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Tarkistus 120
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 121
Herbert Reul

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 4 viite

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon [kamarin (kamarien) 
/parlamentin (parlamenttien) nimi (nimet)] 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 
mukaisesti annetun perustellun lausunnon / 
annetut perustellut lausunnot, joiden 
mukaan säädösesitys ei ole
toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon [kamarin (kamarien) 
/parlamentin (parlamenttien) nimi (nimet)] 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 
mukaisesti annetun perustellun lausunnon / 
annetut perustellut lausunnot, joissa 
epäillään voimakkaasti sitä, onko säädös
toissijaisuusperiaatteen mukainen,

Or. de

Perustelu

Kansallisten parlamenttien perustellut lausunnot on otettava huomioon, ja tämä olisi myös 
ilmoitettava.

Tarkistus 122
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 viite
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Komission teksti Tarkistus

– sen jälkeen kun esitys 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 
säädökseksi on toimitettu kansallisille 
parlamenteille,

– sen jälkeen kun esitys 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 
säädökseksi on toimitettu kansallisille 
parlamenteille ja on otettu huomioon 
perustelluissa lausunnoissa ilmaistut osin 
voimakkaat epäilyt, jotka liittyvät 
suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteiden 
noudattamiseen,

Or. de

Tarkistus 123
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Unionia kohtaavat suuret haasteet, 
jotka johtuvat etenkin voimakkaista 
epäluuloista liuskekaasua kohtaan, siitä, 
että kieltäydytään tuomasta öljyhiekoista 
saatuja öljytuotteita, ja kotimaisen hiilen 
käytöstä luopumisesta sekä tästä 
johtuvasta voimakkaasta riippuvuudesta
epävakaista kolmansista maista tulevasta 
energiantuonnista sekä energiaresurssien 
niukkuudesta. Energiatehokkuus on yksi
useammasta hyödyllisestä välineestä, 
joilla näihin haasteisiin voidaan vastata, 
sillä se on omiaan irrottamaan 
talouskasvun energiankulutuksen 
kasvusta. Siirtymisen 
energiatehokkaampaan talouteen pitäisi 
myös nopeuttaa innovatiivisten 
teknologisten ratkaisujen leviämistä ilman, 
että suositaan yksittäisiä valmistajia tai 
tarjoajia, ja parantaa unionin teollisuuden 
kilpailukykyä, mikä edistää talouskasvua ja 
luo laadukkaita työpaikkoja useilla 
energiatehokkuuteen liittyvillä aloilla.
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Or. de

Tarkistus 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 126
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Näiden tavoitteiden saavuttamisessa 
olisi otettava huomioon unionin 
kansainvälinen kilpailukyky. 
Täytäntöönpanon olisi oltava 
ehdottomasti tehokasta. Julkiselle ja 
yksityiselle sektorille aiheutuva 
hallinnollinen taakka olisi pidettävä 
mahdollisimman pienenä. Kustannusten 
olisi kestettävä pysyvästi kohtuullisina 
erityisesti näinä aikoina, kun julkiset 
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taloudet ovat tiukoilla. Teollisen 
toiminnan siirtyminen pois unionista olisi 
estettävä hätätapauksessa siten, että 
asetetaan tulleja sellaisista kolmansista 
maista tulevalle tuonnille, joissa yritysten 
energiansäästöä ja energiatehokkuutta 
koskevat määräykset eivät ole riittäviä. 
Tämän direktiivin säännökset eivät saisi 
lisätä energiaköyhyyttä unionin 
kansalaisten keskuudessa. 

Or. de

Perustelu

Direktiivin tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan sillä edellytyksellä, että EU:n 
kansainvälinen kilpailukyky säilyy ja alkuvaiheessa aiheutuvat kustannukset, myös 
hallinnollinen taakka, pysyvät kohtuullisina niin valtioille, talouden toimijoille kuin 
kansalaisillekin. 

Tarkistus 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostetaan 
tarvetta parantaa energiatehokkuutta 
unionissa, jotta voidaan saavuttaa 
tavoitteeksi asetettu 20 prosentin säästö 
unionin primäärienergian kulutuksessa 
ennusteisiin verrattuna vuoteen 2020 
mennessä. Tämä merkitsee unionin 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020.

(2) Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostetaan 
tarvetta parantaa energiatehokkuutta 
unionissa, jotta voidaan saavuttaa 
tavoitteeksi asetettu 20 prosentin säästö 
unionin primäärienergian kulutuksessa 
ennusteisiin verrattuna vuoteen 2020 
mennessä. Tämä merkitsee unionin 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020 tai unionin 
energiaintensiteetin parantamista niin, 
että se on 104 öljyekvivalenttitonnia / 
BKT miljoonina euroina vuoden 2005 
hintoina ilmaistuna. Tämä direktiivi on 
yhdessä muiden voimassa olevien 
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lainsäädäntövälineiden (esimerkiksi 
päästökauppajärjestelmän, uusiutuvaa 
energiaa koskevan direktiivin, ekologista 
suunnittelua koskevan direktiivin) kanssa 
tärkeä väline kyseisen tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 128
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostetaan 
tarvetta parantaa energiatehokkuutta 
unionissa, jotta voidaan saavuttaa 
tavoitteeksi asetettu 20 prosentin säästö 
unionin primäärienergian kulutuksessa 
ennusteisiin verrattuna vuoteen 2020 
mennessä. Tämä merkitsee unionin 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020.

(2) Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostetaan 
tarvetta parantaa energiatehokkuutta 
unionissa, jotta voidaan saavuttaa 
tavoitteeksi asetettu 20 prosentin säästö 
unionin primäärienergian kulutuksessa
ennusteisiin verrattuna vuoteen 2020 
mennessä. Unionin primäärienergian 
kulutuksen vähentäminen 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä vastaa 
primäärienergian kulutuksen 
absoluuttista vähentämistä 368 Mtoe:lla 
vuonna 2020 tai energiaintensiteetin 
parantamista niin, että se on 
104 öljyekvivalenttitonnia / BKT 
miljoonina euroina, mikä puolestaan 
vastaisi energiaintensiteetin lisäämistä 
37 prosentilla.

Or. de

Tarkistus 129
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostetaan 
tarvetta parantaa energiatehokkuutta 
unionissa, jotta voidaan saavuttaa
tavoitteeksi asetettu 20 prosentin säästö
unionin primäärienergian kulutuksessa 
ennusteisiin verrattuna vuoteen 2020 
mennessä. Tämä merkitsee unionin 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020.

(2) Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostetaan 
tarvetta parantaa energiatehokkuutta 
unionissa 20 prosentilla, jotta voidaan 
saavuttaa mahdollisimman suuri 
säästötavoite unionin primäärienergian 
kulutuksessa ennusteisiin verrattuna 
vuoteen 2020 mennessä. Tämä voisi 
merkitä koko unionin primäärienergian 
kulutuksen vähentämistä yhteensä
368 Mtoe:lla vuonna 2020, mutta myös 
erityistarkoituksiin käytetyn energian 
kulutus eri jäsenvaltioissa on otettava 
huomioon. Myös jäsenvaltioiden 
erilaisilla energialähteiden yhdistelmillä 
on merkitystä.

Or. pl

Perustelu

EU:n energiankulutuksen vähentäminen 20 prosentilla ei voi merkitä sitä, että kaikkien 
jäsenvaltioiden on vähennettävä suhteellinen osansa tästä, vaan toisissa jäsenvaltioissa 
vähennys voi olla enemmän, toisissa vähemmän.

Tarkistus 130
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostetaan 
tarvetta parantaa energiatehokkuutta 
unionissa, jotta voidaan saavuttaa 
tavoitteeksi asetettu 20 prosentin säästö 
unionin primäärienergian kulutuksessa 
ennusteisiin verrattuna vuoteen 2020 
mennessä. Tämä merkitsee unionin 

(2) Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostetaan 
tarvetta parantaa energiatehokkuutta 
unionissa, jotta yhdessä muiden toimien 
(esimerkiksi päästökauppajärjestelmän, 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämisen, ekologisen suunnittelun) 
kanssa voidaan saavuttaa tavoitteeksi 
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primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 20201.

asetettu 20 prosentin säästö unionin 
primäärienergian kulutuksessa ennusteisiin 
verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Tämä 
merkitsee unionin primäärienergian 
kulutuksen vähentämistä 368 Mtoe:lla 
vuonna 2020. Tämä tavoite olisi 
sovitettava vastaamaan taloudellista 
kehitystä.1

______________ _____________
1 Vuonna 2007 tehtyjen ennusteiden 
mukaan primäärienergia kulutus olisi 1842 
Mtoe vuonna 2020. 20 prosentin vähennys 
merkitsee 1474 Mtoe:n kulutusta vuonna 
2020 eli 368 Mtoe:n vähennystä 
ennusteisiin verrattuna.

1 Vuonna 2007 tehtyjen ennusteiden 
mukaan primäärienergian kulutus olisi 
1842 Mtoe vuonna 2020. 20 prosentin 
vähennys merkitsee 1474 Mtoe:n kulutusta 
vuonna 2020 eli 368 Mtoe:n vähennystä 
ennusteisiin verrattuna. Tämä vastaisi 
energiaintensiteetille asetettavaa 
tavoitetta, joka olisi 104 Mtoe 
primäärienergiaa / BKT miljoonina 
euroina.

Or. de

Tarkistus 131
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostetaan 
tarvetta parantaa energiatehokkuutta 
unionissa, jotta voidaan saavuttaa 
tavoitteeksi asetettu 20 prosentin säästö 
unionin primäärienergian kulutuksessa 
ennusteisiin verrattuna vuoteen 2020 
mennessä. Tämä merkitsee unionin 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020.

(2) Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostetaan 
tarvetta parantaa energiatehokkuutta 
unionissa, jotta voidaan saavuttaa 
tavoitteeksi asetettu 20 prosentin säästö 
unionin primäärienergian kulutuksessa 
ennusteisiin verrattuna vuoteen 2020 
mennessä. Vaikka neuvosto ei halunnut 
asettaa absoluuttista ja sitovaa tavoitetta,
tämä merkitsisi unionin primäärienergian 
kulutuksen vähentämistä 368 Mtoe:lla 
vuonna 2020.

Or. de
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Tarkistus 132
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostetaan 
tarvetta parantaa energiatehokkuutta 
unionissa, jotta voidaan saavuttaa 
tavoitteeksi asetettu 20 prosentin säästö 
unionin primäärienergian kulutuksessa 
ennusteisiin verrattuna vuoteen 2020 
mennessä. Tämä merkitsee unionin 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020.

(2) Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä korostetaan 
tarvetta parantaa energiatehokkuutta 
unionissa, jotta voidaan saavuttaa 
tavoitteeksi asetettu 20 prosentin säästö 
unionin primäärienergian kulutuksessa 
ennusteisiin verrattuna vuoteen 2020 
mennessä. Tämä merkitsee unionin 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020 ja unionin 
primäärienergian kokonaiskulutuksen 
vähentämistä 1474 Mtoe:lla vuonna 2020.

Or. en

Tarkistus 133
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Energiatehokkuudesta saatavia 
säästöjä laskettaessa on huomattava, että 
EU:n 20 prosentin tavoite, jonka 
ennakoidaan vastaavan 368 miljoonan 
öljyekvivalenttitonnin energiansäästöä, 
voitaisiin ilmaista myös 
energiaintensiteettinä, joka olisi 
104 öljyekvivalenttitonnia / BKT 
miljoonina euroina (vuoden 2005 
hintoina ilmaistuna) vuonna 2020. Tämä 
voitaisiin jakaa seuraavasti: 
teollisuudessa 139 öljyekvivalenttitonnia / 
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teollisuuden tuottama lisäarvo miljoonina 
euroina vuonna 2020 (verrattuna 160:een 
vuonna 2009) ja 269 Mtoe 
energiansäästöä muilla aloilla.

Or. en

Perustelu

Tiedot ovat Euroopan komissiolta.

Tarkistus 134
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tämä vastaa energiatuottavuuden 
kasvua 37 prosentilla vuoteen 2005 
verrattuna.

Or. de

Tarkistus 135
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kesäkuun 17 päivänä 2010 järjestetyn 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä vahvistetaan 
energiatehokkuustavoite yhdeksi unionin 
uuden työllisyyden ja älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategian (Eurooppa 
2020 -strategian) yleistavoitteeksi. Osana 
tätä prosessia ja jotta tavoite voitaisiin 
panna täytäntöön kansallisella tasolla, 
jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset 
tavoitteet läheisessä vuoropuhelussa 

(3) Kesäkuun 17 päivänä 2010 järjestetyn 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä vahvistetaan 
energiatehokkuustavoite yhdeksi unionin 
uuden työllisyyden ja älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategian (Eurooppa 
2020 -strategian) yleistavoitteeksi. Osana 
tätä prosessia ja jotta tavoite voitaisiin 
panna täytäntöön kansallisella tasolla, 
jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset 
tavoitteet läheisessä vuoropuhelussa 
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komission kanssa sekä kuvailtava 
kansallisissa uudistusohjelmissaan, kuinka 
ne aikovat saavuttaa tavoitteet.

komission kanssa sekä kuvailtava 
kansallisissa uudistusohjelmissaan, kuinka 
ne aikovat saavuttaa tavoitteet. Komission 
olisi kiinnitettävä tässä yhteydessä 
huomiota siihen, että kun tavoitteita 
toteutetaan, EU:n jäsenvaltiot lähestyvät 
toisiaan energiatehokkuudessa eikä käy 
niin, että jotkut jäsenvaltiot kulkevat yksin 
edeltä ja erot EU:n sisällä kasvavat näin 
entisestään.

Or. de

Tarkistus 136
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kesäkuun 17 päivänä 2010 järjestetyn 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä vahvistetaan 
energiatehokkuustavoite yhdeksi unionin 
uuden työllisyyden ja älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategian (Eurooppa 
2020 -strategian) yleistavoitteeksi. Osana 
tätä prosessia ja jotta tavoite voitaisiin 
panna täytäntöön kansallisella tasolla, 
jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset 
tavoitteet läheisessä vuoropuhelussa 
komission kanssa sekä kuvailtava 
kansallisissa uudistusohjelmissaan, kuinka 
ne aikovat saavuttaa tavoitteet.

(3) Kesäkuun 17 päivänä 2010 järjestetyn 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä vahvistetaan todellinen
energiatehokkuustavoite, joka perustuu 
yksikkökohtaisiin indikaattoreihin, 
esimerkiksi "henkeä kohti", yhdeksi 
unionin uuden työllisyyden ja älykkään, 
kestävän ja osallistavan sekä innovointiin 
perustuvan kasvun strategian (Eurooppa 
2020 -strategian) yleistavoitteeksi. Osana 
tätä prosessia ja jotta tavoite voitaisiin 
panna täytäntöön kansallisella tasolla, 
jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset
alakohtaiset tavoitteet läheisessä 
vuoropuhelussa komission kanssa sekä 
kuvailtava kansallisissa 
uudistusohjelmissaan, kuinka ne aikovat 
saavuttaa tavoitteet.

