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LYHYET PERUSTELUT

Energiatehokkuus on kustannustehokkain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja 
muita fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä päästöjä. Se vähentää riippuvuutta 
tuontienergiasta, josta EU maksaa tällä hetkellä yli 400 miljardia euroa vuosittain. 
Investoimalla energiatehokkuuteen maksamme vähemmän rahaa Venäjälle ja OPEC-
maille ja investoimme Euroopan teollisuuteen. Tästä hyötyisivät erityisesti pk-yritykset 
kuten asentajat ja rakennusala. 

Tulevina vuosina tarvitaan suuria investointeja energiainfrastruktuuriin kuten
tuotantokapasiteettiin ja varastointiin. Tämä luo valtavia haasteita Euroopan taloudelle. 
Energiatehokkuuden avulla voimme vähentää kustannuksia, koska käyttämätöntä energiaa 
varten ei tarvita tuotantokapasiteettia, varastointia eikä verkkoa. 

Energiatehokkuutta koskevan yhteisen eurooppalaisen toimintatavan myötä vähennetään 
energiatehokkaiden tuotteiden ja palvelujen kustannuksia ja lisätään asianomaisten 
teollisuudenalojen liiketoimintamahdollisuuksia. On erittäin järkevää luoda 
energiatehokkuutta koskevat yhtenäismarkkinat. Lisäksi Lissabonin sopimus velvoittaa 
edistämään energiatehokkuutta Euroopan unionissa (194 artiklan 2 kohta).

Valtionpäämiehet asettivat 20 prosentin energiatehokkuustavoitteen yksimielisellä 
päätöksellään jo vuonna 2007. Komission arvion mukaan nykyisellä lainsäädäntökehyksellä 
ja jäsenvaltioiden tämänhetkisillä toimilla voidaan saavuttaa vain puolet tästä tavoitteesta. 
Tavoitteen saavuttaminen on keskeinen osa vähähiiliseen talouteen siirtymistä vuonna 2050 
koskevaa etenemissuunnitelmaa. Sen vuoksi tarvitaan kipeästi lisätoimia. Komission ehdotus 
on askel oikeaan suuntaan. Tiettyjen osioiden arvostelu on helppoa, mutta komissiota on 
kiitettävä siitä, että se on onnistunut luomaan ratkaisun ongelmaan kokonaisuudessaan. "Se, 
että emme uskalla, ei johdu siitä, että asiat ovat vaikeita. Asiat ovat vaikeita siksi, 
ettemme uskalla" (Seneca). Komissiota arvosteltaessa olisi välittömästi esitettävä 
vaihtoehtoisia ehdotuksia siitä, miten tavoitteet voidaan saavuttaa.

Lausuntoluonnos on ensimmäinen yritys tähän suuntaan. Keskeisiä muutoksia ovat seuraavat:

1. Kaksivaiheisen toimintatavan vahvistaminen

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

Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset toimintasuunnitelmansa. On tärkeää, että 
näihin suunnitelmiin ei sisälly vain suuria sanoja. Näin ollen komissiolla on oltava oikeus 
arvioida ja muuttaa niitä. Näihin kansallisiin toimintasuunnitelmiin olisi sisällytettävä myös 
toimenpiteitä hiilivuodon välttämiseksi. 

2. Kannustimien painottaminen

Komission ehdotus johtaa asianmukaisesti täytäntöön pantuna suureen joukkoon aloitteita, 
joista esimerkkinä energiansäästön tukiohjelma. Energiatehokkuuteen pyrkimistä olisi 
kuitenkin korostettava entistä näkyvämmin yksittäisiä kansalaisia ja pk-yrityksiä koskevan 
sääntelyn asemesta kannustimien avulla. Tässä kohdin tarvitaan myös selvennyksiä, jotta 
vältetään kansallisten kannustimien katsominen laittomaksi valtiontueksi. 

