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Tarkistus 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Tarkistus 197
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 199
Linda McAvan, Pavel Poc

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

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

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä 
mittareita, mittareiden eduista kuluttajille 
olisi tehtävä kattava kustannus-
hyötyanalyysi sähkö- ja kaasumarkkinoista 
annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti. Jäsenvaltioiden 
on mittareiden vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määritellessään
varmistettava, että energiatehokkuutta ja 
loppukäyttäjille koituvaa hyötyä koskevat 
tavoitteet otetaan täysimittaisesti 
huomioon.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 200
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 201
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan loppukäyttäjän 
puolesta toimivan kolmannen osapuolen 
saataville.

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden olisi loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistettava, että mittari 
pystyy ottamaan huomioon loppukäyttäjän 
tiloissa tuotetun ja verkkoon siirretyn 
sähkön. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että jos loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan loppukäyttäjän 
puolesta toimivan kolmannen osapuolen 
saataville.

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.
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Tarkistus 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa, mikäli ne parantavat 
kotitalouksien energiatehokkuutta. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
mahdollista, on käytettävä liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan lämmönkulutusta 
kussakin radiaattorissa.

Or. fi

Tarkistus 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta tai yksittäisestä 
lähteestä, rakennuksen sisääntuloon tai 
tarvittaessa kattilan virtalähteeseen on 
asennettava lämpöenergiamittari. 
Moniasuntoisiin rakennuksiin on lisäksi 
asennettava käyttäjäkohtaiset 
lämpöenergian kulutusmittarit, jotka 
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kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

mittaavat lämmityksen tai jäähdytyksen 
kulutusta kussakin asunnossa. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
mahdollista, on käytettävä liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan lämmönkulutusta, 
paitsi tilanteissa, joissa tämä ole 
kustannustehokasta.

Or. pl

Tarkistus 204
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
mahdollista, on käytettävä liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan 
lämmönkulutusta kussakin radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit tai liitteessä VI olevan 1.2 
kohdan eritelmien mukaiset 
käyttäjäkohtaiset lämmityskustannusten 
jakolaitteet mittaamaan lämmönkulutusta 
kussakin radiaattorissa, jotta voidaan 
mitata lämmityksen tai jäähdytyksen 
kulutusta kussakin asunnossa. Käytettyjen 
laitteiden kustannukset eivät saa olla 
korkeammat kuin näin aikaansaatava 
energiansäästö.

Or. de

Tarkistus 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer



AM\882705FI.doc 9/135 PE475.852v02-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen 
tapauksessa, jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
mahdollista, on käytettävä liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan 
lämmönkulutusta kussakin radiaattorissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
useita (kaupallisessa ja asuinkäytössä 
olevia) yksikköjä käsittävissä 
rakennuksissa, joissa on 
keskusjärjestelmä lämmön ja 
kotitalouksien lämpimän käyttöveden 
jakelemiseksi yksiköille, kulutusta 
mitataan yksikkökohtaisesti; 
jäsenvaltioiden on laadittava sääntöjä,
jotka koskevat lämmön ja kotitalouksien 
lämpimän käyttöveden kustannusten 
jakoa näissä rakennuksissa vuosittain 
kulutuksen perusteella. Poikkeukset 
sallitaan, jos osoittautuu, että 
mittauslaitteiden asentaminen tai 
kulutukseen perustuva kustannusten 
jakaminen ei ole teknisesti ja/tai 
taloudellisesti mahdollista esimerkiksi 
erittäin energiatehokkaissa 
rakennuksissa. Jäähdytyksen 
mittaaminen on vapaaehtoista.

Or. en

Tarkistus 206
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon olisi asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin olisi lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
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kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, olisi käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

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 207
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, jotka 
koskevat lämmönkulutuksen kustannusten 
jakamista moniasuntoisissa rakennuksissa, 
joihin toimitetaan kaukolämpöä tai 
-jäähdytystä. Sääntöihin on sisällyttävä 
ohjeita korjauskertoimista, joiden avulla 
otetaan huomioon rakennuksen 
ominaispiirteet, kuten lämmön siirtyminen 
asuntojen välillä.

Jäsenvaltioiden olisi laadittava säännöt, 
jotka koskevat lämmönkulutuksen 
kustannusten jakamista moniasuntoisissa 
rakennuksissa, joihin toimitetaan 
kaukolämpöä tai -jäähdytystä. Sääntöihin 
olisi sisällyttävä ohjeita korjauskertoimista, 
joiden avulla otetaan huomioon 
rakennuksen ominaispiirteet, kuten 
lämmön siirtyminen asuntojen välillä.

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.
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Tarkistus 208
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden olisi
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana olisi asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

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 209
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat valita joko sähköisen 
tai tulostetun laskun ja että heillä on 
mahdollisuus saada helposti täydentäviä 
tietoja, joiden avulla he voivat itse 
tarkastaa yksityiskohtaisesti aiemman 
kulutuksensa liitteessä VI olevassa 1.1 
kohdassa määritellyllä tavalla.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat valita joko sähköisen 
tai tulostetun laskun ja että heillä on 
mahdollisuus saada helposti täydentäviä 
tietoja, joiden avulla he voivat itse 
tarkastaa yksityiskohtaisesti aiemman 
kulutuksensa liitteessä VI olevassa 1.1 
kohdassa määritellyllä tavalla.

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 210
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, heidän 
energialaskujaan ja aiempaa kulutustaan 
koskevat tiedot asetetaan loppukäyttäjän 
nimeämän energiapalvelujen tarjoajan 
saataville.

Jäsenvaltioiden olisi edellytettävä, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, heidän 
energialaskujaan ja aiempaa kulutustaan 
koskevat tiedot asetetaan loppukäyttäjän 
nimeämän energiapalvelujen tarjoajan 
saataville.

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.
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Tarkistus 211
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjille maksutta.

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot olisi annettava 
loppukäyttäjille maksutta.

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 212
Linda McAvan, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 213
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä artiklaa ei sovelleta, jos 
kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
yksittäisten mittareiden asentamisen 
kustannukset ylittävät loppukäyttäjälle 
mahdollisesti koituvien säästöjen 
perusteella määräytyvän hyödyn.
Kun direktiivin 2009/72/EY mukaisesti 
suoritettu älykkäiden mittareiden 
käyttöönoton taloudellinen arviointi 
puoltaa mittareiden käyttöönottoa, 
2 kohdan aikarajoja koskevaa säännöstä 
ei sovelleta. 

Or. en

Perustelu

Jakeluyhtiöt osallistuvat jo nyt älykkäiden mittareiden käyttöönottoon kolmannessa 
sähködirektiivissä (direktiivi 2009/72/EY) määriteltyjen aikarajojen mukaisesti eli 
80 prosenttia käyttäjistä, joiden kohdalla kustannus-hyötyanalyysi on ollut myönteinen, on 
varustettava älykkäillä mittareilla vuoteen 2020 mennessä. Uusi direktiivi ei saisi vaarantaa 
nykyisiä investointisuunnitelmia. Jakeluyhtiöitä ei myöskään pitäisi pakottaa ottamaan 
käyttöön ratkaisuja, jotka eivät ole taloudellisesti toteutuskelpoisia.

Tarkistus 214
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Seuraamukset Poistetaan.
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Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla 
annettujen kansallisten säännösten 
noudattamatta jättämiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [12 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

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 215
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [12 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Seuraamuksia ei saisi asettaa 
kiinteämääräisinä eikä täyteen vastuuseen 
perustuvina. Yksittäisissä tapauksissa olisi 
selvitettävä huolellisesti, miten 
esimerkiksi energiayhtiöt ovat pyrkineet 
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muutoksista. saavuttamaan tavoitteet ja miksi 
tavoitteita ei ole pystytty saavuttamaan.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [12 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

Or. de

Tarkistus 216
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
operatiivinen, kohtuullinen ja 
ehkäisevästi vaikuttava hallinnollinen 
sakko, jotta varmistetaan tämän 
direktiivin 6–8 artiklan täytäntöönpano. 

Or. en

Tarkistus 217
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

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 
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saavuttamista. Tämä käännetään päinvastaiseksi, jotta tavoite voidaan saavuttaa, ja samalla 
jäsenvaltiolle annetaan vapaus valita useista ei-sitovista toimenpiteistä.

Tarkistus 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia.

Kussakin kansallisessa suunnitelmassa on 
määriteltävä:
a) kansalliset yhteistuotannon 
kehittämistavoitteet vuodeksi 2020 ja 
vastaavat välitavoitteet;
b) kaukolämmityksen edistämisalueet, 
joilla kustannus-hyötyanalyysi on 
osoittanut olevan mahdollisuuksia 
yhteistuotantoon;
c) liitteessä VII määritellyt tiedot;
d) Suunnitelmien olisi perustuttava 
kunkin suunnitellun investoinnin 
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kattavaan kustannus-hyötyanalyysiin, ja 
niissä olisi otettava huomioon senhetkisen 
lämmöntarpeen taso ja arvioitava erilaisia 
kulutusprofiileja (kuten teollisuudelle 
sekä asunto- ja palvelusektorille 
ominainen kulutus). Lisäksi olisi 
tarkasteltava erityyppistä yhteistuotantoa 
(kuten mikrotuotanto ja tuotanto omaan 
kulutukseen) erilaisten kansallisten tarve-
ja kulutusmallien erityspiirteiden 
perusteella.
e) Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle 
ja ilmoitettava komissiolle joka viides 
vuosi. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Perustelu

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

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

Tarkistus 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyskartta, jonka avulla 
voidaan löytää ja kehittää tehokkaammin 
yhteistuotannon sekä kaukolämmön ja 
-jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.

Or. fi

Tarkistus 220
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään 
mahdollisuuksia hyödyntää tehokasta 
yhteistuotantoa, pienimuotoinen ja 
mikrotuotanto mukaan lukien, ja 
tehokasta kaukolämpöä ja -jäähdytystä ja 
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Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

joka sisältää liitteessä VII määritellyt 
tiedot. Suunnitelmat on saatettava ajan 
tasalle ja ilmoitettava komissiolle joka 
viides vuosi. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava sääntelykehyksensä avulla, 
että kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon 
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Tarkistus 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. pl
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Tarkistus 222
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä selvitettävä
tehokkaan yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen
hyödyntämismahdollisuuksien 
kehittämistä sisällyttäen selvitykseen
liitteessä VII määritellyt tiedot ja 
toimitettava selvitys komissiolle. Selvitys 
on saatettava ajan tasalle ja toimitettava 
komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. de

Perustelu

Velvoite soveltaa kansallista lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmaa kaikkiin yleis-, asema- ja 
rakennuskaavoihin merkitsisi valtavaa hallinnollista rasitetta ja vähentäisi huomattavasti 
päätöksentekijöiden joustomahdollisuuksia alueellisella ja paikallisella tasolla.

