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Tarkistus 18
Oreste Rossi
Ehdotus direktiiviksi
Hylkäämisehdotus

Komission teksti Tarkistus

Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa ehdottamaan 
komission ehdotuksen hylkäämistä.

Or. it

Perustelu

Direktiiviehdotus on ristiriidassa SEUT-sopimuksen 194 artiklan 2 kohdan ja 4. helmikuuta 
2011 pidetyn ylimääräisen energianeuvoston päätelmien kanssa. Erityisesti 3 ja 10 artiklan ja 
19 artiklan 7 kohdan säännökset yhdessä tarkasteltuina ovat ristiriidassa 
toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen kanssa, koska niissä määrätään 
jäsenvaltioille etukäteen sitovat energiatehokkuustavoitteet ja niiden saavuttamiseen 
tarvittava teknologia.

Tarkistus 19
Theodoros Skylakakis
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 20
Christa Klaß, Peter Liese
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota paikallisiin 
eurooppalaisiin tuottajiin ja pk-yrityksiin, 
jotka täyttävät korkeat laatuvaatimukset 
tuotteidensa ja palveluidensa tuotannossa. 
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.

Or. en

Tarkistus 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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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 
tarkistamisesta komissiota sisällyttämään 
tarkistettuun 
energiatehokkuustoimintasuunnitelmaansa 
sitovan energiatehokkuustavoitteen sekä 
toimenpiteitä puutteellisen edistymisen 
korjaamiseksi, jotta EU:n yleinen 
energiansäästötavoite voidaan saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Euroopan komission 22 päivänä 
kesäkuuta 2011 tekemä 
vaikutustenarviointi1 osoitti, että 
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.
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[1] SEC(2011) 779

Or. en

Tarkistus 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tätä taustaa vasten on välttämätöntä 
saattaa ajan tasalle energiatehokkuutta 
koskeva unionin lainsäädäntökehys 
antamalla direktiivi, jolla pyritään 
saavuttamaan yleinen 
energiatehokkuustavoite eli 20 prosentin 
säästö unionin primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
saavuttamaan lisäparannuksia 
energiatehokkuudessa vuoden 2020 
jälkeen. Tätä varten direktiivissä olisi 
vahvistettava yhteinen kehys 
energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa ja määriteltävä erityiset 
toimenpiteet joidenkin 
energiatehokkuussuunnitelmaan 2011 
sisältyvien suositusten toteuttamiseksi ja 
suunnitelmassa yksilöityjen vielä 
toteutumattomien merkittävien 
energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi.

(10) Tätä taustaa vasten on välttämätöntä 
saattaa ajan tasalle energiatehokkuutta 
koskeva unionin lainsäädäntökehys 
antamalla direktiivi, jolla pyritään 
saavuttamaan yleinen 
energiatehokkuustavoite eli 20 prosentin 
säästö unionin primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
asettamaan uusia 
energiansäästötavoitteita vuosiksi 2025 ja 
2030. Tätä varten direktiivissä olisi 
vahvistettava yhteinen kehys 
energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa ja määriteltävä erityiset 
toimenpiteet joidenkin 
energiatehokkuussuunnitelmaan 2011 
sisältyvien suositusten toteuttamiseksi ja 
suunnitelmassa yksilöityjen vielä 
toteutumattomien merkittävien 
energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi.

Or. en

Tarkistus 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin (13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
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energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Jos tämä 
lähestymistapa ei tuo tulosta, poliittista 
kehystä olisi kuitenkin tarpeen vahvistaa 
lisäämällä siihen sitovien tavoitteiden 
järjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa 
jäsenvaltiot olisi siis velvoitettava 
vahvistamaan kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet, -järjestelmät ja 
-ohjelmat. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, onko näiden tavoitteiden oltava 
sitovia vai ohjeellisia niiden alueella.
Toisessa vaiheessa komission olisi 
arvioitava nämä tavoitteet ja kunkin 
jäsenvaltion yksittäiset toimet sekä 
saavutettua edistystä koskevat tiedot, jotta 
voidaan arvioida, millä todennäköisyydellä 
unionin yleinen tavoite saavutetaan ja 
ovatko yksittäisten jäsenvaltioiden toimet 
riittäviä yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Siksi komission olisi 
seurattava tiiviisti kansallisten 
energiatehokkuusohjelmien toteuttamista 
tarkistetun lainsäädäntökehyksen 
mukaisesti ja osana Eurooppa 2020 -
prosessia. Jos arviointi osoittaa, ettei 
unionin yleistä tavoitetta todennäköisesti 
saavuteta, komission olisi ehdotettava 
pakollisia kansallisia tavoitteita vuodelle 
2020 ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion 
lähtötason, niiden taloudellisen 
suorituskyvyn ja toteutetut varhaiset 
toimet.

energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Jos tämä 
lähestymistapa ei tuo tulosta, poliittista 
kehystä olisi kuitenkin tarpeen vahvistaa 
lisäämällä siihen sitovien tavoitteiden 
järjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa 
jäsenvaltiot olisi siis velvoitettava 
vahvistamaan kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet, -järjestelmät ja 
-ohjelmat. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, onko näiden tavoitteiden oltava 
sitovia vai ohjeellisia niiden alueella.
Toisessa vaiheessa komission olisi
arvioitava nämä tavoitteet ja kunkin 
jäsenvaltion yksittäiset toimet sekä 
saavutettua edistystä koskevat tiedot, jotta 
voidaan arvioida, millä todennäköisyydellä 
unionin yleinen tavoite saavutetaan ja 
ovatko yksittäisten jäsenvaltioiden toimet 
riittäviä yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Siksi komission olisi 
seurattava tiiviisti kansallisten 
energiatehokkuusohjelmien toteuttamista 
tarkistetun lainsäädäntökehyksen 
mukaisesti ja osana Eurooppa 2020 -
prosessia. Jos arviointi osoittaa, ettei 
unionin yleistä tavoitetta todennäköisesti 
saavuteta, komission on ehdotettava 
lisätoimia vuodelle 2020 ottaen huomioon 
kunkin jäsenvaltion lähtötason, niiden 
taloudellisen suorituskyvyn ja toteutetut 
varhaiset toimet.

Or. fi

Tarkistus 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Jos tämä 
lähestymistapa ei tuo tulosta, poliittista 
kehystä olisi kuitenkin tarpeen vahvistaa 
lisäämällä siihen sitovien tavoitteiden 
järjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa 
jäsenvaltiot olisi siis velvoitettava 
vahvistamaan kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet, -järjestelmät 
ja -ohjelmat. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, onko näiden tavoitteiden oltava 
sitovia vai ohjeellisia niiden alueella. 
Toisessa vaiheessa komission olisi 
arvioitava nämä tavoitteet ja kunkin 
jäsenvaltion yksittäiset toimet sekä 
saavutettua edistystä koskevat tiedot, jotta 
voidaan arvioida, millä 
todennäköisyydellä unionin yleinen 
tavoite saavutetaan ja ovatko yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimet riittäviä yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi. Siksi 
komission olisi seurattava tiiviisti 
kansallisten energiatehokkuusohjelmien 
toteuttamista tarkistetun 
lainsäädäntökehyksen mukaisesti ja 
osana Eurooppa 2020 -prosessia. Jos 
arviointi osoittaa, ettei unionin yleistä 
tavoitetta todennäköisesti saavuteta, 
komission olisi ehdotettava pakollisia 
kansallisia tavoitteita vuodelle 2020 
ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion 
lähtötason, niiden taloudellisen 
suorituskyvyn ja toteutetut varhaiset 
toimet.

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Asettamalla 
sitovia kansallisia 
energiansäästötavoitteita, jotka perustuvat 
jäsenvaltioiden vastuunjakojärjestelmään, 
unioni voi varmistaa EU:n laajuisen 
energiansäästötavoitteen saavuttamisen,
millä on keskeinen merkitys 
ilmastopolitiikalle, kilpailukyvylle, 
vihreälle muutokselle ja työpaikkojen 
luomiselle. Samalla lähestymistavasta
olisi se hyöty, että se antaisi jäsenvaltioille 
mahdollisuuden suunnitella kansallisiin 
olosuhteisiin ja painopisteisiin sopivia 
energiatehokkuustoimia.

Or. en

Tarkistus 26
Richard Seeber, Peter Liese



AM\882704FI.doc 9/115 PE475.843v02-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Jos tämä 
lähestymistapa ei tuo tulosta, poliittista 
kehystä olisi kuitenkin tarpeen vahvistaa 
lisäämällä siihen sitovien tavoitteiden 
järjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa 
jäsenvaltiot olisi siis velvoitettava 
vahvistamaan kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet, -järjestelmät ja 
-ohjelmat. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, onko näiden tavoitteiden oltava 
sitovia vai ohjeellisia niiden alueella. 
Toisessa vaiheessa komission olisi 
arvioitava nämä tavoitteet ja kunkin 
jäsenvaltion yksittäiset toimet sekä 
saavutettua edistystä koskevat tiedot, jotta 
voidaan arvioida, millä todennäköisyydellä 
unionin yleinen tavoite saavutetaan ja 
ovatko yksittäisten jäsenvaltioiden toimet 
riittäviä yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Siksi komission olisi 
seurattava tiiviisti kansallisten 
energiatehokkuusohjelmien toteuttamista 
tarkistetun lainsäädäntökehyksen 
mukaisesti ja osana Eurooppa 2020 -
prosessia. Jos arviointi osoittaa, ettei 
unionin yleistä tavoitetta todennäköisesti 
saavuteta, komission olisi ehdotettava 
pakollisia kansallisia tavoitteita vuodelle 
2020 ottaen huomioon kunkin 
jäsenvaltion lähtötason, niiden 
taloudellisen suorituskyvyn ja toteutetut 
varhaiset toimet.

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien ja 
sitoviin kansallisiin tavoitteisiin 
perustuvien erityisten kansallisten 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Ensimmäisessä 
vaiheessa jäsenvaltiot olisi siis 
velvoitettava vahvistamaan sitovat 
kansalliset energiatehokkuustavoitteet, 
-järjestelmät ja -ohjelmat selkeän 
vastuunjakosopimuksen mukaisesti. Siksi 
komission olisi seurattava tiiviisti ja 
tarvittaessa tarkistettava kansallisten 
energiatehokkuusohjelmien toteuttamista 
tarkistetun lainsäädäntökehyksen 
mukaisesti ja osana Eurooppa 2020 
-prosessia.

Or. en
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Tarkistus 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
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.

(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, että kukin jäsenmaa 
määrittää omat kustannustehokkaat ja 
muutoin tarkoituksenmukaiset 
energiasäästöön ja energian käytön 
tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet
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 
rakennusten energiasäästö- ja 
energiatehokkuustoimet 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.
Rakennusmateriaalit ovat myös 
ratkaisevassa osassa, sillä yhä 
merkittävämpi osa rakennusten 
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kokonaisenergian kulutuksesta syntyy 
rakennusvaiheessa. Vähäpäästöisten 
rakennusmateriaalien, kuten puun, 
käytön edistäminen Euroopan laajuisesti 
vähentäisi rakentamisesta aiheutuvaa 
ympäristörasitetta.

