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Tarkistus 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Rahoitus ja tekninen tuki

2 a. Rajoittamatta Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 
108 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden 
on luotava rahoitusjärjestelyjä useiden 
rahoitusvirtojen yhdistämiseksi, mukaan 
luettuina
a) jäljempänä 6 artiklan mukaisten 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä 
aiheutuvat maksuosuudet ja sakot,
b) direktiivin 2009/29/EY 10 artiklan 3 
kohdan nojalla energiatehokkuuteen 
myönnetyt varat,
c) EU:n hankejoukkovelkakirjalainoista 
energiatehokkuuteen myönnetyt varat,
d) monivuotisen rahoituskehyksen, 
erityisesti koheesiorahaston ja 
rakennerahaston, sekä EU:n erityisten 
rahoitusvälineiden, teknisen tuen ja 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa 
energiatehokkuuteen myönnetyt varat,
e) Euroopan investointipankin (EIP) ja 
muiden eurooppalaisten rahoituslaitosten, 
erityisesti Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin ja Euroopan neuvoston 
kehityspankin, energiatehokkuuteen 
myöntämät varat,
f) kansalliset varat, mukaan luettuina 
julkisten pankkien ja muiden kansallisten 
rahoituslaitosten myöntämät varat.
2. Rahoitusjärjestelyjen on
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a) käytettävä tätä rahaa niin, että saadaan 
hankittua mahdollisimman paljon 
yksityistä pääomaa erityisesti 
yhteisösijoittajilta,
b) tarjottava rahoitusvälineitä 
(esimerkiksi yksityisen pääoman 
lainatakuut, energiatehokkuutta 
koskevien sopimusten lainatakuut, 
avustukset, korkotukilainat ja erityiset 
lainajärjestelyt), joilla vähennetään 
energiatehokkuushankkeiden sekä 
mahdollisia että todellisia riskejä,
c) liityttävä ohjelmiin tai virastoihin, jotka 
kokoavat energiatehokkuushankkeet 
yhteen ja arvioivat niiden laatua, antavat 
teknistä apua, edistävät 
energiapalvelumarkkinoita ja auttavat 
luomaan näiden palvelujen kysyntää 
kuluttajien keskuudessa 14 artiklan 
mukaisesti,
d) osoitettava riittävät varat koulutus- ja 
sertifiointiohjelmiin, joilla parannetaan 
energiatehokkuustaitoja ja tunnustetaan 
ne.
3. Komissio avustaa tarvittaessa suoraan 
tai eurooppalaisten rahoituslaitosten 
kautta pyynnöstä jäsenvaltioita luomaan 
rahoitusjärjestelyjä ja teknisen tuen 
järjestelmiä, joiden tarkoituksena on 
lisätä eri alojen energiatehokkuutta 
tukemalla toimivaltaisten kansallisten tai 
alueellisten viranomaisten tai elinten 
välistä parhaiden käytäntöjen vaihtoa.
4. Komissio laatii yhdessä Euroopan 
investointipankin kanssa strategian 
rahoitusjärjestelmien tukemiseksi
yksityisen pääoman saannissa 
informoimalla esimerkiksi valikoituja 
yhteisösijoittajia rahoitusjärjestelyistä ja 
laatimalla parhaisiin käytäntöihin 
perustuvaa ohjeistusta.

Or. en
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Tarkistus 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Rahoitus ja tekninen tuki

1. Rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 
108 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden 
on luotava rahoitusjärjestelyjä useiden 
rahoitusvirtojen yhdistämiseksi, mukaan 
luettuina
a) jäljempänä 6 artiklan mukaisten 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä 
aiheutuvat maksuosuudet ja sakot,
b) direktiivin 2009/29/EY 10 artiklan 3 
kohdan nojalla energiatehokkuuteen 
myönnetyt varat,
c) EU:n hankejoukkovelkakirjalainoista 
energiatehokkuuteen myönnetyt varat,
d) monivuotisen rahoituskehyksen, 
erityisesti koheesiorahaston ja 
rakennerahaston, sekä EU:n erityisten 
rahoitusvälineiden, teknisen tuen ja 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa 
energiatehokkuuteen myönnetyt varat,
e) Euroopan investointipankin ja muiden 
eurooppalaisten rahoituslaitosten, 
erityisesti Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin ja Euroopan neuvoston 
kehityspankin, energiatehokkuuteen 
myöntämät varat,
f) kansalliset varat, mukaan luettuina 
julkisten pankkien ja muiden kansallisten 
rahoituslaitosten myöntämät varat.
2. Rahoitusjärjestelyjen on
a)käytettävä tätä rahaa niin, että saadaan 
hankittua mahdollisimman paljon 
yksityistä pääomaa erityisesti 
yhteisösijoittajilta, ja varmistettava, että 
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varojen myöntämisellä saavutetaan sekä 
ympäristönsuojelulliset että sosiaaliset 
tavoitteet,
b) tarjottava rahoitusvälineitä 
(esimerkiksi yksityisen pääoman 
lainatakuut, energiatehokkuutta 
koskevien sopimusten lainatakuut, 
avustukset, korkotukilainat ja erityiset 
lainajärjestelyt, kolmansien osapuolten 
rahoitusjärjestelmät), joilla vähennetään 
energiatehokkuushankkeiden sekä 
mahdollisia että todellisia riskejä ja 
mahdollistetaan kustannustehokkaat 
kunnostustoimet myös pieni- ja 
keskituloisissa kotitalouksissa,
c) liityttävä ohjelmiin tai virastoihin, jotka 
kokoavat energiatehokkuushankkeet 
yhteen ja arvioivat niiden laatua, antavat 
teknistä apua, edistävät 
energiapalvelumarkkinoita ja auttavat 
luomaan näiden palvelujen kysyntää 
kuluttajien keskuudessa 14 artiklan 
mukaisesti,
d) osoitettava riittävät varat koulutus- ja 
sertifiointiohjelmiin, joilla parannetaan 
energiatehokkuustaitoja ja tunnustetaan 
ne,
e) tarjottava riittävästi varoja, joilla 
tuetaan sosiaalista vuoropuhelua ja 
vaatimusten asettamista, jotta voidaan 
lisätä energiatehokkuutta ja varmistaa 
asianmukaiset työolot sekä työterveys ja 
-turvallisuus.
3. Komissio avustaa tarvittaessa suoraan 
tai eurooppalaisten rahoituslaitosten 
kautta pyynnöstä jäsenvaltioita luomaan 
rahoitusjärjestelyjä ja teknisen tuen 
järjestelmiä, joiden tarkoituksena on 
lisätä eri alojen energiatehokkuutta.
4. Komissio helpottaa toimivaltaisten 
kansallisten ja alueellisten viranomaisten 
ja elinten välistä parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa esimerkiksi sääntelyelinten 
vuosittaisten kokousten avulla ja 
sellaisten tietokantojen avulla, joihin 
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sisältyy tietoja jäsenvaltioiden 
täytäntöönpanotoimista sekä maiden 
välisiä vertailuja. 

Or. en

Perustelu

Esittelijän ehdotusta on pidettävä myönteisenä. Muutokset: 2 a) Varojen jakamisperusteet. 
2 b) Olisi korostettava, että energiaköyhyydestä kärsivien olisi hyödyttävä vähintään yhdestä 
energiatehokkuustoimenpiteestä. 2 e) On varmistettava energiatehokkuustöitä tekevien 
asianmukaiset työolot. 4) On tärkeää tukea parhaiden käytäntöjen vaihtoa osana EU:n tämän 
alan politiikkaa.

Tarkistus 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Rahoitus ja tekninen tuki

2 a. Rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 
108 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden 
on luotava rahoitusjärjestelyjä useiden 
rahoitusvirtojen yhdistämiseksi, mukaan 
luettuina
a) jäljempänä 6 artiklan mukaisten 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä 
aiheutuvat maksuosuudet ja sakot,
b) direktiivin 2009/29/EY 10 artiklan 3 
kohdan nojalla energiatehokkuuteen 
myönnetyt varat,
c) EU:n hankejoukkovelkakirjalainoista 
energiatehokkuuteen myönnetyt varat,
d) monivuotisen rahoituskehyksen, 
erityisesti koheesiorahaston ja 
rakennerahaston, sekä EU:n erityisten 
rahoitusvälineiden, teknisen tuen ja 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa 
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energiatehokkuuteen myönnetyt varat,
e) Euroopan investointipankin ja muiden 
eurooppalaisten rahoituslaitosten, 
erityisesti Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin ja Euroopan neuvoston 
kehityspankin, energiatehokkuuteen 
myöntämät varat,
f) kansalliset varat, mukaan luettuina 
julkisten pankkien ja muiden kansallisten
rahoituslaitosten myöntämät varat.
2. Rahoitusjärjestelyjen on
a) käytettävä tätä rahaa niin, että saadaan 
hankittua mahdollisimman paljon 
yksityistä pääomaa erityisesti 
yhteisösijoittajilta,
b) tarjottava rahoitusvälineitä 
(esimerkiksi yksityisen pääoman 
lainatakuut, energiatehokkuutta 
koskevien sopimusten lainatakuut, 
avustukset, korkotukilainat ja erityiset 
lainajärjestelyt), joilla vähennetään 
energiatehokkuushankkeiden sekä 
mahdollisia että todellisia riskejä,
c) liityttävä ohjelmiin tai virastoihin, jotka 
kokoavat energiatehokkuushankkeet 
yhteen ja arvioivat niiden laatua, antavat 
teknistä apua, edistävät 
energiapalvelumarkkinoita ja auttavat 
luomaan näiden palvelujen kysyntää 
kuluttajien keskuudessa 14 artiklan 
mukaisesti,
d) osoitettava riittävät varat koulutus- ja 
sertifiointiohjelmiin, joilla parannetaan 
energiatehokkuustaitoja ja tunnustetaan 
ne,
e) osoitettava varoja tutkimukseen ja 
esittämiseen sekä toimiin, joilla voidaan 
nopeuttaa pienimuotoisen ja 
mikrotekniikan käyttöönottoa 
energiantuotannossa ja optimoida 
tällaisen tuotannon kytkeminen verkkoon,
f) liityttävä ohjelmiin, joiden toimilla 
edistetään kaikkien talojen 
energiatehokkuutta, estetään 
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energiaköyhyyden syntyminen ja 
kannustetaan vuokranantajia tekemään 
taloistaan mahdollisimman 
energiatehokkaita.
3. Komissio avustaa tarvittaessa suoraan 
tai eurooppalaisten rahoituslaitosten 
kautta pyynnöstä jäsenvaltioita luomaan 
rahoitusjärjestelyjä ja teknisen tuen 
järjestelmiä, joiden tarkoituksena on 
lisätä eri alojen energiatehokkuutta 
tukemalla toimivaltaisten kansallisten tai 
alueellisten viranomaisten tai elinten 
välistä parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Or. en

Tarkistus 427
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Rahoitus ja tekninen tuki

Rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 
108 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden 
on luotava rahoitusjärjestelyjä useiden 
rahoitusvirtojen yhdistämiseksi, mukaan 
luettuina
a) jäljempänä 6 artiklan mukaisten 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä 
aiheutuvat maksuosuudet ja sakot,
b) direktiivin 2009/29/EY 10 artiklan 3 
kohdan nojalla energiatehokkuuteen 
myönnetyt varat,
c) EU:n hankejoukkovelkakirjalainoista 
energiatehokkuuteen myönnetyt varat,
d) monivuotisen rahoituskehyksen, 
erityisesti koheesiorahaston, 
rakennerahaston ja maaseudun 
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kehittämisrahaston, sekä EU:n erityisten 
rahoitusvälineiden, teknisen tuen ja 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa 
energiatehokkuuteen myönnetyt varat,
e) Euroopan investointipankin, muun 
muassa Euroopan 
energiatehokkuusrahastosta, ja muiden 
eurooppalaisten rahoituslaitosten, 
erityisesti Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin ja Euroopan neuvoston 
kehityspankin, energiatehokkuuteen 
myöntämät varat,
f) kansalliset varat, mukaan luettuina 
julkisten pankkien ja muiden kansallisten 
rahoituslaitosten myöntämät varat.
2) Rahoitusjärjestelyjen on joustavuuden 
ja toissijaisuuden periaatteet huomioon 
ottaen
a) käytettävä tätä rahaa niin, että saadaan 
hankittua mahdollisimman paljon 
yksityistä pääomaa erityisesti 
yhteisösijoittajilta,
b) tarjottava rahoitusvälineitä 
(esimerkiksi yksityisen pääoman 
lainatakuut, energiatehokkuutta 
koskevien sopimusten lainatakuut, 
avustukset, korkotukilainat ja erityiset 
lainajärjestelyt), joilla vähennetään 
energiatehokkuushankkeiden sekä 
mahdollisia että todellisia riskejä,
c) liityttävä ohjelmiin tai virastoihin, jotka 
kokoavat energiatehokkuushankkeet 
yhteen ja arvioivat niiden laatua, antavat 
teknistä apua, edistävät 
energiapalvelumarkkinoita ja auttavat 
luomaan näiden palvelujen kysyntää 
kuluttajien keskuudessa 14 artiklan 
mukaisesti,
d) osoitettava riittävät varat koulutus- ja 
sertifiointiohjelmiin, joilla parannetaan 
energiatehokkuustaitoja ja tunnustetaan 
ne.
3. Komissio avustaa tarvittaessa suoraan 
tai eurooppalaisten rahoituslaitosten 
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kautta pyynnöstä jäsenvaltioita luomaan 
rahoitusjärjestelyjä ja teknisen tuen 
järjestelmiä, joiden tarkoituksena on 
lisätä eri alojen energiatehokkuutta 
tukemalla toimivaltaisten kansallisten tai 
alueellisten viranomaisten tai elinten 
välistä parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Or. en

Perustelu

Esittelijä on oikeassa siinä, että ilman tarvittavia rahoitusvälineitä tässä direktiivissä 
ehdotetut toimenpiteet ovat toiveajattelua eivätkä luo lukuisia työpaikkoja ja edistä 
innovointia. Esittelijän mainitsemien rahoituslähteiden lisäksi parlamentin olisi kytkettävä 
maaseudun kehittämisvarat maaseudun energiatehokkuushankkeisiin.

Tarkistus 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on sovittava 
30 päivään kesäkuuta 2013 mennessä 
kansallisista energiatehokkuustavoitteista, 
jotka perustuvat komission ehdotukseen 
ja joissa otetaan huomioon liitteessä I a 
vahvistettu menetelmä, jotta voidaan 
varmistaa unionin vuodeksi 2020 
asettaman 20 prosentin 
energiansäästötavoitteen toteutuminen, 
mikä edellyttää joko unionin 
primäärienergian kulutuksen 
vähentämistä 368 Mtoe:lla vuoteen 2020 
mennessä tai unionin energiaintensiteetin 
rajoittamista niin, että se on enintään 
104 Mtoe bruttokansantuotteen miljoonaa 
euroa kohti vuoden 2005 hintoina 
ilmaistuna. Kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet ilmaistaan
joko primäärienergian säästön 
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absoluuttisena tasona tai primäärienergian 
kulutuksen absoluuttisena tasona vuonna 
2020 suhteessa kyseisen vuoden bkt-
ennusteeseen. Huomioon on otettava tässä 
direktiivissä säädetyt toimenpiteet, 
direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

Or. en

Perustelu

Kokonaistavoitteen saavuttamiseksi on asianmukaista ja toissijaisuusperiaatteen mukaista 
tiukentaa kansallisia tavoitteita ottamalla käyttöön selkeä taakanjako, vahvistamalla mittaus-
ja varmennusmenetelmät (ks. 3 artiklan 2 a kohtaa koskeva tarkistus) ja antamalla 
komissiolle vahva rooli (ks. 19 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus). Näin jäsenvaltioilla olisi 
enemmän joustovaraa välineiden valinnassa, mikä on sopusoinnussa parlamentin 
15. joulukuuta 2010 hyväksymän Bendtsenin mietinnön kanssa.

Tarkistus 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava
sitova kansallinen energiatehokkuustavoite, 
joka ilmaistaan primäärienergian 
kulutuksen absoluuttisena tasona vuonna 
2020 ja joka ilmoitetaan komissiolle 
viimeistään [tämän direktiivin 
voimaantulopäivä]. Tavoitteet on 
vahvistettava liitteessä 0 olevien 
ohjearvojen perusteella, ja niissä on 
otettava huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä energiatehokkuuslisäyksen 
kehityskaari ja toteutettava tehokkaita 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
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niiden energiatehokkuuden lisäys vastaa 
kehityskaaren mukaista lisäystä tai ylittää 
sen. Jäsenvaltiot voivat lisäksi toteuttaa
tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet, 
direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.
Poikkeamat liitteessä 0 olevista arvoista 
on perusteltava, ja niistä on ilmoitettava 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä 2009/28/EY vaaditaan jäsenvaltioita 
toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä tietyn suunnitelman mukaisesti. Tämä lähestymistapa 
toimii hyvin käytännössä, ja siksi se olisi omaksuttava myös energiatehokkuudessa. Sitovien 
tavoitteiden on havaittu tuottavan tuloksia, koska ne antavat teollisuudelle 
investointivarmuuden ja takaavat poliittisen sitoutumisen.

Tarkistus 430
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmastaan primäärienergian kulutuksen 
absoluuttisena tasona vuonna 2020 tai 
energian loppukulutuksen absoluuttisena 
tasona vuonna 2020. Tavoitetta 
asettaessaan niiden on otettava huomioon 
unionin 20 prosentin energiansäästötavoite, 
tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet, 
direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
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jäsenvaltioissa ja unionin tasolla sekä 
toimenpiteet tuontiriippuvuuden 
vähentämiseksi uusiutuvista lähteistä 
tapahtuvan energiantuotannon 
lisäämiseksi ja toimenpiteet 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Or. de

Perustelu

Yksipuolinen keskittyminen primäärienergian kulutukseen johtaa sisämarkkinoilla 
energiantuonnin ja näin tuontiriippuvuuden lisääntymiseen. Lisäksi se vaikeuttaa siirtymistä 
uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaan talouteen. Siksi jäsenvaltioiden olisi otettava 
vertailusuureeksi myös energian loppukulutus. Useimmat EU:n ulkopuoliset maat (mm. 
Japani ja Kiina) määrittelevät energiatehokkuuden taloutensa energiatuottavuutena.

Tarkistus 431
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmaistaan primäärienergian kulutuksen 
absoluuttisena tasona vuonna 2020. 
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon energiatehokkuudelle vuodeksi 
2020 asetettu unionin 20 prosentin 
yleistavoite, tässä direktiivissä säädetyt 
toimenpiteet, direktiivin 2006/32/EY 
4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.
Jäsenvaltiot voivat kansallisia 
energiatehokkuustavoitteita asettaessaan 
ottaa huomioon primäärienergian 
kulutuksen tehokkuuteen vaikuttavat 
kansalliset olosuhteet, kuten energian 
tuonnin ja viennin muutokset, biomassan 
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sekä tuuli- ja aurinkoenergian ja muun 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön kehittymisen samoin 
kuin hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin.

Or. en

Tarkistus 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että sen kansallinen primäärienergian 
kulutuksen absoluuttinen taso vuonna 
2020 on alhaisempi kuin liitteessä -I 
olevan taulukon vasemmassa sarakkeessa 
esitetty tavoite. Nämä sitovat kansalliset 
tavoitteet ovat sopusoinnussa unionin 
vähintään 20 prosentin 
energiansäästötavoitteen kanssa, mikä 
edellyttää unionin primäärienergian 
kulutuksen vähentämistä vähintään 
368 Mtoe:lla vuonna 2020.

Or. en

Perustelu

Sitovilla tavoitteilla varmistetaan poliittinen sitoutuminen. Ne kannustavat yrityksiä 
investoimaan ja jäsenvaltioita toimimaan. Tämä vaikuttaa myönteisesti talouteen, 
työpaikkojen syntymiseen ja energian huoltovarmuuteen. Komissio mukaan 20 prosentin 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 368 Mtoe:n vähennystä vuonna 2020 
(primäärienergian kulutuksessa).

Tarkistus 433
Francisco Sosa Wagner
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että sen kansallinen primäärienergian 
kulutuksen absoluuttinen taso vuonna 
2020 on ainakin alhaisempi kuin sen 
liitteessä -I vahvistettu tavoite. Tällaiset 
pakolliset kansalliset tavoitteet ovat 
sopusoinnussa 1 artiklassa tarkoitetun
unionin vähintään 20 prosentin 
energiansäästötavoitteen kanssa, joka 
rajoittaa unionin primäärienergian 
kulutuksen enintään 1353,50 Mtoe:iin 
vuonna 2020, mikä vastaa 80:tä 
prosenttia vuoden 2007 
energiankulutuksesta.

Or. en

Perustelu

Nykyisten energiatehokkuuspolitiikkojen heikkoutena on se, ettei ole määritelty selvästi, 
kuinka suuria energiansäästöjä jäsenvaltioiden on saavutettava. Direktiivissä on 
vahvistettava kansallisten tavoitteiden asettamista koskeva unionin menetelmä, jotta voidaan 
varmistaa, että säästöä kertyy yhteensä 20 prosenttia ja jotta tavoitteet olisivat sitovia jo 
direktiivin tullessa voimaan.

Tarkistus 434
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

energiatehokkuudelle vuodeksi 2020 
asetettu unionin 20 prosentin tavoite, tässä 
direktiivissä säädetyt toimenpiteet, 
direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.
Jäsenvaltiot voivat kansallisia 
energiatehokkuustavoitteita asettaessaan 
ottaa huomioon primäärienergian 
kulutuksen tehokkuuteen vaikuttavat 
kansalliset olosuhteet, kuten energian 
tuonnin ja viennin muutokset, biomassan 
sekä tuuli- ja aurinkoenergian käytön 
kehittymisen samoin kuin hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin.

Or. en

Tarkistus 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Perustelu

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

Tarkistus 436
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tässä direktiivissä asetetaan sitovat 
kansalliset energiatehokkuustavoitteet, 
jotka ilmaistaan primäärienergian 
kulutuksen absoluuttisena tasona vuosina 
2020, 2025 ja 2030. Liitteessä I 
vahvistetuilla kansallisilla tavoitteilla 
varmistetaan unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoitteen toteutuminen 
vuonna 2020 ja siitä eteenpäin.

Or. en

Tarkistus 437
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
ohjeellinen kansallinen 
energiatehokkuustavoite, joka ilmaistaan
energian loppukulutuksen absoluuttisena 
tasona vuonna 2020. Tavoitetta 
asettaessaan niiden on otettava huomioon 
unionin 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite, tähän 
direktiiviin sisältyvät toimenpiteet sekä 
muut energiatehokkuutta edistävät 
toimenpiteet jäsenvaltioissa ja unionin 
tasolla.