Or. pl

Perustelu

Energiatehokkuuden parantaminen kestävästi onnistuu vain siten, että pannaan täytäntöön 
innovatiivisia tekniikoita, ei niin, että rajoitetaan energiankulutusta mekaanisesti. 
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Tarkistus 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Energiatehokkuudelle asetetut 
tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten, 
kun mahdollisimman moni julkinen ja 
yksityinen osapuoli saadaan mukaan 
toimiin. Tämä saa aikaan suuria 
kerrannaisvaikutuksia, luo työpaikkoja ja 
edistää omalta osaltaan vihreämpää 
kasvua, kun pyrkimyksenä on 
kilpailukykyisen ja kestävän Euroopan 
luominen.

Or. en

Tarkistus 138
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission tiedonannossa Energia 2020 
energiatehokkuus asetetaan keskeiselle 
sijalle EU:n energiastrategiassa vuoteen 
2020 saakka sekä peräänkuulutetaan uutta 
energiatehokkuusstrategiaa, jonka avulla 
kaikki jäsenvaltiot voivat irrottaa 
energiankäytön talouskasvusta.

(4) Komission tiedonannossa Energia 2020 
energiatehokkuus mainitaan yhdeksi 
keskeisistä tavoitteista EU:n 
energiastrategiassa vuoteen 2020 saakka 
sekä peräänkuulutetaan uutta 
energiatehokkuusstrategiaa, jonka avulla 
kaikki jäsenvaltiot voivat irrottaa 
energiankäytön talouskasvusta.

Or. de

Tarkistus 139
Herbert Reul
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Euroopan parlamentti pyysi 15 päivänä 
joulukuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa 
energiatehokkuustoimintasuunnitelman 
tarkistamisesta komissiota sisällyttämään 
tarkistettuun 
energiatehokkuustoimintasuunnitelmaansa 
toimenpiteitä oletetun puutteellisen 
edistymisen korjaamiseksi, jotta EU:n 
yleinen energiatehokkuustavoite voidaan 
saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.
Uudemmat tiedot ja tutkimustulokset 
vahvistavat, että edistyminen on ollut 
huomattavasti parempaa kuin vielä 
vuoden 2011 puolivälissä odotettiin.

Or. de

Tarkistus 140
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Euroopan parlamentti pyysi 15 päivänä 
joulukuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa 
energiatehokkuustoimintasuunnitelman 
tarkistamisesta komissiota sisällyttämään 
tarkistettuun 
energiatehokkuustoimintasuunnitelmaansa 
toimenpiteitä puutteellisen edistymisen 
korjaamiseksi, jotta EU:n yleinen 
energiatehokkuustavoite voidaan saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä 
tavoitteena olevista 368 Mtoe:n säästöistä 
ollaan jäljessä noin 204 Mtoe.
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Or. de

Tarkistus 141
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 142
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yksi Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeista on ”Resurssitehokas 
Eurooppa”, jonka komissio hyväksyi 
26 päivänä tammikuuta 2011. Siinä 
energiatehokkuus nimetään yhdeksi 
keskeiseksi tekijäksi energiavarojen 
kestävän käytön varmistamisessa.

(6) Yksi Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeista on ”Resurssitehokas 
Eurooppa”, jonka komissio hyväksyi 
26 päivänä tammikuuta 2011. Siinä 
energiatehokkuus nimetään yhdeksi 
keskeiseksi tekijäksi energiavarojen 
kestävän käytön varmistamisessa ja EU:n 
kilpailukyvyn säilyttämisessä.

Or. ro
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Tarkistus 143
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yksi Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeista on ”Resurssitehokas 
Eurooppa”, jonka komissio hyväksyi 26 
päivänä tammikuuta 2011. Siinä 
energiatehokkuus nimetään yhdeksi 
keskeiseksi tekijäksi energiavarojen 
kestävän käytön varmistamisessa.

(6) Yksi Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeista on ”Resurssitehokas 
Eurooppa”, jonka komissio hyväksyi 
26 päivänä tammikuuta 2011. Siinä 
energiatehokkuus nimetään yhdeksi 
keskeiseksi tekijäksi energiavarojen ja 
muiden resurssien kestävän käytön 
varmistamisessa.

Or. de

Tarkistus 144
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Helmikuun 4 päivänä 2011 järjestetyn 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä tunnustetaan, että EU:n 
energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen 
ei etene suunnitellusti ja että tarvitaan 
määrätietoisia toimia, jotta voidaan 
hyödyntää merkittävät mahdollisuudet 
päästä suurempaan energiansäästöön 
rakennusten, liikenteen, tuotteiden ja 
prosessien osalta.

(7) Helmikuun 4 päivänä 2011 järjestetyn 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä tunnustetaan, että EU:n 
energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen 
ei etene suunnitellusti ja että tarvitaan 
määrätietoisia toimia, jotta voidaan 
hyödyntää merkittävät mahdollisuudet 
päästä suurempaan energiansäästöön 
rakennusten ja liikenteen osalta, siten että 
tehostetaan resurssien käyttöä näillä 
aloilla käyttämällä matalaenergisiä 
tuotteita ja teknologisia prosesseja, 
energia-alan tehokkaat muuntoprosessit 
mukaan luettuina.

Or. pl
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Perustelu

Energiatehokkuuden parantaminen kestävästi onnistuu vain siten, että pannaan täytäntöön 
innovatiivisia tekniikoita, ei niin, että rajoitetaan energiankulutusta mekaanisesti. 

Tarkistus 145
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Helmikuun 4 päivänä 2011 järjestetyn 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä tunnustetaan, että EU:n 
energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen 
ei etene suunnitellusti ja että tarvitaan 
määrätietoisia toimia, jotta voidaan 
hyödyntää merkittävät mahdollisuudet 
päästä suurempaan energiansäästöön
rakennusten, liikenteen, tuotteiden ja 
prosessien osalta.

(7) Helmikuun 4 päivänä 2011 järjestetyn 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä tunnustetaan, että EU:n 
energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen 
ei etene suunnitellusti ja että tarvitaan 
määrätietoisia toimia, jotta voidaan 
hyödyntää merkittävät mahdollisuudet 
päästä suurempiin
energiatehokkuusparannuksiin
rakennusten, liikenteen, tuotteiden ja 
prosessien osalta.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin, missä puhutaan 
'energiansäästöstä'. Jos tarkistus 
hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä koko tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komissio hyväksyi 8 päivänä 
maaliskuuta 2011 
energiatehokkuussuunnitelman 2011. Siinä 
vahvistetaan, että unioni on jäämässä 

(8) Komissio hyväksyi 8 päivänä 
maaliskuuta 2011 
energiatehokkuussuunnitelman 2011. Siinä 
vahvistetaan, että unioni on jäämässä 
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jälkeen energiatehokkuustavoitteestaan. 
Tilanteen korjaamiseksi suunnitelmassa 
esitetään joukko 
energiatehokkuuspolitiikkoja ja 
-toimenpiteitä, jotka kattavat koko 
energiaketjun, mukaan lukien energian 
tuotanto, siirto ja jakelu. Lisäksi siinä 
käsitellään julkisen sektorin johtavaa 
asemaa energiatehokkuuden alalla, 
rakennusten ja laitteiden 
energiatehokkuutta, teollisuuden 
energiatehokkuutta sekä tarvetta tarjota 
loppukäyttäjille keinoja säädellä omaa 
energiankulutustaan. Liikennesektorin 
energiatehokkuutta tarkastellaan 
liikenteen valkoisessa kirjassa, joka 
hyväksyttiin 28 päivänä maaliskuuta 
2011. Erityisesti valkoisen kirjan 
aloitteessa 26 peräänkuulutetaan 
asianmukaisia hiilidioksidipäästönormeja 
kaikissa liikennemuodoissa, tarvittaessa 
täydennettyinä 
energiatehokkuusvaatimuksilla 
kaikenlaisten voimanlähdetyyppien 
kattamiseksi.

jälkeen energiatehokkuustavoitteestaan. 
Tilanteen korjaamiseksi suunnitelmassa 
esitetään joukko 
energiatehokkuuspolitiikkoja ja 
-toimenpiteitä, jotka kattavat koko 
energiaketjun, mukaan lukien energian 
tuotanto, siirto ja jakelu. Lisäksi siinä 
käsitellään julkisen sektorin johtavaa 
asemaa energiatehokkuuden alalla, 
rakennusten ja laitteiden 
energiatehokkuutta, teollisuuden 
energiatehokkuutta sekä tarvetta tarjota 
loppukäyttäjille keinoja säädellä omaa 
energiankulutustaan. Komissio ilmoitti 
laativansa vuonna 2013 arvioinnin 
saavutetuista tuloksista ja siitä, 
päästäänkö ohjelmien yhteisvaikutuksella 
Euroopan 20 prosentin 
säästötavoitteeseen, ja esittävänsä 
oikeudellisesti sitovia kansallisia 
tavoitteita vuodeksi 2020, jos arviointi 
osoittaa, että EU:n yleistavoitetta ei 
todennäköisesti saavuteta.

Or. en

Tarkistus 147
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komissio hyväksyi 8 päivänä 
maaliskuuta 2011 
energiatehokkuussuunnitelman 2011. Siinä 
vahvistetaan, että unioni on jäämässä 
jälkeen energiatehokkuustavoitteestaan.
Tilanteen korjaamiseksi suunnitelmassa 
esitetään joukko 
energiatehokkuuspolitiikkoja ja 
-toimenpiteitä, jotka kattavat koko 
energiaketjun, mukaan lukien energian 

(8) Komissio hyväksyi 8 päivänä 
maaliskuuta 2011 
energiatehokkuussuunnitelman 2011. Siinä 
vahvistetaan, että unioni on
todennäköisesti jäämässä jälkeen 
energiatehokkuustavoitteestaan. Tilanteen 
korjaamiseksi suunnitelmassa esitetään 
joukko energiatehokkuuspolitiikkoja ja 
-toimenpiteitä, jotka kattavat koko 
energiaketjun, mukaan lukien energian 
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tuotanto, siirto ja jakelu. Lisäksi siinä 
käsitellään julkisen sektorin johtavaa 
asemaa energiatehokkuuden alalla, 
rakennusten ja laitteiden 
energiatehokkuutta, teollisuuden 
energiatehokkuutta sekä tarvetta tarjota 
loppukäyttäjille keinoja säädellä omaa 
energiankulutustaan. Liikennesektorin 
energiatehokkuutta tarkastellaan liikenteen 
valkoisessa kirjassa, joka hyväksyttiin 
28 päivänä maaliskuuta 2011. Erityisesti 
valkoisen kirjan aloitteessa 26 
peräänkuulutetaan asianmukaisia 
hiilidioksidipäästönormeja kaikissa 
liikennemuodoissa, tarvittaessa 
täydennettyinä 
energiatehokkuusvaatimuksilla 
kaikenlaisten voimanlähdetyyppien 
kattamiseksi.

tuotanto, siirto ja jakelu. Lisäksi siinä 
käsitellään julkisen sektorin johtavaa 
asemaa energiatehokkuuden alalla, 
rakennusten ja laitteiden 
energiatehokkuutta, teollisuuden 
energiatehokkuutta sekä tarvetta tarjota 
loppukäyttäjille keinoja säädellä omaa 
energiankulutustaan. Liikennesektorin 
energiatehokkuutta tarkastellaan liikenteen 
valkoisessa kirjassa, joka hyväksyttiin 
28 päivänä maaliskuuta 2011.

Or. de

Tarkistus 148
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissio antoi 8 päivänä maalikuuta 
2011 tiedonannon ”Etenemissuunnitelma –
siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 2050”, jossa todetaan, 
että energiatehokkuuden parantamiseen on 
paneuduttava aiempaa enemmän myös 
tästä näkökulmasta.

(9) Komissio antoi 8 päivänä maalikuuta 
2011 tiedonannon ”Etenemissuunnitelma –
siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 2050”, jossa todetaan, 
että energiatehokkuuden todelliseen 
parantamiseen on paneuduttava aiempaa 
enemmän myös tästä näkökulmasta, sillä 
se auttaa vähentämään primäärienergian 
kulutusta.

Or. pl

Perustelu

Vähähiiliseen talouteen päästään todellisella energiatehokkuudella, ei niin, että määrätään 
hallinnollisesti hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä.
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Tarkistus 149
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 150
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komissio on lisäksi useaan otteeseen 
korostanut, että kuluttajien on 
käyttäytymistään muuttamalla mutta 
sama elämänlaatu säilyttäen omalta 
osaltaan edistettävä 20 prosentin 
energiansäästötavoitteen saavuttamista.1

__________________
1 Komission 19 päivänä lokakuuta 2006 
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antama tiedonanto "Energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien 
toteuttaminen" KOM(2006)0545.

Or. de

Tarkistus 151
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Tätä taustaa vasten on tarpeen saattaa 
ajan tasalle energiatehokkuutta koskeva 
unionin lainsäädäntökehys antamalla 
direktiivi, jolla pyritään saavuttamaan 
yleinen energiatehokkuustavoite eli
20 prosentin säästö unionin 
primäärienergian kulutuksessa tai vastaava 
energiatuottavuuden kasvu vuoteen 2020 
mennessä. Tätä varten direktiivissä olisi 
vahvistettava yhteinen kehys
energiansäästötoimien edistämiselle, 
yhtenäinen menetelmä säästöjen 
laskemiselle sekä valvontamekanismeja
joidenkin energiatehokkuussuunnitelmaan 
2011 sisältyvien suositusten 
toteuttamiseksi ja suunnitelmassa 
yksilöityjen vielä toteutumattomien 
merkittävien 
energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi. Lisäksi direktiivissä olisi 
osoitettava jäsenvaltioille välineitä 
energiansäästöjen toteuttamiseksi.

Or. de

Tarkistus 152
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 153
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tätä taustaa vasten on välttämätöntä 
saattaa ajan tasalle energiatehokkuutta 
koskeva unionin lainsäädäntökehys 
antamalla direktiivi, jolla pyritään 
saavuttamaan yleinen 
energiatehokkuustavoite eli 20 prosentin
säästö unionin primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
saavuttamaan lisäparannuksia 
energiatehokkuudessa vuoden 2020 
jälkeen. Tätä varten direktiivissä olisi 

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

direktiivissä olisi vahvistettava yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa ja määriteltävä erityiset 
toimenpiteet joidenkin 
energiatehokkuussuunnitelmaan 2011 
sisältyvien suositusten toteuttamiseksi ja 
suunnitelmassa yksilöityjen vielä 
toteutumattomien merkittävien 
energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi.

Or. pl

Perustelu

Energiatehokkuuden parantaminen alakohtaisesti vaikka yli 20 prosentilla ei välttämättä 
tarkoita sitä, että säästö on jäsenvaltioissa keskimäärin 20 prosenttia. Onkin 
tarkoituksenmukaisempaa ilmaista asia niin, että energiatehokkuuden parantamisen on 
johdettava mahdollisimman suuriin energiansäästöihin. 

