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LYHYET PERUSTELUT

Energiatehokkuus on kustannustehokkain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja 
muita fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä päästöjä. Se vähentää riippuvuutta 
tuontienergiasta, josta EU maksaa tällä hetkellä yli 400 miljardia euroa vuosittain. 
Investoimalla energiatehokkuuteen EU vähentää riippuvuuttaan Venäjästä ja 
OPEC-maista ja investoi Euroopan teollisuuteen. Tästä hyötyisivät erityisesti pk-yritykset, 
myös asentajat ja rakennusala. 

Tulevina vuosina tarvitaan huomattavia investointeja energiainfrastruktuuriin, kuten 
tuotantokapasiteettiin ja varastointiin. Tämä luo valtavia haasteita EU:n taloudelle. 
Energiatehokkuuden avulla voidaan vähentää kustannuksia, koska käyttämätöntä energiaa 
varten ei tarvita tuotantokapasiteettia, varastointia eikä verkkoa. 

Energiatehokkuutta koskevan yhteisen eurooppalaisen toimintatavan myötä vähennetään 
energiatehokkaiden tuotteiden ja palvelujen kustannuksia ja lisätään asianomaisten 
teollisuudenalojen liiketoimintamahdollisuuksia. Energiatehokkuutta koskevien 
yhtenäismarkkinoiden luominen ei ole pelkästään järkevä poliittinen päämäärä: Lissabonin 
sopimus velvoittaa EU:n edistämään energiatehokkuutta (194 artiklan 2 kohta).

Valtionpäämiehet asettivat 20 prosentin energiatehokkuustavoitteen yksimielisellä 
päätöksellään jo vuonna 2007. Komission arvion mukaan nykyisellä lainsäädäntökehyksellä 
ja jäsenvaltioiden tämänhetkisillä toimilla voidaan saavuttaa vain puolet tästä tavoitteesta. 
Tavoitteen saavuttaminen on keskeinen osa vähähiiliseen talouteen siirtymistä vuonna 2050 
koskevaa etenemissuunnitelmaa. Sen vuoksi tarvitaan kiireesti lisätoimia. Komission ehdotus 
on askel oikeaan suuntaan. Tiettyjen osioiden arvostelu on helppoa, mutta komissiota on 
kiitettävä siitä, että se on onnistunut esittämään ongelmaan ratkaisuehdotuksen. Komissiota 
arvosteltaessa olisi välittömästi esitettävä vaihtoehtoisia ehdotuksia siitä, miten 
tavoitteet voidaan saavuttaa.

Lausuntoluonnos on ensimmäinen yritys tähän suuntaan. Keskeiset muutokset on esitetty 
seuraavassa:

1. Kaksivaiheisen toimintatavan vahvistaminen

Valmistelija ei esitä sitovia tavoitteita, vaikka Euroopan parlamentti on tähän saakka 
jatkuvasti äänestänyt tämän puolesta. On suositeltavaa hyväksyä komission kaksivaiheinen 
toimintatapa ja vahvistaa sitä. Olisi määritettävä eurooppalainen menetelmä, jotta vältetään 
sellaiset kansalliset ohjeelliset tavoitteet, jotka eivät ole riittävän kunnianhimoisia. Ehdotettu 
menetelmä perustuu komission PRIMES-malliin vuodelta 2007. Tässä mallissa otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden vaihtelevat olosuhteet, esimerkiksi Keski- ja Itä-Euroopan maiden 
tarve ottaa EU:n muita alueita kiinni kehityksessä ja luoda talouskasvua. Esimerkiksi Puolan 
absoluuttinen vähennystavoite vuoteen 2007 verrattuna on vain -5,5 prosenttia. Joissakin 
jäsenvaltioissa malli aiheuttaa kohtuutonta rasitetta (esim. Maltassa) tai se ei ole 
lainkaan kunnianhimoinen (esim. Latviassa). Sen vuoksi olisi sovellettava 
korjauskerrointa, jossa otetaan huomioon maan taloudellinen tilanne. On korostettava sitä, 
että EU:n vähennystavoite on vain 20 prosenttia normaaliin verrattuna; 27 EU-maan 
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absoluuttinen vähennystavoite vuoteen 2009 verrattuna on vain 7,7 prosenttia. Tämä 
tarkoittaa, että tavoite ei ole suinkaan ylikunnianhimoinen vaan pikemminkin realistinen. 
EU:n tavoitteen eli 368,4 Mtoe:n säästön saavuttaminen on tärkeää EU:n uskottavuuden ja 
vähähiiliseen talouteen siirtymistä vuonna 2050 koskevan etenemissuunnitelman 
välitavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset toimintasuunnitelmansa. On tärkeää, että 
näihin suunnitelmiin ei sisälly vain hyviä aikeita vaan myös konkreettisia toimia. Näin 
ollen komissiolla on oltava oikeus arvioida ja muuttaa niitä. Näihin kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin olisi sisällytettävä myös toimenpiteitä hiilivuotojen välttämiseksi. 

2. Kannustimien painottaminen

Komission ehdotus johtaa asianmukaisesti täytäntöön pantuna suureen joukkoon aloitteita, 
joista voidaan mainita esimerkkinä energiansäästön tukiohjelma. Komission esityksen olisi 
oltava huomattavasti selvempi siinä, että energiatehokkuuteen olisi päästävä yksittäisiä 
kansalaisia ja pk-yrityksiä koskevan sääntelyn asemesta kannustimien avulla. Tässä kohdin 
tarvitaan myös selvennystä, jotta vältetään kansallisten kannustimien katsominen laittomaksi 
valtiontueksi. 

3. Energiansäästön tukiohjelma – kestävät puitteet taloudellisille toimijoille ja 
kansalaisille lyhytjänteisen toiminnan välttämiseksi 

Yksi suurimmista ongelmista on se, että energiatehokkuustoimien rahoitustuki on usein 
kestämätöntä ja mahdotonta ennakoida. Markkinatoimijoilla ei toisinaan ole 
mahdollisuutta osallistua asiaa koskevaan ohjelmaan tammikuussa, koska talousarviota ei ole 
hyväksytty, ja syyskuussa budjettikohta on jo rauennut. Tämä on kaikille kumppaneille 
turhauttavaa ja estää pitkän aikavälin investointeja alalle. Sen vuoksi komissio onkin 
perustellusti ehdottanut energiansäästövelvoitejärjestelmää, jossa taataan jatkuva 
rahoitus. Vastaavia järjestelmiä on otettu menestyksellisesti käyttöön monissa 
jäsenvaltioissa, kuten Italiassa, Ranskassa, Puolassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 
Tanskassa, Irlannissa ja Flanderin alueella. Järjestelmä on käytössä myös monissa 
Yhdysvaltain osavaltioissa. Direktiivin 6 artikla on sikäli ongelmallinen, että siinä puhutaan 
velvoitteesta. On selvennettävä, että velvoite koskee ainoastaan energian jakeluyritystä. 
Pk-yritykset ja keskivertokansalaiset hyötyvät kannustimista. Näin ollen valmistelija ehdottaa 
nimen muuttamista energiansäästön tukiohjelmaksi. 

Ehdotuksen 6 artiklan 9 kohdassa edellytetään jäsenvaltioille mahdollisuutta toteuttaa 
vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Porsaanreikien tilkitsemiseksi on taattava, että ne jäsenvaltiot, 
jotka valitsevat vaihtoehtoiset toimenpiteet, takaavat energiatehokkuudelle saman pysyvän ja 
ennustettavan tuen kuin komission kaavailemassa energiansäästön tukiohjelmassa.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
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vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionia kohtaavat ennen näkemättömät 
haasteet, jotka johtuvat yhä kasvavasta 
riippuvuudesta energian tuonnista ja 
niukoista energiavaroista sekä tarpeesta 
rajoittaa ilmastonmuutosta ja selvitä 
talouskriisistä. Energiatehokkuus on yksi 
arvokas keino, jolla näihin haasteisiin 
voidaan vastata. Se parantaa unionin 
energiansaannin varmuutta vähentämällä
primäärienergian kulutusta ja energian 
tuontia. Se auttaa vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä 
kustannustehokkaalla tavalla ja siten 
hillitsemään ilmastonmuutosta. Siirtymisen 
energiatehokkaampaan talouteen pitäisi 
myös nopeuttaa innovatiivisten 
teknologisten ratkaisujen leviämistä ja 
parantaa unionin teollisuuden 
kilpailukykyä, mikä edistää talouskasvua ja 
luo laadukkaita työpaikkoja useilla 
energiatehokkuuteen liittyvillä aloilla.

(1) Unionia kohtaavat ennen näkemättömät 
haasteet, jotka johtuvat yhä kasvavasta 
riippuvuudesta energian tuonnista ja 
niukoista energiavaroista sekä tarpeesta 
rajoittaa ilmastonmuutosta ja selvitä 
talouskriisistä. Energiatehokkuus on yksi 
arvokas keino, jolla näihin haasteisiin 
voidaan vastata. Se parantaa unionin 
energiansaannin varmuutta vähentämällä 
primäärienergian kulutusta ja energian 
tuontia. Se auttaa vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä 
kustannustehokkaalla tavalla ja siten 
hillitsemään ilmastonmuutosta. Siirtymisen 
energiatehokkaampaan talouteen pitäisi 
myös nopeuttaa innovatiivisten 
teknologisten ratkaisujen leviämistä ja 
parantaa unionin teollisuuden 
kilpailukykyä, mikä edistää talouskasvua ja 
luo laadukkaita työpaikkoja useilla 
energiatehokkuuteen liittyvillä aloilla, 
jotka voivat pysyä keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä mukana kansainvälisessä 
kilpailussa.

Perustelu

Energiatehokkuus – jos se toteutetaan kunnolla – voi luoda paikallistasolla työpaikkoja, jotka 
voidaan säilyttää keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja vastata kansainväliseen kilpailuun.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota paikallisiin 
eurooppalaisiin tuottajiin ja pk-yrityksiin, 
joiden tuotteet ja palvelut täyttävät 
korkeat laatuvaatimukset. Tätä varten 
unionin olisi valvottava tehokkaasti 
tuontia kolmansista maista, jotta voidaan 
taata, että kyseiset tuotteet ja palvelut 
täyttävät samat korkeat laatuvaatimukset 
kuin unionin paikalliset tuottajat ja 
palveluntarjoajat.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan parlamentti pyysi 15 päivänä 
joulukuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa 
energiatehokkuustoimintasuunnitelman
tarkistamisesta19 komissiota sisällyttämään 
tarkistettuun 
energiatehokkuustoimintasuunnitelmaansa 
toimenpiteitä puutteellisen edistymisen 
korjaamiseksi, jotta EU:n yleinen
energiatehokkuustavoite voidaan 
saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.

(5) Euroopan parlamentti pyysi 15 päivänä 
joulukuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa 
energiatehokkuustoimintasuunnitelman
tarkistamisesta19 komissiota sisällyttämään 
tarkistettuun 
energiatehokkuustoimintasuunnitelmaansa
sitovan energiatehokkuustavoitteen sekä
toimenpiteitä puutteellisen edistymisen 
korjaamiseksi, jotta EU:n yleinen
energiansäästötavoite voidaan saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Euroopan komission 22 päivänä 
kesäkuuta 2011 tekemä 
vaikutustenarviointi1 osoitti, että 
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primäärienergian kulutukselle asetettavat 
sitovat kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet olisivat 
ohjeellisia kansallisia 
energiatehokkuustavoitteita 
tarkoituksenmukaisemmat, jotta voidaan 
varmistaa yleisen 20 prosentin 
energiansäästötavoitteen toteutuminen. 
Vaikutustenarviointi osoitti lisäksi, että 
sitovat tavoitteet antaisivat jäsenvaltioille 
enemmän joustovaraa eri jäsenvaltioille 
sopivien energiansäästötoimien 
suunnittelussa.
1 SEC(2011) 779

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen 
saneerausaste kaikille julkisten elinten 
omistamille rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU27 vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen 
saneerausaste kaikille julkisten elinten 
omistamille rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU27 vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
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rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä hyvän sisäilman laadun 
varmistamiseen esimerkiksi 
asianmukaisilla ilmanvaihtoa koskevilla 
vaatimuksilla ja käyttämällä 
vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja, 
-varusteita ja -tarvikkeita. Jos 
energiatehokkuustoimet koskevat julkisia 
rakennuksia, kuten päiväkoteja, 
lastentarhoja tai kouluja, olisi tehtävä 
terveysvaikutusten arviointi.

