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Tarkistus 569
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten 
elinten omistamista rakennuksista 
luettelo, jossa ilmoitetaan

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Tämä menettely olisi erittäin byrokraattinen ja joillekin jäsenvaltiolle jopa mahdoton.

Tarkistus 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten 
elinten omistamista rakennuksista 
luettelo, jossa ilmoitetaan

Poistetaan.

a) the floor area in m2; and
b) kunkin rakennuksen 
energiatehokkuus.
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Or. en

Tarkistus 571
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten 
elinten omistamista rakennuksista 
luettelo, jossa ilmoitetaan

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

Julkisten elinten omistamien rakennusten luettelo on liian kallis ja byrokraattinen ratkaisu 
erityisesti jos siihen olisi otettava mukaan kaikki yli 250 m2:n rakennusalat. Tavoitellut 
säästöt ja tehokkuuden lisäykset on dokumentoitava kunkin valtion kokonaisenergiataseessa.

Tarkistus 572
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten 
elinten omistamista rakennuksista 
luettelo, jossa ilmoitetaan

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

Yksin Saksassa olisi kaikkiaan noin 12 000 paikallisviranomaisen kattavan luettelon 
laatiminen kohtuuton vaatimus.

Tarkistus 573
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten 
elinten omistamista rakennuksista 
luettelo, jossa ilmoitetaan

Poistetaan.

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

Or. fr

Tarkistus 574
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten elinten
omistamista rakennuksista luettelo, jossa 

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi
kuitenkaan direktiivin 2010/31/EU 
soveltamista rajoittamatta jäsenvaltioiden 
on 1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
laadittava ja asetettava julkisesti saataville
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ilmoitetaan luettelo sellaisista julkisten elintensä
omistamista rakennuksista, joiden 
1 kohdassa tarkoitettu 
kokonaishyötypinta-ala on yli 500 m2, ja 
31 päivästä joulukuuta 2018 myös 
sellaisista rakennuksista, joiden kyseinen 
pinta-ala on yli 250 m2, ja ilmoitettava 
luettelossa

Or. en

Tarkistus 575
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava
julkisesti saataville niiden julkisten elinten 
omistamista rakennuksista luettelo, jossa 
ilmoitetaan

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä tehtävä 
energiakatselmuksia laatiakseen ja 
asettaakseen julkisesti saataville julkisten 
elintensä omistamista rakennuksista 
luettelo, jossa ilmoitetaan

Or. en

Tarkistus 576
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava
julkisesti saataville niiden julkisten elinten 
omistamista rakennuksista luettelo, jossa 
ilmoitetaan

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi
jäsenvaltiot voivat 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laatia ja asettaa julkisesti 
saataville niiden julkisten elinten 
omistamista rakennuksista luettelo, jossa 
ilmoitetaan



AM\883489FI.doc 7/104 PE475.932v01-00

FI

Or. de

Tarkistus 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten elinten
omistamista rakennuksista luettelo, jossa 
ilmoitetaan

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville julkisten elintensä 
omistamista tai käytössä olevista
rakennuksista luettelo, jossa ilmoitetaan

Or. en

Tarkistus 578
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten elinten
omistamista rakennuksista luettelo, jossa 
ilmoitetaan

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville julkisten elintensä 
omistamista tai käytössä olevista
rakennuksista luettelo, jossa ilmoitetaan

Or. en

Tarkistus 579
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) pinta-ala neliömetreinä ja Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 580
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 581
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kunkin rakennuksen 
energiatehokkuus.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 582
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kunkin rakennuksen energiatehokkuus. b) kunkin sellaisen rakennuksen 
energiatehokkuus, josta on annettu 



AM\883489FI.doc 9/104 PE475.932v01-00

FI

energiatehokkuustodistus direktiivin 
2010/31/EU mukaisesti, ja

Or. en

Tarkistus 583
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

b a) soveltuvin osin rakennuksen 
mahdollinen virallinen suojelu, joka 
oikeuttaa 1 a kohdan mukaiseen 
poikkeukseen

Or. en

Tarkistus 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fi

Perustelu

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

Tarkistus 585
Eija-Riitta Korhola
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vaihtoehtona 1 ja 2 kohdalle 
jäsenvaltiot voivat päättää toteuttaa muita 
toimenpiteitä julkisten rakennusten 
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Tällä tavalla saavutetun 
energiatehokkuuden lisäyksen on 
vuosittain oltava määrällisesti yhtä suuri 
kuin 1 kohdassa vaadittu energiansäästö.
Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, ja esitettävä, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiatehokkuuden lisäys.

Or. en

Perustelu

Tämä kohdan avulla voidaan varmistaa, että kukin jäsenvaltio voi käyttää 
kustannustehokkaimpia ja sopivimpia toimia saavuttaakseen vuotuisen saneeraustavoitteen.
Kohdassa olisi huolehdittava tarvittavasta joustosta, koska jäsenvaltioiden välillä on 
merkittäviä eroja, jotka liittyvät olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuteen, 
rakennusten energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä toteutettuihin 
aikaisempiin ja tuleviin toimiin sekä saneeraustarpeiden erilaisuuteen. Energiatehokkuuden 
parantamiseksi tehtävässä saneeraustyössä olisi myös otettava huomioon rakennuksen koko 
elinkaari ja muut saneeraustarpeet. 