Tarkistus 154
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi.

Or. de

Tarkistus 155
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vastuunjakopäätöksen (N:o 
406/2009/EY) mukaan komission on 
arvioitava vuoteen 2012 mennessä yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden edistymistä 
tavoitteessa vähentää energiankulutusta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
ennusteisiin verrattuna ja annettava tätä 
koskeva kertomus. Lisäksi päätöksessä 
edellytetään, että jäsenvaltioiden 
auttamiseksi niiden pyrkimyksissä täyttää 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukset komissio ehdottaa 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
tiukennettuja tai uusia toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamisen 
vauhdittamiseksi. Tähän vaatimukseen 
vastataan tällä direktiivillä. Lisäksi se 
edistää niiden tavoitteiden saavuttamista, 
jotka on asetettu siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa, etenkin 
vähentämällä energia-alan 
kasvihuonekaasupäästöjä, sekä 
päästöttömän sähköntuotannon 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä.

(11) Vastuunjakopäätöksen
(N:o 406/2009/EY) mukaan komission on 
arvioitava vuoteen 2012 mennessä yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden edistymistä 
tavoitteessa vähentää energiankulutusta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
ennusteisiin verrattuna ja annettava tätä 
koskeva kertomus. Lisäksi päätöksessä 
edellytetään, että jäsenvaltioiden 
auttamiseksi niiden pyrkimyksissä täyttää 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukset komissio ehdottaa 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
tiukennettuja tai uusia toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamisen 
vauhdittamiseksi. Tähän vaatimukseen 
vastataan tehdyn arvioinnin perusteella
tällä direktiivillä.

Or. de

Perustelu

Sähköala kuuluu jo päästökauppajärjestelmän piiriin, ja tätä tiukennetaan huomattavasti 
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1.1.2013 alkaen. Samaa alaa koskevien välineiden lisäämistä ei pidä hyväksyä, koska sillä 
voisi olla tahattomia kerrannaisvaikutuksia.

Tarkistus 156
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vastuunjakopäätöksen (N:o 
406/2009/EY) mukaan komission on 
arvioitava vuoteen 2012 mennessä yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden edistymistä 
tavoitteessa vähentää energiankulutusta
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
ennusteisiin verrattuna ja annettava tätä
koskeva kertomus. Lisäksi päätöksessä 
edellytetään, että jäsenvaltioiden 
auttamiseksi niiden pyrkimyksissä täyttää 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukset komissio ehdottaa 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
tiukennettuja tai uusia toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamisen 
vauhdittamiseksi. Tähän vaatimukseen 
vastataan tällä direktiivillä. Lisäksi se 
edistää niiden tavoitteiden saavuttamista, 
jotka on asetettu siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050 koskevassa
etenemissuunnitelmassa, etenkin 
vähentämällä energia-alan 
kasvihuonekaasupäästöjä, sekä 
päästöttömän sähköntuotannon 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä.

(11) Vastuunjakopäätöksen
(N:o 406/2009/EY) mukaan komission on 
arvioitava vuoteen 2012 mennessä yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden edistymistä 
tavoitteessa vähentää energiankulutusta
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
ennusteisiin verrattuna ja annettava tätä 
koskeva kertomus. Lisäksi päätöksessä 
edellytetään, että jäsenvaltioiden 
auttamiseksi niiden pyrkimyksissä täyttää 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukset komissio ehdottaa 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
tiukennettuja tai uusia toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamisen 
vauhdittamiseksi. Tähän vaatimukseen 
vastataan tällä direktiivillä.

Or. de

Perustelu

Unionin olisi keskityttävä vuoteen 2020 saakka ulottuvien tavoitteiden saavuttamiseen ja 
mietittävä sen jälkeen korkeintaan seuraavan vuosikymmenen tavoitteita. Jaarittelu vuoteen 
2050 saakka ulottuvista tavoitteista on silkkaa kansankiihotusta. Kukaan ei pysty 
ennustamaan tekniikan kehitystä ja poliittisia tapahtumia vuoteen 2050 saakka. 
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Tarkistus 157
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vastuunjakopäätöksen (N:o 
406/2009/EY) mukaan komission on 
arvioitava vuoteen 2012 mennessä yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden edistymistä 
tavoitteessa vähentää energiankulutusta 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
ennusteisiin verrattuna ja annettava tätä 
koskeva kertomus. Lisäksi päätöksessä 
edellytetään, että jäsenvaltioiden 
auttamiseksi niiden pyrkimyksissä täyttää 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukset komissio ehdottaa 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
tiukennettuja tai uusia toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamisen 
vauhdittamiseksi. Tähän vaatimukseen 
vastataan tällä direktiivillä. Lisäksi se 
edistää niiden tavoitteiden saavuttamista, 
jotka on asetettu siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa, etenkin 
vähentämällä energia-alan 
kasvihuonekaasupäästöjä, sekä 
päästöttömän sähköntuotannon
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä.

(11) Vastuunjakopäätöksen 
(N:o 406/2009/EY) mukaan komission on 
arvioitava vuoteen 2012 mennessä yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden edistymistä 
tavoitteessa vähentää energiankulutusta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
ennusteisiin verrattuna ja annettava tätä 
koskeva kertomus. Lisäksi päätöksessä 
edellytetään, että jäsenvaltioiden 
auttamiseksi niiden pyrkimyksissä täyttää 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukset komissio ehdottaa 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
tiukennettuja tai uusia toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamisen 
vauhdittamiseksi. Tähän vaatimukseen 
vastataan tällä direktiivillä. Lisäksi se 
edistää niiden tavoitteiden saavuttamista, 
jotka on asetettu siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa, sekä 
päästöttömän sähköntuotannon 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä 
paitsi vähentämällä energia-alan 
kasvihuonekaasupäästöjä myös 
edistämällä yhteistuotantoa vähähiilisenä 
vaihtoehtona pienille ja keskisuurille 
yrityksille sekä suuryrityksille.

Or. en

Tarkistus 158
Adam Gierek
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vastuunjakopäätöksen (N:o 
406/2009/EY) mukaan komission on 
arvioitava vuoteen 2012 mennessä yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden edistymistä 
tavoitteessa vähentää energiankulutusta
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
ennusteisiin verrattuna ja annettava tätä 
koskeva kertomus. Lisäksi päätöksessä 
edellytetään, että jäsenvaltioiden 
auttamiseksi niiden pyrkimyksissä täyttää 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukset komissio ehdottaa 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
tiukennettuja tai uusia toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamisen 
vauhdittamiseksi. Tähän vaatimukseen 
vastataan tällä direktiivillä. Lisäksi se 
edistää niiden tavoitteiden saavuttamista, 
jotka on asetettu siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa, etenkin 
vähentämällä energia-alan 
kasvihuonekaasupäästöjä, sekä 
päästöttömän sähköntuotannon 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä.

(11) Vastuunjakopäätöksen
(N:o 406/2009/EY) mukaan komission on 
arvioitava vuoteen 2012 mennessä yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden, ottaen huomioon
energialähteiden yhdistelmä, edistymistä 
tavoitteessa vähentää energiankulutusta
ilmoituksen mukaisesti mahdollisimman 
paljon vuoteen 2020 mennessä ennusteisiin 
verrattuna ja annettava tätä koskeva 
kertomus. Lisäksi päätöksessä edellytetään, 
että jäsenvaltioiden auttamiseksi niiden 
pyrkimyksissä täyttää yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukset komissio ehdottaa 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
tiukennettuja tai uusia toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamisen 
vauhdittamiseksi. Tähän vaatimukseen 
vastataan tällä direktiivillä. Lisäksi se 
edistää niiden tavoitteiden saavuttamista, 
jotka on asetettu siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa, etenkin 
vähentämällä energia-alan 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioiden kehitystarpeet ja mahdollisuudet vähentää päästöjä vuoteen 2050 mennessä 
ovat erilaiset.

Tarkistus 159
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale



AM\882686FI.doc 29/107 PE475.873

FI

Komission teksti Tarkistus

(11) Vastuunjakopäätöksen (N:o 
406/2009/EY) mukaan komission on 
arvioitava vuoteen 2012 mennessä yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden edistymistä 
tavoitteessa vähentää energiankulutusta 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
ennusteisiin verrattuna ja annettava tätä 
koskeva kertomus. Lisäksi päätöksessä 
edellytetään, että jäsenvaltioiden 
auttamiseksi niiden pyrkimyksissä täyttää 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukset komissio ehdottaa 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
tiukennettuja tai uusia toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamisen 
vauhdittamiseksi. Tähän vaatimukseen 
vastataan tällä direktiivillä. Lisäksi se 
edistää niiden tavoitteiden saavuttamista, 
jotka on asetettu siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa, etenkin 
vähentämällä energia-alan 
kasvihuonekaasupäästöjä, sekä
päästöttömän sähköntuotannon 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä.

(11) Vastuunjakopäätöksen
(N:o 406/2009/EY) mukaan komission on 
arvioitava vuoteen 2012 mennessä yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden edistymistä 
tavoitteessa vähentää energiankulutusta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
ennusteisiin verrattuna ja annettava tätä 
koskeva kertomus. Lisäksi päätöksessä 
edellytetään, että jäsenvaltioiden 
auttamiseksi niiden pyrkimyksissä täyttää 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukset komissio ehdottaa 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
tiukennettuja tai uusia toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamisen 
vauhdittamiseksi. Tähän vaatimukseen 
vastataan tällä direktiivillä. Lisäksi se 
edistää niiden tavoitteiden saavuttamista, 
jotka on asetettu siirtymistä 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa, etenkin 
vähentämällä energia-alan 
kasvihuonekaasupäästöjä, ja päästöttömän 
sähköntuotannon sekä lämmityksen ja 
jäähdytyksen tuotannon saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 160
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kaikkien olemassa olevien 
energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tarvitaan 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka 
kattaa säästöt energian toimitus- ja 

(12) Kaikkien olemassa olevien 
energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tarvitaan 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka 
kattaa säästöt energian toimitus- ja 
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loppukäyttösektoreilla. Samalla 
hyötylämmön tarpeeseen perustuvan 
sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
edistämisestä sisämarkkinoilla annetun 
direktiivin 2004/8/EY25 ja energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista annetun direktiivin 
2006/32/EY26 säännöksiä olisi 
vahvistettava.

loppukäyttösektoreilla ja joka ottaa 
huomioon paikalliset olosuhteet.

Or. de

Perustelu

EU:n moninaisuuden säilyttämiseksi on noudatettava toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 161
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kaikkien olemassa olevien 
energiansäästömahdollisuuksien
hyödyntämiseksi tarvitaan 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka 
kattaa säästöt energian toimitus- ja 
loppukäyttösektoreilla. Samalla 
hyötylämmön tarpeeseen perustuvan 
sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
edistämisestä sisämarkkinoilla annetun 
direktiivin 2004/8/EY ja energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista annetun direktiivin 
2006/32/EY säännöksiä olisi vahvistettava.

(12) Kaikkien olemassa olevien 
energiatehokkuusmahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tarvitaan 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka 
kattaa säästöt energian toimitus- ja 
loppukäyttösektoreilla. Samalla 
hyötylämmön tarpeeseen perustuvan 
sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
edistämisestä sisämarkkinoilla annetun 
direktiivin 2004/8/EY ja energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista annetun direktiivin 
2006/32/EY säännöksiä olisi vahvistettava.

Or. en

Tarkistus 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Komission tiedonannossa 
"Energiainfrastruktuurien painopisteet 
vuodelle 2020 ja sen jälkeen –
Suunnitelma integroitua eurooppalaista 
energiaverkkoa varten" korostetaan, että 
unionin kapasiteetti on mukautettava 
sähköä energialähteenä käyttäviin 
sovelluksiin ja teknologioihin sekä 
samalla ylläpidettävä verkon 
turvallisuustaso. Kysyntäpuolen 
resursseilla, sovelluksilla ja teknologioilla 
voidaan saada aikaan huomattavia 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä, ja 
niistä voi olla apua uusiutuvista lähteistä 
saadun energian sisällyttämisessä 
energiaverkkoihin. Jäsenvaltioiden olisi 
tästä syystä kannustettava kysyntäpuolen 
resurssien, sovellusten ja teknologioiden, 
kuten kysynnänohjauksen, osallistumista 
energiamarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 163
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Komission tiedonannossa 
"Energiainfrastruktuurien painopisteet 
vuodelle 2020 ja sen jälkeen –
Suunnitelma integroitua eurooppalaista 
energiaverkkoa varten" korostetaan, että 
unionin kapasiteetti on mukautettava 
sähköä energialähteenä käyttäviin 
sovelluksiin ja teknologioihin sekä 
samalla ylläpidettävä verkon 
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turvallisuustaso. Kysyntäpuolen 
resursseilla, sovelluksilla ja teknologioilla 
voidaan saada aikaan huomattavia 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä, ja ne 
voivat tarjota ratkaisun uusiutuvista 
lähteistä saadun energian 
sisällyttämisessä energiaverkkoihin. 
Jäsenvaltioiden olisi tästä syystä 
kannustettava kysyntäpuolen resurssien, 
sovellusten ja teknologioiden, kuten 
kysynnänohjauksen, osallistumista 
energiamarkkinoille.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä on korostettava kysyntäpuolen resurssien, sovellusten ja teknologioiden 
osallistumista energiamarkkinoille, sillä tämä on keskeisen tärkeää, jotta voidaan saavuttaa 
20 prosentin energiansäästötavoite ja sisällyttää energiaverkkoihin yhä suurempi osa 
uusiutuvista lähteistä saatua energiaa.

Tarkistus 164
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Jos tämä 
lähestymistapa ei tuo tulosta, poliittista 
kehystä olisi kuitenkin tarpeen vahvistaa 
lisäämällä siihen sitovien tavoitteiden 
järjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa 
jäsenvaltiot olisi siis velvoitettava 
vahvistamaan kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet, -järjestelmät 
ja -ohjelmat. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, onko näiden tavoitteiden oltava 
sitovia vai ohjeellisia niiden alueella. 

Poistetaan.
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Toisessa vaiheessa komission olisi 
arvioitava nämä tavoitteet ja kunkin 
jäsenvaltion yksittäiset toimet sekä 
saavutettua edistystä koskevat tiedot, jotta 
voidaan arvioida, millä 
todennäköisyydellä unionin yleinen 
tavoite saavutetaan ja ovatko yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimet riittäviä yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi. Siksi 
komission olisi seurattava tiiviisti 
kansallisten energiatehokkuusohjelmien 
toteuttamista tarkistetun 
lainsäädäntökehyksen mukaisesti ja 
osana Eurooppa 2020 -prosessia. Jos 
arviointi osoittaa, ettei unionin yleistä 
tavoitetta todennäköisesti saavuteta, 
komission olisi ehdotettava pakollisia 
kansallisia tavoitteita vuodelle 2020 
ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion 
lähtötason, niiden taloudellisen 
suorituskyvyn ja toteutetut varhaiset 
toimet.