Or. fi

Perustelu

Energiatehokkuusdirektiivin on syytä kannustaa myös kustannustehokkuuteen. Jäsenmaiden 
julkiset taloudet eivät kestä turhaa ja kustannustehotonta korjausrakentamista. Laajemmat 
energiatehokkuuskorjaukset kannattaa yhdistää rakennuksen elinkaareen liittyvään 
normaaliin peruskorjaukseen. Rakennusmateriaalit olisi myös huomioitava direktiivissä.

Tarkistus 28
Sirpa Pietikäinen

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 

(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. Tämän 
varmistamiseksi on olennaisen tärkeää, 
että direktiivissä säilytetään 
pitkäjänteisyys ja vahvistetaan 
etenemissuunnitelmia, joilla pyritään 
vähentämään sekä yksityisten että
julkisten rakennusten energiankäyttöä 
huomattavasti vuoteen 2050 mennessä. 
Julkisten elinten omistamat tai niiden 
käytössä olevat rakennukset muodostavat 
merkittävän osan rakennuskannasta ja 
niillä on suuri näkyvyys yhteiskunnassa.
Siksi on asianmukaista määritellä pitkän 
aikavälin tavoite ja vuosittainen
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lähes nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
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.

energiatehokkuuden parannusaste
julkisten elinten omistamille tai niiden 
käytössä oleville rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Toimenpide edellyttäisi korkeampaa 
saneerausastetta ja peruskorjauksia, eikä 
se saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista, vaan itse 
asiassa se helpottaisi näiden velvoitteiden 
täyttämistä. Julkisten 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.

Or. en

Tarkistus 29
Frédérique Ries

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 

(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 
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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 
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.

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/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista27. Julkisten 
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 
on 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.

Or. en

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 30
Linda McAvan, Åsa Westlund
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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 
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 

(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 
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.
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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.

Or. en

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 
kaikissa jäsenvaltioissa. Se saattaisi johtaa myös energiayhtiöiden uhkapeliin.

Tarkistus 31
Vladko Todorov Panayotov

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 ja ne 
ovat kohtuuhintaisia. Energiakatselmusten 
olisi oltava pakollisia ja säännöllisiä 
suurille yrityksille, koska niiden 
energiansäästöt voivat olla mittavia.

Or. en
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Tarkistus 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
ei aiheudu lisäkustannuksia 
loppukuluttajalle.

Or. lt

Tarkistus 33
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 
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toimintakehys, jonka puitteissa pk-
yrityksille tarjotaan teknistä apua ja
kohdennettua tiedotusta.

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.

Or. en

Tarkistus 34
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Teollisuuden päästöistä 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/75/EU29 energiatehokkuus 
mainitaan yhtenä perusteista, joiden 
perusteella määritellään paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa olisi 
käytettävä lähtökohtana määriteltäessä 
lupaehtoja direktiivin soveltamisalaan 
kuuluville laitoksille, mukaan lukien 
polttolaitokset, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on vähintään 50 MW.
Mainitussa direktiivissä jäsenvaltioille 
kuitenkin jätetään mahdollisuus olla 
määräämättä energiatehokkuuteen 
liittyviä vaatimuksia polttolaitoksille tai 
muille laitoksille, joista aiheutuu 
hiilidioksidipäästöjä laitosalueella, 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä 13 päivänä lokakuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY30

liitteessä I lueteltujen toimintojen osalta.
Jotta voidaan varmistaa merkittävien 
energiatehokkuusparannusten 
saavuttaminen sähkön ja lämmön 

Poistetaan.
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tuotantolaitoksissa ja kaasun- ja 
öljynjalostamoissa, tosiasiallisia 
energiatehokkuustasoja olisi seurattava ja 
verrattava parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamiseen liittyviin 
vastaaviin energiatehokkuustasoihin.
Komission olisi verrattava 
energiatehokkuustasoja ja harkittava 
lisätoimenpiteiden ehdottamista, jos 
tosiasiallisten energiatehokkuustasojen ja 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä 
esiintyy merkittäviä eroja. Tosiasiallisista 
energiatehokkuusarvoista kerättyjä tietoja 
olisi käytettävä myös arvioitaessa 
uudelleen sähkön ja lämmön erillisen 
tuotannon yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu 21 päivänä joulukuuta 2006 
annetussa komission päätöksessä 
2007/74/EY31.
__________________
29 EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17.

30 EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

31 EUVL L 32, 6.2.2007, s. 183.

Or. it

(Katso tarkistus, jolla poistetaan 19 artiklan 5 kohta.)

Tarkistus 35
János Áder

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Teollisuuden päästöistä 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/75/EU29 energiatehokkuus mainitaan 
yhtenä perusteista, joiden perusteella 
määritellään paras käytettävissä oleva 
tekniikka. Parasta käytettävissä olevaa 

(28) Teollisuuden päästöistä 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/75/EU29 energiatehokkuus mainitaan 
yhtenä perusteista, joiden perusteella 
määritellään paras käytettävissä oleva 
tekniikka. Parasta käytettävissä olevaa 
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tekniikkaa olisi käytettävä lähtökohtana 
määriteltäessä lupaehtoja direktiivin 
soveltamisalaan kuuluville laitoksille, 
mukaan lukien polttolaitokset, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Mainitussa direktiivissä 
jäsenvaltioille kuitenkin jätetään 
mahdollisuus olla määräämättä 
energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia 
polttolaitoksille tai muille laitoksille, joista 
aiheutuu hiilidioksidipäästöjä 
laitosalueella, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY30 liitteessä I lueteltujen 
toimintojen osalta. Jotta voidaan varmistaa 
merkittävien energiatehokkuusparannusten 
saavuttaminen sähkön ja lämmön 
tuotantolaitoksissa ja kaasun- ja 
öljynjalostamoissa, tosiasiallisia 
energiatehokkuustasoja olisi seurattava ja 
verrattava parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamiseen liittyviin 
vastaaviin energiatehokkuustasoihin.
Komission olisi verrattava 
energiatehokkuustasoja ja harkittava 
lisätoimenpiteiden ehdottamista, jos 
tosiasiallisten energiatehokkuustasojen ja 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä 
esiintyy merkittäviä eroja. Tosiasiallisista 
energiatehokkuusarvoista kerättyjä tietoja 
olisi käytettävä myös arvioitaessa 
uudelleen sähkön ja lämmön erillisen 
tuotannon yhdenmukaistettuja
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu 21 päivänä joulukuuta 2006 
annetussa komission päätöksessä 
2007/74/EY31.

tekniikkaa olisi käytettävä lähtökohtana 
määriteltäessä lupaehtoja direktiivin 
soveltamisalaan kuuluville laitoksille, 
mukaan lukien polttolaitokset, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Mainitussa direktiivissä 
jäsenvaltioille kuitenkin jätetään 
mahdollisuus olla määräämättä 
energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia 
polttolaitoksille tai muille laitoksille, joista 
aiheutuu hiilidioksidipäästöjä 
laitosalueella, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY30 liitteessä I lueteltujen 
toimintojen osalta. Jotta voidaan varmistaa 
merkittävien energiatehokkuusparannusten 
saavuttaminen sähkön ja lämmön 
tuotantolaitoksissa, tosiasiallisia 
energiatehokkuustasoja olisi seurattava ja 
verrattava parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamiseen liittyviin 
vastaaviin energiatehokkuustasoihin. 
Komission olisi verrattava 
energiatehokkuustasoja ja harkittava 
lisätoimenpiteiden ehdottamista, jos 
tosiasiallisten energiatehokkuustasojen ja 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä 
esiintyy merkittäviä eroja. Tosiasiallisista 
energiatehokkuusarvoista kerättyjä tietoja 
olisi käytettävä myös arvioitaessa 
uudelleen sähkön ja lämmön erillisen 
tuotannon yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu 21 päivänä joulukuuta 2006 
annetussa komission päätöksessä 
2007/74/EY31.

Or. en

Tarkistus 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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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 
sertifiointijärjestelmät.

(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 
sertifiointijärjestelmät.

Or. fi

Tarkistus 37
Vladko Todorov Panayotov

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 
sertifiointijärjestelmät.

(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 
sertifiointijärjestelmät. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava komission esittämien 
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sertifioinnin välitavoitteita koskevien 
sitovien vaatimusten noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Energiatehokkuuden tarvittava 
lisääminen ei ole mahdollista, jos 
yhteiskunnassamme vallitsevaa ajattelua 
ei muuteta 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 
soveltuvia toimenpiteitä edistääkseen 
kouluissa annettavaa energia-alan 
kasvatusta ja erityisesti tiedon jakamista 
siitä, kuinka kukin voi omalla 
käytöksellään edistää tehokkaampaa ja 
kestävämpää energiankäyttöä.

Or. de

Perustelu

Jos halutaan edistää kestävämpää energian käyttöä, on aloitettava tulevista sukupolvista.
Tulevilla sukupolvilla on paljon säästöpotentiaalia, jos lapset kasvatetaan jo varhain 
energian vastuulliseen käyttöön.
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Tarkistus 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Euroopan unionin 
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.

Or. fr

Tarkistus 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä perustamaan 
tutkimusjärjestelmiä, joilla kehitetään 
historiallisissa rakennuksissa käytettävää 
tekniikkaa ja joka kattaa 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.

Or. es
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Tarkistus 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 42
Kriton Arsenis

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 
hiilen hintaa EU:ssa, minkä vuoksi 
komission on 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.
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Or. en

Tarkistus 43
Bas Eickhout

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 EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annetun 
direktiivin2003/87/EY mukaista 
lineaarista määrää.

Or. en

Tarkistus 44
Richard Seeber, Peter Liese

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 

(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 
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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 
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.

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 
mahdollisimman nopeasti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. lt

Tarkistus 46
Vladko Todorov Panayotov
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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 on asiaa 
valmistellessaan toteutettava
asianmukaiset kuulemiset, myös Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan kanssa ja asiantuntijatasolla.

Or. en

Tarkistus 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa ainakin 
unionin tavoitteena olevan 20 prosentin 
säästön saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä 
vuoteen 2007 verrattuna ja tasoittaa tietä 
energiatehokkuuden parantamiselle myös 
sen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 48
Oreste Rossi
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
toimenpidekehys energiatehokkuuden 
edistämiselle unionissa, jotta voidaan 
varmistaa energiatehokkuudelle vuodeksi 
2020 asetetun unionin 20 prosentin 
yleistavoitteen saavuttaminen ja tasoittaa 
tietä energiatehokkuuden parantamiselle 
myös sen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa paremmin oikeusperustaa ja 4. helmikuuta 2011 kokoontuneen ylimääräisen 
energianeuvoston päätelmiä. Lisäksi tarkistus pyrkii vastaamaan sitä periaatetta, että 
energiatehokkuus johtaa energiansäästöihin eikä päinvastoin.