Tarkistus 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vaihtoehtona 1 kohdan mukaisille 
vaatimuksille jäsenvaltiot voivat päättää 
vähentää vuosittain kolmella prosentilla 
kaikkien sellaisten rakennusten 
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kokonaisenergiankulutusta, joille on 
annettu direktiivin 2010/31/EU 
12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu energiatehokkuustodistus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 2010/31/EU 7 artiklan tai 
tämän direktiivin 2 a artiklan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kokonaishyötypinta-ala on ainoastaan todennäköisen energiankulutuksen likimääräinen 
osoitin. Jäsenvaltiot voivat pitää parempana vuotuisen energiavähennystavoitteensa 
määrittelyä rakennusten todellisen energiatehokkuuden perusteella.

Tarkistus 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat määritellä ehdot 
direktiivin 2010/31/EU 4 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
rakennusluokkien vapauttamiselle tämän 
artiklan säännösten soveltamisesta.

Or. en

Perustelu

Tämä vapauttaminen koskee historiallisia, uskonnollisia ja tilapäisiä rakennuksia.

Tarkistus 588
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden olisi vaadittava 
rakennuksia vuokralle ottavia julkisia 
elimiä huolehtimaan siitä, että 
kulloinenkin vuokranantaja tekee 
vuokrattavassa rakennuksessa 
energiatehokkuutta parantavan 
saneerauksen. Julkiset elimet eivät 
kilpailusyistä voi saneerata julkisin varoin 
yksityisessä omistuksessa olevia 
vuokrarakennuksia.

Or. de

Perustelu

Vuokralle otettavia rakennuksia ei voida saneerata julkisin varoin, mutta vuokranantaja 
voidaan velvoittaa saneeraukseen.

Tarkistus 589
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
sellaisen julkisesti saatavilla olevan 
luettelon laatimista julkisten elintensä
omistamista alle 250 m2 suuruisista 
rakennuksista, jossa ilmoitetaan
a) pinta-ala neliömetreinä ja
b) kunkin rakennuksen 
energiatehokkuus, jos se on tiedossa.

Or. en

Tarkistus 590
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Edellä 3 ja 3 a kohdassa mainitut 
luettelot on tarkistettava vähintään joka 
viides vuosi ja tarvittaessa päivitettävä 
rakennuksen energiatehokkuuden, 
omistussuhteiden ja suojelutilanteen 
muutosten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 591
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Vaihtoehtona 1 ja 2 kohdan 
lähestymistavalle jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa muita toimenpiteitä, joilla 
saavutetaan vastaava parannus niiden 
julkisten elinten omistamien rakennusten 
energiatehokkuudessa 1 kohdan 
vaatimusten mukaisesti. Jäsenvaltiot 
voivat asettaa julkisten elintensä 
omistamien rakennusten saneerauksessa 
etusijalle kustannustehokkaimmat tavat 
parantaa niiden rakennuskannan 
energiatehokkuutta.
Vaihtoehtoisen lähestymistavan 
valitsevien jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014 ne vaihtoehtoiset 
toimenpiteet, jotka ne aikovat hyväksyä, ja 
osoitettava, kuinka toimenpiteiden avulla 
saavutetaan jäsenvaltioiden julkisten 
elinten omistamien rakennusten vastaava 
energiatehokkuuden lisäys.

Or. en
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Tarkistus 592
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava julkisia 
elimiä

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
paikallisia julkisia elimiä, kaupunki- ja 
maaseutukuntia ja muita julkisia elimiä

Or. fr

Perustelu

4 artiklan toimenpiteitä ei saisi rajoittaa koskemaan ainoastaan suuria kaupunkeja. Jotta 
kannustimia sovellettaisiin myös maaseutualueisiin, artiklassa olisi esitettävä selvästi, mitä 
julkisia elimiä tarkoitetaan. Artiklassa olisi lisäksi annettava myös syrjäisillä ja joskus 
eristyksissä olevilla alueilla asuville kansalaisille mahdollisuus hyötyä kansallisista ja 
paikallisista kannustintoimista.

Tarkistus 593
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava julkisia 
elimiä

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
paikallisia elimiä, kuntia ja muita julkisia 
elimiä

Or. ro

Tarkistus 594
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava julkisia 
elimiä

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava julkisia 
elimiä suoraan tai välillisesti 
energiapalveluyritysten kautta

Or. en

Perustelu

Energiapalveluyritykset ja vastaavat energiapalvelujen tuottajat ovat parhaita mahdollisia 
toimijoita teknisen asiantuntemuksen ja toimintamekanismien suhteen energiansäästötoimien 
käyttöönotossa. Niillä on kaikki asianmukaiset välineet toimia energiansäästöön 
velvoitettujen loppukäyttäjien puolesta. Tämä myönteinen suhde olisi paras tapa avata 
energiapalvelujen markkinat ja antaa palvelut luotettavien ja asiaan paneutuneiden teknisten 
toimijoiden huoleksi. 

Tarkistus 595
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava julkisia 
elimiä

4. Jäsenvaltioiden sekä Euroopan unionin 
toimielinten ja elinten on kannustettava 
julkisia elimiä

Or. ro

Tarkistus 596
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava julkisia 
elimiä

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
kaupunki- ja maaseutukuntia ja muita
julkisia elimiä
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Or. en

Tarkistus 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
julkisia elimiä

4. Julkiset elimet on velvoitettava

Or. es

Tarkistus 598
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
julkisia elimiä

4. Jäsenvaltioiden on velvoitettava julkiset 
elimet

Or. en

Tarkistus 599
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa
ilmasto- tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa
ilmastoa, matalaenergiakaupunkeja tai
-alueita koskevaa suunnitelmaa tai
ympäristösuunnitelmaa kokonaisvaltaisen
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
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energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään niiden 
energiansäästöjen ja energiatehokkuuden 
jatkuvaan parantamiseen;