Or. en

Perustelu

Ohjeellisten kansallisten tavoitteiden olisi perustuttava energian loppukulutukseen. 
Primäärienergian kulutus voi kasvaa, jos jäsenvaltio lisää energiaomavaraisuutta 
vähähiilisillä investoinneilla ydinenergian tai uusiutuvan energian tuotantoon taikka 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Primäärienergiaan perustuvalla 
lähestymistavalla ei saisi rangaista investoinneista, jotka vähentävät energian tuontia.

Tarkistus 438
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmastaan primäärienergian kulutuksen 
absoluuttisena tasona vuonna 2020. 
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite, tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet, direktiivin 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
30 päivään kesäkuuta 2013 mennessä
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka
perustuu alakohtaisiin 
energiatehokkuustavoitteisiin. Komissio 
laatii 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä yhteisen menetelmän 
alakohtaisen energiatehokkuuden 
laskemiseksi. Tavoitetta asettaessaan 
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vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
unionin 20 prosentin energiansäästötavoite, 
tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet, 
direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 439
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
ohjeellinen kansallinen 
energiatehokkuustavoite, joka ilmaistaan
primäärienergian kulutuksen absoluuttisena 
tasona vuonna 2020 suhteessa kyseisen 
vuoden ennakoituun 
bruttokansantuotteeseen henkeä kohti. 
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon energiatehokkuudelle vuodeksi 
2020 asetettu unionin 20 prosentin tavoite, 
tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet, 
direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.
Jäsenvaltiot voivat kansallisia 
energiatehokkuustavoitteita asettaessaan 
ottaa huomioon kehitystasonsa.

Or. en
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Tarkistus 440
Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmaistaan primäärienergian kulutuksen 
absoluuttisena tasona vuonna 2020. 
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite vuodesta 2007 
vuoteen 2020 mentäessä, mikä tarkoittaa, 
että unionin on vähennettävä 
primäärienergian kulutusta 338 Mtoe:lla.
Huomioon on otettava myös tässä 
direktiivissä säädetyt toimenpiteet, 
direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 441
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmastaan primäärienergian kulutuksen 
absoluuttisena tasona vuonna 2020. 
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite, tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet, direktiivin 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite. 
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon unionin tavoitteena oleva 
energiatehokkuuden 20 prosentin lisäys 
vuoden 2020 ennusteisiin verrattuna, 
tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet, 
direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
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vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden
saavuttamiseksi hyväksytyt toimenpiteet 
sekä muut energiatehokkuutta edistävät 
toimenpiteet jäsenvaltioissa ja unionin 
tasolla.

energiatehokkuustavoitteiden
saavuttamiseksi hyväksytyt toimenpiteet 
sekä muut energiatehokkuutta edistävät 
toimenpiteet jäsenvaltioissa ja unionin 
tasolla.

Or. de

Perustelu

Direktiivin sanamuodon olisi noudatettava maaliskuun 2007 Eurooppa-neuvoston päätelmien 
sanamuotoa.

Tarkistus 442
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmaistaan primäärienergian kulutuksen 
absoluuttisena tasona vuonna 2020, sekä 
asetettava alakohtaisia velvoitteita ja/tai 
loppukuluttajille (asukkaat, teollisuus, 
palveluala ja julkishallinto) tarkoitettuja 
velvoitteita taikka kannustettava alan 
toimijoita tekemään vapaaehtoisia 
sopimuksia. Tavoitetta asettaessaan niiden 
on otettava huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite, tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet, direktiivin 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

Or. en
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Perustelu

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

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

Tarkistus 443
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmaistaan kokonaisenergiaintensiteetin 
laskuna 20 prosentilla vuoden 2010 
tasosta vuonna 2020. Tavoitetta 
asettaessaan niiden on otettava huomioon 
tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet, 
direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 444
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmaistaan joko primäärienergian säästön 
absoluuttisena tasona tai primäärienergian 
kulutuksen absoluuttisena tasona vuonna 
2020 suhteessa kyseisen vuoden bkt-
ennusteeseen ja energian kulutukseen 
henkeä kohti. Tavoitetta asettaessaan 
niiden on otettava huomioon unionin 20 
prosentin energiansäästötavoite, tässä 
direktiivissä säädetyt toimenpiteet, 
direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet sekä muut 
energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 445
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Perustelu

Esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden lisääminen lisää primäärienergian kulutusta. 
Samoin kolmansista maista tuodun sähkön korvaaminen kotimaisella sähköntuotannolla lisää 
primäärienergian kulutusta. Jotta energiapolitiikan tavoitteet olisivat johdonmukaisia, tulee 
olla vaihtoehtoinen tapa määrittää energiatehokkuustavoite loppukulutuksesta.

Tarkistus 446
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, miten ne aikovat saavuttaa säästötavoitteensa.

Tarkistus 447
Gunnar Hökmark
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 448
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Energian loppukulutus on ainut asia, joka vaikuttaa suoraan kuluttajiin. Energian 
loppukulutukseen kohdistuvilla toimenpiteillä on näkyvä vaikutus kuluttajien energialaskuun, 
ja siksi se auttaa torjumaan energiaköyhyyttä ja lisäämään tavallisten kansalaisten 
ostovoimaa ja yritysten kilpailukykyä.

Tarkistus 449
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 450
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmastaan primäärienergian kulutuksen 

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

absoluuttisena tasona vuonna 2020. 
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite, tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet, direktiivin 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi 
hyväksytyt toimenpiteet, varhaiset toimet
sekä muut energiatehokkuutta edistävät 
toimenpiteet jäsenvaltioissa ja unionin 
tasolla.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden energiatehokkuudessa ja käytettävissä olevissa ohjelmissa on melkoisia eroja. 
On tärkeää kiinnittää huomiota (vapaaehtoisiin) ohjelmiin ja toimenpiteisiin, joita 
jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet. Näin voidaan palkita edelläkävijöitä, joilta muut saavat 
esimerkkiä parhaista käytännöistä.

Tarkistus 451
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 452
Michael Theurer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 453
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuva primäärienergiatehokkuus on 
enintään 50 prosenttia, tällaisen energian 
teollisten käyttäjien, erityisesti energia-
alan teollisten käyttäjien, on ostettava 
huutokaupassa päästöoikeudet kaikelle 
muuntoprosessissa syntyvälle 
hiilidioksidille. Jos 50 prosentin raja 
tehokkuudessa ylittyy muissa prosentti-



PE475.929v01-00 30/109 AM\883474FI.doc

FI

indikaattoreissa, päästöjen aiheuttajat 
vapautetaan velvollisuudesta ostaa 
hiilidioksidin päästöoikeuksia 
huutokaupassa sellaisen prosenttiosuuden 
osalta, joka vastaa 50 prosenttia 
kokonaistehokkuudesta.

Or. pl

Perustelu

Kemiallisen energian muodossa oleva primäärienergia muunnetaan yleensä muuksi 
energiaksi, jonka tarkka tehokkuus riippuu prosessin parametreista. 50 prosentin 
tehokkuusraja on teknisessä mielessä kunnianhimoinen indikaattori, koska 
hiilidioksidihuutokauppaa koskevat poikkeukset lisäävät kiinnostusta lisätä tehokkuutta 
innovatiivisin keinoin.

Tarkistus 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
vähentämään 31 päivään joulukuuta 2050 
mennessä nykyisen rakennuskantansa 
energiankulutusta 80 prosentilla vuoden 
2010 tasosta. Tätä varten ja osana 
direktiivin 2010/31/EU 9 artiklassa 
tarkoitettuja kansallisia suunnitelmia 
jäsenvaltioiden on luotava toimintalinjoja 
ja toteutettava toimenpiteitä, joilla 
edistetään rakennusten perusteellista 
kunnostamista, vaiheittainen 
perusteellinen kunnostaminen mukaan 
luettuna, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta mainitun artiklan 1 kohdan 
soveltamista. Jäsenvaltiot voivat päättää 
olla sisällyttämättä 
kunnostamissuunnitelmiinsa direktiivin 
2010/31/EU 4 artiklan 2 kohdassa 
lueteltuja rakennusluokkia. 
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Or. en

Perustelu

Rakennuskannan energiansäästömahdollisuuksia ja vuodeksi 2020 asetettavia tavoitteita on 
tarkasteltava pidemmällä aikavälillä. Vain näin voidaan sovittaa yhteen ilmasto- ja 
energiatehokkuustavoitteet ja saavuttaa EU:n pitkän aikavälin tavoitteet. Kansalliset 
suunnitelmat, jotka kattavat koko rakennuskannan, antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden 
priorisoida asioita ja asettaa välitavoitteita rakennuskantansa kunkin osa-alueen osalta.

Tarkistus 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat poiketa 4 ja 6 
artiklan säännöksistä. Niiden on 
ilmoitettava komissiolle 19 artiklan 2 
kohdan mukaisesti, mitä vaihtoehtoisia tai 
täydentäviä toimenpiteitä ne aikovat 
toteuttaa. Vaihtoehtoisia tai täydentäviä 
toimenpiteitä toteuttavien jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että näillä 
vaihtoehtoisilla tai täydentävillä 
toimenpiteillä saavutettu 
primäärienergian säästö tai 
energiaintensiteetin lasku on riittävä 
kansallisen energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kokonaistavoitteen saavuttamiseksi on asianmukaista ja toissijaisuusperiaatteen mukaista 
tiukentaa kansallisia tavoitteita ottamalla käyttöön selkeä taakanjako, vahvistamalla mittaus-
ja varmennusmenetelmät (ks. 3 artiklan 2 ja 2 a kohtaa koskeva tarkistus) ja antamalla 
komissiolle vahva rooli (ks. 19 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus). Näin jäsenvaltioilla olisi 
enemmän joustovaraa välineiden valinnassa, mikä on sopusoinnussa parlamentin 
15. joulukuuta 2010 hyväksymän Bendtsenin mietinnön kanssa.
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Tarkistus 456
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on laadittava 
etenemissuunnitelmia, joissa esitetään 
niiden laatimat kansalliset strategiat sen 
varmistamiseksi, että niiden rakennusten 
energiankulutus pienenee merkittävästi 
vuoteen 2050 mennessä. Julkisia 
rakennuksia koskevat kansalliset 
etenemissuunnitelmat on hyväksyttävä 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä, 
muussa kuin asuinkäytössä olevia 
yksityisiä rakennuksia koskevat 
suunnitelmat 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä ja asuinrakennuksia koskevat 
suunnitelmat 1 päivään tammikuuta 2017 
mennessä. Etenemissuunnitelmissa on 
vahvistettava rakennusten 
energiansäästön keskimääräiset 
välitavoitteet vuosiksi 2020, 2030 ja 2040.
Etenemissuunnitelmat on liitettävä 
direktiivin 19 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin vuotuisiin kertomuksiin.

Or. fr

Tarkistus 457
Michael Theurer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat unionin 
20 prosentin energiansäästötavoitteen 
saavuttamiseksi valita toimenpiteet ja 
välineet mahdollisimman joustavasti 
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edellyttäen, että ne ovat sopusoinnussa 
19 artiklan 2 kohdan kanssa ja että niissä 
noudatetaan ekologisen 
markkinatalouden periaatteita ja otetaan 
huomioon aiemmat ponnistelut ja 
ympäristöystävälliset toimintatavat. 