Perustelu

Eurooppalaiset viettävät suurimman osan ajastaan sisätiloissa. Sisäilman laatu vaikuttaa 
keskeisesti heidän terveyteensä, ja sillä on merkitystä astman ja allergioiden kaltaisten 
kroonisten sairauksien synnyssä. Kun rakennuksia saneerataan energiatehokkuuden 
parantamiseksi, olisi käsiteltävä mahdollisia terveysriskejä eli riskejä, jotka aiheutuvat 
riittämättömästä ilmanvaihdosta ilmatiiviyden kasvun ja rakennusmateriaaleista ja -tuotteista 
aiheutuvien vaarallisten päästöjen takia.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla
"valkoisten todistusten" järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa.
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla
"valkoisten todistusten" järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa.
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
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kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Komission olisi kuitenkin 
määriteltävä delegoidulla säädöksellä 
ehdot, joiden mukaisesti jokin jäsenvaltio 
voisi tulevaisuudessa tunnustaa toisessa 
jäsenvaltiossa saavutetut energiansäästöt. 
Tällaisten järjestelmien vaatimustaso on 
asianmukaista vahvistaa yhteisellä 
unionin tason kehyksellä samalla kun 
jäsenvaltioille jätetään huomattavasti 
joustovaraa, jotta ne voivat ottaa 
täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 
organisaation, energiasektorin erityiset 
toimintaolosuhteet ja loppuasiakkaiden 
tottumukset. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja.
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä paremmasta energiatehokkuudesta.
Lisäksi sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa "Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)"28

esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja.
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä paremmasta energiatehokkuudesta.
Lisäksi sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa "Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)"28

esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

Perustelu

Energiansäästöjen vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä merkitsisi sitä, että kuluttajat 
yhdessä jäsenvaltiossa voisivat joutua toisessa jäsenvaltiossa tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvittavien säästöjen maksumiehiksi. Tämä ei ole reilua, sillä kuluttajien on hyödyttävä 
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kaikissa jäsenvaltioissa. Se saattaisi johtaa myös energiayhtiöiden uhkapeliin.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tietyissä 
markkinasegmenteissä, joissa 
energiakatselmuksia ei yleensä tarjota 
kaupallisesti (kuten kotitalouksissa tai 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä), 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
energiakatselmuksia on saatavilla.
Energiakatselmusten olisi oltava pakollisia 
ja säännöllisiä suurille yrityksille, koska 
niiden energiansäästöt voivat olla mittavia.

(19) Energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tietyissä 
markkinasegmenteissä, joissa 
energiakatselmuksia ei yleensä tarjota 
kaupallisesti (kuten kotitalouksissa tai 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä), 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
energiakatselmuksia on saatavilla
kohtuuhintaan. Energiakatselmusten olisi 
oltava pakollisia ja säännöllisiä suurille 
yrityksille, koska niiden energiansäästöt 
voivat olla mittavia.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä määriteltäessä olisi otettava 
huomioon tehokkuuden parannukset ja 
säästöt, joita voidaan saavuttaa 
kustannustehokkaiden teknisten 
innovaatioiden kuten älykkäiden 
mittareiden laajamittaisella käytöllä. 
Näiden innovaatioiden säästöhyötyjen 
maksimoimiseksi loppukäyttäjien olisi 
voitava nähdä havainnollisessa muodossa 
kustannus- ja kulutusindikaattorit ja saada 
säännöllisesti tosiasialliseen kulutukseen 
perustuvia käyttäjäkohtaisia laskuja.

(21) Energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä määriteltäessä olisi otettava 
huomioon tehokkuuden parannukset ja 
säästöt, joita voidaan saavuttaa 
kustannustehokkaiden teknisten 
innovaatioiden kuten älykkäiden 
mittareiden laajamittaisella käytöllä. 
Näiden innovaatioiden säästöhyötyjen 
maksimoimiseksi loppukäyttäjien olisi 
voitava nähdä havainnollisessa muodossa 
kustannus- ja kulutusindikaattorit ja saada 
säännöllisesti tosiasialliseen kulutukseen 
perustuvia käyttäjäkohtaisia laskuja.
Tällaisia mittareita olisi asennettava 
kuitenkin vain, jos mahdollinen hyöty 
ylittää niiden asentamisesta aiheutuvat 
kustannukset ja jos niiden asentamisesta 



AD\889370FI.doc 11/76 PE472.304v05-00

FI

ei aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia 
loppukuluttajalle.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Useimmat EU:n yritykset ovat pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä).
Niihin liittyy valtavia 
energiansäästömahdollisuuksia koko EU:n 
kannalta. Auttaakseen pk-yrityksiä 
ottamaan käyttöön 
energiatehokkuustoimenpiteitä 
jäsenvaltioiden olisi luotava suotuisa 
toimintakehys, jonka puitteissa pk-
yrityksille tarjotaan teknistä apua ja
kohdennettua tiedotusta.

(27) Useimmat EU:n yritykset ovat pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä).
Niihin liittyy valtavia 
energiansäästömahdollisuuksia koko EU:n 
kannalta. Auttaakseen pk-yrityksiä 
ottamaan käyttöön 
energiatehokkuustoimenpiteitä 
jäsenvaltioiden olisi luotava suotuisa 
toimintakehys, jonka puitteissa pk-
yrityksille tarjotaan teknistä apua,
kohdennettua tiedotusta ja 
yksinkertaistettuja menettelyjä ja 
lomakkeita, joilla ne voivat hakea 
rahoitusta ja/tai sisällyttämistä 
kansalliseen energiaverkkoon.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämän direktiivin tehokkaan ja ripeän 
täytäntöönpanon varmistamiseksi saatavilla 
olisi oltava riittävä määrä 
energiatehokkuusalan luotettavia 
ammattilaisia, jotta voidaan varmistaa 
esimerkiksi energiakatselmuksia koskevien 
vaatimusten noudattaminen ja 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 
toteuttaminen. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön energiapalvelujen ja 
energiakatselmusten tarjoajien ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttajien 

(30) Tämän direktiivin tehokkaan ja ripeän 
täytäntöönpanon varmistamiseksi saatavilla 
olisi oltava riittävä määrä 
energiatehokkuusalan luotettavia ja päteviä
ammattilaisia, jotta voidaan varmistaa 
esimerkiksi energiakatselmuksia koskevien 
vaatimusten noudattaminen ja 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 
toteuttaminen. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön energiapalvelujen ja 
energiakatselmusten tarjoajien ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttajien 
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sertifiointijärjestelmät. sertifiointijärjestelmät.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Energiatehokkuuden tarvittava 
lisääminen edellyttää, että 
yhteiskunnassamme vallitsevaa ajattelua 
muutetaan perusteellisesti. Tämän päivän 
lapset ovat huomisen työssäkävijöitä, 
insinöörejä, arkkitehtejä, yrittäjiä ja 
energiankäyttäjiä. Heidän tekemänsä 
päätökset vaikuttavat tapaan, jolla 
yhteiskunnassamme tuotetaan ja 
käytetään energiaa jatkossa. Siksi 
tarvitaan energia-alaa koskevaa 
kasvatusta, jotta tuleville sukupolville 
voidaan opettaa, kuinka he voivat edistää 
tehokasta energian käyttöä omalla 
elämäntavallaan ja omalla käytöksellään. 
Jäsenvaltioiden olisi siksi toteutettava 
kohdennettuja toimenpiteitä edistääkseen 
kouluissa annettavaa energia-alan 
kasvatusta ja erityisesti tiedon jakamista 
siitä, kuinka kukin voi omalla 
käytöksellään edistää tehokkaampaa ja 
kestävämpää energiankäyttöä.

Perustelu

Jos halutaan edistää kestävämpää energian käyttöä, on aloitettava tulevista sukupolvista. 
Tulevilla sukupolvilla on paljon säästöpotentiaalia, jos lapset kasvatetaan jo varhain 
vastuulliseen energiankäyttöön.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Euroopan unionin 
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koheesiopolitiikan tulevaisuutta koskevien 
6 päivänä lokakuuta 2011 annettujen 
lainsäädäntöehdotusten mukaisesti on 
todennäköistä, että energiatehokkuutta 
tuetaan huomattavasti enemmän 
rakennerahastoista ja koheesiorahastosta 
kaudella 2014–2020 kauteen 2007–2013 
verrattuna. Tällainen rahoitus edistää 
ratkaisevasti tämän direktiivin 
tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 b) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä perustamaan 
tutkimusjärjestelmiä, joilla kehitetään 
historiallisissa rakennuksissa käytettävää 
tekniikkaa ja jotka kattavat kaikki 
näkökohdat, jotka liittyvät uusiutuvan 
energian käyttöön, älykkäiden mittareiden 
asentamiseen ja muihin tällaisissa 
rakennuksissa tarvittaviin tekniikoihin. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi myös 
ryhdyttävä levittämään jo tehtyjen 
tutkimusten tuloksia.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 c) Kun otetaan huomioon 
historiallisten rakennusten 
erityisominaisuudet, olisi tutkittava 
energiankulutuksen eroja ottaen 
huomioon perinteisen arkkitehtuurin 
eristysominaisuudet, sen sopeuttaminen 
ympäristöön sekä aikaisemmin noudatetut 
hyvät menettelytavat, jotka koskevat 
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tällaisten rakennusten käyttöä ja 
toimintaa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin.

(34) Toimenpiteiden toteuttaminen 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi saattaa vähentää EU:n 
päästökauppajärjestelmässä annettavien 
päästöoikeuksien kysyntää ja vääristää 
hiilidioksidipäästöjen hintaa EU:ssa, 
minkä vuoksi komission olisi laadittava 
arviointikertomus vaikutuksista, joita 
uusilla toimenpiteillä on EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä luotaisiin 
kannustimia, joilla pannaan alulle 
energiatehokkuutta koskevia uusia 
toimenpiteitä, palkitaan vähähiilisyyttä 
edistävät investoinnit ja valmistetaan 
päästökauppajärjestelmään kuuluvia aloja 
tulevaisuudessa tarvittaviin innovaatioihin.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Jotta voidaan tarjota puitteet 
energiatehokkuuden parantamiselle 
pitkällä aikavälillä ja noudattaa 
Eurooppa-neuvoston tavoitetta vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 
80-95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, 
on mukautettava direktiivin 2003/87/EY 
mukaista lineaarista määrää.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 b) Päättäessään 19 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetusta vähennettävien 
päästöoikeuksien määrästä komission 
olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että 
toimenpide ei nosta hiilidioksidipäästöjen 
hintaa korkeammalle kuin mitä odotettiin 
komission vuonna 2008 tekemässä 
vaikutustenarvioinnissa, joka sisältyi 
energia- ja ilmastopakettia koskeviin 
ehdotuksiin (30 euroa). 

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Direktiivin 2006/32/EY mukaan 
jäsenvaltioiden on asetettava vuodelle 2016 
yhdeksän prosentin kansallinen ohjeellinen 
energiansäästön kokonaistavoite, jonka ne
pyrkivät saavuttamaan energiapalvelujen 
ja muiden energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden avulla. Direktiivissä 
todetaan, että jäsenvaltioiden hyväksymän 
toisen energiatehokkuussuunnitelman 
jälkeen komissio ehdottaa tarvittaessa
lisätoimenpiteitä, muun muassa 
tavoitteiden soveltamisajan mahdollista 
jatkamista. Jos asiasta annettavassa 
kertomuksessa tullaan siihen tulokseen, 
että mainitussa direktiivissä vahvistettujen 
ohjeellisten kansallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa ei ole edistytty riittävästi, 
ehdotuksissa olisi puututtava tavoitteiden 
tasoon ja luonteeseen. Tähän direktiiviin 
liittyvässä vaikutusten arvioinnissa 

(35) Direktiivin 2006/32/EY mukaan 
jäsenvaltioiden on asetettava vuodelle 2016 
yhdeksän prosentin kansallinen ohjeellinen 
energiansäästön kokonaistavoite, jonka ne
saavuttavat energiapalvelujen ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden avulla. Direktiivissä 
todetaan, että jäsenvaltioiden hyväksymän 
toisen energiatehokkuussuunnitelman 
jälkeen komissio ehdottaa 
lisätoimenpiteitä. Direktiiviin liittyvässä 
vaikutusten arvioinnissa todetaan, että 
jäsenvaltiot ovat edenneet suunnitellusti 
yhdeksän prosentin tavoitteen 
saavuttamisessa; kyseinen tavoite on 
huomattavasti alhaisempi kuin sittemmin 
hyväksytty 20 prosentin 
energiansäästötavoite vuodelle 2020, ja
että tästä syystä yksittäisten kansallisten
tavoitteiden tasoon on syytä puuttua
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todetaan, että jäsenvaltiot ovat edenneet 
suunnitellusti yhdeksän prosentin 
tavoitteen saavuttamisessa; kyseinen 
tavoite on huomattavasti alhaisempi kuin 
sittemmin hyväksytty 20 prosentin 
energiansäästötavoite vuodelle 2020, ja 
tästä syystä tavoitteiden tasoon ei ole syytä 
puuttua.

mahdollisimman nopeasti.