Tarkistus 223
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 224
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
arviointia varten jäsenvaltioiden on 
suoritettava alueensa kattava kustannus-
hyötyanalyysi, jossa otetaan huomioon 
muun muassa ilmasto-olosuhteet sekä 
taloudellinen toteutettavuus tai tekninen 
soveltuvuus, jotta voidaan löytää ja 
toteuttaa kustannustehokkaimmat 
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ratkaisut lämmitys- ja jäähdytystarpeiden 
täyttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa esitettyjen kansallisten kehityssuunnitelmien olisi sisällettävä 
kustannus-hyötyanalyysi, jolla varmistetaan kehittämisen johdonmukaisuus lämmöntarpeen 
huolellisen suunnittelun avulla.

Tarkistus 225
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 1 ja 1 a 
kohdassa tarkoitetuttujen arviointien 
perusteella tarvittavat toimenpiteet 
tehokkaan kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 8 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan, jos 
lämpöä tuotetaan polttolaitoksissa.

Or. en

Tarkistus 226
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl
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Tarkistus 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
suunniteltaessa uusia sähköä tuottavia 
lämpövoimaloita, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW:

Or. fi

Tarkistus 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 
kohdan mukaisesti kartoitettujen 
yhteistuotannon 
edistämismahdollisuuksia tarjoavien 
alueiden kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Or. en

Tarkistus 230
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
suunniteltaessa uusia sähköä tuottavia 
lämpövoimaloita, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
tutkitaan teknisiä ja taloudellisia 
mahdollisuuksia ottaa käyttöön voimala, 
jonka laitteistot mahdollistavat 
hukkalämmön talteenoton tehokkaan 
yhteistuotantoyksikön avulla.

Or. en

Tarkistus 231
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW, varustetaan laitteistoilla, 
jotka mahdollistavat hukkalämmön 
talteenoton tehokkaan 
yhteistuotantoyksikön avulla, jos tämä on 
teknisesti, sosioekonomisesti ja 
kaupallisesti mahdollista toteuttaa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muiden perusteiden lisäksi otetaan 
huomioon lämmön kysyntäpisteiden 
saatavuus, kun päätetään sähköä 
tuottavien lämpövoimaloiden sijainnista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että ainoastaan teknisesti ja taloudellisesti järkevät hankkeet 
olisi toteutettava. Lisäksi lämmön kysyntäpisteet olisi otettava huomioon laitosten sijainnista 
päätettäessä. Tämä ei kuitenkaan saisi olla ainoa peruste. Jäsenvaltioiden on myös otettava 
huomioon sellaisia muita perusteita kuin ydinvoimaloiden turvallisuus ja kaasuvoimaloiden 
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kyseessä ollessa kaasuputkien sijainti.

Tarkistus 232
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinvoimaloita lukuun ottamatta kaikki 
uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat, 
joiden kokonaislämpöteho on yli 20 MW:

Or. en

Perustelu

Poikkeussäännöissä olisi otettava huomioon korkealla käyttökertoimella (load factor) 
toimivien ydinvoimaloiden erityispiirteet. Käyttökertoimen ja demografiaprofiileista johtuvan 
lämmön vähäisen kysynnän vuoksi niissä ei ole mahdollista saavuttaa sellaista lämmön ja 
sähkön tuotannon suhdetta, jota 3 ja 6 kohdan mukainen tehokas yhteistuotanto edellyttää. 
Kaikki ydinvoimalat olisi vapautettava kokonaan vaatimuksista, koska ne eivät ennakolta 
täytä tehokasta yhteistuotantoa koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 233
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; 
ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; ja

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; tai

Or. pl

Tarkistus 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tutkitaan niiden rakentamisen 
kustannustehokkuutta sekä teknistä 
toteuttamismahdollisuutta

Or. fi

Tarkistus 236
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

b) pyritään sijoittamaan paikkoihin, joissa 
lämmön kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

Or. fi

Tarkistus 238
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus 1 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
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lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan.

Or. fi

Tarkistus 240
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien
lisälämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Or. pl

Tarkistus 241
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sisällyttää 
lupaperusteisiinsa tai vastaaviin 
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hyväksymisperusteisiinsa ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle yksittäisten laitosten 
osalta, kun
a) yksittäisen laitoksen kustannus-
hyötyanalyysi osoittaa, että kustannukset 
ylittävät hyödyt verrattuna koko 
elinkaaren kustannuksiin, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä; tai
b) laitoksen sijoittelua koskevaa 
ensimmäisen alakohdan b alakohdan 
vaatimusta ei voida täyttää, koska laitos 
on sijoitettava lähelle direktiivin 
2009/31/EY nojalla luvan saanutta 
geologista varastointipaikkaa.

Or. en

Tarkistus 242
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 243
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty;
b) laitoksen sijoittelua koskevaa 3 kohdan 
b alakohdan vaatimusta ei voida täyttää, 
koska laitos on sijoitettava lähelle 
direktiivin 2009/31/EY nojalla luvan 
saanutta geologista varastointipaikkaa; 
tai
c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Or. en

Tarkistus 244
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 3 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot 3 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun
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Or. en

Perustelu

Yhteistuotantolaitosten on oltava taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Jos ne eivät ole, muut 
energiatehokkuustoimet voivat olla tarkoituksenmukaisempia ja taloudellisia resursseja on 
edelleen annettava käyttöön muiden energiatehokkuustoimien toteuttamiseen.

Tarkistus 245
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 3 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Jotta ainoastaan teknisesti mahdollisia ja 
sosioekonomisesti ja liiketaloudellisesti 
hyödyllisiä hankkeita toteutettaisiin, 
jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot 3 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että jäsenvaltiot olisi velvoitettava määrittelemään yhteiset 
ehdot yhteistuotantovelvoitteista poikkeamiselle, jotta ei lähdettäisi toteuttamaan hankkeita, 
jotka ovat epätaloudellisia tai teknisesti kyseenalaisia.

Tarkistus 246
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 3 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot 3 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että jäsenvaltiot olisi velvoitettava määrittelemään yhteiset 
ehdot yhteistuotantovelvoitteesta poikkeamiselle, jos tämän kohdan a, b ja c alakohdan 
edellytykset eivät täyty. Näin olisi varmistettava, ettei lähdetä toteuttamaan hankkeita, jotka 
ovat epätaloudellisia tai teknisesti kyseenalaisia.

Tarkistus 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 248
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että jäsenvaltiot olisi velvoitettava määrittelemään yhteiset 
ehdot yhteistuotantovelvoitteista poikkeamiselle, jotta ei lähdettäisi toteuttamaan hankkeita, 
jotka ovat epätaloudellisia tai teknisesti kyseenalaisia.
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Tarkistus 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 250
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että jäsenvaltiot olisi velvoitettava määrittelemään yhteiset 
ehdot yhteistuotantovelvoitteista poikkeamiselle, jotta ei lähdettäisi toteuttamaan hankkeita, 
jotka ovat epätaloudellisia tai teknisesti kyseenalaisia.

Tarkistus 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 252
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että jäsenvaltiot olisi velvoitettava määrittelemään yhteiset 
ehdot yhteistuotantovelvoitteista poikkeamiselle, jotta ei lähdettäisi toteuttamaan hankkeita, 
jotka ovat epätaloudellisia tai teknisesti kyseenalaisia.

Tarkistus 253
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

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

Or. en

Perustelu

Yhteistuotantolaitosten on oltava taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Jos ne eivät ole, muut 
energiatehokkuustoimet voivat olla tarkoituksenmukaisempia ja taloudellisia resursseja on 
edelleen annettava käyttöön muiden energiatehokkuustoimien toteuttamiseen.

Tarkistus 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tehokkaat kaasu- tai hiilikäyttöiset 
voimalat, joissa ei ole 
yhteistuotantoyksikköä, olisi sallittava 
taloudellisista syistä tai verkon vakauden 
varmistamiseksi.

Or. de

Perustelu

Yhteistuotannon käytön lisäksi jäsenvaltioiden tulisi yhtä lailla sallia uudet tehokkaat kaasu-
tai hiilikäyttöiset voimalat kansantaloudellisista syistä tai verkon vakauden varmistamiseksi. 
Direktiiviehdotuksen mukainen poikkeus, joka edellyttää komission tarkasteluvaraumaa, ei 
ole tässä mielessä riittävä.
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Tarkistus 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta.
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta.
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio hyväksyy muutetut 
ehdot.

Or. pl

Tarkistus 257
Oreste Rossi
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokas energiantuotanto, -jakelu ja 
-käyttö otetaan huomioon jäsenmaiden 
kansallisissa määräyksissä, jotka koskevat
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua.

Or. fi

Tarkistus 259
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että
niissä otetaan asianmukaisesti huomioon 
1 kohdassa tarkoitetut kansalliset
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat.

Or. de

Perustelu

Velvoite soveltaa kansallista lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmaa kaikkiin yleis-, asema- ja 
rakennuskaavoihin merkitsisi valtavaa hallinnollista rasitetta ja vähentäisi huomattavasti 
päätöksentekijöiden joustomahdollisuuksia alueellisella ja paikallisella tasolla.

Tarkistus 260
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee 
paikassa, jossa hukkalämpö voidaan 
hyödyntää lämmön kysyntäpisteissä 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena.

Or. en
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Tarkistus 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi, kun se on 
tutkitusti kustannustehokasta, laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää.

Or. fi

Tarkistus 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
aina kun 2 kohdan mukaisesti 
määritellyillä yhteistuotannon 
edistämismahdollisuuksia tarjoavilla 
alueilla olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
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muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan ensisijaiseksi ehdoksi laitoksen 
muuttamisen tekninen ja taloudellinen 
toteutettavuus siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa lämmön kysyntä on riittävää ja 
pitkällä aikavälillä vakaata.
Sähköntuotantolaitoksen varustamista 
hiilidioksidin talteenotto- tai 
varastointilaitteilla ei pidetä näissä
säännöksissä tarkoitettuna 
uudistamisena.