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

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

Ehdotuksen 6 artiklan 9 kohdassa edellytetään jäsenvaltioille mahdollisuutta toteuttaa 
vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Porsaanreikien täyttämiseksi on taattava, että vaihtoehtoiset 
toimenpiteet valitseva jäsenvaltio takaa saman pysyvän ja ennustettavan tuen 
energiatehokkuudelle kuin komission kaavailemassa energiansäästön tukiohjelmassa.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansallisia 
energiatehokkuustavoitteita asettaessaan 
jäsenvaltioiden on noudatettava 
liitteessä I a vahvistettua menetelmää.

Or. en

Perustelu

Kaksivaiheinen menetelmä voi olla menestyksekäs vain, jos unionin menetelmä kansallisten 
ohjeellisten tavoitteiden asettamiseksi vahvistetaan direktiivissä. Muutoin jäsenvaltioilla on 
taipumus sälyttää taakka naapureilleen, jolloin EU:n 20 prosentin tavoitetta ei saavuteta. On 
ehdotettu muunlaista toimintatapaa, joka perustuu aiempaa enemmän energian tuottavuuteen, 
mikä merkitsee taloudelliseen tuottoon sidoksissa olevaa energiankulutusta. On pohdittava, 
voidaanko kansallisia tavoitteita tai mahdollisia alakohtaisia tavoitteita asetettaessa 
noudattaa tätä toimintatapaa vaarantamatta EU:n kokonaistavoitetta.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2013 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 
20 prosentin säästötavoitteensa vuoteen 
2020 mennessä, mikä edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020, ja ottaa tässä 
arvioinnissa huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten tavoitteiden 
yhteismäärän sekä 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin.

Or. en
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Perustelu

Kansallisen ohjeellisen tavoitteen arviointia on aikaistettava. Muutoin nykyinen komissio ei 
voi tehdä tarpeellisia johtopäätöksiä, jos kansallisin toimenpitein ei päästä yhteensä 
20 prosentin tavoitteeseen. Ei ole tarpeen arvioida koko direktiivin täyttä täytäntöönpanoa, 
koska tämä osuus koskee vain kansallisia tavoitteita. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on perustettava 
kansallinen vastuunjakojärjestelmä, jotta 
saavutetaan julkisten elinten 
rakennuksiin sovellettava 3 prosentin 
tavoite. Tätä vastuunjakojärjestelmää 
perustettaessa niiden on otettava 
huomioon alue- ja paikallisviranomaisten 
käytettävissä olevat varat ja käytännön 
mahdollisuudet saneerata tällaisia 
rakennuksia. Jäsenvaltioiden on tuettava 
alue- ja paikallisviranomaisiaan 
esimerkiksi parantamalla niiden 
mahdollisuuksia tehdä sopimuksia 
(contracting) ja sisäisiä sopimuksia 
(intracting).

Or. en

Perustelu

Julkisten elinten rakennuksia koskevaa 3 prosentin tavoitetta sovelletaan valtion omistamien 
rakennusten lisäksi rakennuksiin alue- ja paikallistasolla. Tämä voi olla ylitsepääsemätön 
haaste esimerkiksi kunnille, minkä vuoksi tähän tavoitteeseen kevään 2011 Eurooppa-
neuvoston huippukokouksessa sitoutuneiden jäsenvaltioiden on kannettava vastuunsa ja 
autettava kuntia saavuttamaan tavoitteensa.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Ohjeelliset pitkän aikavälin tavoitteet

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

Or. en

Perustelu

Vuoteen 2020 on jäljellä vain vähän aikaa. Taloudelliset toimijat tarvitsevat pitkän aikavälin 
suunnitteluvarmuutta. On ehdottomasti lisättävä uusiutuvien energialähteiden osuutta 
energiavalikoimasta ja parannettava edelleen energiatehokkuutta, jotta voimme saavuttaa 
tavoitteemme vähentää hiilidioksidipäästöjä 80–95 prosentilla.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät Energiansäästön tukijärjestelmät
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
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another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text. 