Perustelu

Direktiivin yleistä tarkastelutapaa on muutettava. Komissio ei ole esittänyt sitovia tavoitteita 
vaan on ehdottanut moninaisia sitovia toimenpiteitä, mikä merkitsee, että jäsenvaltioille 
annetaan vähemmän joustoa varmistamatta kuitenkaan 20 prosentin yleistavoitteen 
saavuttamista. Tämä käännetään päinvastaiseksi, jotta tavoite voidaan saavuttaa, ja samalla 
jäsenvaltiolle annetaan vapaus valita useista ei-sitovista toimenpiteistä.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jäsenvaltiot eivät voi ilman 
energiatehokkuuteen liittyviä 
lisätoimenpiteitä saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitetta, joka on saavuttaa 
unionin energiatehokkuustavoite eli 
20 prosentin säästö primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
lisäparannuksille vuoden 2020 jälkeen, 
vaan se voidaan saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(37) Jäsenvaltiot eivät voi ilman 
energiatehokkuuteen liittyviä 
lisätoimenpiteitä saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitetta, joka on saavuttaa 
unionin energiatehokkuustavoite eli 
20 prosentin säästö primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
lisäparannuksille vuoden 2020 jälkeen, 
vaan se voidaan saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Unionin tason yhteiset toimet 
energiatehokkuuden alalla vähentävät 
energiatehokkaiden tuotteiden ja 
palvelujen kustannuksia ja lisäävät 
energiatehokkuusalalla toimivien 
yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. 
On suositeltavaa luoda 
energiatehokkaiden tuotteiden ja 
palvelujen sisämarkkinat. 
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Perussopimusten laatijat ovat 
nimenomaisesti sisällyttäneet 
energiatehokkuuden perussopimuksiin, 
mikä velvoittaa ryhtymään tämän alan 
toimiin. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Kun tavoitteet ja indikaattorit on 
laadittu, olisi otettava huomioon eri 
jäsenvaltioiden tilanteiden erot ja 
erityisesti niiden ilmasto-olosuhteet, 
taloudellinen tilanne ja ennakoitu kasvu.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta mahdollistetaan mukauttaminen 
tekniikan kehitykseen ja energialähteiden 
jakautumisessa tapahtuviin muutoksiin, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tietyissä 
kysymyksissä. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

(38) Jotta mahdollistetaan mukauttaminen 
tekniikan kehitykseen ja energialähteiden 
jakautumisessa tapahtuviin muutoksiin, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tietyissä 
kysymyksissä. Komission olisi asiaa 
valmistellessaan toteutettava
asianmukaiset kuulemiset, myös Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan kanssa ja asiantuntijatasolla.
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan saavuttaa 
vähintään unionin tavoitteena oleva 
20 prosentin säästö primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä
verrattuna vuoden 2007 ennusteisiin1, 
joiden mukaan primäärienergian 
vuosikulutus on 1470,5 Mtoe, ja tasoittaa 
tietä energiatehokkuuden parantamiselle 
myös vuoteen 2030 mennessä ja sen 
jälkeen.

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 
sekä säädetään kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta
erityisesti mitä tulee pienkuluttajiin,
pieniin yrityksiin ja mikroyrityksiin sekä 
energiatehokkuutta edistävien suurten 
energiantuottajien käänteisiin 
kannustimiin, sekä säädetään kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.
1 Komission epävirallinen asiakirja 
energiatehokkuuden parantamisesta 20 prosentilla

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. 'suljetulla jakeluverkolla' 
järjestelmää, jossa jaetaan 
energiatuotteita maantieteellisesti 
rajatulla teollisuus- tai elinkeinoalueella 
tai yhteisiä palveluja tarjoavalla alueella 
ja jossa ei toimiteta tuotteita 
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kotitalousasiakkaille paitsi satunnaiseen 
käyttöön pienessä määrässä kotitalouksia, 
joilla on työsuhteeseen perustuvia tai 
vastaavia yhteyksiä jakeluverkon 
omistajaan ja jotka sijaitsevat suljetun 
jakeluverkon piiriin kuuluvalla alueella.

Perustelu

Seurausta 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan (uusi) tehdystä tarkistuksesta. Määritelmä liittyy 
sähkön sisämarkkinoita koskevan direktiivin 2009/72/EY 28 artiklaan ja maakaasun 
sisämarkkinoita koskevan direktiivin 2009/73/EY 28 artiklaan.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. 'kysynnänohjauksella' 
loppukäyttäjien/mikrotuottajien 
sähkönkäytössä niille ominaisen 
nykyisen/tavanomaisen kulutuksen tai 
syötön suhteen tapahtuvia muutoksia 
sähkönhintojen muutosten ja/tai 
sähkönkäyttöön vaikuttamaan pyrkivien 
kannustinmaksujen seurauksena tai 
sellaisen tarjouksen hyväksymisen 
seurauksena, jonka yksin tai yhdessä 
toimivat kuluttajat ovat tehneet kysynnän 
vähentymisen johdosta käyttämättä 
jääneen sähkön myymiseksi johonkin 
hintaan järjestäytyneillä 
energiamarkkinoilla tai vähittäismyyjille. 
Kysynnänohjausohjelmien tarkoituksena 
on lisätä energian arvoketjun tehokkuutta 
ja/tai ajoittaisten uusiutuvien 
energiamuotojen kulutusta ja 
integrointia.

Perustelu

Kysynnänohjaus on keskeinen käsite, ja se on määriteltävä tässä direktiivissä, koska kyseessä 
on suhteellisen uusi käsite, jonka taloudelliset ja ympäristöön liittyvät mahdollisuudet ovat 
kuitenkin huomattavat. Kysynnänohjaus parantaa kysynnän ja tarjonnan energiatehokkuutta 
vapauttamalla kysyntäpuolen kapasiteettia.
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. 'energiakatselmuksella' järjestelmällistä 
menettelyä, jolla saadaan riittävästi tietoa 
rakennuksen tai rakennusryhmän, teollisen 
tai kaupallisen toiminnan tai laitoksen tai 
yksityisen tai julkisen palvelun 
energiankulutuksesta ja jonka avulla 
voidaan tunnistaa mahdollisuudet 
kustannustehokkaaseen energiansäästöön 
ja määrittää säästön suuruus ja jolla 
raportoidaan katselmuksen tuloksista;

12. 'energiakatselmuksella' järjestelmällistä 
menettelyä, jolla saadaan riittävästi tietoa 
rakennuksen tai rakennusryhmän, teollisen 
tai kaupallisen toiminnan tai laitoksen tai 
yksityisen tai julkisen palvelun 
energiankulutuksesta ja jonka avulla 
voidaan tunnistaa mahdollisuudet 
kustannustehokkaaseen energiansäästöön 
ja määrittää säästön suuruus sekä ottaa 
samalla huomioon terveysvaikutukset, ja 
jolla raportoidaan katselmuksen tuloksista;

Perustelu

Kustannustehokkaita energiansäästömahdollisuuksia arvioitaessa olisi otettava huomioon 
terveysvaikutukset, jotta voidaan varmistaa sisäilman hyvä laatu ja miellyttävyys sekä 
kosteuden valvonta ja parantaa energiatehokkuutta.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13. 'energiatehokkuutta koskevalla 
sopimuksella' edunsaajan ja 
energiatehokkuutta parantavan 
toimenpiteen tarjoajan välistä 
sopimusjärjestelyä, jonka perusteella 
toimenpiteen tarjoajan tekemä investointi
korvataan suhteessa sopimuksessa 
sovittuun energiatehokkuuden 
parantumistasoon tai muuhun sovittuun 
energiatehokkuuskriteeriin, kuten 
rahalliseen säästöön;

13. 'energiatehokkuutta koskevalla 
sopimuksella' edunsaajan ja 
energiatehokkuutta parantavan 
toimenpiteen tarjoajan (yleensä 
energiapalveluyrityksen) välistä koko 
sopimuskauden ajalta varmistettua ja 
tarkastettua sopimusjärjestelyä, jossa 
kyseiseen toimenpiteeseen tehdyt 
investoinnit (työ, tavara- ja 
palvelutoimitukset) korvataan suhteessa 
sopimuksessa sovittuun 
energiatehokkuuden parantumistasoon tai 
muuhun sovittuun 
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energiatehokkuuskriteeriin.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 24 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a. 'energiaa tuottavalla 
mikrotekniikalla' monenlaista 
pienimuotoista sähkön ja lämmön 
tuotantoon tarkoitettua tekniikkaa, jota 
voidaan asentaa ja käyttää yksittäisissä 
kotitalouksissa;

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 27 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a. 'perusteellisella saneerauksella' 
uudistustöitä, joilla vähennetään sekä 
rakennukselle toimitettavaa energiaa että 
energian loppukulutusta vähintään 
80 prosentilla saneerausta edeltävään 
tasoon verrattuna.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmastaan primäärienergian kulutuksen
absoluuttisena tasona vuonna 2020.
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite, tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet, direktiivin 

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että sen kansallinen primäärienergian 
kulutuksen absoluuttinen taso on ainakin 
alhaisempi kuin sen liitteessä I a 
vahvistettu tavoite. Tällaisilla pakollisilla 
kansallisilla tavoitteilla varmistetaan 
unionin vuodeksi 2020 asettaman 
primäärienergian 20 prosentin 
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2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden 
saavuttamiseksi hyväksytyt toimenpiteet 
sekä muut energiatehokkuutta edistävät 
toimenpiteet jäsenvaltioissa ja unionin 
tasolla.

säästötavoitteen toteutuminen, mikä 
edellyttää EU:n primäärienergian 
kulutuksen vähentämistä 368 Mtoe:lla 
vuoteen 2020 mennessä. Kansallisissa 
energiatehokkuustavoitteissa on otettava
huomioon tässä direktiivissä säädetyt 
toimenpiteet.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toteutetaan politiikkoja ja toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että niiden 
primäärienergian kulutus on sama tai 
pienempi kuin liitteessä I a vahvistettu 
vuoden 2020 tavoite.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 20 
prosentin säästötavoitteensa vuoteen 2020 
mennessä, mikä edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen 
vähentämistä 368 Mtoe:lla vuonna 2020, 
ja ottaa tässä arvioinnissa huomioon 
1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
tavoitteiden yhteismäärän sekä 
19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin.

2. Komissio esittää 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ehdotuksen, joka koskee 
vuodeksi 2030 asetettavia 
energiatehokkuustavoitteita.
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla

Rakennuskanta

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallisia strategioita nykyisen 
kansallisen rakennuskannan 
energiankulutuksen vähentämiseksi.

2. Kansallisiin strategioihin on 
sisällyttävä lainsäädännöllisiä, 
taloudellisia ja koulutusta koskevia 
toimia, joilla pyritään saavuttamaan 
tavoite vähentää 31 päivään joulukuuta 
2050 mennessä nykyisen rakennuskannan 
energiankulutusta 80 prosentilla vuoden 
2010 tasoon verrattuna pääasiassa 
perusteellisen saneerauksen keinoin.

3. Kansallisiin strategioihin on 
sisällyttävä myös seuraavat välitavoitteet:

a) nykyisen rakennuskannan 
energiankulutuksen vähentäminen 
31 päivään joulukuuta 2030 mennessä 
30 prosentilla vuoden 2010 tasoon 
verrattuna.

b) nykyisen rakennuskannan 
energiankulutuksen vähentäminen 
31 päivään joulukuuta 2040 mennessä 
60 prosentilla vuoden 2010 tasoon 
verrattuna.

Kansallisissa strategioissa on otettava 
huomioon julkisessa rakentamisessa 
rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt, 
rakennusmateriaalien valmistuksen 
aiheuttama energiankulutus ja 
rakennusmateriaalien koko elinkaaren 
ympäristöystävällisyys sekä edistettävä 
uusiutuvien luonnonvarojen, kuten puun, 
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käyttöä rakentamisessa.

4. Jäsenvaltiot voivat omaksua erilaisia 
lähestymistapoja kaupallisiin 
rakennuksiin, asuintaloihin ja julkisiin 
rakennuksiin, ja ne voivat aloittaa niistä 
rakennuksista, joiden energiatehokkuus 
on huonoin. Lähestymistapojen on 
varmistettava toimitetun energian 
kulutuksen tai energian loppukulutuksen 
mittauksella osoitettava väheneminen 
(KWh ja KWh/m² tai vastaava) vähintään 
20, 40 ja 80 prosentilla vuosiin 2020, 2030 
ja 2045 mennessä direktiivin 2010/31/EU 
liitteessä I määritellyllä tavalla.

5. Jäsenvaltioiden on laadittava yksityistä 
rakennusalaa ja sosiaalista
asuntotuotantoa koskevat kansalliset 
strategiansa ja toimenpiteensä 
kannustimiin perustuviksi.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Ohjeelliset pitkän aikavälin tavoitteet

Unionin pitkän aikavälin ohjeellinen 
tavoite on 33,3 prosenttia vuoteen 2030 
saakka, sen jälkeen 46,6 prosenttia 
vuoteen 2040 saakka ja sen jälkeen 
60 prosenttia vuoteen 2050 saakka 
ilmaistuna primäärienergiankulutuksen 
absoluuttisena vähennyksenä.