Tarkistus 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä, 
jolloin primäärienergian vuosikulutus on 
1474 Mtoe:ia vuonna 2020, ja tasoittaa 
tietä energiatehokkuuden parantamiselle 
myös sen jälkeen.

Or. en
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Perustelu

Koska kysymys siitä, miten energiatehokkuutta ja etenemistä kohti 20 prosentin tavoitetta 
voidaan mitata, on ollut yksi tärkeimmistä kiistakohdista, on hyödyllistä mainita 
nimenomaisesti, mitä artiklan tavoitteella tarkoitetaan.

Tarkistus 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa ainakin 
unionin tavoitteena olevan 20 prosentin 
säästön saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös vuosiksi 2025, 2030 
ja sen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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

Or. en
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Perustelu

Energiatehokkuusdirektiivissä olisi otettava käyttöön sitova tavoite energiankulutuksen 
vähentämiseksi 25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. ENVI-valiokunta kannatti tätä vuonna 
2010 energiatehokkuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta antamassaan lausunnossa.

Tarkistus 52
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuotta 2020 koskeviin 
ennusteisiin verrattuna
energiatehokkuutta lisäämällä ja tasoittaa 
tietä energiatehokkuuden parantamiselle
myös sen jälkeen.

Or. de

Perustelu

Direktiivin tarkoituksen muotoilussa olisi tukeuduttava valtion ja hallitusten päämiesten 
Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa 2007 tekemiin päätelmiin.

Tarkistus 53
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 

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

sekä säädetään ohjeellisten kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa paremmin oikeusperustaa ja 4. helmikuuta 2011 kokoontuneen ylimääräisen 
energianeuvoston päätelmiä.

Tarkistus 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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, 
sekä asetetaan sitovat kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet vuodelle 2020.

Or. en

Tarkistus 55
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta 
erityisesti mitä tulee pienkuluttajiin, 
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energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

pieniin yrityksiin ja mikroyrityksiin sekä 
energiatehokkuutta edistävien suurten 
energiantuottajien käänteisiin 
kannustimiin, sekä säädetään kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

Or. el

Perustelu

Politiikkojen täytäntöönpanoa koskevien suuntaviivojen on oltava käytettävissä, mikäli 
markkinoiden toimimattomuus on erityisen laajalle levinnyttä ja se aiheuttaa suuria 
taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia kustannuksia. 

Tarkistus 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Arkkitehtonisesti, historiallisesti tai 
kulttuurisesti merkittävät rakennukset 
jätetään tässä direktiivissä asetettujen 
vähimmäisvaatimusten ulkopuolelle 
niiden teknisten ja esteettisten 
erityispiirteiden vuoksi. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden olisi oltava vapaita 
päättämään tapauskohtaisesti maansa 
kulttuuriperintöasiantuntijoita kuullen 
siitä, milloin jokin tällainen rakennus 
edellyttäisi tätä poikkeusta.

Or. en

Tarkistus 57
Sabine Wils

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

2 a. 'energiansäästöllä' säästetyn 
energian määrää, joka määritetään 
mittaamalla ja/tai arvioimalla 
energiankäyttö ennen yhden tai 
useamman energiatehokkuutta 
parantavan toimenpiteen toteuttamista ja 
sen jälkeen siten, että energiankäyttöön 
vaikuttavat ulkoiset olosuhteet 
vakioidaan;

Or. en

Tarkistus 58
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'energiapalvelulla' energian ja 
energiatehokkaan teknologian tai 
toiminnan yhdistelmästä muodostuvaa 
fysikaalista etua, hyötyä tai hyödykettä, 
johon voi kuulua tämän palvelun 
toimittamisen edellyttämiä käyttö-, huolto-
ja valvontatoimia, joka toimitetaan 
sopimuksen perusteella ja josta 
tavanomaisissa olosuhteissa on todettu 
seuraavan todennettavissa ja mitattavissa 
tai arvioitavissa oleva energiatehokkuuden 
parantuminen tai primäärienergian säästö;

3. 'energiapalvelulla' energian ja 
energianhallintajärjestelmien ja/tai 
energiatehokkaan teknologian tai 
toiminnan yhdistelmästä muodostuvaa 
fysikaalista etua, hyötyä tai hyödykettä, 
johon voi kuulua tämän palvelun 
toimittamisen edellyttämiä käyttö-, huolto-
ja valvontatoimia, joka toimitetaan 
sopimuksen perusteella ja josta 
tavanomaisissa olosuhteissa on todettu 
seuraavan todennettavissa ja mitattavissa 
tai arvioitavissa oleva energiatehokkuuden 
parantuminen tai loppuenergian säästö;

Or. en

Tarkistus 59
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

4. 'julkisilla elimillä' direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia;

4. 'julkisilla elimillä' direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia sekä elimiä, jotka 
osana yleishyödyllisiä palveluja tarjoavat 
asuntoja, joille on ominaista säännelty 
vuokra tai vuokralaisten valitseminen 
tarveharkinnan perusteella;

Or. en

Tarkistus 60
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. "julkisilla elimillä" direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia;

4. "julkisilla elimillä" direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia lukuun ottamatta 
kunnallisia asuntoalan yrityksiä;

Or. de

Perustelu

Kunnallisille asuntoalan yrityksille ei pitäisi asettaa nykyaikaistamisvelvoitetta. Tämä johtaa 
kilpailun vääristymiseen asuntoalan julkisten yritysten haitaksi verrattuna asuntomarkkinoilla 
toimiviin puhtaasti yksityisiin yrityksiin. Kunnallisten asuntoalan yritysten on voitava päättää 
itse taloudellisesti toteutettavissa olevista kunnostustöistä, jotta kunnan asunnoissa oleville 
vuokralaisille ei koidu kohtuuttomia ja sosiaalisesti sietämättömiä vuokrankorotuksia.

Tarkistus 61
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
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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 
kotitalousasiakkaille paitsi satunnaiseen 
käyttöön pienessä määrässä kotitalouksia, 
joilla on työsuhteeseen perustuvia tai 
vastaavia yhteyksiä jakeluverkon 
omistajaan ja jotka sijaitsevat suljetun 
jakeluverkon piiriin kuuluvalla alueella.

Or. en

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 62
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11. 'energiapalvelujen tarjoajalla'
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka tarjoaa energiapalveluja tai muita 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä loppukäyttäjän laitteisiin tai 
tiloihin;

11. 'energiapalveluyrityksellä' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa 
energiapalveluja tai muita 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä loppukäyttäjän laitteisiin tai 
tiloihin;
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. en

Perustelu

'Energiapalveluyritys' on hyväksytty nimi markkinoilla, ja sitä käyttävät niin palvelujen 
tarjoajat, asiakkaat, päättäjät kuin muut sidosryhmät. Käyttämällä sitä varmistetaan myös 
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johdonmukaisuus direktiivissä ja EU:n muun lainsäädännön kanssa. Jonkun toisen termin 
käyttö aiheuttaisi sekaannusta ja jättäisi tilaa tulkinnoille ja väärinkäytölle. 

Tarkistus 63
Peter Liese

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. 

Or. en

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. 

Tarkistus 64
Sirpa Pietikäinen
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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
laadukasta investointitason katselmusta, 
jolla saadaan riittävästi tietoa
teollisuuslaitosten, teollisten prosessien ja 
rakennusten tai yksityisen tai julkisen 
palvelun todellisesta 
energiatehokkuudesta. Katselmuksella 
kartoitetaan kustannustehokkaat säästöt 
ja määritetään niiden suuruus sekä 
annetaan suosituksia kyseisten säästöjen 
toteuttamiseksi ja energiatehokkuuden 
parantamiseksi. Laskelmien on aina 
perustuttava koko elinkaaren 
kustannuksiin ja hyötyihin, ja niissä on 
otettava huomioon myös useita muuttuvia 
tekijöitä, kuten käyttäjien tai asukkaiden 
käyttäytyminen. Näin voidaan taata 
laitosten ja rakennusten omistajille ja 
niitä hallinnoiville yrityksille, 
energialaitoksille, energiapalveluyhtiöille 
ja investoijille huomattava varmuus 
hankkeen kustannuksista ja odotettavissa 
olevista säästöistä ja riskeistä.

Or. en

Tarkistus 65
Frédérique Ries

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 

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 
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kustannustehokkaaseen energiansäästöön 
ja määrittää säästön suuruus ja jolla 
raportoidaan katselmuksen tuloksista;

kustannustehokkaaseen energiansäästöön 
ja määrittää säästön suuruus sekä ottaa 
samalla huomioon terveysvaikutukset, ja 
jolla raportoidaan katselmuksen tuloksista;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 66
Oreste Rossi

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 välistä 
sopimusjärjestelyä, jonka perusteella 
toimenpiteen tarjoajan tekemä investointi 
korvataan suhteessa sopimuksessa 
sovittuun taattuun energiatehokkuuden 
parantumistasoon tai muuhun sovittuun 
energiatehokkuuskriteeriin, kuten 
rahalliseen säästöön tai säästöön 
kilowattitunteina;

Or. en

Perustelu

Energiapalveluyritysten tarjoama takuu on tärkeä osa niiden asiakassuhdetta 
markkinoitaessa ja myytäessä energiatehokkuussopimuksia kuluttajille. Taatut säästöt eivät 
ole pelkästään rahallisia, vaan niihin sisältyvät myös säästöt kilowatteina tunnissa.

Tarkistus 67
Vladko Todorov Panayotov
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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 
energiatehokkuuskriteeriin.

Or. en

Tarkistus 68
Judith A. Merkies

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 
kotitalouksissa;

Or. en

Tarkistus 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti Tarkistus

26. 'tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä' kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä ja jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
vähintään 0,8;

26. 'tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä' kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä tai jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
vähintään 0,8;

Or. pl

Tarkistus 70
Bas Eickhout

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 yhteensä 
vähintään 80 prosentilla saneerausta 
edeltävään tasoon verrattuna.

Or. en

Tarkistus 71
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

27 a. 'kysynnänohjausohjelmalla' 
tietotekniikkasovellusta, jonka avulla 
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kuluttajat voivat mukauttaa 
sähkönkysyntänsä hinnan ja tarjonnan 
vaihteluihin;

Or. en

Tarkistus 72
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

27 a. 'perusteellisella saneerauksella' 
rakennuksen tai rakennusryhmän 
kattavia energiatehokkuuden 
parannustöitä, joilla parannetaan 
energiatehokkuutta vähintään 
75 prosentilla parannustöitä edeltävään 
tasoon verrattuna.

Or. en

Tarkistus 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden 

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että sen kansallinen primäärienergian 
kulutuksen absoluuttinen taso vuonna 
2020 on ainakin alhaisempi kuin sen 
tavoite, joka on vahvistettu liitteessä -I. 
Tällaiset pakolliset kansalliset tavoitteet 
vastaavat 1 artiklassa tarkoitettua unionin 
vähintään 20 prosentin 
energiansäästötavoitetta, joka rajoittaa 
EU:n primäärienergiankulutuksen 
korkeintaan 1353,50 Mtoe:iin vuonna 
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saavuttamiseksi hyväksytyt toimenpiteet 
sekä muut energiatehokkuutta edistävät 
toimenpiteet jäsenvaltioissa ja unionin 
tasolla.