Or. en

Perustelu

Koska jäsenvaltiot ovat jo toimittaneet komissiolle vuotta 2020 koskevat 
energiankulutustavoitteensa Eurooppa 2020 -prosessin yhteydessä toteutettavien kansallisten 
uudistusohjelmien yhteydessä (huhtikuussa 2011), vastaavat tavoitteet on vahvistettava 
välittömästi jäsenvaltioiden tasolla.

Tarkistus 165
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Jos tämä 

(13) Primäärienergian säästötavoite tai 
vastaavasti energiaintensiteetille 
asetettava tavoite olisi saavutettava 
paikallistasolla. Tästä syystä 
energiansäästöä edistävät paikalliset, 
alueelliset ja kansalliset toimet ovat 
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lähestymistapa ei tuo tulosta, poliittista 
kehystä olisi kuitenkin tarpeen vahvistaa 
lisäämällä siihen sitovien tavoitteiden 
järjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa 
jäsenvaltiot olisi siis velvoitettava 
vahvistamaan kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet, -järjestelmät 
ja -ohjelmat. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, onko näiden tavoitteiden oltava 
sitovia vai ohjeellisia niiden alueella.
Toisessa vaiheessa komission olisi 
arvioitava nämä tavoitteet ja kunkin 
jäsenvaltion yksittäiset toimet sekä 
saavutettua edistystä koskevat tiedot, jotta 
voidaan arvioida, millä 
todennäköisyydellä unionin yleinen 
tavoite saavutetaan ja ovatko yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimet riittäviä yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi. Siksi 
komission olisi seurattava tiiviisti 
kansallisten energiatehokkuusohjelmien 
toteuttamista tarkistetun 
lainsäädäntökehyksen mukaisesti ja 
osana Eurooppa 2020 -prosessia. Jos 
arviointi osoittaa, ettei unionin yleistä 
tavoitetta todennäköisesti saavuteta, 
komission olisi ehdotettava pakollisia 
kansallisia tavoitteita vuodelle 2020 
ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion 
lähtötason, niiden taloudellisen 
suorituskyvyn ja toteutetut varhaiset 
toimet.

ratkaisevan tärkeitä. Komission olisi 
tarkkailtava, syntyykö välineistä kilpailua 
ja eri välineitä analysoiden ja ottaen 
huomioon paikalliset olosuhteet laadittava 
yhteenveto tehokkaimmista välineistä ja 
niiden kustannuksista. Tämän 
yhteenvedon perusteella komission olisi 
voitava antaa jäsenvaltioille sekä kunnille 
suosituksia. Tässä yhteydessä
jäsenvaltioiden olisi asetettava itse 
kansallisia tavoitteita, jotka voidaan jakaa 
hallinnon alemmille tasoille. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, onko 
näiden tavoitteiden oltava sitovia vai 
ohjeellisia niiden alueella. Jos komission 
kansallisista kertomuksista tekemä
arviointi osoittaa, ettei unionin yleistä 
tavoitetta todennäköisesti saavuteta, 
komission olisi suunniteltava yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa kuhunkin 
konkreettiseen tilanteeseen sovitettuja 
ratkaisuja, joiden avulla sekä kansallinen 
että unionin tason tavoite pystytään 
sittenkin saavuttamaan.

Or. de

Tarkistus 166
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 

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

erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Asettamalla 
sitovia kansallisia 
energiansäästötavoitteita, jotka perustuvat 
jäsenvaltioiden vastuunjakojärjestelmään, 
unioni voi varmistaa EU:n laajuisen 
energiansäästötavoitteen saavuttamisen,
millä on keskeinen merkitys 
ilmastopolitiikalle, kilpailukyvylle, 
kestävään talouteen siirtymiselle ja 
työpaikkojen luomiselle. 
Lähestymistavasta olisi myös se hyöty, että 
se antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden 
suunnitella kansallisiin olosuhteisiin ja
painopisteisiin sopivia 
energiatehokkuustoimia.

Or. en

Tarkistus 167
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Energian 
tuleva hintakehitys kannustaa kuluttajia 
vähentämään energiankulutustaan. Näin 
ollen energiatehokkuutta voidaan 
parhaiten edistää luomalla kannustimia 
rakennusten, lämmitysjärjestelmien ja 
liikennealan tehokkaammille yhteisille 
infrastruktuureille, joiden suhteen 
yksittäiset kuluttajat tai yritykset eivät voi 
muuten vaikuttaa energian käytön 
tehostamista koskeviin päätöksiin.

Or. en

Tarkistus 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
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Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien ja 
selkeisiin ja valvottavissa oleviin 
kansallisiin tavoitteisiin perustuvien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Jos tämä 
lähestymistapa ei tuo tulosta, poliittista 
kehystä olisi kuitenkin tarpeen vahvistaa 
lisäämällä siihen sitovien tavoitteiden 
järjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa 
jäsenvaltiot olisi siis velvoitettava 
sopimaan sitovat kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet, -järjestelmät ja 
-ohjelmat selkeän vastuunjakosopimuksen 
mukaisesti. Siksi komission olisi 
seurattava tiiviisti kansallisten 
energiatehokkuusohjelmien toteuttamista 
ja tarvittaessa huolehdittava niiden 
asianmukaisesta täytäntöönpanosta 
tarkistetun lainsäädäntökehyksen 
mukaisesti ja osana Eurooppa 2020 
-prosessia. Jos arviointi osoittaa, ettei 
unionin yleistä tavoitetta todennäköisesti 
saavuteta, komission olisi ehdotettava 
oikeudellisesti sitovia kansallisia tavoitteita 
vuodelle 2020 ottaen huomioon kunkin 
jäsenvaltion lähtötason, niiden 
taloudellisen suorituskyvyn ja toteutetut 
varhaiset toimet.

Or. en
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Tarkistus 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Olisi ollut parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite olisi saavutettu
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Koska tämä 
lähestymistapa ei tuo tulosta, poliittista 
kehystä on kuitenkin tarpeen vahvistaa 
lisäämällä siihen sitovien tavoitteiden 
järjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa
komission olisi siis jäsenvaltioiden kanssa 
keskustelemalla vahvistettava sellaiset
kansalliset energiatehokkuustavoitteet,
-järjestelmät ja -ohjelmat, jotka on todella 
suunniteltu varmistamaan, että vuodeksi 
2020 asetettu EU:n yleinen 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutetaan tai 
ylitetään, ja myös kehityspolku näiden
pakollisten kansallisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä
ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion 
lähtötason, niiden taloudellisen 
suorituskyvyn ja toteutetut varhaiset 
toimet.
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Or. en

Tarkistus 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Jos tämä 
lähestymistapa ei tuo tulosta, poliittista 
kehystä olisi kuitenkin tarpeen vahvistaa 
lisäämällä siihen sitovien tavoitteiden 
järjestelmä. Jäsenvaltioilla on ollut 
runsaasti aikaa pyrkiä saavuttamaan 
vuodeksi 2020 asetettu yleistavoite, ja 
komissio tarkistaa vuonna 2013, olisiko 
kansallisten tavoitteiden oltava sitovia vai 
ohjeellisia niiden alueella. Toisessa 
vaiheessa komission olisi arvioitava nämä 
tavoitteet ja kunkin jäsenvaltion yksittäiset 
toimet sekä saavutettua edistystä koskevat 
tiedot. Tätä taustaa vasten komissio 
arvioi, millä todennäköisyydellä unionin 
yleinen tavoite saavutetaan ja ovatko 
yksittäisten jäsenvaltioiden toimet riittäviä 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Siksi 
komission olisi seurattava tiiviisti 
kansallisten energiatehokkuusohjelmien 
toteuttamista tarkistetun 
lainsäädäntökehyksen mukaisesti ja osana 
Eurooppa 2020 -prosessia. Jos arviointi 
osoittaa, ettei unionin yleistä tavoitetta 
todennäköisesti saavuteta, komission olisi 
ehdotettava pakollisia kansallisia tavoitteita 
vuodelle 2020 ottaen huomioon kunkin 
jäsenvaltion lähtötason, niiden 
taloudellisen suorituskyvyn ja toteutetut 
varhaiset toimet.
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toimet.

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto totesi kokouksessaan 4. helmikuuta 2011, että neuvosto "tarkastelee 
vuoteen 2013 mennessä uudelleen EU:n energiatehokkuustavoitteen toteuttamista ja harkitsee 
tarvittaessa lisätoimenpiteitä". Määräajaksi asetettu 30. kesäkuuta 2014 osuu yhteen 
komission toimikauden loppumisen kanssa ja merkitsee todennäköisesti sitä, että kaikki 
mahdolliset uudet toimet viivästyvät 6–12 kuukaudella. 

Tarkistus 171
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Jos tämä 
lähestymistapa ei tuo tulosta, poliittista 
kehystä olisi kuitenkin tarpeen vahvistaa 
lisäämällä siihen sitovien tavoitteiden 
järjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa 
jäsenvaltiot olisi siis velvoitettava 
vahvistamaan kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet, -järjestelmät ja 
-ohjelmat. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, onko näiden tavoitteiden oltava 
sitovia vai ohjeellisia niiden alueella.
Toisessa vaiheessa komission olisi 
arvioitava nämä tavoitteet ja kunkin 
jäsenvaltion yksittäiset toimet sekä 
saavutettua edistystä koskevat tiedot, jotta 
voidaan arvioida, millä todennäköisyydellä 
unionin yleinen tavoite saavutetaan ja 
ovatko yksittäisten jäsenvaltioiden toimet 
riittäviä yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Siksi komission olisi 
seurattava tiiviisti kansallisten 

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

energiatehokkuusohjelmien toteuttamista 
tarkistetun lainsäädäntökehyksen 
mukaisesti ja osana Eurooppa 2020
-prosessia. Jos arviointi osoittaa, ettei 
unionin yleistä tavoitetta todennäköisesti 
saavuteta, komission olisi ehdotettava 
kansallisia tavoitteita vuodelle 2020 ottaen 
huomioon kunkin jäsenvaltion lähtötason, 
niiden taloudellisen suorituskyvyn, 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
osuuden ja toteutetut varhaiset toimet.

Or. de

Tarkistus 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi parasta, jos 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite saavutettaisiin 
energiatehokkuutta eri aloilla edistävien 
erityisten kansallisten ja Euroopan tason 
toimenpiteiden kumulatiivisen 
täytäntöönpanon tuloksena. Jos tämä
lähestymistapa ei tuo tulosta, poliittista 
kehystä olisi kuitenkin tarpeen vahvistaa 
lisäämällä siihen sitovien tavoitteiden 
järjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa 
jäsenvaltiot olisi siis velvoitettava 
vahvistamaan kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet, -järjestelmät ja 
-ohjelmat. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, onko näiden tavoitteiden oltava 
sitovia vai ohjeellisia niiden alueella. 
Toisessa vaiheessa komission olisi 
arvioitava nämä tavoitteet ja kunkin 
jäsenvaltion yksittäiset toimet sekä 
saavutettua edistystä koskevat tiedot, jotta 
voidaan arvioida, millä todennäköisyydellä 
unionin yleinen tavoite saavutetaan ja 
ovatko yksittäisten jäsenvaltioiden toimet 
riittäviä yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Siksi komission olisi 
seurattava tiiviisti kansallisten 

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

energiatehokkuusohjelmien toteuttamista 
tarkistetun lainsäädäntökehyksen 
mukaisesti ja osana Eurooppa 2020 -
prosessia. Jos arviointi osoittaa, ettei 
unionin yleistä tavoitetta todennäköisesti 
saavuteta, komission olisi ehdotettava 
lisätoimia vuodelle 2020 ottaen huomioon 
kunkin jäsenvaltion lähtötason, niiden 
taloudellisen suorituskyvyn ja toteutetut 
varhaiset toimet.

Or. fi

Tarkistus 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Komission olisi jälkeenpäin 
arvioitava näiden kansallisten tavoitteiden 
ja kunkin jäsenvaltion yksilöllisen 
kehityspolun edistystä, jotta voitaisiin 
varmistaa, että ollaan oikealla tiellä 
unionin yleistavoitteen saavuttamiseksi ja 
yksittäisten jäsenvaltioiden toimet ovat 
riittäviä yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Siksi komission olisi 
seurattava tiiviisti kansallisten 
energiatehokkuusohjelmien toteuttamista 
tarkistetun lainsäädäntökehyksen 
mukaisesti ja osana Eurooppa 2020 
-prosessia. Jos arviointi osoittaa, että 
jäsenvaltiot eivät pysy sovitulla 
kehityspolulla ja unionin yleistavoitetta ei 
todennäköisesti saavuteta, komission olisi 
edellytettävä, että jäsenvaltio asettaa 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimia
palatakseen kehityspolulle kohtuullisessa 
ajassa.

Or. en
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Tarkistus 174
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Hintasignaalit ovat keskeisen 
tärkeitä energiatehokkuuden lisäämiseksi, 
ja taloudellisten välineiden käyttö on 
kustannustehokkain keino edistää 
energiansäästöjä.

Or. en

Tarkistus 175
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Julkisten menojen kokonaismäärä 
vastaa 19 prosenttia unionin 
bruttokansantuotteesta. Tästä syystä 
julkinen sektori on tärkeä liikkeellepaneva 
voima, joka voi edistää markkinoiden 
muutosta kohti energiatehokkaampia 
tuotteita, rakennuksia ja palveluja ja 
muuttaa tapaa, jolla kansalaiset ja yritykset 
kuluttavat energiaa. Energiankulutuksen 
vähentäminen energiatehokkuutta 
parantavilla toimenpiteillä voi myös 
vapauttaa julkisia resursseja muuhun 
käyttöön. Kansallisen, alueellisen ja 
paikallistason julkisten elinten olisi 
toimittava esimerkkeinä 
energiatehokkuuden alalla.

(14) Julkisten menojen kokonaismäärä 
vastaa 19 prosenttia unionin 
bruttokansantuotteesta. Tästä syystä 
julkinen sektori on tärkeä liikkeellepaneva 
voima, joka voi edistää markkinoiden 
muutosta kohti energiatehokkaampia 
tuotteita, rakennuksia ja palveluja ja 
muuttaa tapaa, jolla kansalaiset ja yritykset 
kuluttavat energiaa. Energiankulutuksen 
vähentäminen energiatehokkuutta 
parantavilla toimenpiteillä voi myös 
vapauttaa julkisia resursseja muuhun 
käyttöön. Kansallisen, alueellisen ja 
paikallistason julkisten elinten olisi 
toimittava esimerkkeinä 
energiatehokkuuden alalla. Jotta julkiset 
elimet voisivat täyttää tämän tehtävänsä, 
niille olisi jätettävä laaja harkintavalta 
konkreettisten toimenpiteiden yhteydessä. 
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Tarkistus 176
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Rakennusten energiasaneerausastetta
olisi kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin.
Julkisten elinten omistamat rakennukset 
muodostavat joissakin jäsenvaltioissa
merkittävän osan rakennuskannasta ja 
niillä on suuri näkyvyys yhteiskunnassa.
Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi 
laadittava ohjelmia ja vahvistettava 
välineitä, joiden avulla saneerausastetta 
nostetaan tuntuvasti. Tässä olisi 
asetettava etusijalle rakennukset, joissa 
on suurimmat 
energiansäästömahdollisuudet. Tässä
yhteydessä tuet ja muut kannustimet 
voitaisiin porrastaa siten, että 
energiasaneeraukset, jotka vähentävät 
energiankulutusta yli 50 prosentilla, 
kuuluisivat ylimpään luokkaan. Sen 
sijaan sellaisia energiasaneerauksia, 
joilla ei saavuteta vähintään 15 prosentin 
säästöä energiankulutuksen lähtötasoon 
verrattuna, ei pitäisi tukea.