Perustelu

Vuosi 2020 ei ole kaukana. Taloudelliset toimijat tarvitsevat pitkän aikavälin 
suunnitteluvarmuutta. On ehdottomasti lisättävä uusiutuvien energialähteiden osuutta 
energiavalikoimasta ja parannettava edelleen energiatehokkuutta, jotta voimme saavuttaa 
tavoitteemme vähentää hiilidioksidipäästöjä 80–95 prosentilla.
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Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 7 artiklan soveltamista.
Kolmen prosentin osuus lasketaan 
sellaisten asianomaisen jäsenvaltion 
julkisten elinten omistamien rakennusten 
kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
1 päivästä tammikuuta 2014 niiden
julkisten elinten omistamien tai niiden 
äskettäin vuokraamien rakennusten
energiankulutusta (KWh ja KWh/m2 tai 
vastaava) vähennetään vuosittain
2,5 prosentilla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on perustettava 
kansallinen vastuunjakojärjestelmä, jotta 
saavutetaan julkisten elinten 
rakennuksiin sovellettava 2,5 prosentin 
tavoite. Tätä vastuunjakojärjestelmää 
perustettaessa niiden on otettava 
huomioon alue- ja paikallisviranomaisten 
käytettävissä olevat varat ja käytännön 
mahdollisuudet saneerata tällaisia 
rakennuksia. Jäsenvaltioiden on tuettava 
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alue- ja paikallisviranomaisiaan 
esimerkiksi parantamalla niiden 
mahdollisuuksia tehdä sopimuksia 
(contracting) ja sisäisiä sopimuksia 
(intracting).

Erityistä huomiota on kiinnitettävä hyvän 
sisäilman laadun varmistamiseen 
asianmukaisilla ilmanvaihdon 
vaatimuksilla ja käyttämällä 
vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja, 
-varusteita ja -tarvikkeita. 

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat antaa julkisten 
elintensä ottaa vuotuisen saneerausasteen 
laskennassa huomioon tiettynä vuonna 
syntyneen kunnostetun rakennuspinta-alan 
ylijäämän siten, että kyseinen pinta-ala 
katsotaan kunnostetuksi jonakin kahdesta
edeltävästä tai kahdesta seuraavasta 
vuodesta.

2. Jäsenvaltiot voivat antaa julkisten 
elintensä ottaa vuotuisen saneerausasteen 
laskennassa huomioon tiettynä vuonna 
syntyneen kunnostetun rakennuspinta-alan 
ylijäämän siten, että kyseinen pinta-ala 
katsotaan kunnostetuksi jonakin kolmesta
edeltävästä tai kolmesta seuraavasta 
vuodesta.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten elinten 
omistamista rakennuksista luettelo, jossa 
ilmoitetaan

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten elinten 
omistamista tai niiden äskettäin 
vuokraamista rakennuksista luettelo, jossa 
ilmoitetaan
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – b alakohta, b a ja b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) ottamaan käyttöön 
energianhallintajärjestelmän osana 
suunnitelmansa täytäntöönpanoa.

b) ottamaan käyttöön 
energianhallintajärjestelmän osana 
suunnitelmansa täytäntöönpanoa;

Energiatehokkuussuunnitelmassa ja 
hallintajärjestelmässä on otettava 
asianmukaisella tavalla huomioon 
terveysriskit ja hyödylliset toimet; 

b a) ottamaan huomioon julkisessa 
rakentamisessa rakennusmateriaalien 
hiilidioksidipäästöt, rakennusmateriaalien 
valmistuksen aiheuttaman 
energiankulutuksen ja 
rakennusmateriaalien koko elinkaaren 
ympäristöystävällisyyden sekä edistämään 
uusiutuvien luonnonvarojen, kuten puun, 
käyttöä rakentamisessa;

b b) ottamaan käyttöön 
energiapalvelusopimuksia, joiden 
tarkoituksena on säilyttää 
energiatehokkuus tai parantaa sitä 
pitkällä aikavälillä, 
energiatehokkuussopimukset mukaan 
luettuina.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vaihtoehtona 1 ja 2 kohdan 
lähestymistavalle jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa muita toimenpiteitä, joilla 
saavutetaan yhtä suuri energiansäästö 
(opt-out). Tätä vaihtoehtoista 
lähestymistapaa varten ne voivat arvioida 
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1 ja 2 kohtaa soveltamalla saavutettavat 
energiansäästöt käyttämällä 
tarkoituksenmukaisia vakioarvoja. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää vaihtoehtoa 
4 artiklan 1 kohdan lähestymistavalle 
arvioidakseen virallisesti suojeltujen 
rakennusten tai ympäristöjen erityistä 
arkkitehtonista tai historiallista arvoa, 
arvioidakseen ja edistääkseen niiden 
perinteisiä piirteitä, jotka vastaavat 
energiatehokkuutta koskeviin 
vaatimuksiin, ja harkitakseen toimia 
tiettyjen rakennusten parantamiseksi 
niiden autenttisuuteen kajoamatta.

Jäsenvaltioiden on valvottava jatkuvasti 
edistymistä uusia tekniikoita kehitettäessä 
erityisesti tässä tapauksessa. Jäsenvaltiot 
voivat soveltaa tätä lähestymistapaa myös 
kuntiin toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. 

Vaihtoehtoisia toimenpiteitä harkitessaan 
jäsenvaltioiden olisi pääasiassa pyrittävä 
ylittämään 3 a artiklassa tarkoitettu 
yksityisille rakennuksille asetettu tavoite. 

Tämän vaihtoehtoisen lähestymistavan 
valitsevien jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 päivään tammikuuta 2013 
mennessä ne vaihtoehtoiset toimenpiteet, 
jotka ne aikovat hyväksyä, ja esitettävä, 
kuinka niiden avulla saavutetaan 
julkisten ja yksityisten rakennusten 
energiatehokkuuden vastaava lisäys. 
Komissio tutkii nämä toimenpiteet ja 
tarvittaessa hylkää ne tai tarkistaa niitä. 

Komissio valvoo jatkuvasti 
vaihtoehtoisilla toimenpiteillä saavutettua 
edistymistä jäsenvaltioissa. Jos 
toimenpiteillä saavutetut säästöt eivät yllä 
1 kohdassa vaadittuihin 
energiansäästöihin, komissio ilmoittaa 
asiasta jäsenvaltiolle ja esittää ehdotuksia 
toimenpiteiden parantamiseksi. Jos 
jäsenvaltio ei toteuta näitä ehdotuksia tai 
muita jäsenvaltioiden ja komission 
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sopimia toimenpiteitä harkittuaan niitä 
huolella, komissio päättää 1 kohdassa 
tarkoitetun sitovan toimenpiteen 
soveltamisesta.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan
liitteessä III tarkoitettuja
energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja 
rakennuksia.

Jäsenvaltioiden on kannustettava 
mahdollisuuksien mukaan, että julkiset 
elimet hankkivat kestävällä tavalla 
ainoastaan energiatehokkaita tuotteita, 
palveluja ja rakennuksia. Julkisten elinten 
on tällöin otettava huomioon 
kustannustehokkuus, taloudellinen 
toteutettavuus, tekniset järjestelyt sekä 
riittävä kilpailuttaminen.
Jäsenvaltioiden on kannustettava 
2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa 
määriteltyjen energiapalvelujen 
kehittämistä ja käyttöä. Julkisten elinten 
on tässä yhteydessä arvioitava 
mahdollisuutta tehdä 14 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja 
energiatehokkuutta koskevia sopimuksia.

Perustelu

Direktiivin yleistä tarkastelutapaa on muutettava. Komissio ei ole esittänyt sitovia tavoitteita 
vaan on ehdottanut moninaisia sitovia toimenpiteitä, mikä merkitsee, että jäsenvaltioille 
annetaan vähemmän joustoa varmistamatta kuitenkaan 20 prosentin yleistavoitteen 
saavuttamista. Tämä käännetään päinvastaiseksi, jotta tavoite voidaan saavuttaa, ja samalla 
jäsenvaltiolle annetaan vapaus valita useista ei-sitovista toimenpiteistä.
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat ja/tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen loppuenergian lisäsäästön, joka 
vastaa vähintään 1,5 prosenttia niiden
vuotuisesta energianmyynnin määrästä 
kyseisessä jäsenvaltiossa laskettuna 
viimeisimmän kolmevuotiskauden 
keskiarvosta. Komissio laatii arvion 
mahdollisesta kaksinkertaisesta 
sääntelystä liikennealalla. Velvoitettujen 
osapuolten on saavutettava tämä 
energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 
2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
perustettava tarkastusjärjestelmät, joiden 
mukaisesti vähintään tilastollisesti 
merkittävä osuus velvoitettujen osapuolten 
käyttöön ottamista energiatehokkuutta 
parantavista toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 
2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
perustettava riippumattomat mittaus-,
valvonta- ja varmentamisjärjestelmät,
joiden mukaisesti vähintään tilastollisesti 
merkittävä osuus velvoitettujen osapuolten 
käyttöön ottamista energiatehokkuutta 
parantavista toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – johdantokappale, a, b, c ja c a kohdat (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmässä

5. Jäsenvaltioiden on
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmässä

a) sisällyttää asettamiinsa 
säästövelvoitteisiin vaatimuksia, joilla on 
sosiaalisia päämääriä, muun muassa 
edellyttämällä toimenpiteiden toteuttamista 
energiaköyhyydestä kärsivissä 
kotitalouksissa tai sosiaalisin perustein 
myönnettävissä asunnoissa;

a) sisällytettävä asettamiinsa 
säästövelvoitteisiin pakollisia vaatimuksia, 
joilla on sosiaalisia päämääriä, muun 
muassa edellyttämällä toimenpiteiden 
toteuttamista energiaköyhyydestä 
kärsivissä pienituloisissa kotitalouksissa 
tai sosiaalisin perustein myönnettävissä 
asunnoissa; toimista on päätettävä 
viranomaisia kuullen;

b) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat velvoitteensa noudattamista 
laskiessaan ottaa huomioon 
energiapalvelujen tarjoajien tai muiden
kolmansien osapuolten saavuttamat 
sertifioidut energiansäästöt; tässä 
tapauksessa niiden on vahvistettava selkeä, 
läpinäkyvä ja kaikille markkinatoimijoille 
avoin akkreditointiprosessi, jolla pyritään 
pitämään sertifioinnin kustannukset 
mahdollisimman alhaisina;

b) sallittava se, että velvoitetut osapuolet 
voivat velvoitteensa noudattamista 
laskiessaan ottaa huomioon 
energiapalvelujen tarjoajien tai muiden 
kolmansien osapuolten saavuttamat 
sertifioidut energiansäästöt; tässä 
tapauksessa niiden on varmistettava, että 
käytössä on selkeä, läpinäkyvä ja kaikille 
markkinatoimijoille avoin 
akkreditointiprosessi, jolla pyritään 
pitämään sertifioinnin kustannukset 
mahdollisimman alhaisina;

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt siten, että ne katsotaan 
saavutetuksi jonakin kahdesta edeltävästä 
tai kahdesta seuraavasta vuodesta.

c) sallittava se, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt siten, että ne katsotaan 
saavutetuksi jonakin kahdesta edeltävästä 
tai kahdesta seuraavasta vuodesta, jotta 
järjestelmän joustavuus lisääntyy;
c a) toteutettava erityisiä toimenpiteitä, 
joilla puututaan käänteisiin kannustimiin, 
joita on olemassa, kun energian jakelijat 
energian vähittäismyyntiyritykset ovat 
myös energian tuottajia.
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) mahdolliset asiakkaille siirretyt 
kustannukset säilyttäen luonteeltaan 
yksityisten tai kaupallisesti 
arkaluonteisten tietojen osalta niiden 
loukkaamattomuus ja luottamuksellisuus 
sovellettavan Euroopan unionin 
lainsäädännön mukaisesti;

Perustelu

Olisi painotettava enemmän kannustinperiaatetta. Jos kannustimen väitetään olevan 
perusteetonta valtiontukea, todistustaakan olisi oltava komissiolla eikä niillä jäsenvaltioilla, 
jotka haluavat myöntää kannustimia. 

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on julkaistava kaikkia 6 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettuja tietoja käyttäen 
vuotuisia kertomuksia siitä, päästäänkö 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
niille asetettuihin tavoitteisiin siten, että 
kuluttajille aiheutuvat kustannukset 
pysyvät mahdollisimman alhaisina. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
lisäksi teetettävä säännöllisin väliajoin 
riippumattomia tarkastuksia, joissa 
selvitetään järjestelmän vaikutuksia 
energialaskuun ja energiaköyhyyteen 
sekä järjestelmällä saavutettavia 
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energiansäästöjä, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman hyvä kustannus-
hyötysuhde. Jäsenvaltioiden on otettava 
nämä vaikutukset huomioon tekemällä 
järjestelmään muutoksia.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän 
artiklan soveltamisesta pienet energian 
jakelijat ja pienet energian 
vähittäismyyntiyritykset eli jakelijat ja 
yritykset, jotka jakelevat tai myyvät 
energiaa alle 75 GWh vuodessa, joiden 
palveluksessa on vähemmän kuin
10 henkilöä tai joiden vuosiliikevaihto tai 
vuotuisen taseen loppusumma on enintään
2 000 000 euroa. Omaan käyttöön 
tuotettua energiaa ei oteta huomioon näissä 
kynnysarvoissa.

8. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän 
artiklan soveltamisesta pienet energian 
jakelijat ja pienet energian 
vähittäismyyntiyritykset eli jakelijat ja 
yritykset, jotka jakelevat tai myyvät 
energiaa alle 200 GWh vuodessa, joiden 
palveluksessa on vähemmän kuin
50 henkilöä tai joiden vuosiliikevaihto tai 
vuotuisen taseen loppusumma on enintään
8 000 000 euroa. Omaan käyttöön 
tuotettua energiaa ei oteta huomioon näissä 
kynnysarvoissa.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset tekevät 
yhteistyötä erikoistuneiden tarjoajien 
kanssa toteutettaessa toimenpiteitä 
energiansäästöjen saavuttamiseksi 
loppukäyttäjien keskuudessa. 
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Markkinatoimijoiden eturyhmien 
kehittämän energiapalvelujen käsitteen 
avulla on pyrittävä saamaan aikaan 
sopimus siitä, mitä markkinatoimijoiden 
tarjouksia voidaan järkevästi yhdistää ja 
tarjota yhteistyössä paikallistasolla. 

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Energiatuotteiden myynti tai toimitus 
ei johda 1 kohdassa tarkoitettuihin 
energiansäästövelvoitteisiin, jos

– ne koostuvat terästuotannon 
väistämättömän seurauksena syntyvästä 
kaasusta; tai

– ne toimitetaan tai myydään pääasiassa 
omille liikepaikoille ja tytäryrityksille; tai

– niiden jakelu tapahtuu ns. suljetuissa 
jakelujärjestelmissä.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Vaihtoehtona 1 kohdalle jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa muita toimenpiteitä
energiansäästöjen saavuttamiseksi 
loppukäyttäjien keskuudessa. Tällä 

9. Vaihtoehtona 1 kohdalle jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa muita toimenpiteitä
energian lisäsäästöjen saavuttamiseksi 
loppukäyttäjien keskuudessa (opt-out).
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lähestymistavalla saavutetun vuotuisen
energiansäästön on oltava yhtä suuri kuin
1 kohdassa vaadittu energiansäästö. Tämän 
vaihtoehdon valitsevien jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä tällaiset 
toimenpiteet tai ehdottaa niihin muutoksia 
kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta.
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa vaihtoehtoista 
lähestymistapaa ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Tällä lähestymistavalla saavutetun 
vuotuisen energian lisäsäästön on oltava 
yhtä suuri kuin 1 kohdassa vaadittu 
energiansäästö. Tämän vaihtoehdon 
valitsevien jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 päivään tammikuuta 2013 
mennessä ne vaihtoehtoiset toimenpiteet, 
jotka ne aikovat hyväksyä, mukaan lukien 
9 artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä tällaiset 
toimenpiteet tai ehdottaa niihin muutoksia 
kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta.
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa vaihtoehtoista 
lähestymistapaa ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Komissio valvoo jatkuvasti 
vaihtoehtoisilla toimenpiteillä saavutettua 
edistymistä jäsenvaltioissa. Jos 
toimenpiteillä saavutetut säästöt eivät yllä 
1 kohdassa vaadittuihin 
energiansäästöihin, komissio ilmoittaa 
asiasta jäsenvaltiolle ja esittää ehdotuksia 
toimenpiteiden parantamiseksi. Jos 
jäsenvaltio ei toteuta näitä ehdotuksia tai 
muita jäsenvaltioiden ja komission 
sopimia toimenpiteitä harkittuaan niitä 
huolella, komissio päättää 1 kohdassa 
tarkoitetun sitovan toimenpiteen 
soveltamisesta.

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä on varmistettava 
energiansäästön tukijärjestelmien 
luotettava suunnittelu kaikkien 
markkinatoimijoiden osalta. 
Energiatehokkuutta koskevat taloudelliset 
tukivälineet on taattava riippumatta 
talousarvioon tehtävistä vuotuisista 
muutoksista jatkuvalla ja pitkälle 
aikavälille tähtäävällä tavalla ja 
tarvittaessa asteittain alenevasti.
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Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 18 
artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä järjestelmän kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroista tunnustamista varten. 
Tällaisen järjestelmän on annettava 
velvoitetuille osapuolille mahdollisuus 
ottaa huomioon jossain jäsenvaltiossa 
saavutetut ja sertifioidut energiansäästöt 
velvoitteissa, joita niillä on jossain 
toisessa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
ottamaan huomioon koko 
energiantuotannon arvonmuodostusketju 
energian jakelusta energian käyttöön, kun 
ne kannustavat energiayhtiöitä 1 artiklan 
2 kohdassa asetettujen 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamiseen.

Tarkistus 52
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
otetaan käyttöön kansallisia 
kannustinjärjestelmiä, jotta voidaan 
korvata katselmuksista aiheutuneet 
kustannukset yrityksille, jotka toteuttavat 
riittävän osan energiakatselmustensa 
suositusten perusteella ehdotetuista 
toimista, ja jotta voidaan tarjota 
lisäkannustimia kyseisten toimenpiteiden 
toteuttamiseen.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
1 kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
1 kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien ja/tai akkreditoitujen
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.
Katselmuksia voivat suorittaa yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä ja 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena 
olevan toiminnan kanssa ja että 
jäsenvaltio on perustanut järjestelmän, 
jolla varmistetaan ja tarkastetaan 
katselmusten laatu.

Perustelu

Suurissa yrityksissä, joissa energia muodostaa suuren osan toimintakustannuksista, 
energiakatselmuksia tai energian tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä pidetään jo 
keskeisinä välineinä, joilla voidaan seurata ja optimoida energiankulutusta. Tämän vuoksi on 
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tärkeää antaa näille suuryrityksille mahdollisuus teettää energiakatselmuksia yrityksen 
omalla henkilöstöllä, kunhan henkilöstö on tähän asianmukaisesti koulutettu ja laillistettu.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tarjottava pienille 
ja keskisuurille yrityksille ja tarvittaessa 
kotitalouksille kannustimia ja 
taloudellista tukea, kuten verohelpotuksia 
tai -tukia, jotta katetaan kokonaan tai 
osittain energiatarkastuksesta aiheutuvat 
kustannukset, pannaan täytäntöön 
energiahuoltojärjestelmiä, arvioidaan 
laitteiden energiankulutusta niiden 
elinkaaren aikana ja pannaan täytäntöön 
energiatarkastuksen perusteella annettuja 
suosituksia tai vähennetään niiden 
energiariippuvuutta.

Perustelu

Olisi painotettava enemmän kannustinperiaatetta. Jos kannustimen väitetään olevan 
perusteetonta valtiontukea, todistustaakan olisi oltava komissiolla eikä niillä jäsenvaltioilla, 
jotka haluavat myöntää kannustimia. 

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 
2 kohdassa esitetyt vaatimukset.

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 
2 kohdassa esitetyt vaatimukset.
Riippumattomuusvaatimus sallii sen, että 
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katselmuksia suorittavat yrityksen omat 
asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena 
olevan toiminnan kanssa ja että 
jäsenvaltio on perustanut järjestelmän, 
jolla varmistetaan ja tarkastetaan 
katselmusten laatu ja määrätään 
tarvittaessa seuraamuksia.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleen 20 säännös yrityksen omista asiantuntijoista olisi myös 
sisällytettävä tähän artiklaan.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Energiakatselmukset voivat olla erillisiä 
tai osa laajempaa ympäristöauditointia.

4. Energiakatselmukset voivat olla erillisiä 
tai osa laajempaa ympäristöauditointia.
Vähimmäisvaatimuksena on, että 
katselmuksiin on sisällyttävä 
terveysvaikutusten arviointi.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän artiklan perusteella toteutetut 
energiakatselmukset ja 
energianhallintajärjestelmät eivät saa 
estää käyttämästä samoja tai vastaavia 
toimenpiteitä perusteena nykyisille tai 
tuleville taloudellisille kannustimille ja 
tukijärjestelmille, esimerkiksi 
verohelpotuksille. Tämän alan EU:n 
valtiontuen suuntaviivoja ja direktiiviä 
2003/96/EY on tarvittaessa mukautettava 
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vastaavasti.

Perustelu

Energiakatselmukset ja energianhallintajärjestelmät eivät saisi olla esteenä jäsenvaltioiden 
nykyisille tai tuleville kannustin- ja tukijärjestelmille. Verohelpotukset ovat osoittautuneet 
hyväksi kannustimeksi energianhallintajärjestelmien perustamiselle.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio hyväksyy 30 päivään 
kesäkuuta 2013 mennessä delegoiduilla 
säädöksillä yleiset säännöt, joihin 
energiakatselmusten on perustuttava.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
asettamisen saataville ja antavat tiedot 
kulutuksen todellisesta ajoittumisesta 
liitteen VI mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
asettamisen saataville ja antavat tiedot 
kulutuksen todellisesta ajoittumisesta 
liitteen VI mukaisesti. Mittareiden on 
oltava kustannustehokkaita, ja niiden on 
parannettava kotitalouksien 
energiatehokkuutta.

Tarkistus 60
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä 
mittareita sähkö- ja kaasumarkkinoista 
annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti, niiden on 
varmistettava, että energiatehokkuutta ja 
loppukäyttäjille koituvaa hyötyä koskevat 
tavoitteet otetaan täysimittaisesti huomioon
mittareiden vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä 
mittareita, mittareiden eduista kuluttajille 
olisi tehtävä kattava kustannus-
hyötyanalyysi sähkö- ja kaasumarkkinoista 
annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti. Jäsenvaltioiden
on mittareiden vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määritellessään
varmistettava, että energiatehokkuutta ja 
loppukäyttäjille koituvaa hyötyä koskevat 
tavoitteet otetaan täysimittaisesti 
huomioon. Tässä yhteydessä on myös 
varmistettava, että älykkäät mittarit ovat 
käyttäjäystävällisiä ja että 
energiankulutuksesta annetaan selkeää ja 
yksityiskohtaista reaaliaikaista tietoa, 
jotta loppukäyttäjä voi säästää energiaa.

Perustelu

EU:n kaasu- ja sähköalan sisämarkkinoita koskeva kolmas lainsäädäntöpaketti antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä kustannus-hyötyanalyysin ennen älykkäiden mittareiden 
käyttöönottoa. Älykkäitä mittareita olisi asennettava 80 prosenttiin kotitalouksista vuoteen 
2020 mennessä vain, jos kustannus-hyötyanalyysi antaa myönteisen tuloksen. Kalliita 
suunnitelmia ei pitäisi tehdä, jos ne eivät ole kuluttajien etujen mukaisia. Älykkäiden 
mittareiden käyttöönoton sijasta varat voidaan käyttää paremmin muihin 
energiatehokkuustoimiin, kuten eristykseen.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen 
tapauksessa, jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
useita asuin- ja liikehuoneistoja 
käsittävissä rakennuksissa, joissa on 
keskusjärjestelmä lämmön ja 
kotitalouksien lämpimän käyttöveden 
jakelemiseksi huoneistoille, kulutusta 
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käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
mahdollista, on käytettävä liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan 
lämmönkulutusta kussakin radiaattorissa.

mitataan huoneistokohtaisesti; 
jäsenvaltioiden on laadittava sääntöjä, 
jotka koskevat lämmön ja kotitalouksien 
lämpimän käyttöveden kustannusten 
jakoa näissä rakennuksissa vuosittain 
kulutuksen perusteella. Poikkeukset 
sallitaan, jos osoittautuu, että 
mittauslaitteiden asentaminen tai 
kulutukseen perustuva kustannusten 
jakaminen ei ole teknisesti mahdollista
ja/tai kustannushyötyanalyysi osoittaa,
että kustannukset ylittävät hyödyt, 
esimerkiksi erittäin energiatehokkaissa 
rakennuksissa. Jäähdytyksen 
mittaaminen on vapaaehtoista.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset testaavat 
vuosittain energialaskujen 
ymmärrettävyyden ja käyttökelpoisuuden 
kuluttajien kannalta. Testauksen tulokset 
julkistetaan.