Or. fr

Tarkistus 600
Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksymään joko itsenäisenä
suunnitelmana tai osana laajempaa
ilmasto- tai ympäristösuunnitelmaa
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

a) hyväksymään joko yhdennettynä
suunnitelmana tai osana laajempaa
ilmastosuunnitelmaa tai 
matalaenergiakaupunkihankkeita
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

Or. it

Tarkistus 601
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen, siihen liittyvien 
kustannusten vähentämiseen ja laskujen 
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pienentymisestä saatavan hyödyn 
lisäämiseen;

Or. ro

Tarkistus 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja niiden saavuttamisen aikataulu ja jonka 
avulla pyritään elimen energiatehokkuuden 
jatkuvaan parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 603
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa taikka 
matalaenergiakaupunkeja tai -alueita 
koskevaa suunnitelmaa
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

Or. en
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Tarkistus 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja erityistoimia ja jonka avulla pyritään 
elimen energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

Or. es

Tarkistus 605
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

a) hyväksymään ja toteuttamaan joko 
itsenäisenä suunnitelmana tai osana 
laajempaa ilmasto- tai 
ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
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Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä 
energiatehokkuustavoitteita ja jonka 
avulla pyritään elimen energiatehokkuuden 
jatkuvaan parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tarkistamaan ja varmentamaan 
vuosittainen edistyminen suunniteltujen 
tavoitteiden saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 608
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ottamaan käyttöön 
energianhallintajärjestelmän osana 
suunnitelmansa täytäntöönpanoa.

b) ottamaan käyttöön 
energianhallintajärjestelmän osana 
suunnitelmansa täytäntöönpanoa.
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Energiatehokkuussuunnitelmassa ja 
hallintajärjestelmässä on otettava 
asianmukaisesti huomioon terveysriskit ja 
hyödylliset toimet.

Or. en

Tarkistus 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fi

Perustelu

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

Tarkistus 610
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

b a) arvioimaan osana suunnitelmansa 
toteuttamista mahdollisuutta ottaa 
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käyttöön energiapalvelusopimuksia, 
joiden tarkoituksena on säilyttää 
energiatehokkuus tai parantaa sitä 
pitkällä aikavälillä, 
energiatehokkuussopimukset mukaan 
luettuina;

Or. fr

Tarkistus 611
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tarvittaessa hyödyntämään unionin 
rahoitusvälineitä ja myös 
energiapalveluyritysten ja muiden 
kolmansien osapuolten rahoitusmalleja 
julkisten rakennusten 
energiatehokkuuden rahoittamisessa;

Or. en

Tarkistus 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

On myös tärkeää, että tällä direktiivillä lujitetaan energiapalvelujen markkinoita, jotta 
voidaan houkutella yksityistä pääomaa energiatehokkuusinvestointeihin. Siksi julkisia elimiä 
on kannustettava käyttämään energiatehokkuussopimuksia muiden toimenpiteiden ohella, 
jotta vaaditut energiansäästöt voidaan toteuttaa.

Tarkistus 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

b a) käyttämään energiapalveluyrityksiä 
ja energiatehokkuussopimuksia 
saneerausten rahoittamisessa ja 
suunnitelmiensa toteuttamisessa;

Or. en

Perustelu

Näin voitaisiin ratkaista ongelma, joka liittyy viranomaisten maksettaviksi tuleviin 
alkuvaiheen kustannuksiin, ja kannustaa energiapalveluyritysten kasvua ja 
energiatehokkuussopimusten käyttöä julkisella sektorilla sekä edistää tätä mallia. 

Tarkistus 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

b a) pitämään rakennuskohtaisia 
energiatilejä, jotka on eritelty 
energiamuodoittain;

Or. es
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Tarkistus 615
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

b a) suorittamaan kaikkien julkisessa 
omistuksessa olevien rakennusten 
energiatehokkuuden sertifioinnin;

Or. en

Tarkistus 616
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

b a) suorittamaan energiakatselmus 
vaihtoehtona a ja b alakohdalle.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisimman paljon joustonvaraa, jos vain tavoitteet 
saavutetaan.

Tarkistus 617
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

b b) välttämään toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on ainoastaan tämän 
direktiivin edellyttämien 
energiatehokkuustoimien toteuttaminen, 
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jos ne johtaisivat suoraan keskeisten 
julkisten palveluiden lopettamiseen tai 
supistamiseen;

Or. en

Tarkistus 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

b b) edistämään systeemistä 
tarkastelutapaa, jonka avulla 
energiansäästöjä voidaan lisätä pitkällä 
aikavälillä enemmän kuin yksittäisiä 
tuotteita tarkastelemalla;

Or. en

Tarkistus 619
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on näin menetellessään 
varmistettava, että hankkeet ja 
kannustintoimet ovat avoimia niiden 
kaikille kansalaisille heidän 
asuinpaikastaan riippumatta.

Or. fr

Tarkistus 620
Lambert van Nistelrooij
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on näin menetellessään 
varmistettava, että niiden kaikilla 
kansalaisilla on asuinpaikastaan 
riippumatta mahdollisuus hyödyntää 
energiatehokkuustoimia ja -hankkeita;

Or. en

Perustelu

4 artiklan säännöksiä ei saisi rajoittaa koskemaan ainoastaan suuria kaupunkeja. Jotta 
energiansäästötoimia toteutettaisiin myös maaseudulla, artiklassa olisi esitettävä selvästi, 
mistä julkisista elimistä on kyse. Artiklassa olisi lisäksi varmistettava, että myös syrjäisillä ja 
eristyksissä olevilla alueilla asuvat kansalaiset voivat hyötyä kansallisista 
energiatehokkuustoimista.