Or. de
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Perustelu

Kannustinohjelmat ovat osoittautuneet monissa jäsenvaltiossa erittäin onnistuneeksi keinoksi 
edistää esimerkiksi kunnostustöitä. Ohjelmien olisi lisäksi oltava avoimia kaikille, siis myös 
luonnollisille henkilöille. Ohjelmissa olisi tuettava ensi sijassa sellaisia toimia, jotka 
mahdollistavat suuret energiansäästöt.

Tarkistus 177
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa.
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täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 178
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin.
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on
suotavaa lisätä julkisten elinten
omistamien rakennusten saneerausta
niiden energiatehokkuuden parantamiseksi.
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vähimmäisvaatimukset.

Or. de

Tarkistus 179
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin.
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna.
Huomattava osa jäsenvaltioiden 
kansallisista energiansäästötavoitteista on 
saavutettava rakennusalalla toteutettavin 
keinoin, erityisesti saneeraamalla. 
Jäsenvaltiot olisi tämän vuoksi 
velvoitettava laatimaan 
toimintasuunnitelmia rakennusten ja
julkisten rakennusten 
energiansäästötavoitteiden yksilöimiseksi, 
ja niissä on ilmoitettava erityiset 
rahoitusmekanismit ja -toimet. Kyseisten 
toimien olisi täydennettävä rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Kyseiset 
velvoitteet täydentävät mainitun direktiivin 
säännöksiä, sillä niiden mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava olemassa 
olevien rakennusten laajamittaisten 
korjausten yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
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vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista, että kukin jäsenmaa 
määrittää omat kustannustehokkaat ja 
muutoin tarkoituksenmukaiset 
energiasäästöön ja energian käytön 
tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet
julkisten elinten omistamille rakennuksille 
niiden energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten energiasäästö- ja 
energiatehokkuustoimet täydentävät
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
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vähimmäisvaatimukset. 
Rakennusmateriaalit ovat myös 
ratkaisevassa osassa, sillä yhä 
merkittävämpi osa rakennusten 
kokonaisenergian kulutuksesta syntyy 
rakennusvaiheessa. Vähäpäästöisten 
rakennusmateriaalien, kuten puun, 
käytön edistäminen Euroopan laajuisesti 
vähentäisi rakentamisesta aiheutuvaa 
ympäristörasitetta.

Or. fi

Perustelut

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

Tarkistus 181
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen 
saneerausaste kaikille julkisten elinten 
omistamille rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. 
Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä 
ponnistuksensa ensi sijassa toimiin, joilla 
on kustannustehokkain vaikutus 
energiansäästöihin, erityisesti olemassa 
olevien rakennusten parannustöihin sekä 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 
nykyaikaistamiseen. Olisi kiinnitettävä 
huomiota siihen, että kyseiset toimet 
pysyvät kohtuuhintaisina kansalaisille.
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energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Julkisten elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen 
saneerausaste kaikille julkisten elinten 
omistamille rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 182
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin.
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 

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

ja laadittava kansallisia suunnitelmia, 
joilla vähennetään energiankulutusta 
merkittävästi sekä julkisissa että 
yksityisissä rakennuksissa vuoteen 2050 
mennessä. Julkisten elinten omistamat tai 
niiden käytössä olevat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen ja 
pitkän aikavälin energiatehokkuuden 
parannusaste julkisten elinten omistamille
tai niiden käytössä oleville rakennuksille 
niiden energiatehokkuuden parantamiseksi.
Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. es

Perustelu

Olemassa olevien rakennusten energiansäästömahdollisuuksien hyödyntämistä on 
tarkasteltava pitkällä aikavälillä, ei ainoastaan vuoteen 2020 saakka. Pitkän aikavälin (2050) 
tarkastelutapa on olennainen ilmastotavoitteiden ja energiatehokkuuden yhteensovittamiseksi.

Tarkistus 183
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen 
saneerausaste kaikille julkisten elinten 
omistamille rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi 
rakennuksen paloturvallisuudesta 
tinkimättä silloin, kun rakennusta 
saneerataan ja kun siinä asutaan.
Kyseiset saneeraukset on toteutettava 
siten, että otetaan huomioon ilmasto- ja 
paikalliset olosuhteet sekä sisäilman 
laadulle asetetut vaatimukset, 
rakennukseen pääsy ja muut terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyvät vaatimukset sekä 
rakennuksen käyttötarkoitus. 
Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en
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Perustelu

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way.Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arrive. In addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings. This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

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

Tarkistus 184
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin.
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen
saneerausaste kaikille julkisten elinten 
omistamille rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Saneerausaste ei saisi rajoittaa 

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin.
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tämän 
varmistamiseksi on olennaisen tärkeää, 
että direktiivissä säilytetään 
pitkäjänteisyys ja vahvistetaan 
etenemissuunnitelmia, joilla pyritään 
vähentämään sekä yksityisten että
julkisten rakennusten energiankäyttöä 
huomattavasti vuoteen 2050 mennessä. 
Julkisten elinten omistamat tai niiden 
käytössä olevat rakennukset muodostavat 
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rakennusten energiatehokkuudesta 
19 päivänä toukokuuta 2010 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2010/31/EU vahvistettujen 
lähes nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

merkittävän osan rakennuskannasta ja 
niillä on suuri näkyvyys yhteiskunnassa.
Siksi on asianmukaista määritellä pitkän 
aikavälin tavoite ja vuosittainen
energiatehokkuuden parannusaste
julkisten elinten omistamille tai niiden 
käytössä oleville rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Toimenpide edellyttäisi korkeampaa 
saneerausastetta ja peruskorjauksia, eikä 
se saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista, vaan itse 
asiassa se helpottaisi näiden velvoitteiden 
täyttämistä. Julkisten rakennusten 
kunnostamisvelvoite täydentää mainitun 
direktiivin säännöksiä, sillä niiden mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava olemassa 
olevien rakennusten laajamittaisten 
korjausten yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 185
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 

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

vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen 
saneerausaste kaikille julkisten elinten 
omistamille rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä hyvän sisäilman laadun 
varmistamiseen esimerkiksi 
asianmukaisilla ilmanvaihtoa koskevilla 
vaatimuksilla ja käyttämällä 
vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja, 
-varusteita ja -tarvikkeita. Jos 
energiatehokkuustoimet koskevat julkisia 
rakennuksia, kuten päiväkoteja, 
lastentarhoja tai kouluja, on tehtävä 
terveysvaikutusten arviointi.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaiset viettävät suurimman osan ajastaan sisätiloissa. Sisäilman laatu vaikuttaa 
keskeisesti heidän terveyteensä, ja sillä on merkitystä astman ja allergioiden kaltaisten 
kroonisten sairauksien synnyssä. Kun rakennuksia saneerataan energiatehokkuuden 
parantamiseksi, olisi käsiteltävä mahdollisia terveysriskejä eli riskejä, jotka aiheutuvat 
riittämättömästä ilmanvaihdosta ilmatiiviyden kasvun ja rakennusmateriaaleista ja -tuotteista 
aiheutuvien vaarallisten päästöjen takia.
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Tarkistus 186
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin.
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tästä 
syystä on äärimmäisen tärkeää keskittyä 
pitkällä aikavälillä vähentämään 
merkittävästi olemassa olevan julkisen ja 
yksityisen rakennuskannan 
energiankulutusta noin 80 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä ja vahvistamaan 
etenemissuunnitelmia osana direktiivin 
2010/13/EU edellyttämiä kansallisia 
suunnitelmia. Julkisten elinten omistamat
tai niiden käytössä olevat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen 
saneerausaste kaikille julkisten elinten 
omistamille tai niiden käytössä oleville
rakennuksille niiden energiatehokkuuden 
parantamiseksi. Saneerausaste ei saisi 
rajoittaa rakennusten energiatehokkuudesta 
19 päivänä toukokuuta 2010 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2010/31/EU vahvistettujen 
lähes nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
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täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 187
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 188
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen 
saneerausaste kaikille julkisten elinten 
omistamille rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Rakennuksen ulkokuoren saneeraukset 
sellaisissa rakennuksissa, jotka eivät 
kuulu kaikkein huonoimpiin 
energiatehokkuusluokkiin, muodostavat 
tärkeän osan saneerausasteeseen 
laskettavia hankintoja, ja niitä olisi 
edistettävä. Saneerausaste ei saisi rajoittaa 
rakennusten energiatehokkuudesta 
19 päivänä toukokuuta 2010 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2010/31/EU vahvistettujen 
lähes nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
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energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Perustelu

Rakennuksen osien kertaluonteinen optimoiminen voi olla haitaksi energiatehokkuudelle, kun 
rakennuksen muita osia ryhdytään vaihtamaan tai optimoimaan myöhemmin. Kyseisiä osia 
saatetaan myös joutua vaihtamaan myöhemmissä kunnostustöissä, jotta muuten saatavat 
synergiaedut eivät menisi hukkaan. Toinen ongelma aiheutuu siitä, että myöhemmin tehtäviä 
peruskorjauksia saattaa olla vaikea tehdä taloudellisesti järkevästi, sillä edullisimpaan 
sopimukseen kuuluu projekteja, joihin sisältyy sekä pintaremonttia että perusteellista 
saneerausta.

Tarkistus 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan 
EU:n tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 
prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen 
saneerausaste kaikille julkisten elinten 

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen sektorin, jolla voidaan lisätä 
energiatehokkuutta ja säästää energiaa. 
Julkisten elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä saneerausaste 
kaikille julkisten elinten omistamille 
rakennuksille niiden energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että otetaan 
asianmukaisesti huomioon julkisten 
varojen niukkuus. Saneerausaste ei saisi 
rajoittaa rakennusten energiatehokkuudesta 
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omistamille rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

19 päivänä toukokuuta 2010 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2010/31/EU vahvistettujen 
lähes nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 190
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen 
saneerausaste kaikille julkisten elinten 
omistamille rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 

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

Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Julkisten 
rakennusten määritelmä kattaa 
kansallisen, alueellisen ja kunnallisen 
tason hallitusten kaltaisten julkisten 
elinten virastot, mutta siihen eivät kuulu 
koulujen ja museoiden kaltaiset julkiset 
palvelut.

Or. en

Perustelu

Julkiset rakennukset on määriteltävä täsmällisesti, jotta voidaan välttää tarpeettomia ja 
tahattomia oikeudellisia kiistoja.

Tarkistus 191
Michael Theurer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin.
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 



PE475.873 62/107 AM\882686FI.doc

FI

vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen 
saneerausaste kaikille julkisten elinten 
omistamille rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 
muodostavat merkittävän osan 
rakennuskannasta ja niillä on suuri 
näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi niiden 
energiatehokkuutta olisi parannettava.
Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. de

Tarkistus 192
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 
rakennuskanta muodostaa suurimman 
potentiaalisen energiansäästösektorin. 
Rakennukset ovat myös ratkaisevassa 
asemassa kun pyritään saavuttamaan EU:n 
tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Julkisten 
elinten omistamat rakennukset 

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

näkyvyys yhteiskunnassa. Siksi on 
asianmukaista määritellä vuosittainen 
saneerausaste kaikille julkisten elinten 
omistamille rakennuksille niiden 
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Saneerausaste ei saisi rajoittaa rakennusten 
energiatehokkuudesta 19 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/31/EU vahvistettujen lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevien 
velvoitteiden soveltamista. Julkisten 
rakennusten kunnostamisvelvoite täydentää 
mainitun direktiivin säännöksiä, sillä 
niiden mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava olemassa olevien 
rakennusten laajamittaisten korjausten 
yhteydessä, että rakennusten 
energiatehokkuus nostetaan tasolle, joka 
täyttää energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. de

Perustelu

Vuoteen 2050 saakka ulottuvat tavoitteet ovat illuusio. Unionin olisi keskityttävä vuoteen 
2020 saakka ulottuvien tavoitteiden saavuttamiseen ja mietittävä sen jälkeen korkeintaan 
seuraavan vuosikymmenen tavoitteita. Jaarittelu vuoteen 2050 saakka ulottuvista tavoitteista 
on silkkaa kansankiihotusta. Kukaan ei pysty ennustamaan tekniikan kehitystä ja poliittisia 
tapahtumia vuoteen 2050 saakka. 