Or. de

Tarkistus 458
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kunkin jäsenvaltion on luotava 
järjestelmiä sen varmistamiseksi, että 
saavutetaan sitova kansallinen 
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primäärienergian kulutusta koskevan 20 
prosentin säästötavoitteensa vuoteen 2020 
mennessä, mikä edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020, ja ottaa tässä 
arvioinnissa huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten tavoitteiden 
yhteismäärän sekä 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin.

energiansäästötavoite ja unionin yleinen 
20 prosentin energiansäästötavoite. 
Komissio arvioi nämä kansalliset 
järjestelmät ja ehdottaa tarvittaessa 
mukautuksia. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2013 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 
20 prosentin säästötavoitteensa vuoteen 
2020 mennessä, mikä edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020, ja ottaa tässä 
arvioinnissa huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten tavoitteiden 
yhteismäärän sekä 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin. Jos tämän 
arvioinnin tulos on kielteinen, komissio 
ottaa käyttöön toimenpidepaketin, johon 
kuuluu neuvontaa, kannusteita, 
varoituksia ja taloudellisia seuraamuksia, 
jotta varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot 
toimivat asianmukaisesti unionin vuoden 
2020 yleistavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 460
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on saavutettava 
liitteessä I vahvistetut 
energiansäästötavoitteensa panemalla 
täytäntöön tässä direktiivissä säädetyt 
toimenpiteet ja toteuttamalla lisäksi 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
toimenpiteitä.
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arvioinnin.

Or. en

Tarkistus 461
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ennalta määritelty kehityskulku helpottaa edistymisen mittaamista ja auttaa ennakoimaan 
tuontitarpeita ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä.

Tarkistus 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

toimenpiteet oikeansuuntaisia niiden 
1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka ovat 
tarpeen primäärienergian kulutusta 
koskevan unionin 20 prosentin 
säästötavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 
2020 mennessä, mikä edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020. Arviointiin on 
sisällytettävä
a) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten tavoitteiden yhteismäärä ja
b) jäljempänä 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu arviointi.

Or. en

Tarkistus 463
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2015 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 
talouskehitykseen mukautetun
20 prosentin säästötavoitteensa vuoteen 
2020 mennessä, mikä edellyttää EU:n 
energiaintensiteetin vähentämistä 
enintään 104 Mtoe:lla jokaista bkt:n 
miljoonaa euroa kohti vuoden 
2005 hinnoissa laskettuna vuonna 2020, ja 
ottaa tässä arvioinnissa huomioon 
1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
tavoitteiden painotetun keskiarvon
yhteismäärän, 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin sekä muun muassa 
päästökaupan ja uusiutuvia 
energianlähteitä ja ekologista 
suunnittelua koskevien direktiivien 
ansiosta saavutetut energiansäästöt.
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Or. de

Tarkistus 464
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2016 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
tavoitteenaan olevan energiatehokkuuden
20 prosentin lisäyksen vuoden 2020 
ennusteisiin verrattuna, ja ottaa tässä 
arvioinnissa huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten tavoitteiden 
yhteismäärän sekä 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin.

Or. de

Perustelu

Direktiivin sanamuodon olisi noudatettava maaliskuun 2007 Eurooppa-neuvoston päätelmien 
sanamuotoa.

Tarkistus 465
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 20 
prosentin säästötavoitteensa vuoteen 2020 
mennessä, mikä edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen 

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä, ovatko unionin toimet 
oikeansuuntaisia vuotta 2020 koskevan
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi, ja ottaa tässä arvioinnissa 
huomioon 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten tavoitteiden yhteismäärän sekä 
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vähentämistä 368 Mtoe:lla vuonna 2020, 
ja ottaa tässä arvioinnissa huomioon 1 
kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
tavoitteiden yhteismäärän sekä 19 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun arvioinnin.

19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin.

Or. en

Tarkistus 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Perustelu

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

Tarkistus 467
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä, tuleeko unioni teknisesti 
ja taloudellisesti todennäköisesti 
saavuttamaan primäärienergian kulutusta 
koskevan 20 prosentin säästötavoitteensa 
vuoteen 2020 mennessä, mikä edellyttää 
EU:n primäärienergian kulutuksen 
vähentämistä noin 368 Mtoe:lla vuonna 
2020. Tätä energiansäästöä voidaan 
mukauttaa ottaen huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten tavoitteiden 
yhteismäärä sekä 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu arviointi.

Or. ro

Tarkistus 468
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
tavoitteenaan olevan energiaintensiteetin 
laskun 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä, ja ottaa tässä arvioinnissa 
huomioon 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten tavoitteiden yhteismäärän sekä 
19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin.

Or. en

Tarkistus 469
Adam Gierek
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Energiansäästöön pitäisi päästä mieluummin energiantehokkuuden lisäyksen kuin kulutuksen 
rajoittamisen avulla. Tämä kohta ei ole looginen.

Tarkistus 470
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Energian loppukulutus on ainut asia, joka vaikuttaa suoraan kuluttajiin. Energian 
loppukulutukseen kohdistuvilla toimenpiteillä on näkyvä vaikutus kuluttajien energialaskuun, 
ja siksi se auttaa torjumaan energiaköyhyyttä ja lisäämään tavallisten kansalaisten 
ostovoimaa ja yritysten kilpailukykyä.

Tarkistus 471
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2016 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 
20 prosentin säästötavoitteensa 31 päivään 
joulukuuta 2020 mennessä, mikä 
edellyttää EU:n primäärienergian 
kulutuksen vähentämistä 368 Mtoe:lla 
vuonna 2020, ja ottaa tässä arvioinnissa 
huomioon 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten tavoitteiden yhteismäärän sekä 
19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin.

Or. en

Perustelu

Vuosi 2014 on liian aikainen ilmentämään vuoden 2020 tavoitteen saavuttamista. Direktiivin 
hyväksymisen jälkeen se on vielä saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 472
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2015 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 
20 prosentin säästötavoitteensa vuoteen 
2020 mennessä, mikä edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020, ja ottaa tässä 
arvioinnissa huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten tavoitteiden 
yhteismäärän sekä 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin.

Or. ro

Tarkistus 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Saratori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, 
Werner Langen, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 
2013 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 
20 prosentin säästötavoitteensa vuoteen 
2020 mennessä, mikä edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020, ja ottaa tässä 
arvioinnissa huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten tavoitteiden 
yhteismäärän sekä 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin.

Or. en



AM\883474FI.doc 43/109 PE475.929v01-00

FI

Tarkistus 474
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 
2013 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 
20 prosentin säästötavoitteensa vuoteen 
2020 mennessä, mikä edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020, ja ottaa tässä 
arvioinnissa huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten tavoitteiden 
yhteismäärän sekä 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin.

Or. en

Tarkistus 475
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto totesi kokouksessaan 4. helmikuuta 2011 tarkastelevansa vuoteen 2013 
mennessä uudelleen EU:n energiatehokkuustavoitteen toteuttamista ja harkitsevansa 
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 477
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta
2014 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 20 
prosentin säästötavoitteensa vuoteen 2020 

2. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta
2014 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 
20 prosentin säästötavoitteensa vuoteen 
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mennessä, mikä edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020, ja ottaa tässä 
arvioinnissa huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten tavoitteiden 
yhteismäärän sekä 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin.

2020 mennessä, mikä edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
368 Mtoe:lla vuonna 2020, ja ottaa tässä 
arvioinnissa huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten tavoitteiden 
yhteismäärän sekä 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin.

Or. de

Perustelu

Direktiivi annetaan aikaisintaan vuonna 2012 ja pannaan täytäntöön vasta vuotta 
myöhemmin eli vuonna 2013. Siksi komissiolle olisi annettava riittävästi aikaa arvioida 
kansallisen täytäntöönpanon vaikutuksia.

Tarkistus 478
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio esittää 
energiatehokkuuslisäyksen laskemiseksi 
koko unionissa sovellettavan yhtenäisen 
menetelmän, jossa otetaan huomioon 
taloudellisia indikaattoreita, kuten 
bruttoarvonlisäys.

Or. de

Perustelu

Komission tähän asti noudattama käytäntö eli energiatehokkuuslisäyksen ja absoluuttisen 
energiansäästön rinnastaminen ei ole asianmukainen. Varsinkin energiaintensiivisillä 
teollisuudenaloilla tuotannon lisäys voi lisätä energian kokonaiskulutusta, vaikka samalla 
edistyttäisiin energiatehokkuudessa. Velvollisuus vähentää absoluuttista energiankulutusta 
merkitsisi tuotannon vähenemistä ja talouskasvun hidastumista.

Tarkistus 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
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Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio vahvistaa 31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä 18 artiklassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 
yhteisen ja kustannustehokkaan 
menetelmän energiansäästöjen ja 
energiaintensiteetin kehityksen 
seuraamiseksi ja varmentamiseksi, mikä 
mahdollistaa jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden esittämisen määrällisesti 
ja yhdenmukaisesti käytettävissä olevia 
tilastollisia osoittimia hyödyntäen.

Or. en

Perustelu

Kokonaistavoitteen saavuttamiseksi on asianmukaista ja toissijaisuusperiaatteen mukaista 
tiukentaa kansallisia tavoitteita ottamalla käyttöön mittaus- ja varmennusmenetelmä. Tämä 
on sopusoinnussa parlamentin 15. joulukuuta 2010 hyväksymän Bendtsenin mietinnön 
kanssa.

Tarkistus 480
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio vahvistaa 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä 18 artiklassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 
yhteisen ja kustannustehokkaan 
menetelmän henkeä kohti olevan 
energiatehokkuuden seuraamiseksi, mikä 
mahdollistaa jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden esittämisen määrällisesti 
ja yhdenmukaisesti käytettävissä olevia 
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tilastollisia osoittimia hyödyntäen.

Or. en

Tarkistus 481
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos arviointi on kielteinen, komissio 
määrää 30 päivään kesäkuuta 2014 
mennessä kullekin jäsenvaltiolle oman 
sitovan energiatehokkuustavoitteen, joka 
perustuu 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
päätettyihin kansallisiin 
energiatehokkuustavoitteisiin ja 
jäsenvaltioiden toimittamiin erityisiin 
tietoihin. 

Or. en

Tarkistus 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos arviointi osoittaa, että unioni ei 
kokonaisuudessaan todennäköisesti 
saavuta tavoitettaan, komissio esittää 
arvioinnin esittämisen yhteydessä 
lainsäädäntöehdotuksen sitovista 
maakohtaisista 
energiatehokkuustavoitteista.

Or. en
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Tarkistus 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla

Rakennusten kunnostaminen

1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
vähentämään 31 päivään joulukuuta 2050 
mennessä nykyisen rakennuskantansa 
energiankulutusta 80 prosentilla vuoden 
2010 tasosta.
2. Osana direktiivin 2010/31/EU 
9 artiklassa tarkoitettuja kansallisia 
suunnitelmia jäsenvaltioiden on luotava 
toimintalinjoja ja toteutettava 
toimenpiteitä, joilla edistetään 
rakennusten perusteellista kunnostamista, 
vaiheittainen perusteellinen 
kunnostaminen mukaan luettuna, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
mainitun artiklan 1 kohdan soveltamista. 
3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
julkistettava 2 kohdassa tarkoitetut 
kansalliset suunnitelmat. Niihin on 
sisällyttävä vähintään
a) tiedot rakennuksista 
rakennusluokittain eriteltyinä,
b) perusteellisen kunnostamisen tavoitteet 
vuosiksi 2020, 2030 ja 2040 
rakennusluokittain eriteltyinä. Näiden 
tavoitteiden on oltava sopusoinnussa 
1 kohdassa tarkoitetun pitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamisen kanssa,
c) toimenpiteitä, joilla vastataan 
rakennusalan sosiaalisiin, teknisiin ja 
taloudellisiin haasteisiin,
d) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
vuokralaisille ei koidu taloudellista 



AM\883474FI.doc 49/109 PE475.929v01-00

FI

haittaa.