Or. en

Perustelu

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

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

Tarkistus 263
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
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uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee 
paikassa, jossa hukkalämpö voidaan 
hyödyntää lämmön kysyntäpisteissä 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan 
mukaisesti.

uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että tällainen tehokkaan 
yhteistuotannon hanke on teknisesti, 
sosioekonomisesti ja kaupallisesti 
mahdollinen.

Or. en

Tarkistus 264
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, jotka eivät ole 
ydinvoimaloita ja joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Poikkeussäännöissä olisi otettava huomioon korkealla käyttökertoimella toimivien 
ydinvoimaloiden erityispiirteet. Käyttökertoimen ja demografiaprofiileista johtuvan lämmön 
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vähäisen kysynnän vuoksi niissä ei ole mahdollista saavuttaa sellaista lämmön ja sähkön 
tuotannon suhdetta, jota 3 ja 6 kohdan mukainen tehokas yhteistuotanto edellyttää. Kaikki 
ydinvoimalat olisi vapautettava kokonaan vaatimuksista, koska ne eivät etukäteen täytä 
tehokasta yhteistuotantoa koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee 
paikassa, jossa hukkalämpö voidaan 
hyödyntää lämmön kysyntäpisteissä 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
on otettava huomioon kustannus-
hyötyanalyysin ja laitoksen käytön 
perusteella laitoksen muuttaminen siten, 
että se voi toimia tehokkaana 
yhteistuotantolaitoksena.

Or. pl

Tarkistus 266
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähköntuotantolaitoksen varustamista 
hiilidioksidin talteenotto- tai 
varastointilaitteilla ei pidetä näissä 

Poistetaan.
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säännöksissä tarkoitettuna 
uudistamisena.

Or. de

Tarkistus 267
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sisällyttää 
lupaperusteisiinsa tai 
hyväksymisperusteisiinsa ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle yksittäisten laitosten 
osalta, kun kustannus-hyötyanalyysi 
osoittaa, että kustannukset ylittävät hyödyt 
verrattuna koko elinkaaren 
kustannuksiin, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. en

Tarkistus 268
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en
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Tarkistus 269
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 270
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 6 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot 6 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun
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Or. en

Perustelu

Yhteistuotantolaitosten on oltava taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Jos ne eivät ole, muut 
energiatehokkuustoimet voivat olla tarkoituksenmukaisempia ja taloudellisia resursseja on 
edelleen annettava käyttöön muiden energiatehokkuustoimien toteuttamiseen.

Tarkistus 271
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 6 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Jotta ainoastaan teknisesti mahdollisia ja 
sosioekonomisesti ja liiketaloudellisesti 
hyödyllisiä hankkeita toteutettaisiin, 
jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot 6 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Or. en

Perustelu

10 artiklan 7 kohtaa koskevan tarkistuksen lailla tällä tarkistuksella selvennetään sitä, että 
jäsenvaltiot olisi velvoitettava määrittelemään yhteiset ehdot yhteistuotantovelvoitteista 
poikkeamiselle, jotta ei lähdettäisi toteuttamaan hankkeita, jotka ovat epätaloudellisia tai 
teknisesti kyseenalaisia.

Tarkistus 272
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 6 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot 6 
kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Or. en
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Perustelu

10 artiklan 7 kohtaa koskevan tarkistuksen lailla tällä tarkistuksella selvennetään, että 
jäsenvaltiot olisi velvoitettava määrittelemään yhteiset ehdot yhteistuotantovelvoitteista 
poikkeamiselle, jos tämän kohdan a ja b alakohdan edellytykset eivät täyty. Näin olisi 
varmistettava, ettei lähdetä toteuttamaan hankkeita, jotka ovat epätaloudellisia tai teknisesti 
kyseenalaisia.

Tarkistus 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 274
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset eivät mahdollista 
kilpailukykyistä tuottoa investoinneille, 
kun otetaan huomioon koko elinkaaren 
kustannukset, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. en



AM\882705FI.doc 49/135 PE475.852v02-00

FI

Perustelu

Yhteistuotantolaitosten on oltava taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Jos ne eivät ole, muut 
energiatehokkuustoimet voivat olla tarkoituksenmukaisempia ja taloudellisia resursseja on 
edelleen annettava käyttöön muiden energiatehokkuustoimien toteuttamiseen.

Tarkistus 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta.
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio hyväksyy muutetut 
ehdot.

Or. pl

Tarkistus 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Tarkistus 277
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

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

Tarkistus 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Tarkistus 279
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Niiden on 
varmistettava, että liitäntämaksut ja 
kustannukset, joita aiheutuu kaukolämpö-
ja kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille, jakautuvat 
oikeudenmukaisesti eri toimijoiden 
välillä.

Or. en

Perustelu

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
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from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for
companies investing in utilisation of excess heat.

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

Tarkistus 280
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin, ja otettava 
tässä huomioon kaukolämpöverkkojen 
tekninen hallinnointi ja taloudellinen 
tasapaino. Ne voivat vaatia, että tällaiset 
laitokset vastaavat liitäntämaksuista ja 
kustannuksista, joita aiheutuu kaukolämpö-
ja kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Or. en

Tarkistus 281
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 

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

verkoissa tarvitaan lämmitystä tai 
jäähdytystä. Ne voivat vaatia, että tällaiset 
laitokset vastaavat liitäntämaksuista ja 
kustannuksista, joita aiheutuu kaukolämpö-
ja kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Or. pl

Tarkistus 282
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltiot voivat sisällyttää lupa- tai 
hyväksymisperusteisiinsa ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle yksittäisten laitosten 
tapauksessa, kun kustannus-hyötyanalyysi 
osoittaa, että kustannukset ylittävät hyödyt 
verrattuna koko elinkaaren 
kustannuksiin, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. en

Tarkistus 283
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle, kun
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Or. en

Perustelu

Yhteistuotantolaitosten on oltava taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Jos ne eivät ole, muut 
energiatehokkuustoimet voivat olla tarkoituksenmukaisempia ja taloudellisia resursseja on 
edelleen annettava käyttöön muiden energiatehokkuustoimien toteuttamiseen.

Tarkistus 284
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle, kun

Or. en

Perustelu

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

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

Tarkistus 285
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 

Poistetaan.
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koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai

Or. en

Tarkistus 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 287
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 288
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset eivät mahdollista 
kilpailukykyistä tuottoa investoinneille, 
kun otetaan huomioon koko elinkaaren 
kustannukset, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. en

Perustelu

Yhteistuotantolaitosten on oltava taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Jos ne eivät ole, muut 
energiatehokkuustoimet voivat olla tarkoituksenmukaisempia ja taloudellisia resursseja on 
edelleen annettava käyttöön muiden energiatehokkuustoimien toteuttamiseen.

Tarkistus 289
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä.

Or. en

Tarkistus 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta.
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä. Komissio voi 
ehdottaa ehtoihin muutoksia kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomainen jäsenvaltio 
soveltaa poikkeusehtoja, kunnes komissio 
hyväksyy muutetut ehdot.

Or. pl

Tarkistus 291
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 7 
kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä liitteen 
VIII mukaisesti menetelmän 1 a kohdassa 
tarkoitettua jäsenvaltion koko alueen 
kattavaa kustannus-hyötyanalyysiä ja 3, 6 
ja 8 kohdassa tarkoitettua yksittäisten 
laitosten kustannus-hyötyanalyysia varten.

Or. en

Tarkistus 292
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 7 
kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 7 
kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten. Menetelmä 
laaditaan sidosryhmiä kuullen.
Menetelmässä on otettava huomioon sekä 
sosioekonomiset että liiketaloudelliset 
näkökohdat.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että yhteistuotantohanke ei ole toteuttamiskelpoinen ainoastaan sosio-
ekonomisesti vaan myös liiketaloudellisesti eli investoijien kannalta. Yhteistuotannon ei 
pitäisi ole itsetarkoitus. Kustannus-hyötyanalyysissa käytetyssä menetelmässä olisi 
huomioitava nämä näkökulmat, ja investointeja tekevien yritysten olisi voitava osallistua sen 
valmisteluun.

Tarkistus 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 10 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolla on valtuudet tarkistaa 18 
artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu komission päätöksessä 
[päätöksen numero] direktiivin 2004/8/EY 
nojalla, ensimmäisen kerran 1 päivänä 
tammikuuta 2015 ja tämän jälkeen joka 
kymmenes vuosi.

Ottaen huomioon tekninen kehitys ja 
innovaatio komissiolla on valtuudet 
tarkistaa 18 artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä 
yhdenmukaistettuja hyötysuhteen 
viitearvoja, jotka on vahvistettu komission 
päätöksessä [päätöksen numero] direktiivin 
2004/8/EY nojalla, ensimmäisen kerran 1 
päivänä tammikuuta 2015 ja tämän jälkeen 
joka kymmenes vuosi.

Or. fi
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Tarkistus 294
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteistuotannolle mahdollisesti annettavan 
tuen ehdoksi asetetaan, että tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavaa sähköä ja 
hukkalämmön tehokasta hyödyntämistä 
käytetään primäärienergian säästöjen 
saavuttamiseen. Ne eivät saa tehdä eroa 
laitosalueella kulutetun sähkön ja verkkoon 
siirretyn sähkön välillä. Yhteistuotannolle 
sekä kaukolämmön tuotannolle ja
kaukolämpöverkoille annettavaan julkiseen 
tukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä 
soveltuvin osin.

11. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteistuotannolle mahdollisesti annettavan 
tuen ehdoksi asetetaan, että tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavaa sähköä ja 
hukkalämmön tehokasta hyödyntämistä 
käytetään primäärienergian säästöjen 
saavuttamiseen. Ne eivät saa tehdä eroa 
laitosalueella kulutetun sähkön ja verkkoon 
siirretyn sähkön välillä. Yhteistuotannolle 
sekä kaukolämmön tuotannolle ja 
kaukolämpöverkoille annettavaan julkiseen 
tukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä 
soveltuvin osin.

Biomassahankkeiden tehokkuuden 
tukeminen ja muut erityisesti biomassaa 
koskevat kannustimet voisivat olla 
kumulatiivisia. Sitä vastoin käytettävissä 
olevaa tukea ei anneta 
yksittäiseen/hajautettuun 
energiantuotantoon tehtyihin 
investointeihin, jos tällainen tuotanto on 
erillään tehokkaasta kaukolämpöverkosta.