Tarkistus 621
Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kannustettava 
kehittämään energiatehokkaiden ja 
terveellisten rakennusten 
arviointiperusteita, tarkistettavien 
tekijöiden luetteloja, tiedotuskampanjoita 
ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Or. en

Perustelu

Arviointiperusteiden, tarkistettavien tekijöiden luettelojen ja hyvien käytäntöjen vaihdon 
kehittämistä olisi helpotettava, jotta voidaan rakentaa rakennuksia, jotka ovat sekä 
energiatehokkaita että terveellisiä.
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Tarkistus 622
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioita on kannustettava 
tarjoamaan viranomaisille neuvontaa 
kustannustehokkuuden laskenta- ja 
arviointimenetelmistä.

Or. en

Tarkistus 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vaihtoehtona 1 kohdalle tai sen 
täydennyksenä jäsenvaltiot voivat soveltaa 
1 kohdan säännöksiä vaihtoehtoisesti 
yksityisiin rakennuksiin. Tällaisessa 
tapauksessa kokonaispinta-alan on oltava 
vähintään yhtä suuri kuin pinta-ala, joka 
olisi saneerattu 1 kohdan säännösten 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
osoitettava, että yksityisten rakennusten 
saneeraukset tulevat sen lisäksi, mitä 
normaalisti olisi saneerattu.

Or. en

Perustelu

Joissakin maissa on viimeisten 15 vuoden aikana suoritettu laajoja julkisten rakennusten 
saneeraustöitä. Sen vuoksi yksityisrakennusten saneeraus on paljon kiireellisempää. 

Tarkistus 624
Krišjānis Kariņš
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vaihtoehtona 1 kohdalle tai sen 
täydennyksenä jäsenvaltiot voivat soveltaa 
1 kohdan säännöksiä vaihtoehtoisesti 
yksityisiin rakennuksiin.

Or. en

Tarkistus 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Unionin toimielimet näyttävät hyvää 
esimerkkiä esimerkiksi vähentämällä 
omaa energiankäyttöään muun muassa 
ottamalla käyttöön innovatiivisia 
lämmitys- ja valaistusjärjestelmiä, 
energiatehokkaita laitteita ja 
resurssitehokkaita prosesseja. Toimielimet 
käyttävät rakennuksissaan 
mahdollisuuksien mukaan uusiutuvaa 
energiaa ja tekevät niistä vuoteen 2015 
mennessä (rakennuksen sijaintimaassa 
määriteltyä) korkeinta 
energiatehokkuusluokkaa vastaavia.

Or. en

Tarkistus 626
Vicky Ford

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

4 a. Silloin kun se on teknisesti 
mahdollista ja kustannustehokasta, 
jäsenvaltioiden olisi asetettava etusijalle 
sellaisten julkisessa omistuksessa olevien 
asuinkiinteistöjen eristys- ja muut 
energiatehokkuustoimet, jotka ovat 
keskeisten julkisen sektorin 
työntekijöiden, kuten armeijan 
työntekijöiden käytössä, koska heidän on 
työsopimuksensa mukaisesti asuttava 
näissä kiinteistöissä.

Or. en

Tarkistus 627
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa osittain 
tai kokonaan edellä olevien säännösten 
soveltamisesta rakennukset, jotka on 
luokiteltu suojelukohteiksi, jos 
vähimmäisenergiatehokkuutta koskevien 
sääntöjen noudattaminen muuttaisi 
selvästi niiden luonnetta tai ulkonäköä.

Or. de

Perustelu

EU:n ei pitäisi voida lakisääteisesti velvoittaa esimerkiksi varustamaan ristikkorakenteisten 
talojen ulkoseiniä eristeillä. 

Tarkistus 628
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Energiatehokkuustoimiin Euroopan 
aluekehitysrahastosta tai muista lähteistä 
saatuun unionin rahoitukseen on 
sovellettava yhteisrahoitusvaatimuksista 
luopumista tai niiden lieventämistä 
edellyttäen, että jäsenvaltio jättää asian 
komission hyväksyttäväksi.

Or. en

Tarkistus 629
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sekä kaupunki- että maaseutualueiden 
julkisilla elimillä on mahdollisuus 
hyödyntää energiatehokkuustoimia ja 
-hankkeita.

Or. en

Tarkistus 630
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
erityisiä kansallisia etenemissuunnitelmia 
julkisten elinten omistamien tai niiden 
käytössä olevien rakennusten 
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saneeraamiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista.
Etenemissuunnitelmien on varmistettava
toimitetun energian kulutuksen tai 
energian loppukulutuksen mittauksella 
osoitettava väheneminen (KWh ja 
KWh/m² tai vastaava) vähintään 20, 40 ja 
80 prosentilla vuosiin 2020, 2030 ja 2045 
mennessä direktiivin 2010/32/EU 
liitteessä I määritellyllä tavalla.
Näiden suunnitelmien osana kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
omistamissa tai niiden käytössä olevissa 
rakennuksissa, jotka 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkaen nykyaikaistetaan 
säännöllisesti (esimerkiksi niiden iän, 
huonon laadun tai huonon 
energiatehokkuuden takia), tehdään myös 
energiasaneeraus, joka johtaa edellä 
mainittuun energiankulutuksen 
vähenemiseen.
Edellä 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia 
täyttäessään jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että rakennukset 
kunnostetaan perusteellisesti aina kun se 
on teknisesti mahdollista, ja aloitetaan 
rakennuksista, joiden energiatehokkuus 
on huonoin, sekä käytetään kaikkia 
taloudellisesti perusteltavissa olevia 
toimia. Rakennuksia on saneerattava 
siinä määrin ja niin perusteellisesti, että 
koko julkisen rakennuskannan ajateltu 
tai arvioitu energiatehokkuuden 
kumulatiivinen lisäys vuosittain on 
keskimäärin vähintään 2,5 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä ja sen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 631
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Julkisten elinten hankinnat Poistetaan.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan 
liitteessä III tarkoitettuja 
energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja 
rakennuksia.