2020, mikä vastaa 80 prosenttia 
energiankulutuksesta vuonna 2007.

Or. en

Tarkistus 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmastaan joko loppuenergian tai 
primääärienergian kulutuksen 
absoluuttisena tasona vuonna 2020.
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite, tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet, direktiivin 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla. Lisäksi 
on otettava huomioon 
kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät 
toimenpiteet sekä uusiutuvan energian 
käyttöä lisäävät toimenpiteet.

Or. fi

Perustelu

Primäärienergian käyttäminen energiansäästön mittarina on ongelmallinen ja ristiriidassa 
Euroopan unionin uusiutuvan energian tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi bioenergian käyttöä 
lisäävissä jäsenvaltioissa primäärienergian kulutus saattaa nousta, sillä bioenergian 
energiasisältö on fossiilisia polttoaineita pienempi.
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Tarkistus 75
Holger Krahmer

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 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite. 
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite, tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet, direktiivin 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

Or. en

Perustelu

Huomio olisi kiinnitettävä energiatehokkuuteen eikä pelkkiin absoluuttisiin säästöihin, sekä 
siihen, että EU:n talouskasvun edellytyksenä on, että kasvu perustuu erittäin tehokkaaseen 
liiketoimintaan.

Tarkistus 76
Oreste Rossi

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 

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava
ohjeellinen kansallinen 
energiatehokkuustavoite primäärienergian
kulutukselle vuonna 2020. Tavoitetta 
asettaessaan niiden on otettava huomioon
energiatehokkuudelle vuodeksi 2020 
asetettu unionin 20 prosentin yleistavoite, 
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säädetyt toimenpiteet, direktiivin 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen kansallisten
energiansäästötavoitteiden
saavuttamiseksi hyväksytyt toimenpiteet 
sekä muut energiatehokkuutta edistävät 
toimenpiteet jäsenvaltioissa ja unionin 
tasolla.

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet, 
direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten
energiatehokkuustavoitteiden
saavuttamiseksi hyväksytyt toimenpiteet 
sekä muut energiatehokkuutta edistävät 
toimenpiteet jäsenvaltioissa ja unionin 
tasolla. Kansallisia 
energiatehokkuustavoitteita asettaessaan 
jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon 
primäärienergian kulutukseen vaikuttavat 
kansalliset olosuhteet eli energian 
tuonnin ja viennin muutokset, biomassan 
sekä tuuli- ja aurinkoenergian käytön 
kehityksen samoin kuin hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa paremmin oikeusperustaa ja 4. helmikuuta 2011 kokoontuneen ylimääräisen 
energianeuvoston päätelmiä. Lisäksi tarkistus pyrkii vastaamaan sitä periaatetta, että 
energiatehokkuus johtaa energiansäästöihin eikä päinvastoin.

Tarkistus 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmaistaan primäärienergian kulutuksen 
absoluuttisena tasona vuonna 2020.
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite, tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet, direktiivin 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden 
saavuttamiseksi hyväksytyt toimenpiteet 
sekä muut energiatehokkuutta edistävät 

1. Kunkin jäsenvaltion on hyväksyttävä 
sitova kansallinen energiatehokkuustavoite, 
joka ilmaistaan primäärienergian 
kulutuksen absoluuttisena tasona vuonna 
2020. Nämä tavoitteet on asetettava 
liitteessä I a vahvistetun menetelmän 
mukaisesti.
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toimenpiteet jäsenvaltioissa ja unionin 
tasolla.

Or. en

Perustelu

On jo käynyt selväksi, että 20 prosentin tavoitteeseen ei päästä jäsenvaltioiden itse 
valitsemien ohjeellisten kansallisten tavoitteiden perusteella. Jos odotetaan vuoteen 2014, 
jotta tämä voidaan vahvistaa, hukataan vain enemmän aikaa. Direktiivissä on vahvistettava 
kansallisten tavoitteiden asettamista koskeva EU:n menetelmä, jotta voidaan taata, että 
tavoitteista tulee yhteensä 20 prosenttia, ja jotta ne olisivat sitovia jo direktiivin tullessa 
voimaan.

Tarkistus 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden 
saavuttamiseksi hyväksytyt toimenpiteet 
sekä muut energiatehokkuutta edistävät 
toimenpiteet jäsenvaltioissa ja unionin 
tasolla.

1. Tässä direktiivissä asetetaan sitovat 
kansalliset energiatehokkuustavoitteet, 
jotka ilmaistaan primäärienergian 
kulutuksen absoluuttisena tasona vuosina
2020, 2025 ja 2030. Liitteessä I 
vahvistettavat kansalliset tavoitteet 
varmistavat, että
unionin vuodeksi 2020 ja sen jälkeiseksi 
ajaksi asettama 20 prosentin 
energiansäästötavoite toteutuu.  

Or. en

Tarkistus 79
Linda McAvan, Åsa Westlund
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmaistaan primäärienergian kulutuksen 
absoluuttisena tasona vuonna 2020.
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite, tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet, direktiivin 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden 
saavuttamiseksi hyväksytyt toimenpiteet 
sekä muut energiatehokkuutta edistävät 
toimenpiteet jäsenvaltioissa ja unionin 
tasolla.

1. Kunkin jäsenvaltion on hyväksyttävä 
sitova kansallinen energiatehokkuustavoite, 
joka ilmaistaan primäärienergian 
kulutuksen absoluuttisena tasona vuonna 
2020. Tavoitteiden on yhdessä 
mahdollistettava se, että EU voi vähentää 
primäärienergian kulutustaan 
25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuusdirektiivissä olisi otettava käyttöön sitova tavoite energiankulutuksen 
vähentämiseksi 25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. ENVI-valiokunta kannatti tätä vuonna 
2010 energiatehokkuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta antamassaan lausunnossa.

Tarkistus 80
Richard Seeber, Peter Liese

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 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

1. Kunkin jäsenvaltion on sovittava 
30 päivään kesäkuuta 2013 mennessä 
kansallisesta 
energiatehokkuustavoitteesta, joka
perustuu komission ehdotukseen ja jossa 
otetaan huomioon liitteessä I a vahvistettu 
menetelmä, jotta voidaan varmistaa 
unionin vuodeksi 2020 asettaman 
20 prosentin energiansäästötavoitteen 
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vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

toteutuminen, mikä edellyttää EU:n
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuoteen 2020 mennessä. 
Kansalliset energiatehokkuustavoitteet on 
ilmaistava primäärienergian kulutuksen
absoluuttisena tasona vuonna 2020, ja 
niissä on otettava huomioon direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet, direktiivin 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 81
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 
asetettujen kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamiseksi toteutetaan politiikkoja ja 
toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä, tuleeko unioni 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 83
Richard Seeber, Peter Liese

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
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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. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
niiden primäärienergian kulutus on sama 
tai pienempi kuin 
liitteessä -I kuvattu vuotuinen lineaarinen 
kehityskulku, joka johtaa vuoden 2020 
tavoitteeseen.

Or. en

Tarkistus 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä tai siihen mennessä, kun 
ajankohtaiset ja luotettavat tilastot ovat 
saatavilla, 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.

Or. fi

Perustelu

Eurostatin tilastot valmistuvat 2–3 vuoden viiveellä, jolloin ne eivät ole vielä vuonna 2014 
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ajantasalla kertomaan energiatehokkuusdirektiivin vaikutuksesta energian käytön 
tehostumiseen.

Tarkistus 86
Holger Krahmer

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 arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 
20 prosentin säästötavoitteensa vuoteen 
2020 mennessä, ja ottaa tässä arvioinnissa 
huomioon 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten tavoitteiden yhteismäärän sekä 
19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuuden säästö vuosittain 368 Mtoe:lla ei ole tarkoituksenmukainen tavoite, jos 
EU:n talous kasvaa joko hitaammin tai nopeammin kuin nyt ennustetaan. Tavoitetta on 
mukautettava vuosien varrella, jotta se voidaan sisällyttää asiaan liittyviin toimenpiteisiin.

Tarkistus 87
Oreste Rossi

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 

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä, onko unioni 
saavuttamassa energiatehokkuudelle 
vuodeksi 2020 asetetun 20 prosentin 
yleistavoitteen, mikä edellyttää EU:n 
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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.

primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020, ja ottaa tässä 
arvioinnissa huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten tavoitteiden 
yhteismäärän sekä 19 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa paremmin oikeusperustaa ja 4. helmikuuta 2011 kokoontuneen ylimääräisen 
energianeuvoston päätelmiä. Lisäksi tarkistus pyrkii vastaamaan sitä periaatetta, että 
energiatehokkuus johtaa energiansäästöihin eikä päinvastoin.

Tarkistus 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
liitteessä 1 vahvistetut 
energiansäästövelvoitteensa siten, että ne 
panevat täytäntöön tässä direktiivissä 
säädettyjä toimenpiteitä sekä toteuttavat 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
toimia.

Or. en

Tarkistus 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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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 arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 
20 prosentin säästötavoitteensa vuoteen 
2020 mennessä.

Or. pl

Tarkistus 90
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa 31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
yhteisen ja kustannustehokkaan 
menetelmän energiansäästöjen 
seuraamiseksi ja varmentamiseksi, mikä 
mahdollistaa jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimien esittämisen määrällisesti ja 
yhdenmukaisesti hyödyntäen käytössä 
olevia tilastollisia osoittimia.

Or. en

Tarkistus 91
Bas Eickhout
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Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla – Rakennuskannan saneeraus
1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
vähentämään 31 päivään joulukuuta 2050 
mennessä nykyisen rakennuskantansa 
energiankulutusta 80 prosentilla vuoden 
2010 tasoon verrattuna.
2. Jäsenvaltioiden on kehitettävä 
direktiivin 2010/31/EU 9 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten suunnitelmien 
osana ohjelmia ja politiikkoja nykyisen
rakennuskannan saneeraamiseksi, jotta 
voidaan saavuttaa 1 kohdan tavoite, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 1 kohdan soveltamista.
Ohjelmassa on esitettävä perusteellisen 
saneerauksen tavoitteet vuosiksi 2020, 
2030 ja 2040 rakennusluokkien mukaan 
eriteltyinä.
Jäsenvaltioiden on julkistettava ohjelmat 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä.

Or. en

Tarkistus 92
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla – Rakennuskanta
1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
vähentämään rakennuskantansa 
energiankäyttöä 80 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä.
2. Jäsenvaltioiden on kehitettävä 
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tammikuuhun 2013 mennessä kansallisia 
etenemissuunnitelmia 1 kohdassa 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi. 
Etenemissuunnitelmiin on sisällyttävä 
vähintään
a) välitavoitteet rakennuskannan 
energiankäytön vähentämiseksi vuosiin 
2020, 2030 ja 2040 mennessä,
b) strategiat ja toimet 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi,
c) strategiat ja toimet, joilla vuokralaisia 
autetaan valvomaan energiankulutustaan 
ja varmistetaan, että 
energiatehokkuustoimien hyödyt ovat 
niistä aiheutuvia kustannuksia 
suuremmat,
d) strategiat ja toimet, joilla puututaan 
energiatehokkuuteen julkisessa 
asuntotuotannossa.