Or. en

Tarkistus 295
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 

Poistetaan.
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joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa 
ja joiden nimellinen kokonaislämpöteho 
on vähintään 50 MW tai joissa 
harjoitetaan kaasun ja öljyn jalostusta. 
Inventaario on saatettava ajan tasalle 
joka kolmas vuosi. Näihin inventaarioihin 
sisältyvät vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot 
on toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
kertomuksiin ei-luottamuksellinen 
tiivistelmä, joka sisältää kootut tiedot 
inventaarioista.

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 296
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi.
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle.
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi.
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle.
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.
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Or. it

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa verrataan virheellisesti jalostusalaa sähköntuotantoalaan. Tämä ei 
mitenkään ole hyväksyttävissä.

.

Tarkistus 297
János Áder

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi. 
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi. 
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.

Or. en

Tarkistus 298
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 299
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
energian jakelijat asettavat etusijalle 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetun uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian.

Or. en

Tarkistus 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat sallia verkossa 
siirrettävän ja jaeltavan energian osalta 
sellaiset järjestelmien ja tariffirakenteiden 
osat, joilla on sosiaalinen tavoite, 
edellyttäen, että siirto- ja 
jakelujärjestelmään kohdistuvat 
häiriövaikutukset pidetään 
mahdollisimman vähäisinä eivätkä 
tällaiset vaikutukset ole suhteettomia 
sosiaaliseen tavoitteeseen nähden.

Poistetaan.

Or. pl
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Tarkistus 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää.

Or. pl

Tarkistus 302
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 303
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 305
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets. This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants. In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level. Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

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

Tarkistus 306
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 7 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on teknisen pätevyyden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden korkean 
tason saavuttamiseksi varmistettava, että 1 
päivään tammikuuta 2014 mennessä 
energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 

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

energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden tarjoajien, mukaan lukien 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjen rakennusosien 
asentajat, käyttöön asetetaan
pätevyysjärjestelmiä. Jäsenvaltiot 
tarkastelevat, kattavatko niiden omat 
koulutus- ja 
uudelleenkoulutusjärjestelmät vaaditun 
tietouden.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 308
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 310
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

järjestelmien vertaamiseksi ja 
tunnustamiseksi.

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 311
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Tiedotus ja koulutus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saatavissa olevista 
energiatehokkuusjärjestelmistä ja 
taloudellisista ja oikeudellisista puitteista 
tiedotetaan avoimesti ja tietoa levitetään 
laajalti ja aktiivisesti kaikille kuluttajille, 
rakentajille, arkkitehdeille, insinööreille, 
ympäristötarkastajille ja rakennusosien, 
sellaisina kuin ne on määritetty 
direktiivissä 2010/31/EU, asentajille. 
Niiden on varmistettava, että pankeille ja 
muille rahoituslaitoksille ilmoitetaan 
mahdollisuuksista osallistua 
energiatehokkuuden parantamistoimien 
rahoittamiseen, myös luomalla julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä 
kumppanuuksia.
2. Jäsenvaltioiden on luotava 
asianmukaiset edellytykset ja 
kannustimet, jotta markkinatoimijat 
voivat tarjota loppukäyttäjille riittävää ja 
kohdennettua tiedotusta ja neuvontaa 
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energiatehokkuudesta.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
älykkäistä mittausjärjestelmistä saadaan 
yksityiskohtaista tietoa neuvonnan 
perustaksi. 
4. Jäsenvaltioiden on yhdessä 
sidosryhmien kanssa, mukaan lukien 
alue- ja paikallisviranomaiset, kehitettävä 
sopivia tiedotukseen, tietoisuuden 
lisäämiseen ja koulutukseen tarkoitettuja 
ohjelmia, jotta kansalaisille voidaan 
tiedottaa energiatehokkuustoimien avulla 
saavutettavista eduista ja niihin liittyvistä 
käytännön seikoista.
5. Komissio huolehtii siitä, että 
jäsenvaltiot vaihtavat keskenään tietoja 
parhaista energiansäästökäytännöistä ja 
levittävät niitä laajalti.

Or. en

Tarkistus 312
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Tiedotus ja koulutus

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

Or. en

Perustelu

Tiedotus ja koulutus on energiatehokkuuden kannalta ratkaisevan tärkeää. Jäsenvaltioilla ei 
saisi olla mahdollisuutta välttää vastuutaan tällä alalla. On tärkeää, että jäsenvaltiot laativat 
konkreettisia suunnitelmia siitä, kuinka ne saavuttavat energiatehokkuustavoitteensa.

Tarkistus 313
Richard Seeber
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
energiapalvelumarkkinoita ja pienten ja 
keskisuurten yritysten pääsyä näille 
markkinoille

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
energiapalvelumarkkinoita ja pienten ja 
keskisuurten yritysten pääsyä näille 
markkinoille

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 314
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

e a) vaatimalla, että viranomaiset 
harkitsevat energiatehokkuutta koskevan 
sopimuksen käyttöä rakennuksia 
saneeratessaan;

Or. en

Tarkistus 315
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 316
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

e a) tukemalla taloudellisesti 
pienituloisten kotitalouksien 
energiapalveluja;

Or. de

Tarkistus 317
Peter Liese, Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 318
Sabine Wils
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Jäsenvaltioiden olisi luotava sellaisia 
tukiohjelmia, että rakennusten 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden kustannukset eivät tulisi 
pienituloisten vuokralaisten 
maksettaviksi.

Or. de

Tarkistus 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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



PE475.852v02-00 76/135 AM\882705FI.doc

FI

Tarkistus 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

b b) kustannuksia vastaamattomista 
säännellyistä hinnoista luopuminen. 

Or. en

Tarkistus 321
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

b a ) pienimuotoisten energiaa tuottavien 
laitteiden hankintaa, asennusta, 
hyväksyntää ja verkkoon liittämistä 
koskevat oikeudelliset ja säätelylliset 
säännökset ja hallinnolliset käytännöt, 
jotta voidaan varmistaa, että ei luoda 
esteitä kotitalouksien mikrotekniikan 
käytölle.

Or. en

Tarkistus 322
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta esteiden 
arvioinnista ja toimenpiteistä on 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta esteiden 
arvioinnista ja toimenpiteistä olisi 
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ilmoitettava komissiolle 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa ensimmäisessä 
täydentävässä kertomuksessa.

ilmoitettava komissiolle 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa ensimmäisessä 
täydentävässä kertomuksessa.

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 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukainen delegoitu säädös 6 
artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmästä.

Poistetaan.

Or. fi

Perustelu

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

Tarkistus 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Rahastot

1. Jäsenvaltioiden on perustettava yksi tai 
useampia rahastoja, joista tuetaan 
energiatehokkuutta parantavien 
ohjelmien ja toimien tarjoamista ja joilla 
edistetään energiatehokkuustoimien 
markkinoiden kehittämistä ja tarjotaan 
teknistä tukea, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 107 
ja 108 artiklan soveltamista. Tällaisia 
toimia voivat olla energiakatselmusten ja 
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energiansäästöä tukevien 
rahoitusvälineiden edistäminen ja 
erityisesti pienituloisten kotitalouksien 
perusteellisten rakennussaneerausten 
tukeminen. Rahastoon voi muiden 
lähteiden lisäksi sisältyä 
päästökauppajärjestelmän 
huutokaupoista saatavia tuloja, rakenne-
ja koheesiorahastojen varoja ja tämän 
direktiivin 6 artiklassa tarkoitetusta 
velvoitejärjestelmästä mahdollisesti 
saatua rahoitustukea.
2. Rahastoja on käytettävä yksityisten 
investointien houkutteluun 
energiatehokkuusalalle lainatakuiden ja 
muiden rahoitusjärjestelyjen avulla.
3. Kun varoilla tuetaan 
energiatehokkuutta parantavien toimien 
tarjoamista, varojen saaminen edellyttää 
tosiasiallista energiansäästöä tai 
energiatehokkuuden parantumista. Tämä 
on todistettava asianmukaisesti 
esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuustodistuksin tai 
tuotteiden energiamerkinnöin.
4. Rahastoista annetaan myös teknistä 
tukea kolmansille, kuten kuluttajille, 
pienille ja keskisuurille yrityksille sekä 
muille investoijille. jotta voidaan tukea 
laadukkaiden energiatehokkuusohjelmien 
ja -toimien markkinaosuutta.
5. Varat voidaan kytkeä määrättyihin 
elimiin tai ohjelmiin, jotka auttavat 
kohdentamaan rahat asianmukaisiin 
hankkeisiin ja toteuttamaan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettua toimintaa. 

Or. en

Perustelu

Tarvitaan taloudellisia ja teknisiä tukivälineitä, jotta voidaan poistaa olemassa olevat esteet, 
joka estävät energiatehokkuustoimien toteuttamista markkinoilla.
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Tarkistus 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 328
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 

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

kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä 
liitteessä XIV olevan 1 kohdan mukaisesti.
Joka toinen vuosi kansallisiin 
kertomuksiin on sisällytettävä liitteessä 
XIV olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja 
täydentäviä tietoja.

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 329
Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 2. Jäsenvaltioiden on toimitettava
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huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan
saavuttaa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
kansalliset energiatehokkuustavoitteet.
Kertomuksissa on esitettävä ajan tasalle 
saatetut arviot odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla.

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
komissiolle kansallinen 
energiatehokkuussuunnitelma, jossa
kuvataan, miten jäsenvaltiot aikovat
saavuttaa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
kansalliset energiatehokkuustavoitteet.
Komissio arvioi näitä suunnitelmia ja voi 
hylätä ne tai ehdottaa niihin muutoksia. 
Jäsenvaltioiden on joka toinen vuosi 
toimitettava komissiolle kertomus 
kansallisen 
energiatehokkuussuunnitelmansa 
täytäntöönpanosta. Kertomuksissa on 
esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla. Komissio laatii 
viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2013 
mallin, joka toimii ohjeena täydentävien 
kertomusten laatimiselle. Malli 
hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla neuvoa-antavalla 
menettelyllä. Täydentäviin kertomuksiin 
on joka tapauksessa sisällyttävä liitteessä 
XIV määritellyt tiedot. Kansallista 
energiatehokkuussuunnitelmaa 
laatiessaan jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon kustannustehokkaat 
energiatehokkuustoimenpiteet ja 
hiilivuodon riski.
Kansallista energiatehokkuutta koskevaa 
toimintasuunnitelmaa laatiessaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
edistetään kansallisen tason systeemistä 
tarkastelutapaa esimerkiksi valaistuksen 
suhteen, jotta kannustetaan käyttämään 
sellaisia lisämahdollisuuksia energian 
säästämiseen, jotka eivät tule esille 
yksittäisiä tuotteita tarkastellessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu lausuntoluonnoksessa esitettyyn tarkistukseen 15. Tässä tarkistuksessa 
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esitetään lisäksi systeemisen tarkastelutavan käyttöä, koska se tarjoaa valtavaa 
säästöpotentiaalia verrattuna yksittäisten tuotteiden tarkasteluun. Esimerkiksi tehokkaisiin 
valaistusjärjestelmiin kuuluu läsnäolotunnistimien käyttö, päivänvaloon mukauttaminen ja 
tehokas valolähteiden käyttö.