Perustelu

Energialaskun on oltava ymmärrettävä, jotta kuluttajat pystyvät muuttamaan energian 
kulutustaan. Kansallisia sääntelyviranomaisia olisi siksi vaadittava testaamaan, ovatko laskut 
kuluttajien ymmärrettävissä. Kun tulokset julkistetaan, kuluttajat voivat valita yrityksen, jonka 
käytännöt ovat hyviä.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
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lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään
mahdollisuuksia hyödyntää tehokasta 
yhteistuotantoa, pienimuotoinen tuotanto
ja mikrotuotanto mukaan lukien, ja 
tehokasta kaukolämpöä ja -jäähdytystä ja
joka sisältää liitteessä VII määritellyt 
tiedot. Hallinnollinen taakka olisi 
pidettävä mahdollisimman vähäisenä. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Perustelu

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti.
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa, pienimuotoinen tuotanto
ja mikrotuotanto mukaan lukien, sekä
hukkalämmön ja uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämiseen 
perustuvan lämmityksen ja jäähdytyksen 
käyttöä voidaan tukea 1, 3, 6 ja 7 kohdan 
mukaisesti. Kaukolämmitystä ja
-jäähdytystä kehittäessään niiden on 
mahdollisuuksien mukaan valittava tehokas 
yhteistuotanto pelkän lämmöntuotannon 
sijaan.
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Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 3 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Poistetaan.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty;

b) laitoksen sijoittelua koskevaa 3 kohdan 
b alakohdan vaatimusta ei voida täyttää, 
koska laitos on sijoitettava lähelle 
direktiivin 2009/31/EY nojalla luvan 
saanutta geologista varastointipaikkaa; 
tai 

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nämä poikkeusehdot 
komissiolle 1 päivään tammikuuta 2014 
mennessä. Komissio voi evätä ehdot tai 
ehdottaa niihin muutoksia kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomainen jäsenvaltio ei 
saa soveltaa poikkeusehtoja ennen kuin 
komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 6 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Poistetaan.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nämä poikkeusehdot 
komissiolle 1 päivään tammikuuta 2014 
mennessä. Komissio voi evätä ehdot tai 
ehdottaa niihin muutoksia kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomainen jäsenvaltio ei 
saa soveltaa poikkeusehtoja ennen kuin 
komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä. 
Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

8. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä. 
Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
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mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille. Jäsenvaltiot 
voivat vahvistaa ehdot ensimmäisen 
alakohdan säännöksistä poikkeamiselle, 
kun

mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

a) liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nämä poikkeusehdot 
komissiolle 1 päivään tammikuuta 2014 
mennessä. Komissio voi evätä ehdot tai 
ehdottaa niihin muutoksia kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomainen jäsenvaltio ei 
saa soveltaa poikkeusehtoja ennen kuin 
komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 10 a kohdan b ja 
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7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

e alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Jäsenvaltiot voivat jättäytyä osittain 
tai kokonaan 3, 6 ja 8 kohdan 
velvoitteiden ulkopuolelle, jos ne takaavat, 
että kehitetään vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä yhteistuotannon 
edistämiseksi esimerkiksi kestävillä 
rahoitustukijärjestelmillä, ja että nämä 
voidaan taata riippumatta talousarvioon 
tehtävistä vuotuisista muutoksista. 
Jäsenvaltioiden on kansalliset lämmitys-
ja jäähdytyssuunnitelmat laadittuaan 
laskettava, kuinka suuret energiansäästöt 
ne voivat saavuttaa 3, 6 ja 8 kohdan 
mukaisesti, ja ilmoitettava tämä 
komissiolle. Komissio tarkastelee näitä 
laskelmia. Vastaavilla toimenpiteillä on 
päästävä samansuuruisiin 
energiansäästöihin kuin näissä 
laskelmissa on vahvistettu. 

Jäsenvaltiot voivat saavuttaa osan 
lasketuista säästöistä muilla 
toimenpiteillä, jotka toteutetaan tämän 
direktiivin muiden kohtien lisäksi, jos 
asianomaisen jäsenvaltion analyysissä 
todetaan, että yhteistuotanto ei ole 
mahdollista, koska 

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty;

b) edellä olevan 9 kohdan mukainen 
kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
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lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä;

c) laitoksen sijoittelua koskevaa 3 kohdan 
b alakohdan vaatimusta ei voida täyttää, 
koska laitos on sijoitettava lähelle 
direktiivin 2009/31/EY nojalla luvan 
saanutta geologista varastointipaikkaa; 
tai

d) laitos sijoitetaan lähelle direktiivin 
2009/31/EY nojalla luvan saanutta 
geologista varastointipaikkaa; tai

e) edellä olevan 9 kohdan mukainen 
kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset eivät mahdollista 
kilpailukykyistä tuottoa investoinneille, 
kun otetaan huomioon koko elinkaaren 
kustannukset, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä;

f) tehokkaat kaasu- tai hiilikäyttöiset 
voimalat, joissa ei ole 
yhteistuotantoyksikköä, olisi sallittava 
taloudellisista syistä tai verkon vakauden 
varmistamiseksi;

g) laitos käyttää muita kuin 
palamisprosessiin perustuvia tekniikoita.

Korkeintaan puolet näistä vastaavista 
toimenpiteistä on sijoitettava 
yhteistuotantoalan ulkopuolelle 
esimerkiksi taloudellisten kannustimien 
avulla. 

Näitä vaihtoehtoja valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 
9 artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
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niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta erityisesti tapauksissa, joissa 
ei ole taattu kestävää rahoitustukea. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa vaihtoehtoista 
lähestymistapaa ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Komissio valvoo jatkuvasti 
vaihtoehtoisilla toimenpiteillä saavutettua 
edistymistä jäsenvaltioissa. Jos 
toimenpiteillä saavutetut säästöt eivät yllä 
1 kohdassa vaadittuihin 
energiansäästöihin, komissio ilmoittaa 
asiasta jäsenvaltiolle ja esittää ehdotuksia 
toimenpiteiden parantamiseksi. Jos 
jäsenvaltio ei toteuta näitä ehdotuksia tai 
muita jäsenvaltioiden ja komission 
sopimia toimenpiteitä harkittuaan niitä 
asianmukaisesti, komissio päättää 3, 6 ja 
8 kohdassa tarkoitettujen sitovien 
toimenpiteiden soveltamisesta.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energianhallintajärjestelmien osana 
voidaan ottaa käyttöön kysyntäpuolen 
resursseja, kuten kysynnänohjausta.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää. Direktiivin 
2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat asettaa 
sähkö- ja kaasualoilla toimiville yrityksille 
julkisen palvelun velvoitteita, jotka 
koskevat energiatehokkuutta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää tai jotka voivat 
haitata kysynnänohjauksen mukanaoloa 
tasapainottamis- ja lisäpalveluissa.
Direktiivin 2009/72/EY 3 artiklan 
2 kohdan ja direktiivin 2009/73/EY 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot 
voivat asettaa sähkö- ja kaasualoilla 
toimiville yrityksille julkisen palvelun 
velvoitteita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
ylläpitämistä koskevia vaatimuksia 
noudattaen ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten määrittelemien avointen ja 
syrjimättömien perusteiden pohjalta, että 
niiden alueella toimivat siirtoverkonhaltijat 
ja jakeluverkonhaltijat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
ylläpitämistä koskevia vaatimuksia 
noudattaen ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten määrittelemien avointen ja 
syrjimättömien perusteiden ja 
yhdenmukaisten unionin tason 
perusteiden pohjalta, että niiden alueella 
toimivat siirtoverkonhaltijat ja 
jakeluverkonhaltijat

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
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sähkön liittämistä verkkojärjestelmään. sähkön liittämistä verkkojärjestelmään. 
Yksittäisten kansalaisten asentamien 
mikroyhteistuotantoyksiköiden osalta 
asianomaiset viranomaiset päättävät, 
voidaanko luvan myöntäminen korvata 
yksinkertaisella ilmoituksella 
toimivaltaiselle elimelle ("asenna ja 
ilmoita" -menetelmä).

Perustelu
Ehdotetulla muutoksella pyritään poistamaan tarpeettomat hallinnolliset menettelyt 
yksityistiloihin asennettujen mikroyhteistuotantoyksiköiden osalta ja edistämään tämän 
teknologian kehittämistä.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisäksi jäsenvaltiot voivat säätää 
pienimuotoisten yhteistuotantoyksiköiden 
ja mikroyhteistuotantoyksiköiden 
tuottamaa sähköä koskevista jatkuvista ja 
pitkän aikavälin syöttötariffeista, jotka 
tarvittaessa voivat olla asteittain alenevia.

Perustelu

Jopa yksilötasolla hajautettu sähköntuotanto on jo todellisuutta. Tehokkaista pienimuotoisista 
ja mikroyhteistuotantoyksiköistä saatavan sähkön pääsyä verkkojärjestelmään olisi 
helpotettava. Jäsenvaltioiden olisi siksi säädettävä syöttötariffeista, jotka koskevat tehokkaita 
mikroyhteistuotantolaitoksia. Näitä syöttötariffeja voitaisiin vähentää suunnitellusti ajan 
mittaan.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset kannustavat 
kysynnänohjauksen syrjimättömään 
osallistumiseen paikallisille tai 
alueellisille energiamarkkinoille ja 
palvelualan reservimarkkinoille 
tarjonnan ohella, tarvittaessa vaatimalla 
kansallisia sääntelyviranomaisia ja 
siirtoverkonhaltijoita määrittelemään 
energiamarkkinoille ja palvelualan 
reservimarkkinoille osallistumista 
koskeva tekniset eritelmät näiden 
markkinoiden teknisten vaatimusten ja 
kysynnänohjausvalmiuksien mukaisesti.
Tarjouseritelmiin kysynnänohjauksen 
osallistumisesta energiamarkkinoille ja 
palvelualan reservimarkkinoille on 
sisällyttävä kohtuulliset tiedot seuraavista:
a) osallistumiseen vähintään tarvittava 
kokonaiskilowattikapasiteetti;
b) perusmittausmenetelmä;
c) osallistumiseen (mahdollisesti) 
tarvittava vähimmäiskilowattimäärä 
mittauspaikkaa kohden;
d) kysynnänohjauksen aktivoinnin kesto;
e) kysynnänohjauksen aktivoinnin 
ajoitus;
f) kysynnänohjauksen aktivoinnin 
ilmoitusaika;
g) telemetriset vaatimukset;
h) seuraamusvaatimukset;
i) kysynnänohjauksen aktivoinnin tiheys;
j) aktivointivälit;
k) tarjouksen voimassaoloaika;
l) mahdollisuus tehdä tarjous 
positiivisesta tai negatiivisesta 
kapasiteetista;
m) saatavuusmaksut.
Kysynnänohjauksen tarjoamat 
mahdollisuudet olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon, kun 
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toteutetaan kapasiteetin riittävyyteen ja 
muuten energian toimitusvarmuuteen 
liittyviä kansallisia toimia. 
Jäsenvaltioiden on kapasiteetin 
riittävyyteen liittyviä suunnitelmia 
toteuttaessaan varmistettava, että 
mahdollisuudet kysynnänohjauksen 
osallistumiseen otetaan täysimääräisesti 
huomioon.

Perustelu

Kysyntäpuolen resurssien on mahdotonta osallistua markkinoille ilman markkinoille 
osallistumista koskevia asianmukaisia sääntöjä (tarjouksia koskevia vaatimuksia). Tämä 
puolestaan estää kysyntäpuolen tuoman kilpailun markkinoilla ja estää uusien toimijoiden 
pääsyn markkinoille. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan kaltaisilla markkinoilla, joilla 
tarjouseritelmät on sovitettu kysyntäpuolen resursseihin, kysynnänohjaus otetaan nyt käyttöön 
kaupallisella tasolla. Tämän artiklan lisääminen energiatehokkuusdirektiiviin olisi näin ollen 
tehokas yksivaiheinen toimenpide, jolla edistetään merkittävästi Euroopan kansalaisten 
aktiivista osallistumista sähkömarkkinoille, ja se varmistaisi, että kansalaiset voivat myös 
hyötyä taloudellisesti älykkäiden verkkojen käyttöönotosta.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
kysynnänohjaussuunnitelma, jotta 
kysynnänohjausta voidaan edistää ja 
hyödyntää älykkäiden verkkojen 
toteutukseen liittyvien tulevien 
toimintasuunnitelmien yhteydessä. 
Suunnitelman olisi sisällettävä 
asianmukaisten 
kokonaiskysynnänohjauksen 
osallistumisen energiamarkkinoille ja 
palvelualan reservimarkkinoille 
mahdollistavien teknisten eritelmien 
täytäntöönpano. Jäsenvaltioiden on 
raportoitava komissiolle viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013 ja sen 
jälkeen joka toinen vuosi toimista, joita ne 
ovat toteuttaneet tässä kohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden 
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saavuttamiseksi.

Perustelu

Energiamarkkinat ja jäsenvaltioiden infrastruktuurit ovat hyvin moninaisia. Siksi niiden 
pitäisi voida määritellä itse, miten voidaan parhaiten varmistaa kysynnänohjauksen 
vakiintuminen ja kolmansien pääsy markkinoille ja markkinakilpailu. Näin voidaan 
varmistaa, että kuluttajat voivat hyötyä kulutusjaksojensa valvomisesta siinä määrin kuin se 
kussakin jäsenvaltiossa on järkevää ja tarkoituksenmukaista.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on teknisen pätevyyden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden korkean 
tason saavuttamiseksi varmistettava, että 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden tarjoajien, mukaan lukien 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjen rakennusosien 
asentajat, saatavilla on 
sertifiointijärjestelmiä tai vastaavia
pätevyysjärjestelmiä.

1. Jäsenvaltioiden on teknisen pätevyyden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden korkean 
tason saavuttamiseksi varmistettava, että 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden tarjoajien, mukaan lukien 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjen rakennusosien 
asentajat, käyttöön asetetaan
pätevyysjärjestelmiä. Jäsenvaltiot 
tarkastelevat, kattavatko niiden omat 
koulutus- ja 
uudelleenkoulutusjärjestelmät vaaditun 
tietouden.

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa on jo tehokkaita ammattikoulutus- ja uudelleenkoulutusjärjestelmiä. 
Ne takaavat, että energiatehokkuus-, energiaohjaus- ja energiapalvelujen lisäämiseen 
tähtääviä toimia toteutetaan jo hyvin pätevästi. Siksi olisi selvennettävä, että jäsenvaltiot 
voivat perustaa toimet olemassa oleviin pätevyysjärjestelmiin ja sääntelykehyksiin.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa 
tarkoitetut sertifiointijärjestelmät tai 
vastaavat pätevyysjärjestelmät julkisesti 
saataville ja niiden on tehtävä yhteistyötä 
keskenään ja komission kanssa
järjestelmien vertaamiseksi ja 
tunnustamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa 
tarkoitetut pätevyysjärjestelmät julkisesti 
saataville ja niiden on työskenneltävä
järjestelmien vertaamiseksi ja 
tunnustamiseksi. Tällä ei rajoiteta 
direktiivin 2005/36/EY soveltamista.