Tarkistus 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rakennusten saneerausastetta olisi 
kasvatettava, koska olemassa oleva 

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

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

Or. en

Tarkistus 194
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Rakennusten osuus Euroopan 
energian loppukäytöstä on noin 
40 prosenttia. Tämän vuoksi unionin olisi 
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otettava käyttöön voimakkaita toimia, 
jotka koskevat koko rakennuskantaa, jotta 
voidaan erityisesti saavuttaa vuosiksi 2020 
ja 2050 asetetut tavoitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi. Julkisen sektorin olisi 
näytettävä esimerkkiä rakennusten 
kunnostamisessa, mutta myös 
jäsenvaltioiden olisi suhtauduttava asiaan 
pitkäjänteisesti ja laadittava 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
etenemissuunnitelmia julkisten 
rakennusten, asuinrakennusten ja 
muiden kuin asumiskäytössä olevien 
yksityisten rakennusten kunnostamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 195
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle.
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava kuntia 
ja muita julkisia elimiä laatimaan 
kokonaisvaltaisia ja kestäviä 
energiatehokkuussuunnitelmia, joilla on 
selvät tavoitteet, ottamaan kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja tiedottamaan heille 

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle
"matalaenergiakaupunkien ja -alueiden" 
suunnittelemiseksi. Tällaisen 
"matalaenergiakaupunkien ja -alueiden" 
käsitteen mukaan energiakysymykset ovat 
paikallisiin demokraattisiin 
hallintomenettelyihin sisältyvän 
kaupunki- ja aluekehityksen olennainen 
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riittävästi suunnitelmien sisällöstä ja 
edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa.
Tällaisilla suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

osatekijä. Käsite kattaa suurimpien 
kaupunkien ja suurkaupunkien lisäksi 
myös maaseutuvoittoisilla alueilla 
sijaitsevat pienet kaupungit ja kylät. 
Kokonaisvaltaisten ja kestävien 
energiatehokkuussuunnitelmien 
ennakkoehtona jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava paikallisia viranomaisia 
määrittelemään sellaiset paikalliset 
kehittämisstrategiat, jotka perustuvat 
vuoropuheluun paikallisen väestön sekä 
kaupallisten ja yhteiskunnallisten 
sidosryhmien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi 
sitten kannustettava kuntia ja muita julkisia 
elimiä laatimaan kokonaisvaltaisia ja 
kestäviä energiatehokkuussuunnitelmia, 
joilla on selvät tavoitteet, ottamaan
paikalliset sidosryhmät ja kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja tiedottamaan heille 
riittävästi suunnitelmien sisällöstä ja 
edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa.
Tällaisilla suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

Or. fr

Perustelu

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 196
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle.
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava kuntia 
ja muita julkisia elimiä laatimaan 
kokonaisvaltaisia ja kestäviä 
energiatehokkuussuunnitelmia, joilla on 
selvät tavoitteet, ottamaan kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja tiedottamaan heille 
riittävästi suunnitelmien sisällöstä ja 
edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa.
Tällaisilla suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle
"matalaenergiakaupunkien ja -alueiden" 
suunnittelemiseksi. Tällaisen 
"matalaenergiakaupunkien ja -alueiden" 
käsitteen mukaan energiakysymykset ovat 
paikallisiin demokraattisiin ja 
hallinnollisiin menettelyihin sisältyvän 
kaupunki- ja aluekehityksen olennainen 
osatekijä. Näihin olisi kuuluttava 
suurkaupunkien lisäksi myös 
maaseutuvoittoisilla alueilla sijaitsevat 
kaupungit ja kunnat. Kokonaisvaltaisten 
ja kestävien 
energiatehokkuussuunnitelmien 
ennakkoehtona jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava paikallisia viranomaisia 
määrittelemään sellaiset paikalliset 
kehittämisstrategiat, jotka perustuvat 
vuoropuheluun paikallisen väestön sekä 
kaupallisten ja yhteiskunnallisten 
sidosryhmien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi 
sitten kannustettava kuntia ja muita julkisia 
elimiä laatimaan kokonaisvaltaisia ja 
kestäviä energiatehokkuussuunnitelmia, 
joilla on selvät tavoitteet, ottamaan
paikalliset sidosryhmät ja kansalaiset 
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mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja tiedottamaan heille 
riittävästi suunnitelmien sisällöstä ja 
edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa.
Tällaisilla suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

Or. en

Perustelu

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

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

Tarkistus 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
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kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle. 
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava kuntia 
ja muita julkisia elimiä laatimaan 
kokonaisvaltaisia ja kestäviä 
energiatehokkuussuunnitelmia, joilla on 
selvät tavoitteet, ottamaan kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja tiedottamaan heille 
riittävästi suunnitelmien sisällöstä ja 
edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa. 
Tällaisilla suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan. 
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle. 
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
paikallisia viranomaisia laatimaan 
tällaisia paikallisia kehittämisstrategioita
paikallisen väestön sekä kaupallisten ja 
yhteiskunnallisten sidosryhmien, myös 
työmarkkinaosapuolten, kanssa käytävän 
vuoropuhelun perusteella. Jäsenvaltioiden 
olisi sitten kannustettava kuntia ja muita 
julkisia elimiä laatimaan kokonaisvaltaisia 
ja kestäviä energiatehokkuussuunnitelmia, 
joilla on selvät tavoitteet, ottamaan 
paikalliset sidosryhmät, myös 
työmarkkinaosapuolet, ja kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen, tarjoamaan 
koulutusohjelmia työntekijöille ja 
yrittäjille auttaakseen heitä kehittämään 
vaadittuja taitoja, ja tiedottamaan heille 
sekä kansalaisille riittävästi suunnitelmien 
sisällöstä ja edistymisestä tavoitteiden 
saavuttamisessa. Tällaisilla suunnitelmilla 
voidaan saavuttaa huomattavia 
energiansäästöjä, etenkin jos niiden 
toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan. 
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä samoin kuin 
työmarkkinaosapuolten kesken ja välillä
olisi kannustettava kokemusten vaihtoa 
innovatiivisimmista ratkaisuista.

Or. en

Perustelu

Työntekijöiden mukanaolo ja osallistuminen energiatehokkuusohjelmiin on ratkaisevan 
tärkeää niiden onnistumiselle. Jotta voitaisiin varmistaa täytäntöönpano, on erittäin tärkeää, 
että työntekijät otetaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kautta täysimääräisesti mukaan 
politiikan määrittelyyn ja taitojen ja koulutusohjelmien kehittämiseen. Tästä syystä 
direktiivissä olisi säädettävä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun sisällyttämisestä tärkeisiin 
välineisiin tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Tarkistus 198
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle.
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava kuntia 
ja muita julkisia elimiä laatimaan 
kokonaisvaltaisia ja kestäviä 
energiatehokkuussuunnitelmia, joilla on 
selvät tavoitteet, ottamaan kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja tiedottamaan heille 
riittävästi suunnitelmien sisällöstä ja 
edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa.
Tällaisilla suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle.
Kokonaisvaltaisten ja kestävien 
energiatehokkuussuunnitelmien 
ennakkoehtona jäsenvaltioiden olisi
kannustettava paikallisia viranomaisia 
määrittelemään sellaiset paikalliset 
kehittämisstrategiat, jotka perustuvat 
vuoropuheluun paikallisten sidosryhmien 
kanssa ja edelleen kannustettava kuntia ja 
muita julkisia elimiä laatimaan 
kokonaisvaltaisia ja kestäviä 
energiatehokkuussuunnitelmia, joilla on 
selvät tavoitteet, ottamaan paikalliset 
sidosryhmät ja kansalaiset mukaan niiden 
kehittämiseen ja toteuttamiseen ja 
tiedottamaan heille riittävästi 
suunnitelmien sisällöstä ja edistymisestä 
tavoitteiden saavuttamisessa. Tällaisilla 
suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
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kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

Or. en

Tarkistus 199
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle.
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava kuntia 
ja muita julkisia elimiä laatimaan 
kokonaisvaltaisia ja kestäviä 
energiatehokkuussuunnitelmia, joilla on 
selvät tavoitteet, ottamaan kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja tiedottamaan heille 
riittävästi suunnitelmien sisällöstä ja 
edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa.
Tällaisilla suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle.
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava kuntia 
ja muita julkisia elimiä laatimaan 
kokonaisvaltaisia ja kestäviä 
energiatehokkuussuunnitelmia, joilla on 
selvät tavoitteet, ottamaan kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja tiedottamaan heille 
riittävästi suunnitelmien sisällöstä ja 
edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa.
Tällaisilla suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan, ja 
jos noudatetaan todella kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja. Kaupunkien, kuntien ja 
muiden julkisten elinten välillä olisi 
kannustettava kokemusten vaihtoa 
innovatiivisimmista ratkaisuista.
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Or. de

Tarkistus 200
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle.
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava kuntia 
ja muita julkisia elimiä laatimaan 
kokonaisvaltaisia ja kestäviä 
energiatehokkuussuunnitelmia, joilla on 
selvät tavoitteet, ottamaan kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja tiedottamaan heille 
riittävästi suunnitelmien sisällöstä ja 
edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa.
Tällaisilla suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle.
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava kuntia 
ja muita julkisia elimiä laatimaan 
kokonaisvaltaisia, kattavia ja kestäviä 
energiatehokkuussuunnitelmia, joilla on 
selvät tavoitteet, ottamaan paikalliset 
sidosryhmät ja kansalaiset mukaan niiden 
kehittämiseen ja toteuttamiseen ja 
tiedottamaan heille riittävästi ja 
johdonmukaisesti suunnitelmien sisällöstä 
ja edistymisestä tavoitteiden 
saavuttamisessa. Tällaisilla suunnitelmilla 
voidaan saavuttaa huomattavia 
energiansäästöjä, etenkin jos niiden 
toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

Or. ro
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Tarkistus 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) On pidettävä mielessä kulutuksesta 
tehtyjen selvitysten täytäntöönpanon 
ongelmat, sillä jo kaupunginjohtajien 
yleiskokouksessa mukana olevilla 
kunnilla on merkittäviä vaikeuksia päästä 
tutustumaan energiankulutusta koskeviin 
tietoihin, jotka on jaoteltu Euroopan 
komission kaupunginjohtajien 
yleiskokouksessa ehdottamien luokkien 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 202
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiettyjen tuotteiden ja palvelujen 
hankintojen ja rakennusten oston ja 
vuokraamisen osalta niiden julkisten 
elinten, jotka tekevät julkisia 
rakennusurakoita tai julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevia sopimuksia, 
olisi näytettävä esimerkkiä ja tehtävä 
energiatehokkaita hankintapäätöksiä. Tämä 
ei kuitenkaan saisi vaikuttaa julkisia 
hankintoja koskevien EU-direktiivien 
säännöksiin.

(17) Tiettyjen tuotteiden ja palvelujen 
hankintojen ja rakennusten oston ja 
vuokraamisen osalta niiden julkisten 
elinten, jotka tekevät julkisia 
rakennusurakoita tai julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevia sopimuksia, 
olisi näytettävä esimerkkiä ja tehtävä 
energiatehokkaita hankintapäätöksiä 
silloin, kun tämä on kustannustehokasta 
ja käytännöllistä. Tämä ei kuitenkaan saisi 
vaikuttaa julkisia hankintoja koskevien 
EU-direktiivien säännöksiin.

Or. en
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Tarkistus 203
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiettyjen tuotteiden ja palvelujen 
hankintojen ja rakennusten oston ja 
vuokraamisen osalta niiden julkisten 
elinten, jotka tekevät julkisia 
rakennusurakoita tai julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevia sopimuksia, 
olisi näytettävä esimerkkiä ja tehtävä 
energiatehokkaita hankintapäätöksiä. Tämä 
ei kuitenkaan saisi vaikuttaa julkisia 
hankintoja koskevien EU-direktiivien 
säännöksiin.

(17) Tiettyjen tuotteiden ja palvelujen 
hankintojen ja rakennusten oston ja 
vuokraamisen osalta niiden julkisten 
elinten, jotka tekevät julkisia 
rakennusurakoita tai julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevia sopimuksia, 
olisi näytettävä esimerkkiä ja tehtävä 
energiatehokkaita hankintapäätöksiä. Tämä 
ei kuitenkaan saisi vaikuttaa julkisia 
hankintoja koskevien EU-direktiivien 
säännöksiin ja olisi varmistettava 
kustannustehokkuus.

Or. de

Tarkistus 204
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiettyjen tuotteiden ja palvelujen 
hankintojen ja rakennusten oston ja 
vuokraamisen osalta niiden julkisten 
elinten, jotka tekevät julkisia 
rakennusurakoita tai julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevia sopimuksia, 
olisi näytettävä esimerkkiä ja tehtävä 
energiatehokkaita hankintapäätöksiä. Tämä 
ei kuitenkaan saisi vaikuttaa julkisia 
hankintoja koskevien EU-direktiivien 
säännöksiin.

(17) Tiettyjen tuotteiden ja palvelujen 
hankintojen ja rakennusten oston ja 
vuokraamisen osalta niiden julkisten 
elinten, jotka tekevät julkisia 
rakennusurakoita tai julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevia sopimuksia, 
olisi näytettävä esimerkkiä ja tehtävä 
energiatehokkaita ja taloudellisesti 
tehokkaita hankintapäätöksiä. Tämä ei 
kuitenkaan saisi vaikuttaa julkisia 
hankintoja koskevien EU-direktiivien 
säännöksiin.
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Or. ro

Tarkistus 205
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Rakennusten osuus on 
40 prosenttia EU:n energian 
loppukäytöstä ja 36 prosenttia 
hiilidioksidipäästöistä, ja 
etenemissuunnitelmassa, joka koskee 
siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 2050, on asetettu 
tavoitteeksi rakennusalan päästöjen 
vähentäminen 90 prosentilla. Tämä 
tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan, jos 
EU toteuttaa kunnianhimoisia toimia 
koko rakennuskannassa, sillä tämä on 
keskeinen osa unionin 
energiainfrastruktuuria. Tästä syystä 
myös jäsenvaltioiden olisi seurattava 
julkisen sektorin esimerkkiä rakennusten 
kunnostamisessa ja edistettävä pitkällä 
aikavälillä sekä toissijaisuuden ja 
kustannustehokkuuden periaatteita 
noudattaen kaupallisten ja yksityisten 
rakennusten kunnostamista.

Or. es

Perustelu

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 206
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Rakennusten osuus on 
40 prosenttia EU:n energian 
loppukäytöstä ja 36 prosenttia 
hiilidioksidipäästöistä, ja 
etenemissuunnitelmassa, joka koskee 
siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 2050, on asetettu 
tavoitteeksi rakennusalan päästöjen 
vähentäminen 90 prosentilla. Tämä 
tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan, jos 
EU toteuttaa määrätietoisia toimia koko 
rakennuskannassa, sillä tämä on 
keskeinen osa unionin 
energiainfrastruktuuria. Tästä syystä 
myös jäsenvaltioiden on seurattava 
julkisen sektorin esimerkkiä rakennusten 
kunnostamisessa ja edistettävä pitkällä 
aikavälillä sekä toissijaisuuden ja 
kustannustehokkuuden periaatteita 
noudattaen kaupallisten ja yksityisten 
rakennusten kunnostamista.

Or. en

Tarkistus 207
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Rakennusten osuus on 
40 prosenttia EU:n energian 
loppukäytöstä ja 36 prosenttia 
hiilidioksidipäästöistä. 
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Etenemissuunnitelmassa, joka koskee 
siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 2050, on asetettu 
tavoitteeksi rakennusalan päästöjen 
vähentäminen 90 prosentilla, mikä 
voidaan saavuttaa ainoastaan, jos EU 
toteuttaa määrätietoisia toimia koko 
rakennuskannassa. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden on pitkällä aikavälillä 
sekä toissijaisuuden ja 
kustannustehokkuuden periaatteita 
noudattaen laadittava tehokkaita 
strategioita energiaparannusten 
tekemiseksi rakennusten alalla.

Or. en

Tarkistus 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Myös EU:n toimielinten olisi 
näytettävä oikeanlaista esimerkkiä ja 
vuokrattava ja hankittava ainoastaan 
sellaisia tuotteita, palveluja ja 
rakennuksia, jotka kuuluvat parhaaseen 
mahdolliseen energialuokkaan.