Or. en

Tarkistus 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

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 
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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.
4. Jäsenvaltiot voivat omaksua erilaisia 
lähestymistapoja kaupallisiin 
rakennuksiin, asuintaloihin ja julkisiin 
rakennuksiin, ja ne saavat aloittaa niistä 
rakennuksista, joiden energiatehokkuus 
on huonoin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä kattavat kansalliset strategiat nykyisen rakennuskannan 
energiankulutuksen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 94
Kriton Arsenis

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 
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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.
4. Jäsenvaltiot voivat omaksua erilaisia 
lähestymistapoja kaupallisiin 
rakennuksiin, asuintaloihin ja julkisiin 
rakennuksiin, ja ne saavat aloittaa niistä 
rakennuksista, joiden energiatehokkuus 
on huonoin.

Or. en

Tarkistus 95
Richard Seeber

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 

Poistetaan.



PE475.843v02-00 56/115 AM\882704FI.doc

FI

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.

Or. en

Tarkistus 96
Bas Eickhout

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 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien tai 
niiden käytössä olevien rakennusten 
kokonaispinta-alasta kunnostetaan 
vuosittain perusteellisesti saneeraamalla. 
Kolmen prosentin osuus lasketaan 
sellaisten asianomaisen jäsenvaltion 
julkisten elinten omistamien tai niiden 
käytössä olevien rakennusten 
kokonaispinta-alasta, jotka eivät kunkin 
vuoden 1 päivänä tammikuuta täytä 
direktiivin 2010/31/EU 4 artiklan 
mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.
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vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 alkaen 
kunkin maan julkinen sektori kykenee 
järjestelmällisesti toteuttamaan 
kustannustehokkaat ja muutoin 
tarkoituksenmukaiset energiasäästöön ja 
energian käytön tehostamiseen tähtäävät 
toimenpiteet. Tämä voi tapahtua 
kansallisten ohjelmien tai sopimusten 
perusteella, joilla edistetään julkisten 
elinten omistamien rakennusten tai muiden 
toimintojen energiakatselmuksia ja niiden 
pohjalta tehtäviä korjaustoimenpiteitä.
Kustannustehokkaita toimenpiteitä voivat 
olla esimerkiksi kulutusseurannan 
edistäminen, energiahallintajärjestelmät
ja tilatehokkuuden parantaminen.

Or. fi

Perustelu

Energiatehokkuusdirektiivin on syytä kannustaa myös kustannustehokkuuteen. Jäsenmaiden 
julkiset taloudet eivät kestä turhaa ja kustannustehotonta korjausrakentamista. Laajemmat 
energiatehokkuuskorjaukset kannattaa yhdistää rakennuksen elinkaareen liittyvään 
normaaliin peruskorjaukseen.
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Tarkistus 98
Oreste Rossi

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 yksi prosentti
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. Yhden prosentin
osuus lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 500 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 99
Linda McAvan

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 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien tai 
niiden käytössä olevien rakennusten 
kokonaispinta-alasta kunnostetaan 
vuosittain siten, että ne vastaavat vähintään 
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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.

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 
tai niiden käytössä olevien 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.

Or. en

Perustelu

Monissa maissa julkiset elimet vuokraavat rakennuksia yksityiseltä sektorilta.

Tarkistus 100
Holger Krahmer

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 

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 edellyttäen, että 
riittävä rahoitus on varmistettu, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 7 artiklan soveltamista. 
Kolmen prosentin osuus lasketaan 
sellaisten asianomaisen jäsenvaltion 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 kaksi 
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. Kahden prosentin
osuus lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 500 m2 ja 
9 päivänä heinäkuuta 2015 jälkeen yli
250 m2 ja jotka eivät kunkin vuoden 
1 päivänä tammikuuta täytä direktiivin 
2010/31/EU 4 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. pl
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Tarkistus 102
Sirpa Pietikäinen

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. Edellä 3 a artiklassa mainitun pitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
kansallisia etenemissuunnitelmia julkisten 
elinten omistamien tai niiden käytössä 
olevien rakennusten saneeraamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 7 artiklan soveltamista.
Etenemissuunnitelmien on varmistettava
toimitetun energian kulutuksen tai 
energian loppukulutuksen mittauksella 
osoitettu väheneminen (KWh tai KWh/m² 
tai vastaava) vähintään 20, 40 ja 
80 prosentilla vuosiin 2020, 2030 ja 2045 
mennessä direktiivin 2010/31/EU liitteessä 
I määrätyllä tavalla.

Näiden suunnitelmien osana kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
omistamissa tai niiden käytössä olevissa 
rakennuksissa, jotka 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkaen nykyaikaistetaan 
säännöllisesti (esimerkiksi niiden iän, 
huonon laadun tai huonon 
energiatehokkuuden takia) tehdään myös 
energiatehokkuuden parantaminen, mikä 
johtaa edellä mainittuun 
energiankulutuksen vähenemiseen.
2. Edellä 1 kohdassa säädettyjä 
vaatimuksia täyttäessään jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kaikki sellaiset 
rakennukset, joissa tämä on teknisesti 
mahdollista, saneerataan perusteellisesti 
siten, että aloitetaan niistä rakennuksista, 
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joiden energiatehokkuus on huonoin ja 
harkitaan kaikkia taloudellisesti 
perusteltavissa olevia toimia. 
Rakennuksia on saneerattava siinä 
määrin ja niin perusteellisesti, että koko 
julkisen rakennuskannan kumulatiivinen 
energiatehokkuus paranee tai sen 
arvioidaan paranevan vuosittain 
keskimäärin vähintään 3,5 prosentilla 
vuoteen 2030 mennessä ja sen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 103
Anja Weisgerber

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 kaksi
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. Kahden 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.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että sellaisten 
julkisten rakennusten 
kokonaishyötypinta-alaa ei oteta 
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huomioon saneerauskiintiöissä, joissa 
direktiivin 2010/31/EU 4 artiklan 
mukaisesti vahvistetut kansalliset 
vähimmäisvaatimukset eivät ole 
kustannustehokkaita.

Or. de

Perustelu

Komissio ilmoittaa, että saneerausvelvoitteella ei päästä erityisen merkittäviin 
energiasäästöihin (ks. komission vaikutustenarviointia koskevan yhteenvedon sivu 4).
Päinvastoin julkiselle taloudelle aiheutuu merkittävä taloudellinen rasitus. Saneerausvelvoite 
saattaa johtaa ekologisesti ja taloudellisesti kyseenalaisiin pakollisiin saneeraustöihin, jotka 
saattavat vaarantaa eurooppalaiset säästötavoitteet, kun rahoitusta ei riitä muille aloille.

Tarkistus 104
Vladko Todorov Panayotov

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 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.
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Jäsenvaltioiden on säädettävä 
rakennuksen ulkokuorta, laitteita, 
toimintaa ja huoltoa sekä kuluttajien 
käyttäytymistä koskevien toimien 
täytäntöönpanosta. Tähän kuuluu 
esimerkiksi liittyminen tehokkaaseen 
kunnalliseen lämmitysjärjestelmään, jos
se on teknisesti ja taloudellisesti 
mahdollista (kunnostettavien rakennusten 
tapauksessa ja tehtäessä 
lämmitysjärjestelmiin asennuksia 
jälkeenpäin).

Or. en

Tarkistus 105
Frédérique Ries

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

Or. en

Tarkistus 106
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos energiatehokkuustoimet koskevat 
julkisia rakennuksia, kuten päiväkoteja, 
lastentarhoja tai kouluja, olisi tehtävä 
terveysvaikutusten arviointi.

Or. en

Perustelu

Lapset ovat erityisen herkkiä huonon sisäilman laadun mahdollisille haittavaikutuksille. 
Julkisissa rakennuksissa, joissa lapset viettävät aikaansa, olisi tehtävä pakollisena 
energiatehokkuustoimien terveysvaikutusten arviointi, jotta voidaan arvioida mahdollisia 
riskejä ja päättää toimista energiatehokkuuden ja sisäilman laadun välisen tasapainon 
löytämiseksi.

Tarkistus 107
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
asettamatta tai soveltamatta 1 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia rakennuksiin, 
joita suojellaan virallisesti osana 
määrättyä ympäristöä tai niiden erityisten 
arkkitehtonisen tai historiallisen arvon 
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vuoksi, jos niiden luonne tai ulkonäkö 
muuttuisi vaatimusten noudattamisen 
vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä.

Or. en

Tarkistus 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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.

Poistetaan

Or. fi

Perustelu

Mikäli artiklan 4 1 kohdan prosentuaalinen peruskorjausvelvoite poistuu, ei ole tarvetta 
kohdalle 2.

Tarkistus 109
Richard Seeber

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 

Poistetaan.
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kahdesta edeltävästä tai kahdesta 
seuraavasta vuodesta.

Or. en

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
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 kahdesta 
edeltävästä ja/tai kahdesta seuraavasta 
vuodesta.

Or. pl

Tarkistus 111
Anja Weisgerber

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 

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

ylijäämän siten, että kyseinen pinta-ala 
katsotaan kunnostetuksi jonakin kolmesta
edeltävästä tai kolmesta seuraavasta 
vuodesta.

Or. de

Perustelu

Vakiona laskettava vuosittainen saneerausaste on joustamaton ja epärealistinen. Julkisten 
elinten olisi voitava jakaa saneeraustyöt pidemmälle aikavälille, joten saneerausaste on 
laskettava tämän aikavälin keskiarvona.

Tarkistus 112
Richard Seeber

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

Poistetaan.

a) pinta-ala neliömetreinä ja
b) kunkin rakennuksen 
energiatehokkuus.

Or. en

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 113
Bas Eickhout
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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 käytössä olevista
rakennuksista luettelo, jossa ilmoitetaan

Or. en

Tarkistus 114
Oreste Rossi

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 rakennuksista, joiden 
1 kohdassa tarkoitettu 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2,
luettelo, jossa ilmoitetaan seuraavat tiedot: 

Or. en

Tarkistus 115
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pinta-ala neliömetreinä ja Poistetaan.

Or. en
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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 116
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pinta-ala neliömetreinä ja a) hyötypinta-ala neliömetreinä

Or. en

Tarkistus 117
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kunkin rakennuksen 
energiatehokkuus.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 118
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kunkin rakennuksen energiatehokkuus. b) kunkin rakennuksen energiatehokkuus; 
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ja

Or. en

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 119
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) energiapalveluyritysten ja 
energiatehokkuutta koskevien sopimusten 
käyttö.

Or. en

Tarkistus 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luettelointi ei kuitenkaan koske 
kansallisen turvallisuuden kannalta 
tärkeitä rakennuksia eli esimerkiksi 
puolustusvoimien rakennuksia.