Or. en

Tarkistus 632
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan 
liitteessä III tarkoitettuja energiatehokkaita 
tuotteita, palveluja ja rakennuksia ja 
ottavat huomioon kustannustehokkuuden, 
taloudellisen toteutettavuuden ja teknisen 
soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
energiatehokkuusvaatimuksista jo 
aiemmin annetun direktiivin 2004/18/EY 
soveltamista. Niiden tuotteiden osalta, 
joita unionin 
energiatehokkuusmerkintöjä koskeva 
unionin lainsäädäntö ei koske, julkisten 
viranomaisten olisi pyrittävä ottamaan 
huomioon hankintojen energiatehokkuus.

Or. en

Tarkistus 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Koska julkiset elimet voivat toimia 
tärkeinä roolimalleina muun 
yhteiskunnan suhteen ja edistää uusia 
innovatiivisia energiatehokkuustuotteita 
ja -palveluja ja koska ne vastaavat 
huomattavasta osasta kansallista 
energiankulutusta, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että julkiset elimet hankkivat 
ainoastaan liitteessä III tarkoitettuja
korkeimpaan energiatehokkuusluokkaan 
kuuluvia tuotteita, palveluja ja rakennuksia
ja investoivat ainoastaan niihin.

Or. en

Tarkistus 634
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat julkisia 
hankintoja koskevia direktiivejä 
noudattaen liitteessä III tarkoitettuja 
energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja 
rakennuksia. Samalla on otettava 
huomioon myös kustannustehokkuus, 
taloudellinen toteutettavuus ja tekninen 
soveltuvuus sekä riittävä kilpailu.

Or. de

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa julkisten varojen harkittu käyttö, viranomaisten on annettava 
hankinnoissaan ehdoton etusija taloudelliselle toteutettavuudelle. Lisäksi lainsäädännön 
uudistamisen olisi tapahduttava voimassa olevien julkisia hankintoja koskevien direktiivien 
mukaisesti.
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Tarkistus 635
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 636
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot pyrkivät varmistamaan, että 
julkiset elimet hankkivat mahdollisuuksien 
mukaan ainoastaan liitteessä III 
tarkoitettuja energiatehokkaita tuotteita, 
palveluja ja rakennuksia. Samalla niiden 
on myös otettava huomioon julkisen 
talouden suorituskyky ja yritystoiminnan 
kannattavuus.

Or. de

Tarkistus 637
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan 
liitteessä III tarkoitettuja energiatehokkaita 
tuotteita, palveluja ja rakennuksia.
Esittäessään palvelusopimuksia koskevia 
tarjouspyyntöjä julkisten elinten on 
arvioitava mahdollisuutta tehdä 
14 artiklan b alakohdassa tarkoitettuja 
pitkän aikavälin 
energiatehokkuussopimuksia. .

Or. en

Perustelu

Julkisten elinten olisi pyrittävä välttämään sopimuksia, jotka koskevat ainoastaan lyhyen 
aikavälin toimia ja/tai ainoastaan teknisten laitteiden vaihtamista mutta eivät toimintaa ja 
ylläpitoa. Useita samanaikaisia pitkän aikavälin toimia sisältävä laaja toiminta johtaa 
suurempiin energiansäästöihin ja on kustannustehokkaampaa kuin useat yksittäiset toimet. 
Tekstin johdonmukaisuutta parannetaan viittaamalla 14 artiklan b alakohtaan, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden on laadittava mallisopimuksia julkisen sektorin energiatehokkuutta koskevia 
sopimuksia varten.

Tarkistus 638
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Teksti sisältyy jo liitteeseen III, mutta asiaa olisi korostettava enemmän.

Tarkistus 640
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan 
liitteessä III tarkoitettuja energiatehokkaita 
tuotteita, palveluja ja rakennuksia, jos se 
on teknisesti, toiminnallisesti ja 
taloudellisesti mahdollista.

Or. en

Tarkistus 641
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat vuoteen 2018 
saakka ainoastaan sellaisia liitteessä III 
tarkoitettuja tuotteita, palveluja ja 
rakennuksia, jotka ovat vähintään 
energiatehokkaita, ja sen jälkeen 
ainoastaan sellaisia kyseisessä liitteessä
tarkoitettuja tuotteita, palveluja ja 
rakennuksia, jotka kuuluvat korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan.

Or. de

Tarkistus 642
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on tuettava julkisia elimiä, 
jotka haluavat hankkia ensisijaisesti
liitteessä III tarkoitettuja energiatehokkaita 
tuotteita, palveluja ja rakennuksia.

Or. ro

Tarkistus 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan 
liitteessä III tarkoitettuja energiatehokkaita 
tuotteita, palveluja ja rakennuksia ja 
ottavat tässä huomioon myös 
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taloudellisuuden.

Or. de

Tarkistus 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan 
liitteessä III tarkoitettuja energiatehokkaita 
tuotteita, palveluja ja rakennuksia ja 
ottavat huomioon kustannusoptimaaliset 
tasot.