Tarkistus 331
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
kansalliset energiatehokkuustavoitteet ja 
panna täytäntöön 3 a artiklassa 
tarkoitetut tavoitteet. Kertomuksissa on 
esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 332
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta



PE475.852v02-00 84/135 AM\882705FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä komissiolle 
kansallinen 
energiatehokkuussuunnitelma, jossa
kuvataan, miten jäsenvaltiot aikovat 
saavuttaa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet. Näihin 
suunnitelmiin on sisällyttävä kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla
toteutetut tai suunnitellut toimet
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Komissio arvioi kansalliset 
energiatehokkuussuunnitelmat, jotka
voidaan hylätä, jos niissä määritellyt 
toimet eivät ole riittäviä kansallisen 
energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi.

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 333
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Suurelle hiilivuodon riskille alttiiden toimialojen ei pitäisi olla suoraan tämän direktiivin 
kohteena. Jos jäsenvaltiot myöhemmin asettavat tavoitteita näille toimialoille, tavoitteet tulisi 
asettaa ainoastaan suhteellisina eli tuotettua yksikköä kohti.

Tarkistus 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Suurelle hiilivuodon riskille alttiiden toimialojen ei pitäisi olla suoraan tämän direktiivin 
kohteena. Jos jäsenvaltiot myöhemmin asettavat tavoitteita näille toimialoille, tavoitteet tulisi 
asettaa ainoastaan suhteellisina eli tuotettua yksikköä kohti.
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Amendment 335
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 336
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 337
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on 
sisällyttävä arviointi sellaisten olemassa 
olevien ja uusien laitosten 
energiatehokkuustasoista, joissa 
harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen 
huomioon direktiivin 2010/75/EU ja 
direktiivin 2008/1/EY nojalla määritetty 
paras käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa 
vaatimuksia näiden laitosten 
saavuttamien energiatehokkuustasojen 
parantamiseksi tai suosittaa, että tällaisen 
tekniikan käyttö asetetaan 
tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, kun 

Poistetaan.
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lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.
Komissio seuraa myös tämän direktiivin 
täytäntöönpanon vaikutusta direktiiviin 
2003/87/EY, direktiiviin 2009/28/EY ja 
direktiiviin 2010/31/EU.

Or. it

Perustelu

Olisi vältettävä päällekkäisyyttä muiden voimassa olevien direktiivien kanssa, jotta voidaan 
varmistaa, että nykyiset energia- ja ympäristöpolitiikat ovat keskenään johdonmukaisia. 
Lisäksi direktiiviehdotuksessa verrataan virheellisesti jalostusalaa sähköntuotantoalaan. 
Tämä ei mitenkään ole hyväksyttävissä.

Tarkistus 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on 
sisällyttävä arviointi sellaisten olemassa 
olevien ja uusien laitosten 
energiatehokkuustasoista, joissa 
harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen 
huomioon direktiivin 2010/75/EU ja 
direktiivin 2008/1/EY nojalla määritetty 
paras käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa 
vaatimuksia näiden laitosten 
saavuttamien energiatehokkuustasojen 

Poistetaan.
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parantamiseksi tai suosittaa, että tällaisen 
tekniikan käyttö asetetaan 
tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, kun 
lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

Or. en

Perustelu

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

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

Tarkistus 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen huomioon 
direktiivin 2010/75/EU ja direktiivin 
2008/1/EY nojalla määritetty paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen huomioon 
direktiivin 2010/75/EU ja direktiivin 
2008/1/EY nojalla määritetty paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
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energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa vaatimuksia 
näiden laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, 
kun lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2015 vaatimuksia 
näiden laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, 
kun lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen tai 
saatetaan ajan tasalle.

Or. en

Perustelu

Noin 65 prosenttia normaaliin hiili- tai ydinvoimalaan menevästä primäärienergiasta 
menetetään hukkalämpönä. Vähimmäistehokkuusvaatimusten asettaminen energiatuotannolle 
voisi vastata yhtä kuudesosaa vuodeksi 2020 asetetusta 20 prosentin tavoitteesta.

Tarkistus 340
János Áder

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen 
huomioon direktiivin 2010/75/EU ja 
direktiivin 2008/1/EY nojalla määritetty 
paras käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW, ottaen huomioon 
direktiivin 2010/75/EU ja direktiivin 
2008/1/EY nojalla määritetty paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa vaatimuksia 
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komissio ehdottaa tarvittaessa vaatimuksia 
näiden laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, 
kun lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

näiden laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, 
kun lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

Or. en

Tarkistus 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

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

Tarkistus 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

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

Tarkistus 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio antaa viimeistään kuusi 
kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta asetuksen direktiivin 
2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun asetuksen muuttamisesta 
päästöoikeuksien siirtämiseksi sivuun, 
jotta voidaan palauttaa sen 
vaikutustenarvioinnin mukainen 
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niukkuus, jonka perusteella 
lainsäädännöstä sovittiin, ja täyttää näin 
alkuperäinen tavoite luoda kannustimia 
investoida vähähiiliseen tekniikkaan ja 
energiatehokkuustoimiin ja ehdottaa sen 
jälkeen lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävää säädöstä näiden 
päästöoikeuksien poistamiseksi. 

Or. en

Perustelu

Päästökauppajärjestelmä on tärkein väline, jolla vähennetään teollisuuden päästöjä ja 
edistetään investointeja vähähiiliseen tekniikkaan. Päästökauppajärjestelmän mukaisten 
päästöoikeuksien ylimäärä on kuitenkin merkinnyt sitä, että järjestelmä ei ole pystynyt 
antamaa tarvittavaa kimmoketta investoinneille. Päästöoikeuksien ylimäärästä olisi päästävä 
eroon, jotta voidaan luoda niukkuutta ja palauttaa hintamekanismi.

Tarkistus 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Komissio ehdottaa ennen vuoden 
2013 loppua lainsäädäntöä, jolla 
muutetaan vuodesta 2020 alkaen 
1,74 prosentin vuotuista lineaarista 
vähennysvaatimusta arvoon, joka on 
riittävä vuodeksi 2050 asetetun 
hiilidioksidin vähennystavoitteen 
mukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Päästöoikeuksien ylimäärän vuoksi päästökauppajärjestelmällä ei ole pystytty luomaan 
tarvittavia kannustimia investoida vähähiiliseen tekniikkaan. Päästöoikeuksien ylärajaa olisi 
laskettava, jotta vuodeksi 2050 asetetut hiilidioksidin vähennystavoitteet voidaan saavuttaa, 
koska päästökauppajärjestelmä on tärkein tapa vähentää päästöjä. On tärkeää ilmoittaa 
yrityksille etukäteen tällaisesta muutoksesta, jotta ne voivat suunnitella investointejaan. 
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Tarkistus 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 347
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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 348
Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 349
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

7. Komissio esittää 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa ehdotuksia 
lisätoimenpiteiksi. Arvion on perustuttava 
myös 1 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen 
vuotuisen kertomuksen arviointiin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 350
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 6 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
säästöasteen muuttaminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 351
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 6 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
säästöasteen muuttaminen;

Poistetaan.

Or. it
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Perustelu

(Katso 6 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 352
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2018 mennessä jäsenvaltioiden edistymistä 
15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyllisten ja muiden esteiden 
poistamisessa. Arvioinnin johdosta 
annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

9. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2018 mennessä jäsenvaltioiden edistymistä 
15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyllisten ja muiden esteiden 
poistamisessa; arvioinnin johdosta 
annetaan tarvittaessa suosituksia.

Or. it

Tarkistus 353
Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 10 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ehdottaa ajanjaksolla 2013–
2020 huutokaupattavien EU:n 
päästökauppajärjestelmän mukaisten 
päästöoikeuksien suhteen, että tarvittava 
määrä oikeuksia siirretään sivuun, jotta 
luodaan kannustimia energiatehokkuutta 
parantavien lisätoimien toteuttamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils
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Ehdotus direktiiviksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite -I (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite -I (uusi)
Kansalliset energiansäästötavoitteet

Jäsenvaltio
Primäärienergian kulutus Mtoe

2007
-20 % vuonna 2020
Belgia
50,2
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40,2
Bulgaria
19,3
15,4
Tšekin tasavalta
43,6
34,9
Tanska
20,2
16,2
Saksa
314,9
251,9
Viro
5,9
4,7
Irlanti
15,8
12,6
Kreikka
32,6
26,1
Espanja
138,9
111,1
Ranska
254,8
203,8
Italia
173,3
138,6
Kypros
2,7
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2,2
Latvia
4,7
3,8
Liettua
7,8
6,2
Luxemburg
4,6
3,7
Unkari
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Alankomaat
70,3
56,2
Itävalta
32,0
25,6
Puola
93,1
74,5
Portugali
23,8
19,0
Romania
37,5
30,0
Slovenia
7,0
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5,6
Slovakian tasavalta
16,8
13,4
Suomi
36,2
29,0
Ruotsi
48,1
38,5
Yhdistynyt kuningaskunta
212,2
169,8
EU-27
1691,9
1353,5

Or. en

Tarkistus 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Liite -I a (uusi)
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Komission teksti

Tarkistus

LIITE -I

LIITE -I
Kansalliset energiansäästötavoitteet
A. Kansallinen energiansäästötavoite 
2020 (primäärienergia)

Energiansäästön 
vähimmäistavoite 
– Vähennys 
primäärienergian 
kulutuksessa 2020 
(Mtoe) 

Energiansäästön 
vähimmäistavoite 
– Vähennys 
primäärienergian 
kulutuksessa 2025 
(Mtoe) 

Energiansäästön 
vähimmäistavoite 
– Vähennys 
primäärienergian 
kulutuksessa 2030 
(Mtoe) 