Or. fi

Perustelu

Kansallisen turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että luettelosta rajataan pois esimerkiksi 
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puolustusvoimien rakennukset.

Tarkistus 121
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vaihtoehtoisena lähestymistapana 1 
ja 2 kohtaan jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
muita toimia, joilla saavutetaan vastaava 
vuotuinen parannus niiden julkisten 
elinten omistamien rakennusten 
energiatehokkuudessa 1 kohdan 
vaatimusten mukaisesti. Jäsenvaltiot 
voivat asettaa etusijalle niiden julkisten 
elinten omistamien rakennusten 
saneerauksen sen perusteella, miten 
niiden rakennuskannan 
energiatehokkuutta parannetaan 
kustannustehokkaimmin. Tätä 
vaihtoehtoista lähestymistapaa varten ne 
voivat arvioida 1 ja 2 kohtaa soveltamalla 
saavutettavat energiansäästöt käyttämällä 
rakennuksen energiankulutuksen 
tarkoituksenmukaisia vakioarvoja ennen 
saneerausta ja sen jälkeen.
Vaihtoehtoisen lähestymistavan 
valitsevien jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 päivään tammikuuta 2014 
mennessä ne vaihtoehtoiset toimenpiteet, 
jotka ne aikovat hyväksyä, ja osoitettava, 
kuinka toimenpiteiden avulla saavutetaan 
jäsenvaltioiden julkisten elinten 
omistamien rakennusten vastaava 
energiatehokkuuden parannus.

Or. en

Tarkistus 122
Rolandas Paksas
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
julkisia elimiä

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet

Or. en

Tarkistus 123
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – b alakohta

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.

Or. en

Tarkistus 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Komission teksti Tarkistus

b a) huomioimaan julkisessa 
rakentamisessa rakennusmateriaalien 
hiilidioksipäästöt, rakennusmateriaalien 
valmistuksen aiheuttaman 
energiankulutuksen ja 
rakennusmateriaalien koko elinkaaren 
ympäristöystävällisyyden sekä edistämään 
uusiutuvien luonnonvarojen, kuten puun, 
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käyttöä rakentamisessa.

Or. fi

Perustelu

Rakennusmateriaalit ovat myös ratkaisevassa asemassa, sillä yhä merkittävämpi osa 
rakennusten kokonaisenergian kulutuksesta syntyy rakennusvaiheessa. Vähäpäästöisten ja 
ympäristöystävällisten rakennusmateriaalien, kuten puun, käytön edistäminen vähentäisi 
rakentamisesta aiheutuvaa ympäristörasitetta.

Tarkistus 125
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ottamaan käyttöön 
energiapalvelusopimuksia, joiden 
tarkoituksena on säilyttää 
energiatehokkuus tai parantaa sitä 
pitkällä aikavälillä, energiatehokkuutta 
koskevat sopimukset mukaan luettuina. 

Or. en

Tarkistus 126
Rolandas Paksas

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

Komission teksti Tarkistus

b a) näiden suunnitelmien sisältö ja 
puitteet on määriteltävä kansallisella 
tasolla, ja ne on suunniteltava ja 
hyväksyttävä alueellisella ja paikallisella 
tasolla ja mukautettava julkisten elinten 
erityispiirteisiin; 

Or. en
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Tarkistus 127
Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

b a) jäsenvaltioiden on kannustettava 
kehittämään energiatehokkaiden ja 
terveellisten rakennusten 
arviointiperusteet, tarkistettavien 
tekijöiden luetteloja, tiedotuskampanjoita 
ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Or. en

Perustelu

Arviointiperusteiden, tarkistettavien tekijöiden luettelojen ja hyvien käytäntöjen vaihdon 
kehittämistä olisi helpotettava, jotta voidaan rakentaa sellaisia rakennuksia, jotka ovat sekä 
energiatehokkaita että terveellisiä. 

Tarkistus 128
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) alueellisten ja paikallisten julkisten 
elinten hyväksymien 
energiatehokkuussuunnitelmien olisi 
oltava oikeudellisesti sitovia. 

Or. en

Tarkistus 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallisia etenemissuunnitelmia, joissa 
esitetään yksityiskohtaisia tietoja 
kansallisista strategioista 
rakennuskannan hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi 80 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä vuoteen 1990 verrattuna. 
Nämä kansalliset suunnitelmat on 
hyväksyttävä 1 päivään tammikuuta 2014 
mennessä (julkiset rakennukset), 
1 päivään tammikuuta 2015 mennessä 
(kaupalliset rakennukset) ja 1 päivään 
tammikuuta 2017 mennessä (yksityiset 
rakennukset), ja niissä on asetettava myös 
välitavoitteita rakennuskannan 
keskimääräiselle energiankulutukselle 
vuosina 2020, 2030, ja 2040.

Or. en

Perustelu

Myös yksityinen rakennuskanta olisi otettava huomioon tässä direktiivissä, mutta sille ei saisi 
asettaa tiukkoja absoluuttisia tavoitteita. Lisäksi jäsenvaltioille olisi sallittava joustavuutta 
tavoitteen saavuttamisessa.

Tarkistus 130
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikkeen 4 artiklassa tarkoitettuun 
toimintaan on liitettävä 
toteutettavuustutkimus, jossa osoitetaan 
investoinnin taloudelliset tulokset, pitäen 
mielessä kyseisten julkisten rakennusten 
nykyisen käytön ja mahdollisen tulevan 
käytön.
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Or. el

Perustelu

Tiukan talouden aikana kaikkien varainhoitoa koskevien päätösten on oltava ympäristön ja 
talouden kannalta järkeviä eikä saa syntyä tilanteita, joissa tietyt yritykset saavuttavat 
monopolietuja ilman, että siitä aiheutuu yleisen edun kannalta lisähyötyjä.

Tarkistus 131
Oreste Rossi

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 varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan 
liitteessä III tarkoitettuja energiatehokkaita 
tuotteita, palveluja ja rakennuksia, ottaen 
huomioon kustannustehokkuuden, 
taloudellisen toteutettavuuden ja teknisen 
soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun.

Or. en

Tarkistus 132
Holger Krahmer

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

Or. en
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Tarkistus 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

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 varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan 
liitteessä III tarkoitettuja energiatehokkaita 
tuotteita, palveluja ja rakennuksia.
Julkisten elinten on tällöin otettava 
huomioon kustannustehokkuus, 
taloudellinen toteutettavuus, tekniset 
järjestelyt sekä riittävä kilpailuttaminen.

Or. de

Perustelu

Julkisten hankintojen yhteydessä on otettava huomioon energiatehokkuuden ohella muitakin 
näkökohtia, jotta valintakriteerejä voidaan harkita yksittäistapauksissa asianmukaisesti.

Tarkistus 134
Vladko Todorov Panayotov

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

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.

Or. en
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Tarkistus 135
Richard Seeber

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 sitä, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan 
energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja 
rakennuksia.

Or. en

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 136
Theodoros Skylakakis

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 varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan 
liitteessä III tarkoitettuja energiatehokkaita 
tuotteita, palveluja ja rakennuksia 
edellyttäen, että kyseiseen hankintaan 
liittyvä lisäkustannus on taloudellisesti 
tehokas päätös, jossa otetaan huomioon 
hankinnan taloudellinen tehokkuus 
investoinnin ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä saadun hyödyn kannalta.
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Or. el

Perustelu

Kaikkea julkista varainhoitoa koskevien päätösten on oltava taloudellisesti tiukkoina aikoina 
ympäristön ja talouden kannalta järkeviä, eikä saa syntyä tilanteita, joissa tietyt yritykset 
saavuttavat monopolietuja ilman, että siitä aiheutuu yleisen edun kannalta lisähyötyjä.

Tarkistus 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

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

Or. fr

Tarkistus 138
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 139
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
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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 
jäsenvaltion alueella toimivat energian 
jakelijat ja/tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat
kumulatiivisesti vuotuisen 
energiansäästön, joka vastaa vähintään 
2 prosenttia niiden vuotuisesta
energianmyynnin määrästä kyseisessä 
jäsenvaltiossa laskettuna viimeisimmän 
kolmevuotiskauden keskiarvosta.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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.
Järjestelmä voi olla myös kohdan 9 
mukaisesti vaihtoehtoinen 
energiatehokkuussopimusjärjestelmä, 
joita on jo monissa jäsenvaltioissa 
käytössä. Järjestelmällä, tai kohdan 9 
mukaisilla vaihtoehtoisilla järjestelmillä,
on varmistettava, että joko kaikki 
jäsenvaltion alueella toimivat energian 
jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, jonka kukin 
jäsenvaltio määrittelee oman 
energiatehokkuuslähtötasonsa mukaan, 
lukuun ottamatta liikenteessä käytettyä 
energiaa. Velvoitettujen osapuolten on 
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saavutettava tämä energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa. Jäsenvaltiot 
voivat kohdistaa vaihtoehtoisella 
energiatehokkuussopimusjärjestelmällä 
energiansäästövelvoitteen, kokonaan tai 
osin, myös suoraan energian 
loppukäyttäjille

Or. fi

Perustelu

Monissa jäsenmaissa on käytössä toimivia ja tehokkaita 
energiatehokkuussopimusjärjestelmiä. Energiatehokkuusdirektiivissä pitäisi ottaa huomioon 
nämä hyvin toimivat järjestelmät eikä velvoittaa jäsenmaita luomaan uusia järjestelmiä.
Jäsenmaat asettavat lähtötilanteen huomioivan vuosisäästötavoitteen valitsemalleen 
energiatehokkusjärjestelmälle, jotta saavuttavat artiklan 3 mukaisen kansallisen tavoitteensa.

Tarkistus 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

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 tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, mikä lasketaan 
kiintiönä niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, millä ne omalta osaltaan 
edistävät tämän direktiivin 3 artiklan 
mukaisesti asetetun kansallisen tavoitteen 
saavuttamista, kun otetaan huomioon 
unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite vuoteen 2020 
mennessä. Velvoitettujen osapuolten on 
saavutettava tämä energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa.
Energiansäästötavoite on otettava 
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käyttöön asteittain ja siten, että 
jäsenvaltiot lähtevät eri lähtötasoilta, jotta 
voidaan ottaa kaikilta osin huomioon 
aikaisemmat toimet ja tähän saakka 
saavutetut tulokset, myös polttoainealalla 
jo hyväksytyt tehokkuustoimet.
Pitkän aikavälin säästöihin tähtääviä 
toimia tai energiatehokkuusalan 
toimijoiden ehdottamia jäsennettyjä 
ohjelmia olisi edistettävä kannustinten tai 
erityisen verotuskohtelun avulla.

Or. en

Perustelu

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity.  A “one fits all"
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets.
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 142
Holger Krahmer

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 

1. Jäsenvaltiot voivat perustaa 3 artiklan 
1 kohdan tavoitteiden saavuttamiseksi 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmän.
Järjestelmällä on varmistettava, että
velvoitetut osapuolet saavuttavat vuotuisen 
energiansäästön loppukäyttäjien 
keskuudessa.
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tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa 1,5 prosentin kansallisessa tavoitteessa ei oteta huomioon aikaisempia 
energiatehokkuuden parannuksia joissakin jäsenvaltioissa (aikaisemmat toimet).