Or. en

Tarkistus 209
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla

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

"valkoisten todistusten" järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa.
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja.
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä paremmasta energiatehokkuudesta.
Lisäksi sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa "Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)" 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.
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jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

Or. en

Tarkistus 210
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla
”valkoisten todistusten” järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa.
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Komission olisi kuitenkin 
määriteltävä delegoidulla säädöksellä 
ehdot, joiden mukaisesti jokin jäsenvaltio 
voisi tulevaisuudessa tunnustaa toisessa 
jäsenvaltiossa saavutetut energiansäästöt. 
Tällaisten järjestelmien vaatimustaso on 
asianmukaista vahvistaa yhteisellä unionin 
tason kehyksellä samalla kun 
jäsenvaltioille jätetään huomattavasti 
joustovaraa, jotta ne voivat ottaa 
täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 
organisaation, energiasektorin erityiset 
toimintaolosuhteet ja loppuasiakkaiden 
tottumukset. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla
joissakin jäsenvaltioissa vähäisiä säästöjä 
tuottanut ”valkoisten todistusten” 
järjestelmä, on osoittanut, että nykyisessä 
tilanteessa kyseinen järjestelmä aiheuttaisi 
liiallisia hallintokustannuksia. Lisäksi on 
olemassa riski, että energiansäästöt 
keskittyisivät joihinkin jäsenvaltioihin eikä 
niitä saavutettaisi kaikkialla unionissa.
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Tällaisten järjestelmien 
vaatimustaso ja erityisesti 
laskentamenetelmät on asianmukaista 
vahvistaa yhteisellä unionin tason 
kehyksellä samalla kun jäsenvaltioille 
jätetään huomattavasti joustovaraa, jotta ne 
voivat ottaa täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 
organisaation, energiasektorin erityiset 
toimintaolosuhteet ja loppuasiakkaiden 
tottumukset. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
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loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja.
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä paremmasta 
energiatehokkuudesta. Lisäksi sen pitäisi 
antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus vapauttaa 
pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)” 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja.
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä vähäisemmästä 
energiankulutuksesta. Lisäksi sen pitäisi 
antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus vapauttaa 
pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)” 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

Or. de

Tarkistus 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla
”valkoisten todistusten” järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa.
Vuodeksi 2020 asetettu 20 prosentin
energiansäästötavoite voidaan saavuttaa 
paremmin kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 



AM\882686FI.doc 81/107 PE475.873

FI

muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Komission olisi kuitenkin 
määriteltävä delegoidulla säädöksellä 
ehdot, joiden mukaisesti jokin jäsenvaltio 
voisi tulevaisuudessa tunnustaa toisessa 
jäsenvaltiossa saavutetut energiansäästöt. 
Tällaisten järjestelmien vaatimustaso on 
asianmukaista vahvistaa yhteisellä unionin 
tason kehyksellä samalla kun 
jäsenvaltioille jätetään huomattavasti 
joustovaraa, jotta ne voivat ottaa 
täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 
organisaation, energiasektorin erityiset 
toimintaolosuhteet ja loppuasiakkaiden 
tottumukset. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja.
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä paremmasta energiatehokkuudesta.
Lisäksi sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)” 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt, ja näin voidaan
varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot 
hyötyvät energiatehokkuuden 
parantumisen mukanaan tuomista 
taloudellisista ja sosiaalisista hyödyistä.
Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien
vaatimustaso on kuitenkin asianmukaista 
vahvistaa yhteisellä unionin tason 
kehyksellä samalla kun jäsenvaltioille 
jätetään huomattavasti joustovaraa, jotta ne 
voivat ottaa täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 
organisaation, energiasektorin erityiset 
toimintaolosuhteet ja loppuasiakkaiden 
tottumukset. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja.
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä paremmasta energiatehokkuudesta.
Lisäksi sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)” 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

Or. en

Tarkistus 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
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Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla 
"valkoisten todistusten" järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa. 
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Komission olisi kuitenkin 
määriteltävä delegoidulla säädöksellä 
yhteiset arviointiperusteet, joiden 
mukaisesti energiatehokkuustoimia 
voitaisiin mitata ja todentaa, samoin kuin 
ehdot, joiden mukaisesti jokin jäsenvaltio 
voisi tulevaisuudessa tunnustaa toisessa 
jäsenvaltiossa saavutetut energiansäästöt. 
Tällaisten järjestelmien vaatimustaso on 
asianmukaista vahvistaa yhteisellä unionin 
tason kehyksellä samalla kun 
jäsenvaltioille jätetään huomattavasti 
joustovaraa, jotta ne voivat ottaa 
täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 
organisaation, energiasektorin erityiset 
toimintaolosuhteet ja loppuasiakkaiden 
tottumukset. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille ja muille 
kriteerit täyttäville toimijoille
mahdollisuus tarjota energiapalveluja 
kaikille loppuasiakkaille eikä ainoastaan 
niille, joille ne myyvät energiaa. Yhteisen 
kehyksen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus sisällyttää kansalliseen 
järjestelmäänsä vaatimuksia, joilla 
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etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä paremmasta energiatehokkuudesta. 
Lisäksi sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)” 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, etenkin 
sen varmistamiseksi, että myös heikossa 
asemassa olevat asiakkaat voivat hyötyä 
paremmasta energiatehokkuudesta. Lisäksi 
sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa "Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)" 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

Or. en

Tarkistus 213
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla 
”valkoisten todistusten” järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa. 
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Komission olisi kuitenkin 
määriteltävä delegoidulla säädöksellä 
ehdot, joiden mukaisesti jokin jäsenvaltio 
voisi tulevaisuudessa tunnustaa toisessa 
jäsenvaltiossa saavutetut energiansäästöt. 
Tällaisten järjestelmien vaatimustaso on 
asianmukaista vahvistaa yhteisellä unionin 

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

jäsenvaltiossa saavutetut energiansäästöt. 
Tällaisten järjestelmien vaatimustaso on 
asianmukaista vahvistaa yhteisellä unionin 
tason kehyksellä samalla kun 
jäsenvaltioille jätetään huomattavasti 
joustovaraa, jotta ne voivat ottaa 
täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 
organisaation, energiasektorin erityiset 
toimintaolosuhteet ja loppuasiakkaiden 
tottumukset. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja. 
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä paremmasta energiatehokkuudesta. 
Lisäksi sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa "Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)" 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

Or. en

Tarkistus 214
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla 
”valkoisten todistusten” järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa. 
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Komission olisi kuitenkin 
määriteltävä delegoidulla säädöksellä 
ehdot, joiden mukaisesti jokin jäsenvaltio 
voisi tulevaisuudessa tunnustaa toisessa 
jäsenvaltiossa saavutetut energiansäästöt. 
Tällaisten järjestelmien vaatimustaso on 
asianmukaista vahvistaa yhteisellä unionin 
tason kehyksellä samalla kun 
jäsenvaltioille jätetään huomattavasti 
joustovaraa, jotta ne voivat ottaa 
täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 
organisaation, energiasektorin erityiset 
toimintaolosuhteet ja loppuasiakkaiden 
tottumukset. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja. 
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat, jotka 
olisi määriteltävä tällaisiksi asiaa 
koskevassa kansallisessa 
lainsäädännössä, voivat hyötyä 
paremmasta energiatehokkuudesta. Lisäksi 
sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
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esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)” 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

Or. ro

Tarkistus 215
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla
”valkoisten todistusten” järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa.
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, 
joilla saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Komission olisi kuitenkin 
määriteltävä delegoidulla säädöksellä 
ehdot, joiden mukaisesti jokin jäsenvaltio 
voisi tulevaisuudessa tunnustaa toisessa 
jäsenvaltiossa saavutetut energiansäästöt.
Tällaisten järjestelmien vaatimustaso on 
asianmukaista vahvistaa yhteisellä unionin 
tason kehyksellä samalla kun 
jäsenvaltioille jätetään huomattavasti 
joustovaraa, jotta ne voivat ottaa 
täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 
organisaation, energiasektorin erityiset 

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

annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja.
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä paremmasta energiatehokkuudesta.
Lisäksi sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa "Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)" 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

Or. en

Tarkistus 216
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan vastaavansuuruiset 
energiansäästöt. Komission olisi kuitenkin 
määriteltävä delegoidulla säädöksellä 
ehdot, joiden mukaisesti jokin jäsenvaltio 
voisi tulevaisuudessa tunnustaa toisessa 
jäsenvaltiossa saavutetut energiansäästöt. 
Tällaisten järjestelmien vaatimustaso on 
asianmukaista vahvistaa yhteisellä unionin 
tason kehyksellä samalla kun 
jäsenvaltioille jätetään huomattavasti 
joustovaraa, jotta ne voivat ottaa 
täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 
organisaation, energiasektorin erityiset 
toimintaolosuhteet ja loppuasiakkaiden 
tottumukset. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja. 
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä paremmasta energiatehokkuudesta. 
Lisäksi sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)” 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

Or. de
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Tarkistus 217
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Energiatehokkuutta ja 
energiansäästöä koskevien 
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi 
tietyissä markkinasegmenteissä, joissa 
energiakatselmuksia ei yleensä tarjota 
kaupallisesti (kuten kotitalouksissa tai 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä), 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
energiakatselmuksia on saatavilla. 
Energiakatselmusten olisi oltava pakollisia 
ja säännöllisiä suurille yrityksille, koska 
niiden energiansäästöt voivat olla mittavia. 
Lisäksi jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
myönteisiä toimia, joilla kannustetaan 
energiatehokkuuteen ja energiansäästöön 
näissä markkinasegmenteissä. Ensiksi 
siten, että kannustetaan sähkön ja kaasun 
jakelijoita uudistamaan tariffirakenteensa 
ja toiseksi siten, että tarkistetaan 
erisuuruisten arvonlisäverokantojen 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 218
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tietyissä 
markkinasegmenteissä, joissa 
energiakatselmuksia ei yleensä tarjota 
kaupallisesti (kuten kotitalouksissa tai 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä), 

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

jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
energiakatselmuksia on saatavilla. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava luoda 
kannustimia sille, että säännöllisesti 
energiakatselmuksia teettävät 
suuryritykset myös panevat pääosin 
täytäntöön katselmuksen perusteella 
annetut suositukset, mikäli niillä 
saavutettavat energiansäästöt ovat 
huomattavat eikä niistä aiheudu vahinkoa 
lähimmille kilpailijoille.

Or. de

Perustelu

Arvioinnin sivulla 48 komissio olettaa, että vain pieni osa energiakatselmusten ehdotuksista 
toteutetaan. Konkreettisesti komissio ilmoittaa, että teollisuuden koko energiankulutuksen 
säästöjä voidaan lisätä vuoteen 2020 mennessä vain 0,4–5 prosenttia. Ei siis ole mitään 
järkeä tehdä katselmuksista pakollisia: on todennäköisempää, että katselmuksessa ehdotetut 
toimet todella toteutetaan, jos katselmus on teetetty vapaaehtoisesti.

Tarkistus 219
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tietyissä 
markkinasegmenteissä, joissa 
energiakatselmuksia ei yleensä tarjota 
kaupallisesti (kuten kotitalouksissa tai 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä), 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
energiakatselmuksia on saatavilla. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on luotava asianmukaiset 
edellytykset säännöllisten
energiakatselmusten teettämiselle 
suuryrityksissä, koska niiden 
energiansäästöt voivat olla mittavia

Or. de
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Perustelu

Vapaaehtoiset sopimukset yritysten tai yrityksiä edustavien järjestöjen kanssa samoin kuin 
kansalliset kannustinjärjestelmät ovat osoittautuneet monissa jäsenvaltioissa erittäin 
tehokkaaksi välineeksi ilmastoa ja ympäristönsuojelua koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
sekä energiatehokkuuden parantamiseksi, kunhan nämä sidotaan tiukkaan seurantaan.

Tarkistus 220
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tietyissä 
markkinasegmenteissä, joissa 
energiakatselmuksia ei yleensä tarjota 
kaupallisesti (kuten kotitalouksissa tai 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä), 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
energiakatselmuksia on saatavilla. 
Jäsenvaltioiden on kannustettava suuria 
yrityksiä teettämään säännöllisesti 
energiakatselmuksia, koska niiden 
energiansäästöt voivat olla mittavia.

Or. en

Perustelu

On hyväksyttävä mahdollisuus teettää energiakatselmuksia yrityksen omilla asiantuntijoilla. 
Yrityksen omat säännölliset katselmusohjelmat olisi hyväksyttävä esimerkiksi pitkäaikaisten 
vapaaehtoisten sopimusten yhteydessä.

Tarkistus 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 222
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Energiansäästömahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tietyissä 
markkinasegmenteissä, joissa 
energiakatselmuksia ei yleensä tarjota 
kaupallisesti (kuten kotitalouksissa tai 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä), 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
energiakatselmuksia on saatavilla. 
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava suuria 
yrityksiä teettämään säännöllisesti 
energiakatselmuksia, koska niiden 
energiansäästöt voivat olla mittavia.

Or. en

Perustelu

Olisi edistettävä energiakatselmuksien tekemistä vapaaehtoisesti ja säilytettävä jäsenvaltioille 
annettu joustovara siinä, miten ne haluavat laatia kansalliset energiatehokkuutta koskevat 
kannustinjärjestelmänsä, jotka perustuvat vapaaehtoisiin ja pitkäaikaisiin sopimuksiin 
yksityisen yrityssektorin / teollisuusalan kanssa. Tällaiset vapaaehtoiset sopimukset ovat 
osoittautuneet erittäin onnistuneiksi, ja ne tuovat oman panoksensa energiatehokkuuden 
parantamiseen ja ilmastonsuojeluun monissa jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 223
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 224
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena 
olevan toiminnan kanssa ja että 
jäsenvaltio on perustanut järjestelmän, 
jolla varmistetaan ja tarkastetaan 
katselmusten laatu ja määrätään 
tarvittaessa seuraamuksia.

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja, ja jäsenvaltioiden olisi 
luotava asianmukaiset edellytykset tälle.
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Or. en

Perustelu

Yksinkertaistetaan ja jätetään jäsenvaltiolle liikkumavaraa järjestää asia kansallisten 
olosuhteiden mukaan.

Tarkistus 225
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena olevan 
toiminnan kanssa ja että jäsenvaltio on 
perustanut järjestelmän, jolla 
varmistetaan ja tarkastetaan katselmusten 
laatu ja määrätään tarvittaessa 
seuraamuksia.

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
puolueettomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena olevan 
toiminnan kanssa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että kustannustehokkuutta pidetään tärkeimpänä periaatteena, 
jotta voidaan välttää se, että katselmuksen kohteeksi valitaan tuloksettomasti sellaisia 
energiavirtoja, joissa ei ole tehostamismahdollisuuksia. Yrityksen omien asiantuntijoiden 
tekemiin katselmuksiin ei saisi vaikuttaa se, toteuttavatko jäsenvaltiot erityistä järjestelmää.

Tarkistus 226
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena 
olevan toiminnan kanssa ja että 
jäsenvaltio on perustanut järjestelmän, jolla 
varmistetaan ja tarkastetaan katselmusten 
laatu ja määrätään tarvittaessa 
seuraamuksia.

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja ja että jäsenvaltio on 
perustanut järjestelmän, jolla varmistetaan 
ja tarkastetaan katselmusten laatu ja 
määrätään tarvittaessa seuraamuksia.
Jäsenvaltioiden olisi luotava 
asianmukaiset edellytykset sen 
varmistamiseksi, että markkinoilla on 
saatavilla riittävästi akkreditoituja ja 
päteviä asiantuntijoita.