4. Jäsenvaltiot voivat jättää vahvistamatta 
tai soveltamatta 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia seuraaviin rakennusten 
luokkiin:
a) rakennukset, joita suojellaan 
virallisesti osana määrättyä ympäristöä tai 
niiden erityisen arkkitehtonisen tai 
historiallisen arvon vuoksi, jos niiden 
luonne tai ulkonäkö muuttuisi 
energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimusten noudattamisen 
vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä,
b) rakennukset, joita käytetään hartauden 
harjoittamiseen ja uskonnolliseen 
toimintaan,
c) väliaikaiset rakennukset, joiden 
käyttöaika on enintään kaksi vuotta, 
teollisuuslaitokset, korjaamot ja muut 
kuin asuinkäyttöön tarkoitetut 
maatilarakennukset, joissa energian tarve 
on vähäinen, sekä muut kuin 
asuinkäyttöön tarkoitetut 
maatilarakennukset, joita käytetään 
alalla, jota koskee kansallinen 
alakohtainen energiatehokkuussopimus,
d) asuinrakennukset, joita käytetään tai 
jotka on tarkoitettu käytettäväksi joko 
enintään neljän kuukauden ajan 
vuodessa tai vaihtoehtoisesti rajoitetun 
ajan vuodessa ja joiden arvioitu 
energiankulutus on vähemmän kuin 
25 prosenttia ympärivuotisen käytön 
kulutuksesta,
e) yksittäiset rakennukset, joiden 
hyötypinta-ala on yhteensä alle 50 m2.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusteellinen ja vaiheittainen 
perusteellinen kunnostaminen toteutetaan 
ensimmäiseksi rakennuksissa, sekä 
kaupallisissa rakennuksissa että 
asuinrakennuksissa, joiden 
energiatehokkuus on huonoin.
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6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusteellinen kunnostaminen toteutetaan 
ensimmäiseksi julkisten viranomaisten 
omistamissa tai käyttämissä 
rakennuksissa, joiden energiatehokkuus 
on huonoin.

Or. en

Tämä tarkistus (4 kohtaa lukuun ottamatta) on käännetty jo mietinnössä FdR 878374 
(tarkistus 13).

Tarkistus 484
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla

1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
vähentämään 31 päivään joulukuuta 2050 
mennessä nykyisen rakennuskantansa 
toimitetun energian kokonaiskulutusta tai 
energian loppukulutusta 80 prosentilla 
vuoden 2010 tasosta.
2. Osana direktiivin 2010/31/EU 
9 artiklassa tarkoitettuja kansallisia 
suunnitelmia jäsenvaltioiden on luotava 
toimintalinjoja ja toteutettava 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan koko 
rakennuskannan energiatehokkuuden 
kumulatiivinen lisäys, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mainitun 
artiklan 1 kohdan soveltamista.
3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
julkistettava 2 kohdassa tarkoitetut 
kansalliset suunnitelmat. Niihin on 
sisällyttävä vähintään
a) tiedot rakennuksista 
rakennusluokittain eriteltyinä,
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b) tavoitteet rakennuskannan toimitetun 
energian keskimääräisen kulutuksen tai 
energian loppukulutuksen vähentämiseksi 
vuosiin 2020, 2030 ja 2040 mennessä 
rakennusluokittain eriteltyinä. 
Toimitetussa energiassa on otettava 
huomioon direktiivin 2010/31/EU 
liitteessä I olevassa 3 kohdassa luetellut 
näkökohdat. Näiden tavoitteiden on oltava 
sopusoinnussa 1 kohdassa tarkoitetun 
pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisen 
kanssa,
c) toimenpiteitä, joilla vastataan 
rakennusalan sosiaalisiin, teknisiin ja 
taloudellisiin haasteisiin,
d) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
vuokralaisille ei koidu taloudellista 
haittaa.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusteellinen kunnostaminen toteutetaan
kaikissa rakennusluokissa ensimmäiseksi 
rakennuksissa, joiden energiatehokkuus 
on huonoin.

Or. en

Tarkistus 485
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Rakennusten kunnostaminen

1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
vähentämään vuoteen 2050 mennessä 
nykyisten rakennustensa 
energiankulutusta 80 prosentilla vuoden 
2010 tasosta.
2. Osana direktiivin 2010/31/EU 
9 artiklassa tarkoitettuja kansallisia 



PE475.929v01-00 52/109 AM\883474FI.doc

FI

suunnitelmia jäsenvaltioiden on luotava 
toimintalinjoja ja toteutettava 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan niiden 
rakennuskannan 
kokonaisenergiatehokkuuden lisäys, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
mainitun artiklan 1 kohdan soveltamista.
3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
julkistettava 2 kohdassa tarkoitetut 
kansalliset suunnitelmat. Niihin on 
sisällyttävä vähintään
a) tiedot rakennuksista 
rakennusluokittain eriteltyinä,
b) rakennuskannan keskimääräisen 
energiankulutuksen vähentämistavoitteet 
vuosiksi 2020, 2030 ja 2040 
rakennusluokittain eriteltyinä. Näiden 
tavoitteiden on oltava sopusoinnussa 
1 kohdassa tarkoitetun pitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamisen kanssa,
c) toimenpiteitä, joilla vastataan 
rakennusalan sosiaalisiin, teknisiin ja 
taloudellisiin haasteisiin,
d) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
vuokralaisille ei koidu taloudellista 
haittaa.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusteellinen kunnostaminen toteutetaan 
ensisijaisesti niissä rakennuksissa, joiden 
energiatehokkuus on huonoin.

Or. es

Perustelu

EU:n alueen rakennusten energiankulutuksen pieneneminen 80 prosentilla auttaa 
huomattavasti vähähiiliseen talouteen pääsyä vuonna 2050. Pitkän aikavälin tavoite yhdessä 
muiden helposti ymmärrettävien ja käytännöllisten välitavoitteiden kanssa auttaa 
jäsenvaltioita suorittamaan priorisointia ja antaa niille samalla tarvittavaa joustovaraa. On 
erittäin tärkeää aloittaa rakennuksista, joissa energiansäästömahdollisuudet ovat suurimmat.
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Tarkistus 486
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Rakennusten kunnostaminen

Jäsenvaltioiden on erottamattomana 
osana 19 artiklassa tarkoitettuja 
kansallisia suunnitelmiaan edistettävä 
toimintalinjoja ja hyväksyttävä 
asianmukaisia toimenpiteitä, joilla 
kannustetaan rakennusten 
kunnostamiseen. Näihin on sisällytettävä 
vähintään
a) rekisteri rakennuksista 
rakennusluokittain,
b) teknisten vaatimusten ja säännösten 
noudattamista koskevia toimenpiteitä, 
c) rakennusalalle annettavia taloudellisia 
kannustimia, mukaan lukien 
verohelpotukset, kunnostamistöihin 
sovellettavat alhaisemmat 
arvonlisäverokannat ja halpakorkoiset 
lainat, esimerkiksi ekolainat, so. enintään 
30 000 euron 10 vuoden korottomat lainat 
toimijoille, jotka voivat osoittaa 
toteuttaneensa vähintään kaksi 
seuraavista toimenpiteistä: katon ja 
lattioiden tai ulkoseinien tai ikkunoiden, 
ulko-ovien ja aurinkosuojauksen 
energiatehokkuuden lisäys, lämmön tai 
lämpimän veden tuotantolaitteiden ja 
-järjestelmien uusiminen, uusiutuvaa 
energiaa tai vastaavia energialähteitä 
käyttävien lämmön ja sähkön 
tuotantolaitteiden ja -järjestelmien 
asentaminen, uusiutuvaa energiaa tai 
vastaavia lähteitä käyttävien lämpimän 
veden tuotantolaitteiden tai -järjestelmien 
asentaminen, 
d) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
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rakennusten omistajille ja/tai 
vuokralaisille ei koidu taloudellista 
haittaa.

Or. it

Tarkistus 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Pitkän aikavälin energiansäästötavoite

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
suunnitelmia energiansäästön 
lisäämiseksi vuosien 2020 ja 2050 
välisenä aikana. Niiden on yhdessä 
komission kanssa vahvistettava 
energiansäästötavoitteita osana unionin 
energiapolitiikkaa.
2. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
julkistettava 1 kohdassa tarkoitetut 
kansalliset suunnitelmat. Niihin on 
sisällyttävä vähintään
a) tiedot rakennuksista 
rakennusluokittain eriteltyinä,
b) luettelo julkisten elinten omistamista 
rakennuksista, kokonaispinta-ala 
neliömetreinä ja kunkin rakennuksen 
energiatehokkuus mukaan luettuina,
c) energiansäästötavoitteet vuosiksi 2020, 
2030 ja 2040 sekä yksityiskohtaiset 
suunnitelmat, joissa esitetään 
toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja eritellään tavoitteet alakohtaisesti. 
Näiden tavoitteiden on oltava 
sopusoinnussa 1 kohdassa tarkoitetun 
pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisen 
kanssa,
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d) toimenpiteitä, joilla vastataan 
rakennusalan sosiaalisiin, teknisiin ja 
taloudellisiin sekä terveyttä ja 
turvallisuutta koskeviin haasteisiin,
e) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
vuokralaisille ei koidu taloudellista 
haittaa,
f) toimenpiteitä, joilla torjutaan 
energiaköyhyyttä.

Or. en

Perustelu

Olisi pyrittävä hyötymään energiatehokkuuseduista vuoden 2020 jälkeenkin. Sitä varten on 
ensin tehtävä suunnitelmia ja asetettava tavoitteita.

Tarkistus 488
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Rakennukset

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallisia toimintasuunnitelmia 
rakennuskannan energiankulutuksen 
vähentämiseksi merkittävästi. Niiden on 
kansallisten energiansäästötavoitteiden 
sekä 3 artiklan ja liitteen I säännösten 
perusteella määritettävä, mikä osuus 
niiden kansallisista 
energiansäästötavoitteista toteutetaan 
rakennusalan toimenpiteiden avulla.
2. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
asetettava yleisön saataville 1 kohdassa 
tarkoitetut kansalliset 
toimintasuunnitelmat. Niihin on 
sisällyttävä vähintään:
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a) tavoitteet rakennuskannan energian 
loppukulutuksen vähentämiseksi vuosiin 
2020, 2025 ja 2030 mennessä. Näiden 
tavoitteiden on oltava suhteessa 
rakennusalan energiansäästöosuuteen, 
jonka jäsenvaltio määrittää 1 kohdan 
mukaisesti. Toimintasuunnitelmaan on 
sisällytettävä myös pitkän aikavälin 
tavoitteita vuosiksi 2040 ja 2050. 
Energian käyttöä koskeviin 
toimenpiteisiin on sisällytettävä direktiivin 
2010/21/EU liitteessä I olevassa 
3 kohdassa luetellut näkökohdat,
b) uusien rakennusten osalta kansallisten 
toimintasuunnitelmien on helpotettava 
direktiivin 2010/31/EU 9 artiklan 
täytäntöönpanoa,
c) olemassa olevien rakennusten osalta 
kansallisissa suunnitelmissa on pyrittävä 
vähentämään rakennuskannan 
energiankulutusta perusteellisen ja 
vaiheittaisen kunnostamisen avulla ja 
keskityttävä ensiksi rakennuksiin, joiden 
energiatehokkuus on huonoin,
d) kansallisiin suunnitelmiin on 
sisällytettävä rahoitus- ja koulutustoimia, 
joilla tuetaan a alakohdassa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamista. 
3. Arkkitehtonisesti tai historiallisesti 
tärkeissä rakennuksista, jotka kansalliset 
viranomaiset ovat nimenneet sovellettavan 
lainsäädännön nojalla, 
energiatehokkuustoimenpiteet on 
toteutettava niin, että rakennusten 
erityispiirteet säilyvät. 