Belgia tbd tbd tbd
Bulgaria tbd tbd tbd
Tšekin tasavalta tbd tbd tbd
Tanska tbd tbd tbd
Saksa tbd tbd tbd
Viro tbd tbd tbd
Irlanti tbd tbd tbd
Kreikka tbd tbd tbd
Espanja tbd tbd tbd
Ranska tbd tbd tbd
Italia tbd tbd tbd
Kypros tbd tbd tbd
Latvia tbd tbd tbd
Liettua tbd tbd tbd
Luxemburg tbd tbd tbd
Unkari tbd tbd tbd
Malta tbd tbd tbd
Alankomaat tbd tbd tbd
Itävalta tbd tbd tbd
Puola tbd tbd tbd
Portugali tbd tbd tbd
Romania tbd tbd tbd
Slovenia tbd tbd tbd
Slovakian tasavalta tbd tbd tbd
Suomi tbd tbd tbd
Ruotsi tbd tbd tbd
Yhdistynyt 
kuningaskunta

tbd tbd tbd

EU 368 tbd tbd
"tbd" tarkoittaa "määritellään myöhemmin"
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Or. en

Tarkistus 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 

laskentamenetelmä
Kansallisia energiatehokkuustavoitteita 
asettaessaan jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon jäljempänä vahvistettu 
menetelmä. Vuoden 2020 
primäärienergian kulutusennuste 
perustuu PRIMES-malliin vuodelta 2007.
Menetelmä: PRIMES 2007 -mallin 
mukaiset vuotta 2020 koskevat ennusteet 
Mtoe:ina – 25 prosentin säästö
Voidaan soveltaa seuraavia 
korjauskertoimia: Absoluuttisin luvuin 
ilmaistu vähennystavoite, joka on 
määritelty suhteessa primäärienergian 
kulutustasoon vuonna 2007,
– ei saa olla yli 8 prosenttia niiden 
yhdeksän EU-maan osalta, joilla on 
pienimmät reaaliset kotitalouskohtaiset 
tulot (L9),
– ei saa olla yli 12 prosenttia niiden 
15 maan osalta, jotka ovat oikeutettuja 
saamaan tukea koheesiorahastosta (C15),
– ei saa olla yli 25 prosenttia minkään 
maan osalta,
– ei saa olla alle 8 prosenttia minkään 
sellaisen maan osalta, joka ei ole 
oikeutettu saamaan tukea 
koheesiorahastosta (EU27, josta 
vähennetään C15),
– on oltava vähintään 5 prosenttia 
kaikkien sellaisten maiden osalta, jotka 
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ovat oikeutettuja saamaan tukea 
koheesiorahastosta (C15) – ei saa olla yli 
5 prosentin absoluuttinen kasvu 
energiankulutuksessa.

Or. en

Perustelu

Asetettaessa kansallisia ohjeellisia tavoitteita on otettava huomioon normaalitilanne. 
Jäsenvaltiolle, jossa on alhainen elintaso ja suuri talouskasvu, on asetettava vähemmän 
kunnianhimoinen tavoite, koska on esimerkiksi kunnioitettava ihmisten toivetta saada asua 
omistusasunnossa. Tämä otetaan huomioon komission PRIMES-mallissa. Toisaalta PRIMES-
malliin liittyy joitakin ylilyöntejä, jotka koskevat vain muutamia maita. Sen vuoksi on 
määritettävä korjauskerroin, jossa otetaan huomioon taloudellinen tilanne.

Tarkistus 358
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite I a
Kansallisten 

energiatehokkuustavoitteiden 
laskentamenetelmä

Kansallisia energiatehokkuustavoitteita 
ehdottaessaan komission on käytettävä 
vuoden 2020 primäärienergian 
kulutusennustetta. joka perustuu 
PRIMES-malliin vuodelta 2007. 
Sovelletaan seuraava menetelmää:
PRIMES 2007 -mallin mukaiset vuotta 
2020 koskevat ennusteet Mtoe:ina –
20 prosentin säästö
Absoluuttisin luvuin ilmaistuihin 
vähennystavoitteisiin, jotka on määritelty 
suhteessa primäärienergian 
kulutustasoon vuonna 2007, sisältyvät 
seuraavia ryhmiä koskevat 
korjauskertoimet:
– suurin sallittu vähennys niiden 
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yhdeksän EU-maan osalta, joilla on 
pienimmät reaaliset kotitalouskohtaiset 
tulot (L9[1]),
– suurin sallittu vähennys niiden 15 maan 
osalta, jotka ovat oikeutettuja saamaan 
tukea koheesiorahastosta (C15),
– kaikkia maita koskeva suurin sallittu 
vähennys,
– pienin sallittu vähennys sellaisen maan 
osalta, joka ei ole oikeutettu saamaan 
tukea koheesiorahastosta (EU27, josta 
vähennetään C15[2]),
– pienin sallittu vähennys kaikkien 
sellaisten maiden osalta, jotka ovat 
oikeutettuja saamaan tukea 
koheesiorahastosta (C15),
– energiankulutuksen absoluuttisen 
kasvun suurin sallittu määrä.
_________________
[1] L9-maat: Bulgaria, Romania,
Latvia, Puola, Viro, Unkari, Liettua, 
Slovakia ja Tšekin tasavalta, katso 
Eurostatin Statistics in Focus, 16/2011.
[2] C15-maat: L9-maat ja Slovenia, 
Portugali, Malta, Kreikka, Kypros ja 
Espanja.

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 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite I a (uusi)
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Or. en

LIITE -I

LIITE -I
Kansalliset energiansäästötavoitteet
A. Kansallinen energiansäästötavoite 
2020 (primäärienergia)

Energiansäästön 
vähimmäistavoite 
– Vähennys 
primäärienergian 
kulutuksessa 2020 
(Mtoe) 

Energiansäästön 
vähimmäistavoite 
– Vähennys 
primäärienergian 
kulutuksessa 2025 
(Mtoe) 

Energiansäästön 
vähimmäistavoite 
– Vähennys 
primäärienergian 
kulutuksessa 2030 
(Mtoe) 

Belgia tbd tbd tbd
Bulgaria tbd tbd tbd
Tšekin tasavalta tbd tbd tbd
Tanska tbd tbd tbd
Saksa tbd tbd tbd
Viro tbd tbd tbd
Irlanti tbd tbd tbd
Kreikka tbd tbd tbd
Espanja tbd tbd tbd
Ranska tbd tbd tbd
Italia tbd tbd tbd
Kypros tbd tbd tbd
Latvia tbd tbd tbd
Liettua tbd tbd tbd
Luxemburg tbd tbd tbd
Unkari tbd tbd tbd
Malta tbd tbd tbd
Alankomaat tbd tbd tbd
Itävalta tbd tbd tbd
Puola tbd tbd tbd
Portugali tbd tbd tbd
Romania tbd tbd tbd
Slovenia tbd tbd tbd
Slovakian tasavalta tbd tbd tbd
Suomi tbd tbd tbd
Ruotsi tbd tbd tbd
Yhdistynyt 
kuningaskunta

tbd tbd tbd

EU 368 tbd tbd
"tbd" tarkoittaa "määritellään myöhemmin"
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Tarkistus 360
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite III

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.
__________________
40 EUVL L 342, 22.12.2009, s. 46.

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 361
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on otettava 
asianmukaisesti huomioon seuraavat 
suuntaviivat:

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy jäljempänä esitettyyn 5 artiklaa koskevaan tarkistukseen. Julkisissa 
hankinnoissa on voitava ottaa huomioon energiatehokkuuden lisäksi muitakin tekijöitä, jotta 
valintakriteereitä voidaan painottaa asianmukaisesti yksittäistapauksissa.
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Tarkistus 362
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy jäljempänä esitettyyn 5 artiklaa koskevaan tarkistukseen. Julkisissa 
hankinnoissa on voitava ottaa huomioon energiatehokkuuden lisäksi muitakin tekijöitä, jotta 
valintakriteereitä voidaan painottaa asianmukaisesti yksittäistapauksissa.

Tarkistus 363
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 364
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos a alakohdan soveltamisalaan 
kuulumaton tuote kuuluu sellaisen 
direktiivin 2009/125/EY nojalla annetun 
täytäntöönpanotoimenpiteen 
soveltamisalaan, joka on annettu tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen, 
hankittava ainoastaan tuotteita, jotka 
vastaavat täytäntöönpanotoimenpiteessä 
määriteltyjä energiatehokkuuden 
viitearvoja;

b) jos a alakohdan soveltamisalaan 
kuulumaton tuote kuuluu sellaisen 
direktiivin 2009/125/EY nojalla annetun 
täytäntöönpanotoimenpiteen 
soveltamisalaan, joka on annettu tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen, julkisten 
elinten olisi hankittava ainoastaan tuotteita, 
jotka vastaavat 
täytäntöönpanotoimenpiteessä määriteltyjä 
energiatehokkuuden viitearvoja;

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy jäljempänä esitettyyn 5 artiklaa koskevaan tarkistukseen. Julkisissa
hankinnoissa on voitava ottaa huomioon energiatehokkuuden lisäksi muitakin tekijöitä, jotta 
valintakriteereitä voidaan painottaa asianmukaisesti yksittäistapauksissa.

Tarkistus 365
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) hankittava neuvoston päätöksen 
[2006/1005/EY] soveltamisalaan kuuluvia 
toimistolaitteita, jotka ovat vähintään 
mainitun päätöksen liitteenä olevan 
sopimuksen liitteessä C lueteltuja 
energiatehokkuusvaatimuksia vastaavien 
vaatimusten mukaisia;

c) julkisten elinten olisi hankittava 
neuvoston päätöksen [2006/1005/EY] 
soveltamisalaan kuuluvia toimistolaitteita, 
jotka ovat vähintään mainitun päätöksen 
liitteenä olevan sopimuksen liitteessä C 
lueteltuja energiatehokkuusvaatimuksia 
vastaavien vaatimusten mukaisia;

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy jäljempänä esitettyyn 5 artiklaa koskevaan tarkistukseen. Julkisissa 
hankinnoissa on voitava ottaa huomioon energiatehokkuuden lisäksi muitakin tekijöitä, jotta 
valintakriteereitä voidaan painottaa asianmukaisesti yksittäistapauksissa.