Or. en

Tarkistus 227
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena olevan 
toiminnan kanssa ja että jäsenvaltio on 
perustanut järjestelmän, jolla varmistetaan 
ja tarkastetaan katselmusten laatu ja 
määrätään tarvittaessa seuraamuksia.

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena olevan 
toiminnan kanssa ja että jäsenvaltio on 
perustanut järjestelmän, jolla varmistetaan 
ja tarkastetaan katselmusten laatu ja 
määrätään tarvittaessa seuraamuksia.
Jäsenvaltioiden olisi luotava 
asianmukaiset edellytykset sen 
varmistamiseksi, että markkinoilla on 
saatavilla riittävästi akkreditoituja ja 
päteviä asiantuntijoita.
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Or. en

Perustelu

Mahdollisuus, että energiakatselmus voidaan teettää yrityksen omilla asiantuntijoilla 
johdanto-osan 20 kappaleen mukaisesti, on osa 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
riippumattomalla tavalla suoritetun energiakatselmuksen määritelmää, minkä vuoksi se olisi 
sisällytettävä 7 artiklaan. 

Tarkistus 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena olevan 
toiminnan kanssa ja että jäsenvaltio on 
perustanut järjestelmän, jolla varmistetaan 
ja tarkastetaan katselmusten laatu ja 
määrätään tarvittaessa seuraamuksia.

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomasti ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Tämä vaatimus sallii sen, että 
katselmuksia suorittavat yrityksen omat tai 
energiapalveluyrityksen asiantuntijat, 
kuitenkin sillä edellytyksellä, että he ovat 
päteviä tai akkreditoituja eivätkä ole 
suoraan tekemisissä katselmuksen 
kohteena olevan toiminnan kanssa ja että 
jäsenvaltio on perustanut järjestelmän, jolla 
varmistetaan ja tarkastetaan katselmusten 
laatu ja määrätään tarvittaessa 
seuraamuksia.

Or. en

Perustelu

Energiapalveluyritysten sulkemisella katselmusprosessin ulkopuolelle ei ole muuta vaikutusta 
kuin se, että vakiomuotoisten ja huonolaatuisten katselmusten vaara kasvaa. Lisäksi 
ainoastaan energiapalveluyrityksillä on tarvittava asiantuntemus ja taidot suorittaa 
esimerkiksi suuren mittaluokan katselmuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä muissa kuin 
asuinrakennuksissa sekä teollisuudessa.

Tarkistus 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena olevan 
toiminnan kanssa ja että jäsenvaltio on 
perustanut järjestelmän, jolla varmistetaan 
ja tarkastetaan katselmusten laatu ja 
määrätään tarvittaessa seuraamuksia.

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomasti ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Tämä vaatimus sallii sen, että
katselmuksia suorittavat yrityksen omat 
asiantuntijat tai energiapalvelujen 
tarjoajat, kuitenkin sillä edellytyksellä, että 
he ovat päteviä tai akkreditoituja eivätkä 
ole suoraan tekemisissä katselmuksen 
kohteena olevan toiminnan kanssa ja että 
jäsenvaltio on perustanut järjestelmän, jolla 
varmistetaan ja tarkastetaan katselmusten 
laatu ja määrätään tarvittaessa 
seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 230
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena olevan 
toiminnan kanssa ja että jäsenvaltio on 
perustanut järjestelmän, jolla varmistetaan 
ja tarkastetaan katselmusten laatu ja 
määrätään tarvittaessa seuraamuksia.

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla, kohtuuhintaisella ja 
kustannustehokkaalla tavalla. 
Riippumattomuusvaatimus sallii sen, että 
katselmuksia suorittavat yrityksen omat 
asiantuntijat tai ammattimaisesti toimivat 
energiapalvelujen tarjoajat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena olevan 
toiminnan kanssa ja että jäsenvaltio on 
perustanut järjestelmän, jolla varmistetaan 
ja tarkastetaan katselmusten laatu ja 
määrätään tarvittaessa seuraamuksia.

Or. ro
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Tarkistus 231
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena olevan 
toiminnan kanssa ja että jäsenvaltio on 
perustanut järjestelmän, jolla varmistetaan 
ja tarkastetaan katselmusten laatu ja 
määrätään tarvittaessa seuraamuksia.

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat tai 
energiapalveluyritysten asiantuntijat, 
kuitenkin sillä edellytyksellä, että he ovat 
päteviä tai akkreditoituja eivätkä ole 
suoraan tekemisissä katselmuksen 
kohteena olevan toiminnan kanssa ja että 
jäsenvaltio on perustanut järjestelmän, jolla 
varmistetaan ja tarkastetaan katselmusten 
laatu ja määrätään tarvittaessa 
seuraamuksia.

Or. de

Perustelu

Jos komissio kerran luottaa niin paljon energiapalveluyrityksiin, miksi ei sitten myös 
riippumattomien energiakatselmusten suorittamisessa? Energiapalveluyritysten sulkeminen 
ulkopuolelle vain rajoittaa energiapalveluiden markkinoita sen sijaan, että niitä 
laajennettaisiin. 

Tarkistus 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) On todennäköistä, että 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden, myös 
energiansäästövelvoitejärjestelmien ja 
älykkäiden mittareiden käyttöönoton, 
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kustannukset siirtyvät loppukuluttajien 
maksettaviksi näiden energialaskuissa. 
Jotta voidaan varmistaa, että energian 
vähittäismyyntiyritykset ja 
energiapalveluiden tarjoajat
toteuttavat nämä toimenpiteet kuluttajille 
oikeudenmukaisella ja 
kustannustehokkaalla tavalla, 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
kustannusraportointia koskevat avoimet 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 233
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) On todennäköistä, että 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden, myös 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien ja 
älykkäiden mittareiden käyttöönoton, 
kustannukset siirtyvät loppukuluttajien 
maksettaviksi näiden energialaskuissa. 
Jotta voidaan varmistaa, että energian 
vähittäismyyntiyritykset ja 
energiapalveluiden tarjoajat
toteuttavat nämä toimenpiteet kuluttajille 
oikeudenmukaisella ja 
kustannustehokkaalla tavalla, 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
kustannusraportointia koskevat 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä on tunnustettava se, että monet ehdotetuista energiatehokkuutta parantavista 
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toimenpiteistä, kuten energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät ja älykkäiden mittareiden 
käyttöönotto, jäävät kuluttajien maksettaviksi. Direktiivissä on myös varmistettava, että 
toimenpiteet toimitetaan kuluttajille oikeudenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla.

Tarkistus 234
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä määriteltäessä olisi otettava 
huomioon tehokkuuden parannukset ja 
säästöt, joita voidaan saavuttaa 
kustannustehokkaiden teknisten 
innovaatioiden kuten älykkäiden 
mittareiden laajamittaisella käytöllä. 
Näiden innovaatioiden säästöhyötyjen 
maksimoimiseksi loppukäyttäjien olisi 
voitava nähdä havainnollisessa muodossa 
kustannus- ja kulutusindikaattorit ja saada 
säännöllisesti halutessaan tosiasialliseen 
kulutukseen perustuvia käyttäjäkohtaisia 
laskuja. Mikäli sisätilojen lämmitys 
kuuluu tämän piiriin, käyttäjille olisi 
selvitettävä tosiasialliseen kulutukseen
perustuvassa laskuerittelyssä, että 
kustannukset voivat olla talvella 
huomattavasti korkeammat kuin 
lämpimämpinä kuukausina.

Or. de

Perustelu

Monet kuluttajat eivät pysty maksamaan korkeita lämmityskustannuksia, mikäli he eivät 
varaudu niihin vuoden aikana.

Tarkistus 235
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(21) Energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä määriteltäessä olisi otettava 
huomioon tehokkuuden parannukset ja 
säästöt, joita voidaan saavuttaa 
kustannustehokkaiden teknisten 
innovaatioiden kuten älykkäiden 
mittareiden laajamittaisella käytöllä. 
Näiden innovaatioiden säästöhyötyjen 
maksimoimiseksi loppukäyttäjien olisi 
voitava nähdä havainnollisessa muodossa 
kustannus- ja kulutusindikaattorit ja saada 
säännöllisesti tietoa tosiasiallisesta 
kulutuksestaan. Tämän lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
kysynnänohjausohjelmia, jotka 
vahvistavat hajautettujen ja joustavien 
energiantuottajien asemaa ja palkitsevat 
niitä yhdessä kysynnän ohjauksesta 
vastaavien tahojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettuun muutokseen sisältyy se uusi ajatus, että älykkäiden mittareiden käyttöönottoa 
olisi tuettava politiikoilla, joiden tavoitteena on kehittää kysynnänohjausohjelmia.

Tarkistus 236
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä määriteltäessä olisi otettava 
huomioon tehokkuuden parannukset ja 
säästöt, joita voidaan saavuttaa 
kustannustehokkaiden teknisten 
innovaatioiden kuten älykkäiden 
mittareiden laajamittaisella käytöllä. 
Näiden innovaatioiden säästöhyötyjen 

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

maksimoimiseksi loppukäyttäjien olisi 
voitava nähdä havainnollisessa muodossa 
kustannus- ja kulutusindikaattorit ja saada 
säännöllisesti tosiasialliseen kulutukseen 
perustuvia käyttäjäkohtaisia laskuja.
Tämän lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
kehitettävä kysynnänohjausohjelmia, 
jotka vahvistavat hajautettujen ja 
joustavien energiantuottajien asemaa ja
palkitsevat niitä yhdessä kysynnän 
ohjauksesta vastaavien tahojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä määriteltäessä olisi otettava 
huomioon tehokkuuden parannukset ja 
säästöt, joita voidaan saavuttaa 
kustannustehokkaiden teknisten 
innovaatioiden kuten älykkäiden 
mittareiden laajamittaisella käytöllä. 
Näiden innovaatioiden säästöhyötyjen 
maksimoimiseksi loppukäyttäjien olisi 
voitava nähdä havainnollisessa muodossa 
kustannus- ja kulutusindikaattorit ja saada 
säännöllisesti tosiasialliseen kulutukseen 
perustuvia käyttäjäkohtaisia laskuja.
Tämän lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
kehitettävä kysynnänohjausohjelmia, 
jotka vahvistavat hajautettujen ja 
joustavien energiantuottajien asemaa ja 
palkitsevat niitä yhdessä kysynnän 
ohjauksesta vastaavien tahojen kanssa.

Or. en
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Tarkistus 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä määriteltäessä olisi otettava 
huomioon tehokkuuden parannukset ja 
säästöt, joita saatetaan saavuttaa teknisten 
innovaatioiden kuten älykkäiden 
mittareiden laajamittaisella käytöllä.
Näiden teknisten innovaatioiden
käyttöönottoa voidaan tukea ainoastaan, 
kun kattavan kustannushyötyanalyysin 
tulos on myönteinen erityisesti kuluttajien 
kannalta, pienituloiset kuluttajat mukaan 
luettuina, ja yksityisyys voidaan taata. 
Loppukuluttajien olisi voitava nähdä 
havainnollisessa muodossa kustannus- ja 
kulutusindikaattorit.

Or. en

Tarkistus 239
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä määriteltäessä olisi otettava 
huomioon tehokkuuden parannukset ja 
säästöt, joita voidaan saavuttaa 
kustannustehokkaiden teknisten 
innovaatioiden kuten älykkäiden 
mittareiden laajamittaisella käytöllä. 
Näiden innovaatioiden säästöhyötyjen 
maksimoimiseksi loppukäyttäjien olisi 
voitava nähdä havainnollisessa muodossa 
kustannus- ja kulutusindikaattorit ja saada 
säännöllisesti tosiasialliseen kulutukseen 
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perustuvia käyttäjäkohtaisia laskuja. perustuvia käyttäjäkohtaisia laskuja. 
Jäsenvaltioiden olisi erityisesti vaadittava 
sähkön ja kaasun jakelijoita omaksumaan 
yhteinen esitystapa, joka helpottaisi 
kuluttajien päätöksentekoa.

Or. en

Tarkistus 240
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä määriteltäessä olisi otettava 
huomioon tehokkuuden parannukset ja 
säästöt, joita voidaan saavuttaa 
kustannustehokkaiden teknisten 
innovaatioiden kuten älykkäiden 
mittareiden laajamittaisella käytöllä.
Näiden innovaatioiden säästöhyötyjen 
maksimoimiseksi loppukäyttäjien olisi 
voitava nähdä havainnollisessa muodossa
kustannuksia ja tosiasiallista kulutusta 
koskevat indikaattorit helposti 
ymmärrettävällä tavalla joko älykkään 
mittarin näytöltä tai internetistä ja saada 
säännöllisesti tosiasialliseen kulutukseen 
perustuvia käyttäjäkohtaisia laskuja.

Or. en

Tarkistus 241
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

toimenpiteitä määriteltäessä olisi otettava 
huomioon tehokkuuden parannukset ja 
säästöt, joita voidaan saavuttaa 
kustannustehokkaiden teknisten 
innovaatioiden kuten älykkäiden 
mittareiden sekä rakennuksissa 
käytettävän automatiikan ja valvonnan 
laajamittaisella käytöllä. Näiden 
innovaatioiden säästöhyötyjen 
maksimoimiseksi loppukäyttäjien olisi 
voitava nähdä havainnollisessa muodossa 
kustannus- ja kulutusindikaattorit, valvoa 
niitä asianmukaisesti ja saada 
säännöllisesti tosiasialliseen kulutukseen 
perustuvia käyttäjäkohtaisia laskuja.

Or. en

Perustelu

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times. Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to implement. 
Building automation and controls increase the energy saving potential of any other measures 
installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce consumption if 
controls are present, similarly plant installed will only achieve its design efficiency if controls 
are fitted.

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

Tarkistus 242
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä määriteltäessä olisi otettava 

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

huomioon tehokkuuden parannukset ja 
säästöt, joita voidaan saavuttaa 
kustannustehokkaiden teknisten 
innovaatioiden kuten älykkäiden 
mittareiden laajamittaisella käytöllä. 
Näiden innovaatioiden säästöhyötyjen 
maksimoimiseksi loppukäyttäjien olisi 
voitava nähdä kustannus- ja 
kulutusindikaattorit ja saada säännöllisesti 
tosiasialliseen kulutukseen perustuvia 
käyttäjäkohtaisia laskuja.

Or. en

Tarkistus 243
Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Energiansäästötoimin saatavat 
energiaedut voivat tuoda kotitalouksille 
vuositasolla jopa 1 000 euron säästöt. 
Energiatehokkuutta koskevat politiikat 
ovatkin keskeinen väline pyrittäessä 
varmistamaan, että kaikilla kuluttajilla on 
varaa energiaan, sekä torjuttaessa 
energiaköyhyyttä.

Or. en

Tarkistus 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Energiaköyhyyden syinä ovat 
yleensä vähäiset tulot, huonot asuinolot ja 
korkeat energianhinnat yhdessä. Näihin 
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kolmeen osatekijään on puututtava 
lisäämällä kotien energiatehokkuutta, 
vastuullistamalla energiamarkkinat ja 
kehittämällä sosiaalisen osallistamisen 
toimia.

Or. en