Or. en

Tarkistus 645
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä, että julkiset 
elimet hankkivat tai vuokraavat ainoastaan 
liitteessä III tarkoitettuja energiatehokkaita 
tuotteita, palveluja ja rakennuksia.

Or. en

Tarkistus 646
Giles Chichester
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ensisijaisesti 
liitteessä III tarkoitettuja energiatehokkaita 
tuotteita, palveluja ja rakennuksia.

Or. de

Tarkistus 648
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Energiatehokkuus edellyttää tehokkaiden tuotteiden lisäksi myös tehokkaita järjestelmiä. 
Esimerkiksi tehokkaan lämmityskattilan lisäksi tarvitaan tehokas ja oikean kokoinen 
keskuslämmitysjärjestelmä.

Tarkistus 649
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Alkuperäinen teksti on kohtuuttoman rajoittava.

Tarkistus 650
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Tuotteiden, palvelujen ja rakennusten 
hankinnassa olisi asetettava etusijalle 
hankintojen muodostaman joukon tai 
kokonaisuuden eikä niinkään yksittäisen 
hankinnan energiatehokkuus ja otettava 
huomioon tekninen soveltuvuus ja 
käyttötarkoitus.

Or. en
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Tarkistus 651
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan 
ainoastaan julkisiin hankintasopimuksiin, 
joiden arvo (ilman arvonlisäveroa) 
arvioidaan yhtä suureksi tai suuremmaksi 
kuin direktiivissä 2004/18/EY säädetyt 
kynnysarvot.

Or. en

Perustelu

Ehdotustekstissä ei määritellä vähimmäistasoa ja siksi direktiiviä olisi sovellettava kaikkiin
julkisiin hankintoihin riippumatta siitä, millaisia ne ovat kooltaan, mikä lisäisi hallinnollista 
rasitetta.

Tarkistus 652
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden julkisten elinten on 
erityisesti tietotekniikan alalla hankittava 
mahdollisimman tehokkaita laitteita. 
Päätöksenteon perusteena voidaan tässä 
tarkoituksessa käyttää kansallisia 
tehokkuusstandardeja ja/tai merkkejä.

Or. de

Perustelu

Tietotekniikka tarjoaa monia keinoja energiatehokkuuden parantamiseen, minkä vuoksi sen 
on oltava julkisten elinten hankintojen keskiössä. 
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Tarkistus 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät Energiatehokkuuden tukijärjestelmät
(Tarkistus koskee koko tekstiä. Jos se 
hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä kaikkialle tekstiin).

Or. en

Tarkistus 654
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät Energiansäästövelvoitejärjestelmät

Or. en

Tarkistus 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät Energiansäästövelvoitejärjestelmät

Or. en



AM\883489FI.doc 43/104 PE475.932v01-00

FI

Tarkistus 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät Energiatehokkuuden tukijärjestelmät

Or. en

Tarkistus 657
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 658
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on kohdennettava 
osa 3 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
energiatehokkuustavoitteestaan 
koskemaan jäsenvaltion alueella jaeltavaa 
energiaa.

Or. en

Tarkistus 659
Michael Theurer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön. Velvoitetut 
osapuolet kannustavat loppukäyttäjiä 
myötävaikuttamaan unionin 
energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseen.

Or. de
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Tarkistus 660
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä. 
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa. 
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on otettava 
käyttöön kannustinohjelmia tai muita 
toimenpiteitä, kuten 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmiä, 
joiden avulla varmistetaan todellinen 
energiansäästö, joka vastaa unionin 
vuotta 2020 koskevaa tavoitetta. Jos 
jäsenvaltio asettaa etusijalle 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmän,
järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Velvoitettujen osapuolten 
on saavutettava tämä energiansäästö
sähköalalla loppukäyttäjien keskuudessa
ja myös lämmityksen ja lämpimän 
käyttöveden tapauksessa loppukäyttäjien 
keskuudessa, jos nämä ovat rakennuksen 
omistajia. Jos käytetään muita välineitä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
kokonaistavoitteen saavuttaminen eli 
20 prosentin vähennys 
energiankulutuksessa vuotta 2020 
koskeviin ennusteisiin verrattuna. 
Periaatteessa tätä säännöstä ei sovelleta 
päästökauppajärjestelmän kattamiin 
laitoksiin riippumatta siitä, onko kyseessä 
ilmaisten päästöoikeuksien jakaminen. 

Or. de

Perustelu

Kaksinkertaista rasitetta on vältettävä. Loppukäyttäjiltä voidaan edellyttää säästöjä vain, jos 
he voivat vaikuttaa energiankäyttöön. Sähkönkulutuksessa asia yleensä on näin. 
Lämmitysenergia on jonkin verran ongelmallisempi, koska sen kulutus riippuu esimerkiksi 
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eristyksestä ja lämmityslaitteen uudenaikaisuudesta. Tässä tapauksessa tarvitaan yhteistyötä 
rakennuksen omistajan kanssa.