Tarkistus 366
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hankittava ainoastaan renkaita, jotka 
kuuluvat asetuksessa (EY) N:o 
1222/200940 määriteltyyn korkeimpaan 
polttoainetaloudellisuusluokkaan. Tämä 
vaatimus ei estä julkisia elimiä 
hankkimasta korkeimpaan 
märkäpitoluokkaan tai 
vierintämeluluokkaan kuuluvia renkaita, 
jos se on perusteltua turvallisuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvistä syistä;

d) julkisten elinten olisi hankittava 
ainoastaan renkaita, jotka kuuluvat 
asetuksessa (EY) N:o 1222/200940 
määriteltyyn korkeimpaan 
polttoainetaloudellisuusluokkaan. Tämä 
vaatimus ei estä julkisia elimiä 
hankkimasta korkeimpaan 
märkäpitoluokkaan tai 
vierintämeluluokkaan kuuluvia renkaita, 
jos se on perusteltua turvallisuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvistä syistä;

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy jäljempänä esitettyyn 5 artiklaa koskevaan tarkistukseen. Julkisissa 
hankinnoissa on voitava ottaa huomioon energiatehokkuuden lisäksi muitakin tekijöitä, jotta 
valintakriteereitä voidaan painottaa asianmukaisesti yksittäistapauksissa.
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Tarkistus 367
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy jäljempänä esitettyyn 5 artiklaa koskevaan tarkistukseen. Julkisissa 
hankinnoissa on voitava ottaa huomioon energiatehokkuuden lisäksi muitakin tekijöitä, jotta 
valintakriteereitä voidaan painottaa asianmukaisesti yksittäistapauksissa.

Tarkistus 368
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 369
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ostavat tai vuokraavat ainoastaan 
rakennuksia, jotka täyttävät vähintään 4 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Näiden 
vaatimusten noudattaminen on 
varmennettava direktiivin 2010/31/EU 
11 artiklassa tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

f) julkisten elinten olisi ostettava tai 
vuokrattava ainoastaan rakennuksia, jotka 
täyttävät vähintään 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Näiden 
vaatimusten noudattaminen on 
varmennettava direktiivin 2010/31/EU 
11 artiklassa tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy jäljempänä esitettyyn 5 artiklaa koskevaan tarkistukseen. Julkisissa 
hankinnoissa on voitava ottaa huomioon energiatehokkuuden lisäksi muitakin tekijöitä, jotta 
valintakriteereitä voidaan painottaa asianmukaisesti yksittäistapauksissa.

Tarkistus 370
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 371
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – osa 4 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden vaikutusaika:
– Rakennuksen sisäisen verkon eristys: 
20 vuotta
– Rakennuksen sisäisen verkon puhdistus 
ja tasapainotus: 10 vuotta
– Sisäisen verkon sääntöjen optimointi: 
20 vuotta

Or. en

Tarkistus 372
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – osa 1 – 1.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.2 a. Tietojen ilmoittamista koskevat 
vaatimukset
Älykkäiden mittareiden käyttöönotosta 
kansallisesti vastaavien energian 
vähittäismyyntiyritysten ja 
energiapalvelujen tarjoajien on vuosittain 
ilmoitettava kansallisille 
sääntelyviranomaisille seuraavat kootut 
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tiedot:
a) käyttöönoton kokonaiskustannukset 
kuluneena vuonna ja keskimääräiset 
kustannukset kotitaloutta kohti;
b) käyttöönoton kustannusennuste 
seuraavaksi vuodeksi ohjelmaa ja 
kotitaloutta kohti;
c) niiden asiakasryhmien erittely, joille 
mittari on asennettu (esimerkiksi 
ennakkomaksu);
d) maantieteelliset alueet, joilla mittareita 
on asennettu;
e) asennusten mahdollinen suorittaminen 
erityiskokeilujen ja -hankkeiden tai 
paikallisten erityishankkeiden osana;
f) tieto siitä, oliko kyseessä kaasu-, sähkö 
- vai kaksikäyttöasiakas;
g) omien näyttöjen käytön osuus;
h) mahdollinen kiinnostus 
energiatehokkuusneuvontaan;
i) mahdollinen myyntitoiminta 
asennuskohteessa tai asennuksen jälkeen;
j) asiakaspalaute, joka parhaassa 
tapauksessa on riippumattomasti 
arvioitua. 

Or. en

Perustelu

Nämä tiedot ovat tarpeen, jotta voidaan seurata käyttöönotto-ohjelmaa ja sitä, onko 
kehitteillä minkäänlaista foorumia kuluttajien etujen käsittelemiseksi. Alakohdat h, i ja j ovat 
tarpeen, jotta voidaan seurata kuluttajien kiinnostusta ja tapoja parantaa energiatehokkuutta 
ja sitä, käyttävätkö energiayhtiöt käyttöönottoa tilaisuutena myydä muita tuotteita.

Tarkistus 373
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – osa 2 – 2.1 kohta – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella, jos 
lämpöenergiamittarit on asennettu.

Or. pl

Tarkistus 374
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Energialaskun on oltava ymmärrettävä, jotta kuluttajat pystyvät muuttamaan energian 
kulutustaan. Kuluttajaryhmien yhteydessä komissio on kehittänyt energialaskun mallin, joka 
sisältää edellä mainitun yhteenvetolaatikon. Näin kuluttajat voisivat yhdellä silmäyksellä 
saada selvää laskustaan.
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Tarkistus 375
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

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 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin kansallisiin lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmiin on sisällyttävä

1. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin kansallisiin lämmitys- ja 
jäähdytyskarttoihin on sisällyttävä

Or. fi

Tarkistus 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tehokkaan yhteistuotannon 
lisäämismahdollisuuksien määrittely, 

e) tehokkaan yhteistuotannon 
lisäämismahdollisuuksien määrittely, 



AM\882705FI.doc 117/135 PE475.852v02-00

FI

mukaan lukien lisäys, joka voidaan 
toteuttaa olemassa olevia tuotanto- ja 
teollisuuslaitoksia tai muita hukkalämpöä 
tuottavia laitoksia uudistamalla ja uusia
rakentamalla;

mukaan lukien lisäys, joka voidaan 
toteuttaa uusia tuotanto- ja 
teollisuuslaitoksia tai muita hukkalämpöä 
tuottavia laitoksia rakentamalla;

Or. fi

Tarkistus 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) arvio säästettävästä primäärienergiasta; h) arvio säästettävästä primääri- tai 
loppuenergiasta;

Or. fi

Tarkistus 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mikäli se on tarkoituksenmukaista, 
suunnitelma voi koostua yhteen kootuista 
alueellisista tai paikallisista suunnitelmista.

2. Mikäli se on tarkoituksenmukaista, 
lämmitys- ja jäähdytyskartta voi koostua 
yhteen kootuista alueellisista tai 
paikallisista suunnitelmista.

Or. fi

Tarkistus 380
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta



PE475.852v02-00 118/135 AM\882705FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupunkien aluesuunnitelmia 
laadittaessa on varmistettava, että

Poistetaan.

a) uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat 
ja hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset sijoitetaan paikkoihin, 
joissa suurin mahdollinen osa saatavilla 
olevasta hukkalämmöstä otetaan talteen 
olemassa olevan tai ennustetun lämmitys-
ja jäähdytyskysynnän tyydyttämiseksi;
b) uudet asuinalueet tai uudet 
teollisuuslaitokset, jotka kuluttavat 
lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
sijoitetaan paikoille, joissa suurin 
mahdollinen osa niiden lämmöntarpeesta 
täytetään kansallisessa lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmassa määritellyllä 
saatavissa olevalla hukkalämmöllä. Jotta 
voidaan varmistaa, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysyntä ja tarjonta vastaavat 
mahdollisimman hyvin toisiaan, 
aluesuunnitelmissa on suosittava useiden 
teollisuuslaitosten keskittämistä samalle 
alueelle;
c) sähköä tuottavat lämpövoimalat, 
hukkalämpöä tuottavat teollisuuslaitokset, 
jätteenpolttolaitokset ja muut laitokset, 
joissa jätteistä tuotetaan energiaa, on 
liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon;
d) asuinalueet ja teollisuuslaitokset, jotka 
kuluttavat lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
on liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon.

Or. de

Perustelu

Tämä säännökset puuttuvat merkittävästi jäsenvaltioiden kaavoitukseen, minkä vuoksi esitetty 
oikeusperusta (SEUT-sopimuksen 194 artiklan 2 kohta) ei kata niitä, vaan oikeusperustana 
tulisi olla SEUT-sopimuksen 192 artiklan 2 kohdan b alakohta, jota sovellettaessa 
edellytetään neuvoston yksimielistä päätöstä.
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Tarkistus 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat ja 
hukkalämpöä tuottavat teollisuuslaitokset 
sijoitetaan paikkoihin, joissa suurin 
mahdollinen osa saatavilla olevasta 
hukkalämmöstä otetaan talteen olemassa 
olevan tai ennustetun lämmitys- ja 
jäähdytyskysynnän tyydyttämiseksi;

a) uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat ja 
hukkalämpöä tuottavat teollisuuslaitokset 
pyritään sijoittamaan paikkoihin, joissa 
suurin mahdollinen osa saatavilla olevasta 
hukkalämmöstä otetaan talteen olemassa 
olevan tai ennustetun lämmitys- ja 
jäähdytyskysynnän tyydyttämiseksi;

Or. fi

Tarkistus 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi
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Tarkistus 383
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 384
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 386
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

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 387
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Sähköä tuottavien lämpövoimaloiden ja 
teollisuuslaitosten sijoittelua koskevat 

Kustannus-hyötyanalyysi
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suuntaviivat
[täydennetään myöhemmin]

Or. en

Tarkistus 388
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin 10 artikla 3 ja 6 
kohdassa tarkoitettujen sähköä tuottavien 
lämpövoimaloiden sijoittelu

Poistetaan.