Perustelu

Direktiivillä 2005/36/EY säädetään ammattipätevyyksien tunnustamista koskevista 
vaatimuksista. On selvennettävä, että pätevyyksien tunnustamista koskevilla keskusteluilla ei 
ole vaikutusta direktiivin 2005/36/EY soveltamiseen.

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Tiedotus ja koulutus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saatavissa olevista 
energiatehokkuusjärjestelmistä ja 
taloudellisista ja oikeudellisista puitteista 
tiedotetaan avoimesti ja tietoa levitetään 
laajalti ja aktiivisesti kaikille 
asianomaisille markkinatoimijoille, 
mukaan lukien kuluttajat, rakentajat, 
arkkitehdit, insinöörit, 
ympäristötarkastajat ja direktiivissä 
2010/31/EU määriteltyjen rakennusosien 
asentajat. Niiden on varmistettava, että 
pankeille ja muille rahoituslaitoksille 
ilmoitetaan mahdollisuuksista osallistua 
energiatehokkuuden parantamistoimien 
rahoittamiseen myös luomalla julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä 
kumppanuuksia.
2. Jäsenvaltioiden on luotava 
asianmukaiset edellytykset ja 
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kannustimet, jotta markkinatoimijat 
voivat tarjota loppukäyttäjille riittävää ja 
kohdennettua tiedotusta ja neuvontaa 
energiatehokkuudesta.
3. Jäsenvaltioiden on yhdessä 
sidosryhmien kanssa, mukaan lukien 
alue- ja paikallisviranomaiset, kehitettävä 
sopivia tiedotukseen, tietoisuuden 
lisäämiseen ja koulutukseen tarkoitettuja 
ohjelmia, jotta kansalaisille voidaan 
tiedottaa energiatehokkuustoimien avulla 
saavutettavista eduista ja niihin liittyvistä 
käytännön seikoista.
4. Komissio huolehtii siitä, että 
jäsenvaltiot vaihtavat keskenään tietoja 
parhaista energiansäästökäytännöistä ja 
levittävät niitä laajalti.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
älykkäistä mittausjärjestelmistä saadaan 
yksityiskohtaista tietoa neuvonnan 
perustaksi.
6. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuosi 
näiden säännösten voimaantulon jälkeen 
esitettävä komissiolle suunnitelma, joka 
koskee hankkeita, jotka ne aikovat 
toteuttaa, sekä tiedonsaantia saatavissa 
olevista energiatehokkuusjärjestelmistä ja 
taloudellisista ja oikeudellisista puitteista.

Perustelu

Tiedotus ja koulutus on energiatehokkuuden kannalta ratkaisevan tärkeää. Jäsenvaltioilla ei 
saisi olla mahdollisuutta välttää vastuutaan tällä alalla. 

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) poistamalla sääntelyyn liittyvät ja 
muut esteet, jotka haittaavat 
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energiatehokkuutta koskevien sopimusten 
ja muiden kolmannen osapuolen 
rahoitusjärjestelyjen tai -palvelujen 
käyttöä energian säästämiseksi.

Perustelu

Sopimusten tekeminen ja muut kolmannen osapuolen rahoitusjärjestelyt ovat tärkeä väline 
tarvittavien varojen hankkimiseksi. Kolmas osapuoli vastaa tarvittavista investoinneista –
myös riskistä – ja hyötyy osittain säästöistä. On poistettava tätä innovatiivista 
rahoitusvälinettä haittaavat esteet. 

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) vaatimalla, että viranomaiset ottavat 
huomioon energiatehokkuutta koskevan 
sopimuksen käytön rakennuksia 
saneeratessaan;

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) seuraamalla yhdessä komission 
kanssa markkinoiden toimintaa sellaisten 
mahdollisten markkinoiden vääristymien 
varalta, jotka aiheutuvat energian 
jakelijoiden tai energian 
vähittäismyyntiyritysten tulosta 
energiapalveluiden markkinoille;

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale



PE472.304v05-00 58/76 AD\889370FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on arvioitava 
energiatehokkuuden sääntelyllisiä ja muita 
esteitä ja toteutettava asianmukaisia 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, etenkin 
seuraavien tekijöiden osalta:

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on arvioitava 
energiatehokkuuden sääntelyllisiä ja muita 
esteitä ja toteutettava asianmukaisia 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, etenkin 
seuraavien tekijöiden osalta:

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sellaisia luetteloituja rakennuksia 
koskevat määräykset, joita suojellaan 
virallisesti osana määrättyä ympäristöä tai 
niiden erityisen arkkitehtonisen tai 
historiallisen arvon vuoksi, jotta 
omistajille voidaan antaa enemmän 
joustoa näitä rakennuksia koskevien 
energiatehokkuustoimien toteuttamisessa 
yleisesti hyväksyttyjen 
rakennussuojelukäytäntöjen mukaisesti 
eli ulkorakenteiden (seinien, katon, 
ikkunoiden) lämpöeristyksen 
toteuttamisessa siten, että otetaan 
tasapainoisesti huomioon kulttuurinen 
rakennussuojelu ja energiatehokkuus;

Perustelu

Rakennusten omistajille olisi annettava enemmän joustoa siinä, miten he päättävät toteuttaa 
rakennuksiaan koskevat energiatehokkuustoimet.

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) kustannuksia vastaamattomista 
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säännellyistä hinnoista luopuminen.

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) pienimuotoisten energiaa tuottavien 
laitteiden hankintaa, asennusta, 
hyväksyntää ja verkkoon liittämistä 
koskevat lait ja asetukset sekä 
hallinnolliset käytännöt, jotta voidaan 
varmistaa, että ei luoda esteitä 
kotitalouksien mikrotekniikan käytölle.

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Rahastot ja rahoitusmekanismit

1. Jäsenvaltiot voivat perustaa yhden tai 
useamman rahaston, josta tuetaan 
energiatehokkuusohjelmien ja 
-toimenpiteiden tarjoamista ja jolla 
edistetään energiatehokkuutta 
parantavien toimenpiteiden markkinoiden 
kehittämistä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 
108 artiklan soveltamista. Tällaisiin 
toimenpiteisiin voi sisältyä 
energiatarkastusten ja energiansäästöä 
tukevien rahoitusvälineiden edistäminen. 
Rahastoon voivat muiden lähteiden lisäksi 
sisältyä päästökauppajärjestelmän 
huutokaupoista saatavat tulot.
2. Kun varoilla tuetaan 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden kehittämistä, varojen 
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saaminen edellyttää energiansäästön tai 
energiatehokkuuden parantamisen 
saavuttamista käytännössä. Tällaiset 
saavutukset on todistettava 
asianmukaisesti esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuustodistuksin tai 
tuotteiden energiamerkinnöin.

Perustelu

Taloudelliset kannustimet ovat tärkeä väline energiatehokkuuden edistämisessä. 
Jäsenvaltioita olisi rohkaistava käyttämään tätä välinettä. Väitteissä mahdollisesta 
valtiontuesta todistustaakan olisi oltava kilpailun pääosastolla eikä jäsenvaltioilla. 
Päästökauppajärjestelmästä saatavat tulot ovat mahdollinen rahoituslähde jäsenvaltioille.

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio tekee viimeistään kuusi 
kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen päätöksen 
direktiivin 2003/87/EY 9 artiklassa 
tarkoitettujen päästöoikeuksien määrän 
vähentämisestä 1,4 miljardilla, jotta 
säilytetään kannustimet investoida 
energiatehokkuustoimiin ja vähähiiliseen 
tekniikkaan sekä direktiivin 2003/87/EY 
mukainen tavoitetaso.

Perustelu

On tarpeen hyvittää päästökauppajärjestelmän mukaisten päästöoikeuksien kysynnän 
väheneminen, joka aiheutuu tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 20 prosentin 
energiansäästötavoitteesta, jotta hintamekanismi voidaan palauttaa sen vaikutustenarvioinnin 
mukaiseksi, jonka perusteella direktiivistä 2003/87/EY sovittiin, ja säilyttää kannustimet 
investoida energiatehokkuustoimiin ja vähähiiliseen tekniikkaan päästökauppajärjestelmän 
piiriin kuuluvissa laitoksissa.

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä 
liitteessä XIV olevan 1 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä 
liitteessä XIV olevan 1 kohdan mukaisesti.
Joka toinen vuosi kansallisiin 
kertomuksiin on sisällytettävä 
liitteessä XIV olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuja täydentäviä tietoja.

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan 
saavuttaa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet. 
Kertomuksissa on esitettävä ajan tasalle 
saatetut arviot odotetusta 
primäärienergian kokonaiskulutuksesta 
vuonna 2020 sekä arviot 
primäärienergian kulutuksesta liitteessä 
XIV olevassa 1 kohdassa mainituilla 
aloilla.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013
ja sen jälkeen kolmen vuoden välein 
komissiolle kansallinen 
energiatehokkuussuunnitelma, jossa
kuvataan, miten jäsenvaltiot aikovat 
saavuttaa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet. Näihin 
suunnitelmiin on sisällyttävä kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla
toteutetut tai suunnitellut toimet
energiatehokkuuden parantamiseksi. 

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kansallista 
energiatehokkuussuunnitelmaa 
laatiessaan jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon kustannustehokkaat 
energiatehokkuustoimenpiteet ja 
hiilivuodon vaara.

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallista energiatehokkuutta koskevaa 
toimintasuunnitelmaa laatiessaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
edistetään kansallisen tason systeemistä 
tarkastelutapaa esimerkiksi valaistuksen 
suhteen, jotta kannustetaan käyttämään 
täydentäviä 
energiansäästömahdollisuuksia, jotka 
eivät tule esille yksittäisiä tuotteita 
tarkastellessa.

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saisi asettaa tavoitteita 
yrityksille, jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuodon vaaralle komission 
päätöksessä 2010/2/EU tarkoitetulla 
tavalla. Jos jäsenvaltiot kuitenkin 
päättävät toimia näin, niiden on esitettävä 
mahdollisia alakohtaisia tavoitteita, jotka 
koskevat näiden toimialojen 
tuotantoprosessien energiankäyttöä 
tuotettua yksikköä kohti, jotta ei haitata 
toimialan kasvua.

Tarkistus 94



AD\889370FI.doc 63/76 PE472.304v05-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset ja arvioi, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat edistyneet 3 
artiklan 1 kohdassa vaadittujen kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio voi kertomuksista 
tekemänsä arvioinnin pohjalta antaa 
suosituksia jäsenvaltioille.

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät tiedot ja arvioi, missä määrin 
jäsenvaltiot ovat edistyneet 3 artiklan
1 kohdassa vaadittujen kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio voi kertomuksista 
tekemänsä arvioinnin pohjalta antaa 
suosituksia jäsenvaltioille tai ehdottaa 
muutoksia jäsenvaltioiden käyttämiin 
välineisiin. Jos arviointi osoittaa, että 
jäsenvaltio ei ole saavuttamassa 
kansallista energiatehokkuustavoitetta, 
jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä 
tarkasteltava uudelleen tämän artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
energiatehokkuussuunnitelmaa.

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Komissio seuraa myös tämän direktiivin 
täytäntöönpanon vaikutusta direktiiviin 
2003/87/EY, direktiiviin 2009/28/EY ja 
direktiiviin 2010/31/EU.

Komissio seuraa myös tämän direktiivin 
täytäntöönpanon vaikutusta direktiiviin 
2003/87/EY, direktiiviin 2009/28/EY ja 
direktiiviin 2010/31/EU. Komissio antaa 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2013 
ehdotuksen vastuunjakopäätöksen 
(Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 406/2009/EY) muuttamisesta.

Komissio seuraa tarkasti tämän 
direktiivin täytäntöönpanon vaikutusta 
direktiiviin 2003/87/EY. Komissio esittää 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
välittömästi tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen. Kertomuksessa 
selvitetään muun muassa vaikutuksia 



PE472.304v05-00 64/76 AD\889370FI.doc

FI

kannustimiin, jotka koskevat 
vähähiiliseen tekniikkaan tehtäviä 
investointeja, sekä hiilivuodon vaaraa. 
Komissio tarkistaa ennen kolmannen 
vaiheen alkamista direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
säännöstä, jotta päästöoikeuksien määrää 
voidaan vähentää merkittävästi.

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio esittää 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa
vahvistetaan pakolliset kansalliset 
tavoitteet.

Poistetaan.

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen

Lisätään direktiivin 2003/87/EY 
9 artiklaan 2 kohdan jälkeen kohta 
seuraavasti:
"Vuodesta 2014 alkaen lineaarisen 
vähennysmäärän on oltava 
2,25 prosenttia."