Tarkistus 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

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

Or. fi

Perustelu

Monissa jäsenmaissa on käytössä toimivia ja tehokkaita 
energiatehokkuussopimusjärjestelmiä. Energiatehokkuusdirektiivissä pitäisi ottaa huomioon 
nämä hyvin toimivat järjestelmät eikä velvoittaa jäsenmaita luomaan uusia järjestelmiä. 
Jäsenmaat asettavat lähtötilanteen huomioivan vuosisäästötavoitteen valitsemalleen 
energiatehokkuusjärjestelmälle, jotta ne saavuttavat 3 artiklan mukaisen kansallisen 
tavoitteensa.
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Tarkistus 662
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka lasketaan 
kiintiönä niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, millä ne osaltaan edistävät 
tämän direktiivin 3 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen tavoitteen saavuttamista, kun 
otetaan huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite vuoteen 2020 
mennessä. Velvoitettujen osapuolten on 
saavutettava tämä energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa.
Energiansäästötavoite on otettava 
käyttöön asteittain ja siten, että 
jäsenvaltioiden lähtötasot ovat erilaiset, 
jotta voidaan ottaa kaikilta osin huomioon 
aikaisemmat toimet ja jo saavutetut 
tulokset, myös polttoainealalla jo 
hyväksytyt tehokkuustoimet.
Pitkän aikavälin säästöihin tähtääviä 
toimia tai energiatehokkuusalan 
toimijoiden ehdottamia jäsenneltyjä 
ohjelmia olisi edistettävä kannustinten tai 
erityisen verotuskohtelun avulla.

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka lasketaan 
kiintiönä niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, millä ne osaltaan edistävät 
tämän direktiivin 3 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen tavoitteen saavuttamista, kun 
otetaan huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite vuoteen 2020 
mennessä. Velvoitettujen osapuolten on 
saavutettava tämä energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa.
Energiansäästötavoite on otettava 
käyttöön asteittain ja siten, että 
jäsenvaltioiden lähtötasot ovat erilaiset, 
jotta voidaan ottaa kaikilta osin huomioon 
aikaisemmat toimet ja jo saavutetut 
tulokset.

Or. en

Perustelu

Mikään patenttiratkaisu ei ole suositeltava kunnianhimoisten energiatehokkuustavoitteiden 
täytäntöönpanossa. Kunkin jäsenvaltioiden on asetettava kansallinen energiatehokkuustavoite 
omien kansallisten olosuhteidensa mukaisesti (energiaskenaariot, primäärienergian kulutus, 
energiatehokkuustoimien täytäntöönpanossa jo toteutetut toimet ja saavutetut tulokset jne.).
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Tarkistus 664
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä
on perustettava kaikissa niissä 
jäsenvaltioissa, joissa se ei jo ole käytössä.
Järjestelmällä on varmistettava, että 
jäsenvaltion alueella toimivat velvoitetut
energian jakelijat ja/tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat
kumulatiivisen loppukäytön
energiatehokkuus- tai 
energiansäästötavoitteen viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020. Tämän 
tavoitteen olisi vastattava sellaisen 
energiatehokkuuden tai energiansäästön
saavuttamista vuosittain, joka on
1,5 prosenttia kaikkien energian 
jakelijoiden tai kaikkien energian 
vähittäismyyntiyritysten energianmyynnin 
määrästä laskettuna [tämän direktiivin 
täytäntöönpanopäivää] edeltävän kolmen 
vuoden jakson keskiarvona. Velvoitettujen 
osapuolten on saavutettava tämä
energiatehokkuus tai energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa tai 
jäsenvaltioiden niin päättäessä muilta 
osapuolilta peräisin olevien sertifioitujen 
säästöjen avulla 5 a kohdassa esitetyllä 
tavalla. Jäsenvaltiot voivat asettaa 
välitavoitteita 31 päivään joulukuuta 2020 
ulottuvalle kaudelle.

Or. en

Tarkistus 665
Giles Chichester
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen vähimmäistasoisen 
energiatehokkuuden lisäyksen, joka 
vastaa 1,5 prosenttia niiden 
energianmyynnin määrästä edellisenä 
vuonna kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun 
ottamatta liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiatehokkuuden lisäys
loppukäyttäjien keskuudessa.

Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
huomioon otettavat alat ja toimet sekä 
maakohtaiset mittaus- ja 
varmentamissäännöt, mukaan lukien 
laadulliset hankevaatimukset sekä 
velvoitettujen osapuolten lisäksi 
huomioon otettavat toimijat. Niiden on 
myös säilytettävä mahdollisuus kytkeä 
velvoite kauppamekanismiin, jotka on 
suunniteltu kansallisten tarpeiden ja 
olosuhteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 666
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä. 
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmän, jos 
se katsoo järjestelmän voivan edistää 
kansallisen energiatehokkuustavoitteensa 
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energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa. 
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

saavuttamista. Näiden järjestelmien 
avulla varmistetaan, että jäsenvaltion 
alueella toimivat velvoitetut osapuolet
saavuttavat vuotuisen kansallisesti 
asetetun energiatehokkuuden 
lisäystavoitteen koko unionia koskevan 
20 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiatehokkuuden lisäys
loppukäyttäjien keskuudessa ja myös 
energian tuotannossa ja siirrossa. 
Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmän 
käyttö loppuu vuonna 2020.

Or. de

Perustelu

Energiatehokkuutta ei välttämättä saada aikaan ainoastaan 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmän avulla. Esimerkiksi Saksa on ylittänyt 
markkinapohjaisen järjestelmän avulla direktiivin 2006/32/EY mukaiset 
energiatehokkuusvaatimukset. Puolentoista prosentin tavoite on mielivaltainen. 
Jäsenvaltioiden pitäisi itse päättää, mikä prosenttiosuus on niiden kansallisen 
tehokkuustavoitteen kannalta paras.