Tarkistus 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

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 tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Velvoitettujen osapuolten 
on saavutettava tämä energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa. 
Jäsenvaltioiden on sovellettava 
järjestelmää kaikkiin aloihin.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuudesta tulee kustannustehokkaampaa, jos kaikki alat ovat mukana siinä. 
Liikenteen tapauksessa sähköön perustuva liikkuminen voisi omalta osaltaan edistää 
energiatehokkuutta.

Tarkistus 144
Oreste Rossi
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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 tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, mikä lasketaan 
kiintiönä niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Velvoitettujen osapuolten 
on saavutettava tämä energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa.
Energiansäästötavoite on otettava 
käyttöön asteittain ja siten, että 
jäsenvaltiot lähtevät eri lähtötasoilta, jotta 
voidaan ottaa kaikilta osin huomioon 
aikaisemmat toimet ja tähän saakka 
saavutetut tulokset, myös polttoainealalla 
jo hyväksytyt tehokkuustoimet.
Pitkän aikavälin säästöihin tähtääviä 
toimia tai energiatehokkuusalan 
toimijoiden ehdottamia jäsennettyjä 
ohjelmia olisi edistettävä kannustinten tai 
erityisen verotuskohtelun avulla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön toissijaisuusperiaate. "Mikä sopii yhdelle, sopii 
kaikille" -lähestymistapa ei ole suositeltava kunnianhimoisten energiatehokkuustavoitteiden 
täytäntöönpanossa. Kunkin jäsenvaltioiden on asetettava kansallinen energiatehokkuustavoite 
omien kansallisten olosuhteidensa mukaisesti (primäärienergian kulutus, energiaskenaario 
jne.). Jäsenvaltioiden on vahvistettava sopivimmat toimet tavoitteen saavuttamiseksi. 
Polttoaineen laadusta annetussa direktiivissä ja päästökauppajärjestelmässä on jo sovittu 
tiukoista energiatehokkuustavoitteista polttoaineille.

Tarkistus 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov
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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 tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Velvoitettujen osapuolten 
on saavutettava tämä energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettua 1,5 prosentin vuotuista säästövelvoitetta on sovellettava talouteen 
kokonaisuutena, ja siihen on siksi sisällytettävä liikenteen ala, jonka taloudellinen 
säästöpotentiaali on merkittävä mutta vielä toteuttamatta.

Tarkistus 146
Miroslav Ouzký

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 

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

jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa. 
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö jakelijoiden ja 
loppukäyttäjien keskuudessa. Tämän 
vuotuisen energiansäästön on johdettava 
3 artiklan 2 kohdassa vahvistetun 
tavoitteen saavuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa omat kansalliset tavoitteensa, jotka sisältävät 
aikaisemmat ja nykyiset säästöpyrkimykset ja joissa otetaan huomioon muut merkittävät 
sisäiset (niiden potentiaali sekä tekniikan kehityksessä että talouden tuloksissa) ja ulkoiset 
(talouden kasvu ja teollinen toiminta) tekijät sen sijaan, että asetetaan kaikille sama 
säästötavoite EU:n tasolla. Näin jäsenvaltiot voivat saavuttaa direktiivin yleistavoitteen 
(3 artikla) ja ottaa huomioon energiatehokkuutta koskevat kansalliset erityispiirteensä.

Tarkistus 147
Anja Weisgerber

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. Jäsenvaltiot velvoitetaan ottamaan 
käyttöön soveltuvia kannustimia 
energiatehokkuuden parantamiseksi 
loppukäyttäjien kannalta saavuttaakseen 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava huolehtia velvoittavasta 1,5 prosentin energiansäästötavoitteesta 
loppukäyttäjien keskuudessa myös muilla toimilla kuin energiatehokkuuteen velvoittavilla 
järjestelmillä.

Tarkistus 148
Vladko Todorov Panayotov

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 tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä ja 
päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluville laitoksille myytyä energiaa. 
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa tai vastaavalla 
primäärienergian säästöllä 
tuotantoketjussa.

Or. en

Tarkistus 149
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
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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.

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä tai 
toteutettava muita toimia energiansäästön 
saavuttamiseksi loppukäyttäjien 
keskuudessa. Joko velvoitejärjestelmällä 
tai muilla toimilla on varmistettava, että 
joko kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset tai jokin muu 
osapuoli toteuttaa toimia, jotka 
muodostavat energiansäästön
[mukautetaan keskivertovuosiin ja muihin 
merkityksellisiin tekijöihin, esimerkiksi 
talouskasvuun], joka vastaa 4,5 prosenttia
niiden toimitetun energian tai energian 
myynnin määrästä kolmena edellisenä 
vuonna kyseisessä jäsenvaltiossa.

Jäsenvaltiot voivat sisällyttää kansallisiin 
järjestelmiinsä liikenteen alalla 
toteutettavia toimia.

Or. en

Tarkistus 150
Karl-Heinz Florenz

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

Komission teksti Tarkistus

Energiatuotteiden myynti tai toimitus ei 
johda tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin 
energiansäästövelvoitteisiin, jos
– ne muodostuvat energiaksi käytettävistä 
sivutuotteista tai energian talteenotolla 
saaduista energiatuotteista; tai
– ne toimitetaan tai myydään pääasiassa 
omille liikepaikoille ja tytäryrityksille; tai
– niiden jakelu tapahtuu ns. suljetuissa 
jakelujärjestelmissä.

Or. en
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Perustelu

Teollisuus- tai elinkeinoalueet tai yhteisiä palveluja tarjoavat alueet, kuten 
rautatieasemarakennukset, lentoasemat, sairaalat tai tietyt teollisuusalueet, voivat sisältää 
suljettuja jakeluverkkoja niiden toiminnan erityisluonteen vuoksi. Niiden ensisijaisena 
tehtävänä on käyttää teollisissa prosesseissa saatua energiaa eikä energian toimittaminen 
sinänsä. Tästä syystä energiatehokkuuden parantaminen on niiden oman edun mukaista. 

Tarkistus 151
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmaistava kultakin
velvoitetulta osapuolelta edellytetyn 
energiansäästön määrä suhteessa joko 
niiden energian loppukulutukseen tai 
primäärienergian kulutukseen. Vaaditun 
energiansäästön ilmaisemiseen valittua 
menetelmää on käytettävä myös 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamien 
säästöjen laskennassa. Laskennassa 
sovelletaan liitteessä IV vahvistettuja 
muuntokertoimia.

2. Jäsenvaltioiden on ilmaistava kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyn 
energiansäästön määrä suhteessa joko 
niiden energian loppukulutukseen tai 
primäärienergian kulutukseen. Vaaditun 
energiansäästön ilmaisemiseen valittua 
menetelmää on käytettävä myös 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamien 
säästöjen laskennassa. Laskennassa 
sovelletaan liitteessä IV vahvistettuja 
muuntokertoimia. Polttoaineen vaihdot on
otettava huomioon energiansäästöjä 
laskettaessa ja siten, että käytetään 
komission hyväksymää ohjetta.
Jäsenvaltioiden on sallittava, että 
energian jakelijat tai kaikki energian 
vähittäismyyntiyritykset, jotka ovat 
mukana joko suoraan tai sidossuhteessa
olevien tarjontapuolen yritysten kautta,
ottavat energian muuntamisessa, siirrossa 
ja jakelussa saavutetut energiansäästöt 
mukaan kohdassa tarkoitetun tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 152
Linda McAvan, Pavel Poc
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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-,
tarkastus- ja valvontajärjestelmät, joiden 
mukaisesti vähintään tilastollisesti 
merkittävä ja edustava otos velvoitettujen 
osapuolten käyttöön ottamista 
energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

Or. en

Perustelu

Energiansäästöjen asianmukainen valvonta on ratkaisevan tärkeä sen varmistamiseksi, että 
kuluttajille taataan reilut ehdot ja ylläpidetään luottamusta siihen, että odotetut säästöt 
todella saavutetaan. Järjestelmän on taattava ensiksi (etukäteen), että kullekin 
toimenpidetyypille vahvistetut säästöt ovat selkeät ja perustuvat kuluttajakäyttäytymiseen 
todellisessa elämässä ja toiseksi (jälkikäteen), että toimenpiteitä valvotaan ja ne 
varmennetaan riippumattomasti. Näistä jälkimmäinen on erityisen tärkeää sellaisten 
toimenpiteiden yhteydessä, joiden vaikutus riippuu kuluttajien käyttäytymisestä. Esimerkkinä 
voidaan mainita laitteet, lamput tai itse asennettavat ullakkoeristykset.

Tarkistus 153
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmässä

5. Jäsenvaltioiden on 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmässä

Or. en
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Perustelu

On asetettava sosiaalisen tavoitteen sisältävä vaatimus, että järjestelmissä otetaan huomioon 
energiaköyhyydestä kärsivät kotitaloudet.

Tarkistus 154
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – johdantokappale

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

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 vahvistettava 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.

Or. de

Tarkistus 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmässä

5. Jäsenvaltioita on pyydettävä 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmässä

Or. fr

Tarkistus 156
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Viranomaiset voivat neuvoa siinä, mitkä toimet ovat tarpeellisimpia sosiaalisin perustein 
myönnettävissä asunnoissa ja energiaköyhyydestä kärsivissä asunnoissa.

Tarkistus 157
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sisällyttää asettamiinsa a) sisällyttää asettamiinsa 



PE475.843v02-00 94/115 AM\882704FI.doc

FI

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

säästövelvoitteisiin pakollisia vaatimuksia, 
joilla on sosiaalisia päämääriä, muun 
muassa edellyttämällä toimenpiteiden 
toteuttamista alhaisen tulotason
kotitalouksissa tai sosiaalisin perustein 
myönnettävissä asunnoissa;

Or. de

Tarkistus 158
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Jäsenvaltiot voivat 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmässä

Or. en

Tarkistus 159
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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) sallia sen, 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;

Or. en
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Tarkistus 160
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat velvoitteensa noudattamista 
laskiessaan ottaa huomioon
energiatehokkuuspalveluja tarjoavien 
yritysten, jotka myöntävät sopimuksessa 
sovitun takuun energiansäästöistä,
saavuttamat sertifioidut energiansäästöt;

Or. en

Tarkistus 161
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 162
Vladko Todorov Panayotov
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa velvoitteessaan huomioon
uusiutuvien energiamuotojen ja 
hukkalämmön talteenoton käyttöönoton 
(siten, että tässä tapauksessa otetaan 
huomioon uusiutumattomien 
energiamuotojen säästö).
Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmässä 
sallitaan, että velvoitetut osapuolet voivat 
ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt siten, että ne katsotaan 
saavutetuksi jonakin kahdesta edeltävästä 
tai kahdesta seuraavasta vuodesta.

Or. en

Tarkistus 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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) sallia sen, 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.

