 

ja -jäähdytykseen. Jäsenvaltioiden on 

tehtävä kaikilta osin yhteistyötä 

asianomaisten sidosryhmien kanssa 

kehittääkseen strategian, jossa 

määritetään alan tarpeet ja painopisteet. 

Or. en 

 

Tarkistus  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 9 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kun alue- ja paikallisviranomaiset 

kehittävät 

kaupunkisuunnittelustrategioita ja -

suunnitelmia, ne sisällyttävät 

lähestymistapaansa kestäviä lämmitys- ja 
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jäähdytysratkaisuja. Muun muassa 

kaupunkien puuston suunnitteluun tai 

jätehallintaan liittyvissä toimissa on 

otettava huomioon kestävään 

kaukolämmitykseen ja -jäähdytykseen 

liittyvät mahdollisuudet. Suunnitelmia ja 

strategioita on kehitettävä tehden kaikilta 

osin yhteistyötä asianomaisten 

sidosryhmien kanssa. 

Or. en 

 