Kun sarakkeessa C mainittua 
kapasiteettia vastaava lämmön 
kysyntäpiste on olemassa tai on olemassa 
mahdollinen lämmön kysyntäpiste, 
voimala on sijoitettava sarakkeessa A 
annettua vastaavaa etäisyyttä lähemmäs. 
Mahdollinen lämmön kysyntäpiste 
määritellään pisteeksi, josta voidaan 
osoittaa, että sellainen voidaan 
kohtuudella luoda esimerkiksi 
rakentamalla kaukolämpöverkko. 
Esimerkiksi jos vakiomuotoisia 
arviointitekniikoita käyttäen voidaan 
osoittaa, että yli 15 MW/km2:n 
yhteenlaskettu lämpökuorma on 
olemassa, tämä katsotaan lämmön 
kysyntäpisteeksi. Tällaisen lämmön 
kysyntäpisteen kysyntäkapasiteetiksi 
katsotaan tällaisten yhteenliitettävien 
neliökilometrikohtaisten kuormien 
kokonaismäärä.
Etäisyys A ei ole suora viiva vaan reitti, 
josta rakennusalan asiantuntijat ovat 
vakiomuotoisia arviointitekniikoita kuten 
kustannuslaskentaa käyttäen katsoneet, 
että sitä pitkin on mahdollista rakentaa 
vaaditun kokoinen vettä johtava putki 
kohtuullisin kustannuksin. Tässä ei oteta 
huomioon sellaisia esteitä kuten 
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vuoristoja, kaupunkien keskustoja, 
vaikeita jokien tai meren ylityksiä jne.
A B C
Ehdotetun sähköntuotantolaitoksen ja 
lämmön kysyntäpisteen enimmäisetäisyys

Sähkövoimalan sähkökapasiteetti
Lämmön kysyntäpisteen arvioitu 

vuosikulutus
< 100 km > 1999* MWe > 
7500 TJ/vuosi
< 65 km >500 > 1875 TJ/vuosi
< 15 km > 20 MW > 50 
TJ/vuosi
* Uusi laitos toimii tyypillisesti 90 
prosentin kuormitusasteella.

Or. en

Tarkistus 389
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin 10 artiklan 8 
kohdassa tarkoitettujen hukkalämpöä 
tuottavien teollisuuslaitosten sijoittelu

Poistetaan.

A B C
Ehdotetun teollisuuslaitoksen ja lämmön 
kysyntäpisteen enimmäisetäisyys

Kapasiteetti Lämmön 
kysyntäpisteen arvioitu vuosikulutus
< 75 km > 75 MW
(60–70 %:n kuormitusasteella) > 
1600 TJ/vuosi

< 60 km > 50 MW 60 %:n 
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kuormitusasteella > 1000 TJ/vuosi
< 25 km > 50 MW
(kuormitusaste > 85 %) > 400 
TJ/vuosi
< 15 km > 20 MW > 100 
TJ/vuosi

Or. en

Tarkistus 390
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite IX

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

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 391
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite IX – b kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuun standardiyksikkönä on 1
MWh. Se koskee laitoksen rajalla 
mitattua ja verkkoon siirrettyä 
nettosähköntuotantoa.

Alkuperätakuun standardiyksikkönä on 1 
MWh. Se koskee bruttosähköntuotantoa.

Or. pl
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Tarkistus 392
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite X

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

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 393
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite X – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) nimiä sisältämätön luettelo kaasun ja 
öljyn jalostusta harjoittavista laitoksista, 
sisältäen jokaisesta laitoksesta seuraavat 
tiedot:

Poistetaan.

– laitoksen keskimääräinen vuotuinen 
energiapanos (MWth);
– laitoksen keskimääräinen vuotuinen 
energiatuotos (polttoaineseoksen 
energiasisältö, MWth);
– keskimääräinen vuotuinen raaka-aine;
– laitoksen tyyppi ja laitteistossa käytetty 
teknologia;
– suunniteltu hyötysuhde (teoreettinen);
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– käyttöönottopäivämäärä;
– viimeisimmän merkittävän uudistamisen 
ajankohta;
– keskimääräiset vuotuiset käyttötunnit;
– keskimääräinen vuotuinen 
nettohyötysuhde.

Or. it

(Tämä tarkistus on tarpeen 11 artiklaan tehtyjen muutosten vuoksi.)

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa verrataan virheellisesti jalostusalaa sähköntuotantoalaan. Tämä ei 
mitenkään ole hyväksyttävissä.

Tarkistus 394
János Áder

Ehdotus direktiiviksi
Liite X – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) nimiä sisältämätön luettelo kaasun ja 
öljyn jalostusta harjoittavista laitoksista, 
sisältäen jokaisesta laitoksesta seuraavat 
tiedot:

Poistetaan.

– laitoksen keskimääräinen vuotuinen 
energiapanos (MWth);
– laitoksen keskimääräinen vuotuinen 
energiatuotos (polttoaineseoksen 
energiasisältö, MWth);
– keskimääräinen vuotuinen raaka-aine;
– laitoksen tyyppi ja laitteistossa 
käytetty teknologia;
– suunniteltu hyötysuhde (teoreettinen);
– käyttöönottopäivämäärä;
– viimeisimmän merkittävän uudistamisen 
ajankohta;
– keskimääräiset vuotuiset käyttötunnit;
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– keskimääräinen vuotuinen 
nettohyötysuhde.

Or. en

Tarkistus 395
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkotariffien on vastattava tarkasti 
sähkön ja kustannusten säästöjä, joita 
verkoissa on saavutettu kysynnänhallinta-
ja kysynnänohjaustoimenpiteillä ja 
hajautetulla tuotannolla, mukaan lukien 
säästöt, joita on saatu alentamalla 
toimituskustannuksia ja 
verkkoinvestointien kustannuksia ja 
optimoimalla verkon toiminta.

1. Verkkotariffien olisi vastattava tarkasti 
sähkön ja kustannusten säästöjä, joita 
verkoissa on saavutettu kysynnänhallinta-
ja kysynnänohjaustoimenpiteillä ja 
hajautetulla tuotannolla, mukaan lukien 
säästöt, joita on saatu alentamalla 
toimituskustannuksia ja 
verkkoinvestointien kustannuksia ja 
optimoimalla verkon toiminta.

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 396
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 jakso – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Verkkosääntöjen ja -tariffien on
annettava verkonhaltijoille mahdollisuus 
tarjota järjestelmäpalveluja ja 

2. Verkkosääntöjen ja -tariffien on
kannustettava verkonhaltijoita 
edistämään järjestelmäpalveluja ja 
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järjestelmätariffeja 
kysynnänohjaustoimenpiteitä, kysynnän 
hallintaa ja hajautettua tuotantoa varten 
järjestäytyneillä sähkömarkkinoilla, 
erityisesti seuraavissa tarkoituksissa:

järjestelmätariffeja 
kysynnänohjaustoimenpiteitä, kysynnän 
hallintaa ja hajautettua tuotantoa varten 
järjestäytyneillä sähkömarkkinoilla
kohdekuluttajaryhmittäisten (asukkaat, 
kaupalliset toimijat, teollisuus) 
kustannus-hyötyvaikutusten mukaisesti. 
Järjestelmäpalveluihin sisältyvät:

Or. en

Tarkistus 397
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 398
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) energian varastointi. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Voi syntyä eturistiriita, jos verkonhaltijoiden sääntömääräiseen toimintaan sisällytetään 
sellaisia palveluja kuin energian varastointi. Olisi otettava käyttöön erityistoimenpiteitä, jotta 
ei edistettäisi verkonhaltijoiden energiatehokkuustoimia (kuten energian varastointi), koska 
tämä heikentäisi direktiivin 2009/72/EY mukaista eriyttämistä.

Tarkistus 399
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tätä kohtaa on lujitettava kysynnänohjauksen tärkeyden vuoksi. Lisäksi on tehtävä kustannus-
hyötyarviointeja, jotta voidaan varmistaa, että kysynnänohjauksen edistäminen ei vaikuta 
kielteisesti mihinkään kohderyhmään. Myös teollisia varastoja on korostettava.
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Tarkistus 400
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 401
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite XII – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden on Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden olisi

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 402
Vladko Todorov Panayotov



AM\882705FI.doc 131/135 PE475.852v02-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Julkisen sektorin energiatehokkuutta 
koskevien sopimusten vähimmäissisältö

Sopimuksen ala

Vähimmäissisältö: katselmus, ratkaisujen 
määrittely, toiminnot (toteuttaminen ja 
ylläpito), käyttäjien tietämys, tuloksista 
kertominen)
Valinnaisesti: työt, investointi, 
primäärienergian toimitus
Julkisen sektorin energiatehokkuutta 
koskevien sopimusten vähimmäissisältö

Or. en

Tarkistus 403
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Julkisen sektorin energiatehokkuutta
koskevien sopimusten vähimmäissisältö

Vähimmäissisältö, joka julkisen sektorin 
energiatehokkuutta koskevilla 
sopimuksilla olisi oltava

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 404
Vladko Todorov Panayotov
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Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

· Selkeä ja avoin luettelo toteutettavista 
energiatehokkuustoimenpiteistä

· Energiakatselmuksen sisältö ja 
menetelmä
Selkeä ja avoin luettelo toteutettavista 
energiatehokkuustoimenpiteistä

Or. en

Tarkistus 405
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

· Taatut säästöt, jotka saavutetaan 
toteuttamalla sopimuksen sisältämät 
toimenpiteet

· Sopimuksen koko voimassaoloaikana
taatut säästöt, jotka saavutetaan 
toteuttamalla sopimuksen sisältämät 
toimenpiteet

Or. en

Tarkistus 406
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

· Sopimuksen kesto ja välitavoitteet, 
irtisanomisehdot ja -aika

· Sopimuksen takaama käyttömukavuus ja 
laatu
Sopimuksen kesto ja välitavoitteet, 
irtisanomisehdot ja -aika sekä kolmen 
vuoden vähimmäiskesto

Or. en
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Tarkistus 407
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

· Selkeä ja avoin esitys hankkeen 
rahoitusvaikutuksista ja rahallisten 
säästöjen jakautumisesta sopimuspuolten 
kesken (mm. palveluntarjoajalle 
maksettava korvaus)

· Selkeä ja avoin esitys hankkeen 
rahoitusvaikutuksista ja rahallisten 
säästöjen jakautumisesta sopimuspuolten 
kesken (mm. palveluntarjoajalle 
maksettava korvaus ja palveluntarjoajan 
velvoite hyvittää kokonaan taloudellisesti 
sovitun kulutustason ja toteutuneen 
kulutuksen välinen ero)

Or. en

Tarkistus 408
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

· Yksityiskohtaiset tiedot kummankin 
sopimuspuolen velvoitteista

· Yksityiskohtaiset tiedot raportoinnin ja 
tietojenvaihdon välineistä;
yksityiskohtaiset tiedot kummankin 
sopimuspuolen velvoitteista

Or. en

Tarkistus 409
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 2 – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Täydentävien kertomusten yleiset puitteet Täydentävien tietojen yleiset puitteet

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 410
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 2 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tämän direktiivin 19 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut täydentävät tiedot muodostavat 
kehyksen kansallisten 
energiatehokkuusstrategioiden 
kehittämiselle.
(Tämä tarkistus koskee liitteessä XIV 
olevan 2 kohdan koko tekstiä. Jos se 
hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä kaikkialle ko. kohtaan.)

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.
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Tarkistus 411
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 2 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. [...] Poistetaan.

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.