Or. en

Tarkistus 489
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Julkiset elimet Poistetaan.
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 4 
artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 7 artiklan soveltamista. 
Kolmen prosentin osuus lasketaan 
sellaisten asianomaisen jäsenvaltion 
julkisten elinten omistamien rakennusten 
kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.
2. Jäsenvaltiot voivat antaa julkisten 
elintensä ottaa vuotuisen saneerausasteen 
laskennassa huomioon tiettynä vuonna 
syntyneen kunnostetun rakennuspinta-
alan ylijäämän siten, että kyseinen pinta-
ala katsotaan kunnostetuksi jonakin 
kahdesta edeltävästä tai kahdesta 
seuraavasta vuodesta.
3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten 
elinten omistamista rakennuksista 
luettelo, jossa ilmoitetaan
a) pinta-ala neliömetreinä ja
b) kunkin rakennuksen 
energiatehokkuus.
4. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
julkisia elimiä



PE475.929v01-00 58/109 AM\883474FI.doc

FI

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa 
ilmasto- tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;
b) ottamaan käyttöön 
energianhallintajärjestelmän osana 
suunnitelmansa täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen kunkin 
maan julkinen sektori kykenee 
järjestelmällisesti toteuttamaan 
kustannustehokkaat ja muutoin 
tarkoituksenmukaiset energiasäästöön ja 
energian käytön tehostamiseen tähtäävät 
toimenpiteet. Tämä voi tapahtua 
kansallisten ohjelmien tai sopimusten 
perusteella, joilla edistetään julkisten 
elinten omistamien rakennusten tai muiden 
toimintojen energiakatselmuksia ja niiden 
pohjalta tehtäviä korjaustoimenpiteitä. 
Kustannustehokkaita toimenpiteitä voivat 
olla esimerkiksi kulutusseurannan 
edistäminen, energiahallintajärjestelmät 
ja tilatehokkuuden parantaminen.
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Or. fi

Perustelu

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

Tarkistus 491
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
energiansäästötavoitteiden sekä 3 artiklan 
ja liitteen I säännösten täyttämiseksi 
vahvistettava julkisten rakennusten 
energiansäästötavoitteet ja 
energiansäästötoimenpiteet, joilla 
varmistetaan julkisten elinten omistamien 
rakennusten energiatehokkuuden 
huomattava lisäys ottaen huomioon 
kustannustehokkuus ja muiden alojen 
energiansäästötoimenpiteet. 

Or. en

Tarkistus 492
Michael Theurer
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionin 20 prosentin säästötavoite 
primäärienergian kulutuksessa 
saavutetaan vuoteen 2020 mennessä, mitä 
varten ne voivat 1 päivästä tammikuuta 
2014 toteuttaa toimenpiteitä julkisten 
elinten omistamien rakennusten 
energiatehokkuuden lisäämiseksi 
3 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
kansallisen energiatehokkuustavoitteen 
mukaisesti siten, että ne vastaavat 
vähintään asianomaisen jäsenvaltion 
direktiivin 2010/31/EU 4 artiklan 
mukaisesti vahvistamia energiatehokkuutta 
koskevia vähimmäisvaatimuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 7 artiklan soveltamista.

Or. de

Tarkistus 493
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 4 
artiklan mukaisesti vahvistamia 

1. Jäsenvaltiot voivat 1 ja 3 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
toteuttaa direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklassa vahvistettuja 
vähimmäistavoitteita pidemmälle meneviä 
toimenpiteitä lisätäkseen julkisten elinten 
omistamien rakennusten 
energiatehokkuutta, sanotun kuitenkaan 
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energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 7 artiklan soveltamista.
Kolmen prosentin osuus lasketaan 
sellaisten asianomaisen jäsenvaltion 
julkisten elinten omistamien rakennusten 
kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 7 
artiklan soveltamista.

Or. de

Tarkistus 494
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 1,5 prosenttia
julkisten elinten omistamien rakennusten 
lämmitettävästä kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 4 
artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, jos julkinen talous 
sen mahdollistaa ja riittävä rahoitus on 
turvattu eikä rahoitus ole pois kuntien 
muista tärkeistä menoista, kuten 
koulutus- ja sosiaalipolitiikasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 7 artiklan soveltamista. Edellä 
mainittu 1,5 prosentin osuus lasketaan 
sellaisten asianomaisen jäsenvaltion 
julkisten elinten omistamien rakennusten 
lämmitettävästä kokonaispinta-alasta, 
joiden kokonaishyötypinta-ala on yli 
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vähimmäisvaatimuksia. 250 m2 ja jotka eivät kunkin vuoden 
1 päivänä tammikuuta täytä direktiivin 
2010/31/EU 4 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Rakennukset, joita ei lämmitetä (esim. tietyt varastotilat), olisi suljettava pois 
energiatehokkaan kunnostusvelvollisuuden piiristä.

Tarkistus 495
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista. Kolmen prosentin 
osuus lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia. Vaihtoehtona 
kolmen prosentin korjausvelvoitteelle voi 
olla vastaavan suuruisen 
energiatehokkuuden parantaminen 
muilla olemassa olevaan 
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rakennuskantaan kohdistuvilla 
toimenpiteillä, kuitenkin vähentäen 
kolmen prosentin osuudesta se energian 
kulutuksen lisäys, joka seuraa 
sisäilmavaatimusten täyttämiseksi 
rakennetusta ilmanvaihdosta 
rakennuksissa.

Or. fi

Perustelu

Kustannustehokkuus edellyttää peruskorjausten yhteydessä tehtyjä kunnostuksia, jolloin 
energiaa säästävät korjaukset tulee ajoittaa rakennusten peruskorjaustarpeisiin. 
Sisäilmavaatimusten täyttämiseksi rakennettu ilmanvaihto lisää energian kulutusta. Tiukempi 
energiatehokkuustaso edellyttää myös panostuksia kosteudenhallintaan, jottei syntyisi 
kosteus- ja homeongelmien riskejä.

Tarkistus 496
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on 3 a artiklassa 
tarkoitetun kansallisen suunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 vähintään
kolme prosenttia julkisten elinten 
omistamien tai niiden käytössä olevien
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain perusteellisesti tai 
vaiheittain perusteellisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 9 artiklan soveltamista.
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energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

"Perusteellisella kunnostamisella" 
tarkoitetaan kunnostusta, jolla 
vähennetään rakennuksen 
primäärienergian kulutusta vähintään 
40 prosentilla kunnostamista 
edeltäneeseen tasoon verrattuna.
Rakennuksen energiatehokkuus 
lasketaan jäsenvaltioiden direktiivin 
2010/31/EU 3 artiklan mukaisesti 
vahvistamalla menetelmällä.
Perusteellisessa kunnostamisessa (ja 
vaiheittaisessa perusteellisessa 
kunnostamisessa) on tarvittaessa otettava 
huomioon rakennuksen ulkokuori, 
laitteet, toiminta ja huolto sekä 
kuluttajakäyttäytyminen.

Or. en

Tarkistus 497
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 4 
artiklan mukaisesti vahvistamia
energiatehokkuutta koskevia
vähimmäisvaatimuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 7 artiklan soveltamista. 
Kolmen prosentin osuus lasketaan 
sellaisten asianomaisen jäsenvaltion 
julkisten elinten omistamien rakennusten 
kokonaispinta-alasta, joiden 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 minkä 
tahansa hallintotason julkisten elinten 
omistamat rakennukset kunnostetaan 
vaiheittain perusteellisesti siten, että 
energian vuotuinen kokonaiskulutus 
pienenee vuosittain kolmella prosentilla 
edeltävästä vuodesta, jotta voidaan täyttää
vähintään asianomaisen jäsenvaltion 
direktiivin 2010/31/EU 4 artiklan 
mukaisesti vahvistamat energiatehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 7 artiklan soveltamista. 
Kolmen prosentin osuus lasketaan 
rakennuksen vuotuisesta energian 
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kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 4 
artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

kokonaiskulutuksesta, ja sitä sovelletaan 
asianomaisen jäsenvaltion julkisten elinten 
omistamiin rakennuksiin, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 498
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 499
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien tai 
niiden käytössä olevien rakennusten, 
ensisijaisesti sellaisten julkisten 
rakennusten, joissa voidaan 
energiatehokkuuden avulla saavuttaa 
suurimmat energiansäästöt,
kokonaispinta-alasta kunnostetaan 
vuosittain siten, että ne vastaavat vähintään 
asianomaisen jäsenvaltion direktiivin 
2010/31/EU 4 artiklan mukaisesti 
vahvistamia energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista. Kolmen prosentin 
osuus lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion julkisten elinten omistamien
rakennusten kokonaispinta-alasta, jotka 
eivät kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta 
täytä direktiivin 2010/31/EU 4 artiklan 
mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 500
Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 501
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 4 
artiklan mukaisesti vahvistamia 

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

4 artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista. Kolmen prosentin 
osuus lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion julkisten elinten omistamien 
rakennusten lämmitettävästä ja/tai 
jäähdytettävästä kokonaispinta-alasta, 
joiden lämmitettävä ja/tai jäähdytettävä
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. de

Perustelu

4 artiklan 1 kohdan vaatimuksia ei pidä soveltaa tiloihin, joissa ei tarvita lämmitystä ja/tai 
jäähdytystä.

Tarkistus 502
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 4 
artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 7 artiklan soveltamista. 
Kolmen prosentin osuus lasketaan 
sellaisten asianomaisen jäsenvaltion 

1. Jäsenvaltioiden on määriteltävä erityisiä 
kunnostustavoitteita, jotka ovat 
yhdenmukaisia niiden kansallisten 
energiatehokkuustoimintasuunnitelmien 
kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 2010/31/EU 7 artiklan 
soveltamista. Kunnostustavoitteeseen on 
sisällytettävä asianomaisen jäsenvaltion
julkisten elinten omistamien rakennusten 
vuosittain kunnostettava kokonaispinta-
ala siten, että rakennukset vastaavat 
vähintään asianomaisen jäsenvaltion 
direktiivin 2010/31/EU 4 artiklan 
mukaisesti vahvistamia 
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julkisten elinten omistamien rakennusten 
kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 4 
artiklan mukaisesti vahvistettuja
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

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

Or. en

Tarkistus 503
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia keskushallinnon omistamien 
julkisten rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
soveltamista. Kolmen prosentin osuus 
lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion keskushallinnon omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 500 m2 ja 
1 päivän heinäkuuta 2015 jälkeen yli
250 m2 ja jotka eivät kunkin vuoden 
1 päivänä tammikuuta täytä direktiivin 
2010/31/EU 4 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 504
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Osana 3 a artiklassa tarkoitettuja 
kansallisia suunnitelmia jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kolme prosenttia 
julkisten elinten omistamien rakennusten 
kokonaispinta-alasta kunnostetaan 
vuosittain, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa olisi viitattava ehdotettuun 3 a artiklaan. Kaikkia julkisia rakennuksia ei ole 
syytä sisällyttää tavoitteen laskentaan. Viranomaiset voivat edelleen valita kunnostettavat 
rakennukset.

Tarkistus 505
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 niiden
julkisten elinten omistamien tai käytössä 
olevien rakennusten energian 
loppukulutus pienenee vuosittain kolmella 
prosentilla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista.