Perustelu

Päästökauppajärjestelmän lineaarista määrää olisi mukautettava energiatehokkuustoimiin ja 
unionin ilmastotavoitteeseen, jonka mukaan kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
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vähennettävä ainakin 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 2,25 prosentin lineaarinen 
vähennys perustuu päästökauppajärjestelmän kattamien alojen päästöosuuksiin vuonna 2050 
sellaisia kuin ne on määritelty komission vuotta 2050 koskevassa ilmastopoliittisessa 
etenemissuunnitelmassa.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
Liite - 1 (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite -1
Kansallisten 

energiatehokkuustavoitteiden 
laskentamenetelmä

Kansallisia energiatehokkuustavoitteita 
asettaessaan jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon jäljempänä vahvistettu 
menetelmä. Vuoden 2020 
primäärienergian kulutusennuste 
perustuu vuoden 2007 PRIMES-malliin. 
Menetelmä:

PRIMES 2007 -mallin mukaiset vuotta 
2020 koskevat ennusteet Mtoe:ina –
20 prosentin säästö
Voidaan soveltaa seuraavia 
korjauskertoimia: Absoluuttisin luvuin 
ilmaistu vähennystavoite, joka on 
määritelty suhteessa primäärienergian 
kulutustasoon vuonna 2007,
– ei saa olla yli 8 prosenttia niiden 
yhdeksän EU-maan osalta, joilla on 
pienimmät reaaliset kotitalouskohtaiset 
tulot (L9),
– ei saa olla yli 12 prosenttia niiden 
15 maan osalta, jotka ovat oikeutettuja 
saamaan tukea koheesiorahastosta (C15),
– ei saa olla yli 20 prosenttia minkään 
maan osalta,
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– ei saa olla alle 12 prosenttia minkään 
sellaisen maan osalta, joka ei ole 
oikeutettu saamaan tukea 
koheesiorahastosta (EU-27, josta 
vähennetään C15),
– on vähintään 5 prosenttia kaikkien 
sellaisten maiden osalta, jotka ovat 
oikeutettuja saamaan tukea 
koheesiorahastosta (C15),
– ei saa merkitä yli 5 prosentin 
absoluuttista lisäystä 
energiankulutukseen.

Näin saadaan seuraavat tavoitteet: 

Belgia

50,2

42,7

Bulgaria

19,3

17,8

Tšekin tasavalta

43,6

40,1

Tanska

20,2

16,2

Saksa

314,9

251,9

Viro

5,9
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5,4

Irlanti

15,8

14,2

Kreikka

32,6

28,8

Espanja

138,9

130,7

Ranska

254,8

221,1

Italia

173,3

152,5

Kypros

2,7

2,4

Latvia

4,7

4,9

Liettua

7,8

7,8
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Luxemburg

4,6

4,0

Unkari

24,7

23,7

Malta

0,9

0,8

Alankomaat

70,3

60,6

Itävalta

32,0

28,2

Puola

93,1

87,9

Portugali

23,8

24,0

Romania

37,5

39,4

Slovenia
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7,0

7,0

Slovakian tasavalta

16,8

16,3

Suomi

36,2

29,9

Ruotsi

48,1

44,6

Yhdistynyt kuningaskunta

212,2

170,82

EU-27

1691,9

1470,5

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
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tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen soveltuvuuden 
sekä riittävän kilpailun;

tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, terveysvaikutukset,
taloudellisen toteutettavuuden ja teknisen 
soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun;

Perustelu

Myös terveysvaikutukset olisi otettava huomioon hankintapäätöksiä tehtäessä, jotta voidaan 
edistää esimerkiksi sellaisten tuotteiden hankinta, joissa ei ole ihmisten terveydelle haitallisia 
aineita.

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vaadittava palveluhankintasopimuksia 
koskevissa tarjouspyynnöissään, että 
palveluntarjoajat käyttävät kyseessä olevia 
palveluja tarjotessaan ainoastaan edellä a–d 
alakohdassa tarkoitetut vaatimukset
täyttäviä tuotteita;

e) vaadittava palveluhankintasopimuksia 
koskevissa tarjouspyynnöissään, että 
palveluntarjoajat käyttävät kyseessä olevia 
palveluja tarjotessaan ainoastaan edellä a–d 
alakohdassa tarkoitetut vaatimukset 
täyttäviä tuotteita. Esittäessään 
palvelusopimuksia koskevia 
tarjouspyyntöjä julkisten elinten on 
arvioitava mahdollisuutta tehdä 
14 artiklan b alakohdassa tarkoitettuja 
energiatehokkuussopimuksia.

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Velvoitetut osapuolet voivat käyttää yhtä 
tai useampaa seuraavista menetelmistä 
energiansäästöjen laskemiseksi 6 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten:

Velvoitetut osapuolet voivat käyttää yhtä 
tai useampaa seuraavista menetelmistä 
energiansäästöjen laskemiseksi:

Perustelu

Direktiivin yleistä tarkastelutapaa on muutettava. Komissio ei ole esittänyt sitovia tavoitteita 
vaan on ehdottanut moninaisia sitovia toimenpiteitä, mikä merkitsee, että jäsenvaltioille 
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annetaan vähemmän joustoa varmistamatta kuitenkaan 20 prosentin yleistavoitteen 
saavuttamista. Tämä käännetään päinvastaiseksi, jotta tavoite voidaan saavuttaa, ja samalla 
jäsenvaltiolle annetaan vapaus valita useista ei-sitovista toimenpiteistä.

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 osa – 2.2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 
että kaasu- ja sähkölaskun etusivulla on 
aina yhteenvetolaatikko, jossa on 
seuraavat tiedot:
a) tariffin tarkka nimi;
b) käytetyn energian määrä;
c) kaasun ja/tai sähkön osuus kWh:a 
kohti ja osuuksien päivittäinen 
jakautuminen;
d) kustannusten laskemistapa;
e) asiakkaan mahdollisesti saamat 
alennukset ja niiden päättymisajankohta;
f) toimittajan vaihtamisesta asiakkaalle 
mahdollisesti tulevat maksut.

Perustelu

Energialaskun on oltava ymmärrettävä, jotta kuluttajat pystyvät muuttamaan energian 
kulutustaan. Kuluttajaryhmien yhteydessä komissio on kehittänyt energialaskun mallin, joka 
sisältää edellä mainitun yhteenvetolaatikon. Näin kuluttajat voisivat yhdellä silmäyksellä 
saada selvää laskustaan.

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uudet asuinalueet tai uudet 
teollisuuslaitokset, jotka kuluttavat lämpöä 
tuotantoprosesseissaan, sijoitetaan 
paikoille, joissa suurin mahdollinen osa 

b) uudet asuinalueet tai palvelusektorin 
käytössä olevat alueet, uudet julkiset tai
palvelusektorin käytössä olevat 
rakennukset taikka uudet 
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niiden lämmöntarpeesta täytetään 
kansallisessa lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmassa määritellyllä 
saatavissa olevalla hukkalämmöllä. Jotta 
voidaan varmistaa, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysyntä ja tarjonta vastaavat 
mahdollisimman hyvin toisiaan, 
aluesuunnitelmissa on suosittava useiden 
teollisuuslaitosten keskittämistä samalle 
alueelle;

teollisuuslaitokset, jotka kuluttavat lämpöä 
tuotantoprosesseissaan, sijoitetaan 
paikoille, joissa suurin mahdollinen osa 
niiden lämmöntarpeesta täytetään 
kansallisessa lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmassa määritellyllä 
saatavissa olevalla hukkalämmöllä. Jotta 
voidaan varmistaa, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysyntä ja tarjonta vastaavat 
mahdollisimman hyvin toisiaan, 
aluesuunnitelmissa on suosittava useiden 
teollisuuslaitosten keskittämistä samalle 
alueelle;

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asuinalueet ja teollisuuslaitokset, jotka 
kuluttavat lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
on liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon.

d) asuinalueet tai palvelusektorin käytössä 
olevat alueet, julkiset tai palvelusektorin 
käytössä olevat rakennukset ja 
teollisuuslaitokset, jotka kuluttavat lämpöä 
tuotantoprosesseissaan, on liitetty 
paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon.

Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi
Liite 11 – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Verkkosääntöjen ja -tariffien on
annettava verkonhaltijoille mahdollisuus 
tarjota järjestelmäpalveluja ja 
järjestelmätariffeja 
kysynnänohjaustoimenpiteitä, kysynnän 
hallintaa ja hajautettua tuotantoa varten 
järjestäytyneillä sähkömarkkinoilla,
erityisesti seuraavissa tarkoituksissa:

2. Verkkosääntöjen ja -tariffien on
kannustettava verkonhaltijoita 
edistämään järjestelmäpalveluja ja 
järjestelmätariffeja 
kysynnänohjaustoimenpiteitä, kysynnän 
hallintaa ja hajautettua tuotantoa varten 
järjestäytyneillä sähkömarkkinoilla
kohdekuluttajaryhmittäisten (asukkaat,
kaupalliset toimijat, teollisuus) 
kustannus-hyötyvaikutusten mukaisesti. 
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Järjestelmäpalveluihin sisältyvät:

Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä säännöksessä käsitteeseen 
”järjestäytyneet sähkömarkkinat” sisältyvät 
OTC-markkinat ja sähköpörssit, joissa 
käydään kauppaa energialla, kapasiteetilla, 
tasapainottamispalveluilla ja lisäpalveluilla 
kaikilla aikajaksoilla, mukaan lukien 
termiinimarkkinat, spot-markkinat ja 
päivänsisäiset markkinat.

Kysynnänohjauksen tarjoamat 
mahdollisuudet olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon, kun 
toteutetaan kapasiteetin riittävyyteen tai 
muuten energian toimitusvarmuuteen 
liittyviä alueellisia toimia. Tässä 
säännöksessä käsitteeseen ”järjestäytyneet 
sähkömarkkinat” sisältyvät 
OTC-markkinat ja sähköpörssit, joissa 
käydään kauppaa energialla, kapasiteetilla, 
tasapainottamispalveluilla ja lisäpalveluilla 
kaikilla aikajaksoilla, mukaan lukien 
termiinimarkkinat, spot-markkinat ja 
päivänsisäiset markkinat.

Perustelu

Tätä kohtaa on lujitettava kysynnänohjauksen tärkeyden vuoksi. Lisäksi on tehtävä kustannus-
hyötyarviointeja, jotta voidaan varmistaa, että kysynnänohjauksen edistäminen ei vaikuta 
kielteisesti mihinkään kohderyhmään. Myös teollisia varastoja on korostettava.

Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Saatavilla on oltava verkkotariffeja, 
jotka tukevat loppukäyttäjien 
kysynnänohjaustoimenpiteiden dynaamista 
hinnoittelua, mukaan lukien:

3. Saatavilla olisi oltava verkkotariffeja, 
jotka tukevat loppukäyttäjien 
kysynnänohjaustoimenpiteiden dynaamista 
hinnoittelua, mukaan lukien:

Perustelu

Direktiivin yleistä tarkastelutapaa on muutettava. Komissio ei ole esittänyt sitovia tavoitteita 
vaan on ehdottanut moninaisia sitovia toimenpiteitä, mikä merkitsee, että jäsenvaltioille 
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annetaan vähemmän joustoa varmistamatta kuitenkaan 20 prosentin yleistavoitteen 
saavuttamista. Tämä käännetään päinvastaiseksi, jotta tavoite voidaan saavuttaa, ja samalla 
jäsenvaltiolle annetaan vapaus valita useista ei-sitovista toimenpiteistä.

Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – -1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Energiakatselmuksen sisältö ja 
menetelmä

Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – 2 osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täydentävien kertomusten yleiset puitteet Täydentävien tietojen yleiset puitteet

Perustelu

Direktiivin yleistä tarkastelutapaa on muutettava. Komissio ei ole esittänyt sitovia tavoitteita 
vaan on ehdottanut moninaisia sitovia toimenpiteitä, mikä merkitsee, että jäsenvaltioille 
annetaan vähemmän joustoa varmistamatta kuitenkaan 20 prosentin yleistavoitteen 
saavuttamista. Tämä käännetään päinvastaiseksi, jotta tavoite voidaan saavuttaa, ja samalla 
jäsenvaltiolle annetaan vapaus valita useista ei-sitovista toimenpiteistä.

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – 2 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut kertomukset muodostavat 
kehyksen kansallisten 
energiatehokkuusstrategioiden 
kehittämiselle.

Tämän direktiivin 19 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut täydentävät tiedot muodostavat 
kehyksen kansallisten 
energiatehokkuusstrategioiden 
kehittämiselle.

[Tarkistus koskee koko liitteessä XIV 
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olevaa 2 osaa. Jos se hyväksytään, 
vastaavat muutokset olisi tehtävä 
kaikkialle liitteessä XIV olevaan 2 osaan.]

Perustelu

Direktiivin yleistä tarkastelutapaa on muutettava. Komissio ei ole esittänyt sitovia tavoitteita 
vaan on ehdottanut moninaisia sitovia toimenpiteitä, mikä merkitsee, että jäsenvaltioille 
annetaan vähemmän joustoa varmistamatta kuitenkaan 20 prosentin yleistavoitteen 
saavuttamista. Tämä käännetään päinvastaiseksi, jotta tavoite voidaan saavuttaa, ja samalla 
jäsenvaltiolle annetaan vapaus valita useista ei-sitovista toimenpiteistä.
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