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

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus voi johtaa sietämättömään byrokraattiseen rasitteeseen pk-yrityksille. Sen 
vuoksi raja-arvoa on nostettava. Vastaava raja-arvo on lähempänä jäsenvaltioiden nykyisiä 
järjestelmiä.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että vaihtoehto energiansäästön tukijärjestelmille ei ole pelkkä 
porsaanreikä. Sen avulla olisi luotava energiansäästöjä ja sen on tarjottava yhtä vakaat 
taloudelliset kannustimet kuin energiansäästön tukijärjestelmien. Energiansäästön 
tukijärjestelmien suurena etuna on se, että vuosittain on käytettävissä jatkuvaa rahoitusta 
energiatehokkuuteen tehtävien investointien tukemiseksi. Kunkin vaihtoehdon on tuotettava 
samat tulokset
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
sähkön liittämistä verkkojärjestelmään.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 12

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 
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 
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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.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Rahastot ja rahoitusmekanismit

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
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 raportti 
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 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä 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.

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 vaara. 

Or. en
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Perustelu

Kaksivaiheinen toimintatapa on menestyksekäs vain silloin, kun jäsenvaltiot toimittavat 
komissiolle tietoja siitä, miten ne aikovat saavuttaa kansalliset ohjeelliset tavoitteensa. 
Komissio voi myös muuttaa ehdotuksia, jos ne eivät ole riittävän kunnianhimoisia. 
Hiilivuodon välttämiseksi on huolehdittava siitä, että toteutetaan kustannustehokkaita 
toimenpiteitä. Muutoin jäsenvaltioilla on taipumus sälyttää taakka energiaintensiiviselle 
teollisuudelle eivätkä ne tarkastele toimenpiteitä omalla vastuullaan esimerkiksi yksityiselle 
rakennusalalle suunnatuin kannustimin. 

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio esittää viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
pakolliset kansalliset tavoitteet.

7. Komissio esittää viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2013 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 
2013 lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
vahvistetaan pakolliset kansalliset 
tavoitteet, jos arviosta käy ilmi, että 
unionin tavoitteesta ollaan jäljessä yli 
1 prosenttia.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, millä ehdoin kaksivaiheisen toimintatavan toinen vaihe pannaan 
täytäntöön.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite I a
Kansallisten 
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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 –
20 prosentin säästö
Voidaan soveltaa seuraavia 
korjauskertoimia: absoluuttinen 
vähennystavoite verrattuna 
primäärienergiankulutuksen tasoon 
vuonna 2007
– ei saa olla yli 8 prosenttia niiden 
yhdeksän EU-maan osalta, joilla on 
pienimmät reaaliset kotitalouskohtaiset 
tulot (L91)
– ei saa olla yli 12 prosenttia niiden 
15 maan osalta, jotka ovat oikeutettuja 
saamaan tukea koheesiorahastosta (C15)
– ei saa olla yli 20 prosenttia 
minkään maan osalta
– ei saa olla alle 8 prosenttia 
minkään sellaisen maan osalta, joka ei ole 
oikeutettu saamaan tukea 
koheesiorahastosta (EU-27, josta 
vähennetään C152)
– on vähintään 5 prosenttia kaikkien 
sellaisten maiden osalta, jotka ovat 
oikeutettuja saamaan tukea 
koheesiorahastosta (C15)
– ei saa merkitä yli 5 prosentin 
absoluuttista lisäystä 
energiankulutukseen.
__________________
1 L9-maihin kuuluvat Bulgaria, Romania, 
Latvia, Puola, Viro, Unkari, Liettua, 
Slovakia ja Tšekin tasavalta, katso 
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Eurostatin Statistics in Focus, 16/2011.
2 C15-maat: L9-maat ja Slovenia, 
Portugali, Malta, Kreikka, Kypros ja 
Espanja.

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 kansan toivetta saada asua 
omistusasunnossa. Tämä otetaan huomioon komission PRIMES-mallissa. Toisaalta 
PRIMES-malliin liittyy joitakin liiallisuuksia, jotka koskevat vain muutamia maita. Sen vuoksi 
on määritettävä korjauskerroin, jossa otetaan huomioon taloudellinen tilanne.