Or. fr

Tarkistus 506
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2014 kolme
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 4 
artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 

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

rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista. Kahdeksan
prosentin osuus lasketaan sellaisten 
asianomaisen jäsenvaltion julkisten elinten 
omistamien rakennusten kokonaispinta-
alasta, joiden kokonaishyötypinta-ala on yli 
500 m2 ja 31 päivän joulukuuta 2018 
jälkeen yli 250 m2 ja jotka eivät kunkin 
vuoden 1 päivänä tammikuuta täytä 
direktiivin 2010/31/EU 4 artiklan 
mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 508
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuoteen 2020 mennessä niiden julkisten 
elinten omistamien rakennusten 
energiatehokkuudessa saavutetaan 
20 prosentin lisäys, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista.

Or. ro

Tarkistus 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan ja tämän direktiivin 3 a artiklan
soveltamista. Kolmen prosentin osuus 
lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 4 
artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Ks. 3 artiklan 1 a kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 510
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista. Kolmen prosentin 
osuus lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion julkisten elinten omistamien 
rakennusten lämmitettävästä ja/tai 
jäähdytettävästä kokonaispinta-alasta, 
joiden kokonaishyötypinta-ala on yli 
250 m2 ja jotka eivät kunkin vuoden 1 
päivänä tammikuuta täytä direktiivin 
2010/31/EU 4 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 511
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 niiden
julkisten elinten omistamien ja käytössä 
olevien rakennusten energiankulutus 
pienenee vuosittain kolmella prosentilla
siten, että ne vastaavat vähintään 
asianomaisen jäsenvaltion direktiivin 
2010/31/EU 4 artiklan mukaisesti 
vahvistamia energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista. Kolmen prosentin 
osuus lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion julkisten elinten omistamien 
tai niiden käytössä olevien rakennusten 
kokonaiskulutuksesta, jotka eivät kunkin 
vuoden 1 päivänä tammikuuta täytä 
direktiivin 2010/31/EU 4 artiklan 
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artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. ro

Tarkistus 512
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Talousarviorajoitusten vuoksi kolmen prosentin saneerauskiintiö olisi tarvittavien 
alkuinvestointien vuoksi liian suuri julkisen talouden rasite.
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Tarkistus 513
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on 
sovellettava jompaakumpaa a ja b 
alakohdan säännöksistä:

a) Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
asetettava julkisesti saataville niiden 
julkisten elinten omistamista 
rakennuksista luettelo, jossa ilmoitetaan
– pinta-ala neliömetreinä ja
– kunkin rakennuksen energiatehokkuus.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia valtion omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 4 
artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
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vähimmäisvaatimuksia. Kolmen prosentin 
osuus lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.
Jäsenvaltiot voivat ottaa saneerausasteen 
laskennassa huomioon tiettynä vuonna 
syntyneen kunnostetun rakennuspinta-
alan ylijäämän siten, että kyseinen pinta-
ala katsotaan kunnostetuksi jonakin 
kahdesta edeltävästä tai kahdesta 
seuraavasta vuodesta.
b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 sellaiset 
valtion omistamat rakennukset, joiden 
pinta-ala on yli 250 m2 ja jotka eivät täytä 
direktiivin 2010/31/EU 4 artiklassa
tarkoitettuja energiatehokkuutta koskevia
kansallisia vähimmäisvaatimuksia
kustannustehokkuuden optimoimiseksi, 
kunnostetaan niiden energiankulutuksen 
vähentämiseksi vähintään 40 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. fr

Perustelu

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 514
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivään tammikuuta 2021 21 prosenttia
julkisten elinten omistamien rakennusten 
kokonaispinta-alasta on kunnostettu siten, 
että ne vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista. Edellä mainittu 
21 prosentin osuus lasketaan sellaisten 
asianomaisen jäsenvaltion julkisten elinten 
omistamien rakennusten kokonaispinta-
alasta, joiden kokonaishyötypinta-ala on yli 
250 m2 ja jotka eivät 1 päivänä 
tammikuuta 2014 täytä direktiivin 
2010/31/EU 4 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 515
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien
rakennusten kokonaispinta-alasta

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

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

Or. en

Tarkistus 516
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)



AM\883474FI.doc 81/109 PE475.929v01-00

FI

artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. fr

Tarkistus 517
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa asuinrakennusten energiakunnostuskustannukset on aina siirrettävä 
vuokralaisten maksettaviksi. Siksi komission ehdotus pahentaisi vuokrien nousun myötä 
huomattavasti energiaköyhyyden ongelmaa ja johtaisi lukuisiin pakkomuuttoihin. Myös 
asuinrakennuksiin olisi tehtävä energiakunnostuksia, mutta komission ehdotus on tässä liian 
joustamaton.
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Tarkistus 518
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan tai tämän direktiivin johdanto-
osan 13 kappaleen soveltamista. Kolmen
prosentin osuus lasketaan sellaisten 
asianomaisen jäsenvaltion julkisten elinten 
omistamien rakennusten kokonaispinta-
alasta, joiden kokonaishyötypinta-ala on yli 
250 m2 ja jotka eivät kunkin vuoden 
1 päivänä tammikuuta täytä direktiivin 
2010/31/EU 4 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Komission olisi otettava huomioon kunkin jäsenvaltion lähtötaso, niiden taloudellinen 
suorituskyky ja toteutetut varhaiset toimet, kuten esitetään johdanto-osan 13 kappaleessa. 

Tarkistus 519
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 4 
artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 

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

rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 521
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista. Kolmen prosentin 
osuus lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 1000 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. de
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Perustelu

On tärkeää kunnostaa ensin suuret julkiset rakennukset. 250 m2 on liian pieni 
kokonaishyötypinta-ala.

Tarkistus 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 523
Vicky Ford

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



PE475.929v01-00 86/109 AM\883474FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisten rakennusten 
energiatehokkuuden lisäämiseksi 
toteutettavissa toimenpiteissä otetaan 
huomioon rakennuksen ulkokuori, 
laitteet, toiminta ja huolto sekä 
kuluttajakäyttäytyminen.

Or. en

Tarkistus 524
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpiteet julkisten rakennusten 
energiatehokkuuden lisäämiseksi ovat 
kustannustehokkaita.

Or. en

Tarkistus 525
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Jotta ehditään kouluttaa energia-alan 
ammattilaisia, kuten rakennusten 
energiatehokkuuden arvioijia ja 
energiatehokkuustoimenpiteiden 
toteuttajia, jäsenvaltiot voivat sallia 
kolmen prosentin tavoitteen laskemisen 
viimeisimpien viiden vuoden keskiarvona 
ja tavoitekaudella saavutettujen 
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ylimääräisten säästöjen siirtämisen 
kaudelta toiselle, jotta vältetään 
pysäytys/käynnistystoiminta. 

Or. en

Tarkistus 526
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa vahvistettuja 
säännöksiä sovelletaan Euroopan unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten 
omistuksessa oleviin rakennuksiin.

Or. en

Tarkistus 527
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat direktiivin 
2010/31/EU 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jättää vahvistamatta tai 
soveltamatta 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia seuraaviin rakennusten 
luokkiin:
a) rakennukset, joita suojellaan 
virallisesti osana määrättyä ympäristöä tai 
niiden erityisen arkkitehtonisen tai 
historiallisen arvon vuoksi, jos niiden 
luonne tai ulkonäkö muuttuisi 
energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimusten noudattamisen 
vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä,
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b) rakennukset, joita käytetään hartauden 
harjoittamiseen ja uskonnolliseen 
toimintaan,
c) väliaikaiset rakennukset, joiden 
käyttöaika on enintään kaksi vuotta, 
teollisuuslaitokset, korjaamot ja muut 
kuin asuinkäyttöön tarkoitetut 
maatilarakennukset, joissa energian tarve 
on vähäinen, sekä muut kuin 
asuinkäyttöön tarkoitetut 
maatilarakennukset, joita käytetään 
alalla, jota koskee kansallinen 
alakohtainen energiatehokkuussopimus,
d) rakennukset, joita käytetään tai jotka 
on tarkoitettu käytettäväksi joko enintään 
neljän kuukauden ajan vuodessa tai 
vaihtoehtoisesti rajoitetun ajan vuodessa 
ja joiden arvioitu energiankulutus on 
vähemmän kuin 25 prosenttia 
ympärivuotisen käytön kulutuksesta,
e) yksittäiset rakennukset, joiden 
hyötypinta-ala on yhteensä alle 50 m2,
f) rakennukset, jotka eivät sovi teknisesti 
kunnostamiseen.

Or. en

Tarkistus 528
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan unionin toimielinten on 
julkisen sektorin esimerkkiä noudattaen 
varmistettava, että niiden rakennuksissa 
tehdään mittavia kunnostamistöitä ja että 
niiden rakennusten energiatehokkuutta 
lisätään niin, että rakennukset ovat 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja lähes 
nollaenergiarakennuksia tai rakennuksia, 
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jotka kuuluvat sijaintimaansa 
korkeimpiin energiatehokkuusluokkiin. 
Unionin toimielinten on varmistettava 
31 päivään joulukuuta 2018 mennessä, 
että kaikki niiden käytössä tai 
omistuksessa olevat rakennukset ovat 
lähes nollaenergiarakennuksia tai 
täyttävät rakennusten sijaintimaan 
korkeimmat 
energiatehokkuusvaatimukset.

Or. en

Perustelu

EU:n toimielinten olisi kunnostettava omat rakennuksensa mahdollisimman 
energiatehokkaiksi. Veronmaksajien rahojen säästämiseksi niiden olisi käytettävä 
rakennuksia, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa. Rakennusten 
energiatehokkuudesta annetun direktiivin 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan julkisten 
viranomaisten omistamien rakennusten olisi 31. joulukuuta 2018 lähtien oltava lähes 
nollaenergiarakennuksia. 

Tarkistus 529
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 530
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia ei sovelleta 
yrityksiin, jotka ovat julkisten elinten 
omistuksessa ja kilpailevat yksityisten 
markkinatoimijoiden kanssa. Edellä 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia ei sovelleta myöskään 
julkisten elinten omistamiin 
yleishyödyllisiin asuntoyhtiöihin.

Or. de

Perustelu

Vaatimuksista koituisi julkisessa omistuksessa oleville yrityksille ja yleishyödyllisille 
asuntoyhtiöille kilpailuhaittoja yksityisiin nähden, mistä puolestaan seuraisi kilpailun 
vääristyminen.

Tarkistus 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos julkisella elimellä on jo 
rakennuksiaan koskeva 
energiatehokkuussuunnitelma, joka 
perustuu toisenlaisiin parametreihin ja 
jolla odotetaan päästävän yhtä suureen tai 
suurempaan energiansäästöön kuin 
kunnostamistavoitteiden saavuttamisella, 
jäsenvaltiot voivat sallia julkisen elimen 
jatkaa olemassa olevan strategian 
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noudattamista.

Or. en

Tarkistus 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos julkinen elin on jo esittänyt 
rakennustensa 
energiatehokkuussuunnitelman, jolla 
saavutetaan todennäköisesti 
samansuuruinen energiatehokkuuslisäys 
kuin kunnostuksella, jäsenvaltioiden on 
sallittava julkisten elinten jatkaa jo 
olemassa olevien suunnitelmien 
toteutusta.

Or. de

Tarkistus 533
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat jättää 
vahvistamatta tai soveltamatta 1 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia rakennuksiin, 
joita suojellaan virallisesti muun muassa 
niiden arkkitehtonisen tai historiallisen 
arvon vuoksi. Suojellut rakennukset on 
sisällytettävä 3 kohdassa mainittuun 
luetteloon, jossa ilmoitetaan niiden status.