Or. fr

Tarkistus 164
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) toteuttaa erityisiä toimenpiteitä, joilla 
puututaan käänteisiin kannustimiin, joita 
on olemassa, kun energian jakelijat 
energian vähittäismyyntiyritykset ovat 
myös energian tuottajia. 

Or. el

Perustelu

Monissa tapauksissa liiketoiminnalliset edut energian tuottajien ja jakelijoiden välillä ovat 
samanlaiset, mikä johtaa käänteisiin kannustimiin johtuen hyvin laajasta tuotantoon 
liittyvästä yritystoiminnasta.

Tarkistus 165
Linda McAvan, Pavel Poc

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.

Or. en

Perustelu

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices.  
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 166
Linda McAvan

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 
energiansäästöjä, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman hyvä kustannus-
hyötysuhde. Jäsenvaltioiden on otettava 
nämä vaikutukset huomioon tekemällä 
järjestelmään muutoksia.

Or. en

Perustelu

Olisi kunnioitettava sitä, että hallinnolliset kustannukset on minimoitava, mutta ilman tätä 
vaatimusta ei pystytä valvomaan kuluttajille aiheutuvia kustannuksia. Tämä on erityisen 
tärkeää, kun otetaan huomioon kotimaisen energian hinnannousu.

Tarkistus 167
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta
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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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Markkinatoimijoita ei saisi syrjiä, sillä tämä voisi vääristää kilpailua energiamarkkinoilla.

Tarkistus 168
Dan Jørgensen

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.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Artikla olisi poistettava, sillä kaikilla jakelijoilla ja vähittäismyyjillä olisi oltava velvoite 
koostaan riippumatta. Jos ne eivät halua velvoitetta, olisi sallittava, että ne voivat siirtää sen 
toiselle energian jakelijalle tai ulkopuoliselle markkinatoimijalle.

Tarkistus 169
Vladko Todorov Panayotov

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 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 tässä 
artiklassa.

Or. en

Tarkistus 170
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtona 1 kohdalle jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa muita toimenpiteitä 
energiansäästöjen saavuttamiseksi 
loppukäyttäjien keskuudessa. Tällä 
lähestymistavalla saavutetun vuotuisen 
energiansäästön on oltava yhtä suuri kuin 
1 kohdassa vaadittu energiansäästö.

Jäsenvaltiot voivat sallia velvoitettujen 
osapuolten täyttää vuosittain korkeintaan 
50 prosenttia velvoitteistaan maksamalla 
energiasäästön rahoituslaitoksille, jotka 
on perustettu helpottamaan ja käyttämään 
hyväksi energiatehokkuusinvestointeihin 
myönnettävää rahoitusta. Tämä on 



AM\882704FI.doc 101/115 PE475.843v02-00

FI

tehtävä siten, että rahoituslaitokselle 
maksetaan määrä, joka vastaa arvioituja 
investointikustannuksia, joilla 
saavutetaan osapuolia koskevien 
velvoitteiden osuus.

Or. en

Tarkistus 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtona 1 kohdalle jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa muita toimenpiteitä 
energiansäästöjen saavuttamiseksi 
loppukäyttäjien keskuudessa. Tällä 
lähestymistavalla saavutetun vuotuisen 
energiansäästön on oltava yhtä suuri kuin 
1 kohdassa vaadittu energiansäästö.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että velvoitetut 
osapuolet suorittavat maksuja 
17 a artiklalla perustettuihin rahastoihin 
ja täyttävät näin korkeintaan 
40 prosenttia velvoitteestaan. Nämä 
vuotuiset maksut lasketaan käyttäen 
perustana arvioituja 
investointikustannuksia, joilla 
saavutetaan osapuolia koskevien 
velvoitteiden osuus.

Or. en

Perustelu

Tämä lähestymistapa lisää joustavuutta: velvoitettujen osapuolten ei tarvitse tehdä kaikkia 
energiatehokkuusparannuksia itse. Jos kerätyt rahat ovat kolmansien osapuolten 
käytettävissä, tämä auttaa levittämään toimittajien velvollisuuksista saatavia etuja 
laajemmalle, kun energiapalveluiden markkinat avautuvat useammille toimijoille, myös pk-
yrityksille.

Tarkistus 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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.

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään kahden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin hyväksymispäivästä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 
9 artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö.

Or. fi

Perustelu

Jäsenmaille on annettava riittävästi aikaa vaihtoehtoisten toimenpiteiden luontiin.

Tarkistus 173
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 

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 esitettävä, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö.
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ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. en

Tarkistus 174
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä
niiden velvoitteiden osuus, jotka ne 
aikovat täyttää sallimalla velvoitettujen 
osapuolten maksaa rahoituslaitokselle, 
mukaan lukien 9 artiklassa tarkoitetut 
seuraamuksia koskevat säännöt, ja 
osoitettava, kuinka niiden avulla 
saavutetaan ehdotettu energiansäästö
käyttämällä maksettua varojen osuutta.
Komissio voi evätä tällaiset toimenpiteet 
tai ehdottaa niihin muutoksia kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomainen jäsenvaltio ei 
saa soveltaa ohjelmia tai toimenpiteitä
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuusvelvoitteen olisi oltava sitova, jotta voidaan luoda tasapuoliset 
kilpailuedellytykset kaikkialla EU:ssa.
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Tarkistus 175
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä
niiden velvoitteiden osuus, jotka ne 
aikovat täyttää sallimalla velvoitettujen 
osapuolten maksaa rahoituslaitokselle, 
mukaan lukien 9 artiklassa tarkoitetut 
seuraamuksia koskevat säännöt, ja 
osoitettava, kuinka niiden avulla 
saavutetaan ehdotettu energiansäästö
käyttämällä maksettua varojen osuutta.
Komissio voi evätä tällaiset toimenpiteet 
tai ehdottaa niihin muutoksia kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomainen jäsenvaltio ei 
saa soveltaa ohjelmia tai toimenpiteitä
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. en

Tarkistus 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä,
minkä osan niille kuuluvista velvoitteista 
velvoitetut osapuolet täyttävät rahastoon 
suoritettavina maksuina, mukaan lukien
9 artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja esitettävä, mitä 
ohjelmia ja toimia ne aikovat ottaa 
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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.

käyttöön rahastoon suoritettavia maksuja 
käyttäen saavuttaakseen vaaditun 
energiansäästön. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa
ohjelmia tai toimenpiteitä ennen kuin 
komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. en

Perustelu

Tämä lähestymistapa lisää joustavuutta: velvoitettujen osapuolten ei tarvitse tehdä kaikkia 
energiatehokkuusparannuksia itse. Jos kerätyt rahat ovat kolmansien osapuolten 
käytettävissä, tämä auttaa levittämään toimittajien velvollisuuksista saatavia etuja 
laajemmalle, kun energiapalveluiden markkinat avautuvat useammille toimijoille, myös pk-
yrityksille.

Tarkistus 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Or. fi
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Perustelu

Energiasäästöjen vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä olisi hallinnollisesti raskas ja 
paljon kustannuksia aiheuttava järjestelmä.

Tarkistus 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

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.

Or. en

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 
kaikissa jäsenvaltioissa. Se saattaisi johtaa myös energiayhtiöiden uhkapeliin.

Tarkistus 179
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 
18 artiklan mukaisella delegoidulla 

Poistetaan.
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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.

Or. de

Perustelu

Päätös siitä, onko jäsenvaltioiden käynnistettävä sertifioituja energiansäästöjä koskeva 
kauppa vai ei, ei ole tekninen yksityiskohta, josta komissio voisi päättää muussa kuin 
tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä delegoitujen säädösten avulla.
Lainsäädäntövaltaa käyttävien parlamentin ja neuvoston on päätettävä asiasta 
tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Tarkistus 180
Sabine Wils

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.

Or. de
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Tarkistus 181
Matthias Groote

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 tarkoitettujen 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. de

Tarkistus 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että historiallisten rakennusten kyseessä 
ollessa ikkunoiden uudistamisjärjestelmiä 
voidaan käyttää myös katon eristämiseen.

Or. es

Tarkistus 183
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
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kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

investointitason katselmuksia, jotta 
voidaan arvioida teollisuuslaitosten, 
teollisten prosessien ja rakennusten 
energiatehokkuutta ja varmistaa se. Nämä 
katselmukset mukautetaan taloudellisesti 
ja teknisesti kuhunkin 
teollisuuslaitokseen tai -rakennukseen sen 
mukaan, miten monimutkainen 
katselmuksen kohteena oleva laitos, 
prosessi tai rakennus on, ja niitä 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Or. en

Tarkistus 184
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energian jakelijat ja vähittäismyyjät voivat 
osallistua näille markkinoille.

Or. en

Tarkistus 185
Sirpa Pietikäinen

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 
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toimista, ja jotta voidaan tarjota 
lisäkannustimia kyseisten toimenpiteiden 
toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

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 
kuulumattomia yrityksiä kannustetaan 
tekemään ja niissä teetetään pätevien ja/tai 
akkreditoitujen asiantuntijoiden 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

Or. en

Tarkistus 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

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.
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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.

Or. en

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 tärkeää antaa näille suuryrityksille mahdollisuus teettää 
energiakatselmuksia yrityksen omalla henkilöstöllä, kunhan henkilöstö on tähän 
asianmukaisesti koulutettu ja laillistettu.

Tarkistus 188
Oreste Rossi

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 
kuulumattomia yrityksiä kannustetaan 
tekemään ja niissä teetetään pätevien ja/tai 
akkreditoitujen asiantuntijoiden 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla suorittama energiakatselmus 
30 päivään kesäkuuta 2014 mennessä ja 
kolmen vuoden välein edellisestä 
energiakatselmuksesta.

Or. en

Tarkistus 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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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 tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta ja 
vähintään viiden vuoden välein edellisestä 
energiakatselmuksesta.

Or. pl

Tarkistus 190
Holger Krahmer

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 
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 
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tarvittaessa seuraamuksia.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 191
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Myös standardien, kuten EMAS:n tai 
EN 14001:n, noudattaminen katsotaan 
2 kohdassa esitettyjen vaatimusten 
täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 192
Frédérique Ries

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.

Or. en

Tarkistus 193
Karl-Heinz Florenz
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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 EU:n 
energiaverotusdirektiiviä 2003/96/EY on 
tarvittaessa mukautettava vastaavasti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 194
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän artiklan perusteella toteutetut 
energiakatselmukset ja 
energianhallintajärjestelmät eivät estä 
käyttämästä samoja tai vastaavia 
toimenpiteitä perusteena nykyisille tai 
tuleville kannustimille ja 
tukijärjestelmille, esimerkiksi 
verohelpotuksille. Tämän alan EU:n 
valtiontuen suuntaviivoja ja EU:n 
energiaverotusdirektiiviä on tarvittaessa 
mukautettava vastaavasti.



AM\882704FI.doc 115/115 PE475.843v02-00

FI

Or. en

Perustelu

Artikla ei saisi olla esteenä jäsenvaltioiden nykyisille tai tuleville kannustin- ja 
tukijärjestelmille.

Tarkistus 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en