Or. en
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Tarkistus 534
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan unionin toimielinten on 
vuoteen 2015 mennessä nostettava 
omistamiensa rakennusten 
energiatehokkuus rakennusten 
sijaintimaan korkeinta 
energiatehokkuusluokkaa vastaavaksi. 

Or. en

Tarkistus 535
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines



AM\883474FI.doc 93/109 PE475.929v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos julkisella elimellä on jo 
rakennuksiaan koskeva 
energiatehokkuussuunnitelma, joka 
perustuu toisenlaisiin parametreihin, 
kuten säästö lämmitettävää ja/tai 
jäähdytettävää neliömetriä kohti, ja jolla 
odotetaan päästävän yhtä suureen tai 
suurempaan energiansäästöön kuin 
kunnostamistavoitteiden saavuttamisella, 
jäsenvaltiot voivat sallia julkisen elimen 
jatkaa olemassa olevan strategian 
noudattamista.

Or. en

Tarkistus 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tämän direktiivin 4 artiklan 
1 kohdassa määritellyn kolmen prosentin 
saneerausasteen laskentaan ei sisällytetä 
seuraavia rakennuksia ja 
muistomerkkejä: 
a) luetteloidut historialliset rakennukset 
ja muistomerkit,
b) julkisten viranomaisten 
purkamistarkoituksessa hankkimat 
rakennukset.

Or. en

Tarkistus 538
Bernd Lange
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa tavoitteiden asettamisessa on 
tunnustettava ja otettava huomioon jo 
toteutetut energiatehokkuustoimet. Sen 
vuoksi tarkasteluun on otettava mukaan 
kaikki 1 päivästä tammikuuta 2005 
olemassa olevat strategiat ja toteutetut 
toimenpiteet, joiden tavoitteena on 
rakennusten energiatehokkuuden 
lisääminen.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioissa suunnitellut tai jo toteutetut toimet rakennusten energiatehokkuuden 
lisäämiseksi on katsottava myönteisiksi ja otettava huomioon tavoitteiden asettamisessa. 
Kesäkuussa 2009 voimaan tulleella ilmasto- ja energiapaketilla (päätös N:o 406/2009/EY) on 
tarkoitus panna täytäntöön 20-20-20-tavoitteet. Paketti koostuu neljästä säädöksestä, ja 
saavutettavien tavoitteiden osalta vertailuvuosi on 2005.

Tarkistus 539
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
muita julkisen sektorin elimiä pyrkimään 
1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen silloin kun se on 
kustannustehokasta ja teknisesti 
toteuttamiskelpoista.

Or. en
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Tarkistus 540
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on tuettava 
julkisoikeudellisia elimiä 1 kohdan 
velvoitteiden täyttämisessä. Tukeen 
kuuluvat kaikki tarvittavat 
rahoitustoimenpiteet, joilla voidaan estää 
kunnostuksen yhteydessä syntyvät 
sosiaaliset ongelmat ja välttää erityisesti 
sosiaalisen asuntotuotannon 
vuokrankorotukset.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tavoitetta ja keskitytään selvästi kunnostustoimien vuoksi 
mahdollisesti ongelmiin joutuviin vähätuloisiin vuokralaisiin, jotka eivät oman taloudellisen 
tilanteensa vuoksi voi osallistua sinänsä kannattavien energiansäästötoimien rahoitukseen, 
vaikka he keskipitkällä aikavälillä hyötyisivätkin niistä alenevien lämmityskustannusten 
muodossa.

Tarkistus 541
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energiatehokkuustoimenpiteitä 
toteutetaan ensisijaisesti niissä julkisten 
elinten rakennuksissa, joiden 
energiatehokkuus on huonoin. Julkisten 
elinten on pyrittävä asettamaan etusijalle 
energiatehokkuudeltaan heikoimmat 
rakennukset.

Or. en



PE475.929v01-00 96/109 AM\883474FI.doc

FI

Tarkistus 542
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fi

Perustelu

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



AM\883474FI.doc 97/109 PE475.929v01-00

FI

Tarkistus 544
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 545
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 546
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Kahden prosentin saneerausaste on 
vuosien 2014–2020 vuotuisten 
saneerausasteiden keskiarvo. Jäsenvaltiot 
voivat ottaa saneerausasteessa huomioon 
vuodesta 2005 lähtien suoritetut julkisten 
rakennusten saneeraukset ("Early 
Actions").

Or. de

Perustelu

Jäykkä vuotuinen saneerausaste ei ole realistinen eikä siinä oteta huomioon jäsenvaltioiden 
olosuhteita. Komission ehdotuksessa ei ole myöskään otettu huomioon toimenpiteitä, joita 
jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet julkisten rakennusten saneerauksessa ("Early Actions") ja 
jotka ovat tuottaneet erittäin hyviä energiatehokkuustuloksia.

Tarkistus 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat joustavuuden 
turvaamiseksi antaa julkisten elintensä 
laskea 1 kohdassa tarkoitetun vuotuisen 
kolmen prosentin saneerausasteen viiden 
vuoden aikana kunnostetun rakennuspinta-
alan keskiarvona.

Or. en

Perustelu

Kolmen prosentin kunnostamistavoitteen jakaminen viiden vuoden ajalle antaa viranomaisille 
joustovaraa investointipäätöksissä ja talousarviosuunnittelussa.
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Tarkistus 548
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat antaa julkisten 
elintensä ottaa vuotuisen energiansäästön
laskennassa huomioon tiettynä vuonna 
säästyneen energian ylijäämän siten, että 
kyseinen säästö katsotaan saavutetuksi
jonakin kahdesta edeltävästä tai kahdesta 
seuraavasta vuodesta.

Or. ro

Tarkistus 549
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
paikallis- ja alueviranomaisia ja 
sosiaalisen asuntotuotannon edustajia 
toteuttamaan hallinnollisen vapautensa 
puitteissa ohjelman asuntojensa 
kunnostamiseksi 
energiansäästötarkoituksissa 1 kohdassa 
vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. 

Or. fr

Perustelu

Alue- ja paikallisviranomaiset ja sosiaalisen asuntotuotannon edustajat olisi otettava 
vapaaehtoiselta pohjalta mukaan direktiivissä ehdotettujen toimenpiteiden toteutukseen. 
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Tarkistus 550
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat antaa julkisten 
elintensä ottaa vuotuisen saneerausasteen 
laskennassa huomioon tiettynä vuonna 
syntyneen kunnostetun rakennuspinta-alan 
ylijäämän siten, että kyseinen pinta-ala
katsotaan kunnostetuksi jonakin kahdesta 
edeltävästä tai kahdesta seuraavasta 
vuodesta, ja vuosina 2010–2013 
kunnostettu rakennuspinta-ala voidaan 
ottaa huomioon vuoden 2014 osalta.

Or. en

Tarkistus 551
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 553
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 554
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Jousto, jonka mukaan tiettynä vuonna syntynyt kunnostetun rakennuspinta-alan ylijäämä 
voidaan ottaa huomioon vuotuisen saneerausasteen laskennassa, olisi ulotettava neljän 
vuoden ajalle, jotta rakennuksen pitkä suunnittelu- ja rakentamisprosessi tulisi 
asianmukaisesti huomioiduksi.

Tarkistus 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kahden vuoden lähestymistavassa suljetaan pois perusteellinen kunnostaminen. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava toteuttaa myös perusteellista kunnostamista, koska se on 
välttämätöntä rakennusalan pitkän aikavälin energiatehokkuuspolitiikassa.

Tarkistus 556
Herbert Reul
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla ja niiden julkisilla elimillä olisi oltava enemmän joustovaraa 
kunnostamisinvestointien suunnittelussa, kunhan ei vaaranneta kansallisen tavoitteen 
saavuttamista.
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Tarkistus 558
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 559
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 560
Vicky Ford

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

2 a. Vaihtoehtona 1 kohdan
lähestymistavalle jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa muita toimenpiteitä, joilla 
saavutetaan 1 kohdan vaatimuksia 
vastaava vuotuinen lisäys niiden julkisten 
rakennusten energiatehokkuudessa. 
Jäsenvaltiot voivat asettaa julkisten 
elintensä omistamien rakennusten 
kunnostamisessa etusijalle 
kustannustehokkaimmat tavat lisätä 
rakennuskantansa energiatehokkuutta. 
Tätä vaihtoehtoista lähestymistapaa 
varten ne voivat laskea 1 kohdan 
soveltamisella odotettavissa olevan 
energiansäästön käyttämällä 
rakennuksen energiankulutuksen 
kunnostamista edeltäviä ja sen jälkeisiä 
asianmukaisia vakiokeskiarvoja.

Or. en

Tarkistus 561
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Julkisten elinten on voitava 
noudattaa jo olemassa olevaa 
energiatehokkuusstrategiaansa, jos sillä 
saavutettavat säästöt ovat 
vertailukelpoisia rakennuspinta-alan 
kunnostamisen avulla saavutettaviin 
säästöihin. Edellä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja toimintalinjoja ja 
toimenpiteitä vahvistettaessa on otettava 
huomioon toteuttamiskelpoisuus 
kansalaisten ja julkisen talousarvion 
osalta. Ensisijaisesti on kannustettava 
toteuttamaan kustannustehokkaimpia 
toimenpiteitä.
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Or. en

Tarkistus 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
julkisoikeudellisia laitoksia 
kunnostamaan vuosittain kolme 
prosenttia omistamiensa rakennusten 
kokonaispinta-alasta.

Or. fr

Tarkistus 563
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat vaihtoehtoisesti 
kunnostuttaa myös muiden omistamia 
rakennuksia tai pienentää julkisten 
rakennustensa kokonaistoimistopinta-
alaa.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava suuri joustovara. Lisäksi on varmistettava, että toteutetaan 
ensisijaisesti kustannustehokkaita toimenpiteitä.

Tarkistus 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
sisällyttämättä rakennusten 
kokonaispinta-alan laskentaan direktiivin 
2010/31/EU 4 artiklan 2 kohdassa 
lueteltuja rakennusluokkia. 

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuusdirektiivin olisi oltava sopusoinnussa rakennusten energiatehokkuudesta 
annetun direktiivin kanssa.

Tarkistus 565
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
julkisoikeudellisia laitoksia toteuttamaan 
vuosittain perusteellisia kunnostamistöitä, 
jotka vastaavat kolmea prosenttia 
vuotuisesta energian 
kokonaiskulutuksesta.

Or. en

Tarkistus 566
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tuettava 
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julkisoikeudellisia elimiä 4 artiklan 
mukaisessa perusteellisessa 
saneerauksessa.

Or. de

Tarkistus 567
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Vaihtoehtoisen lähestymistavan 
valitsevien jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 päivään tammikuuta 2014 
mennessä ne vaihtoehtoiset toimenpiteet, 
jotka ne aikovat hyväksyä, ja esitettävä, 
kuinka niiden avulla saavutetaan 
rakennuskannan energiatehokkuuden 
vastaava lisäys.

Or. en

Tarkistus 568
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Vaihtoehtoisen lähestymistavan 
valitsevien jäsenvaltioiden on arvioitava 
kolmen vuoden välein, ollaanko tällä 
lähestymistavalla saavuttamassa 
1 kohdassa vaadittu julkisten rakennusten 
energiatehokkuuden vastaava vuotuinen 
lisäys, ja ilmoitettava arvioinneista 
komissiolle. Jos jäsenvaltioiden valitsemat 
vaihtoehtoiset lähestymistavat eivät ole 
riittäviä tavoitteen saavuttamiseksi, 
komissio voi suosittaa jäsenvaltiolle 
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1 kohdassa tarkoitetun lähestymistavan 
soveltamista.

Or. en