Tarkistus 667
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Velvoitettujen osapuolten 
on saavutettava tämä energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa.
Energiansäästötavoite on otettava 
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keskuudessa. käyttöön asteittain ja siten, että 
jäsenvaltioiden lähtötasot ovat erilaiset, 
jotta voidaan ottaa kaikilta osin huomioon 
aikaisemmat toimet ja jo saavutetut 
tulokset, myös polttoainealalla jo käyttöön 
otetut tehokkuustoimet.
Pitkän aikavälin säästöihin tähtääviä 
toimia tai energiatehokkuusalan 
toimijoiden ehdottamia jäsenneltyjä 
ohjelmia olisi edistettävä kannustinten tai 
erityisen verotuskohtelun avulla.

Or. en

Tarkistus 668
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä tai 
toteutettava tämän artiklan 9 kohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet.
Velvoitejärjestelmään on sisällyttävä 
vaatimus, että jäsenvaltion alueella 
toimivat velvoitetut osapuolet saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön. Jäsenvaltioiden 
on määriteltävä velvoitetut osapuolet ja 
energiamäärä, joka niiden on määrä 
säästää. Näitä tavoitteita asettaessaan 
niiden on

a) otettava huomioon 3 artiklassa 
tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteensa;
b) asetettava monivuotisia tavoitteita, jotta 
velvoitetuille osapuolille jää riittävästi 
joustonvaraa ja ennustettavuutta.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
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keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 669
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
säästettävä energiamäärä. Näitä 
tavoitteita asettaessaan niiden on 
a) otettava huomioon 3 artiklassa 
tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteensa, b) 
asetettava monivuotisia tavoitteita, jotta 
velvoitetuille osapuolille jää riittävästi 
joustonvaraa ja ennustettavuutta, ja 
c) otettava huomioon aikaisempien 
toimien mahdollinen vaikutus.

Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Or. en

Perustelu

Koko EU:ta koskevaa säästötavoitetta tarkoituksenmukaisempaa olisi, jos jäsenvaltiot 
asettaisivat vuotuisen säästötavoitteensa (6 artikla) itse. Tämän vuotuisen säästötavoitteen 
tarkoituksena tulisi olla kansallisen kokonaistavoitteen saavuttaminen. Kokonaistavoitteen 
perusteena tulisi olla useita parametreja, kuten aikaisemmat ja käynnissä olevat säästötoimet, 
tosiasialliset tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet sekä sellaiset ulkoiset tekijät kuin 
talouskasvu ja teollisen toiminnan kehitys. Monivuotiset tavoitteet auttavat välttämään suuria 
vaihteluja energiansäästötavoitteissa.

Tarkistus 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
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Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
energiatehokkuuden tukijärjestelmä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
direktiivin 3 artiklan 1 a kohdan 
soveltamista. Järjestelmällä on 
varmistettava, että joko kaikki jäsenvaltion 
alueella toimivat energian jakelijat tai 
energian vähittäismyyntiyritykset
käynnistävät energiatehokkuustoimia,
joiden avulla on todennettavasti 
mahdollista saavuttaa vuotuinen 
energiansäästö, joka vastaa 1,5 prosenttia 
niiden energianmyynnin määrästä 
edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on
käynnistettävä nämä 
energiatehokkuustoimet loppukäyttäjien 
keskuudessa, ja toimet voidaan laskea 
viimeisimpien kolmen vuoden 
keskiarvona.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 3 artiklan 1 a kohtaan tehtyyn tarkistukseen. Lisäksi olisi tehtävä ero 
energiatehokkuuden ja energiansäästön välillä 2 artiklaa koskevassa tarkistuksessa esitetyllä 
tavalla. Velvoitettuja osapuolia ei pitäisi velvoittaa pakottamaan asiakkaitaan muuttamaan 
käyttäytymistään, vaan ne voivat käynnistää toimia, jotka yleensä johtaisivat 
energiansäästöön asiakkaiden keskuudessa.

Tarkistus 671
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaisia kannustinjärjestelmiä 
energiatehokkuuden lisäämiseksi 
loppukäyttäjien keskuudessa. Tässä 
yhteydessä kukin jäsenvaltio harkitsee 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmän 
käyttöönottoa. Järjestelmällä olisi
varmistettava, että joko kaikki jäsenvaltion 
alueella toimivat energian jakelijat tai 
energian vähittäismyyntiyritykset 
saavuttavat vuotuisen energiansäästön, 
joka vastaa 1,5 prosenttia niiden 
energianmyynnin määrästä edellisenä 
vuonna kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. de

Perustelu

Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmän käyttöönotto ei saisi olla pakollista, koska kolmannet 
osapuolet voivat vain vähäisesti vaikuttaa loppukäyttäjien kulutustottumuksiin. Lisäksi 
jokaisen uuden asiakkaan myötä vuotuinen sitova 1,5 prosentin vähennystavoite laskettuna 
energiamyynnin määrästä olisi vieläkin vaikeampi saavuttaa. 

Tarkistus 672
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa. 

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että koko 
energiantuotanto- ja käyttöketjussa 
saavutetaan vuotuinen 
energiatehokkuuden lisäys, joka vastaa
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Velvoitettujen osapuolten 
on saavutettava tämä energiatehokkuuden 
lisäys energian koko tuotanto- ja 



PE475.932v01-00 56/104 AM\883489FI.doc

FI

Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

käyttöketjussa.

Or. de

Perustelu

Energiankäyttöä on tehostettava koko energian tuotanto- ja käyttöketjussa, jotta unionin 
tavoite energiatehokkuuden parantamiseksi 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
saavutetaan. Säästövelvoitteen on sidottava kaikkia talouden aloja, myös liikennettä, jonka 
varsin suurta taloudellista potentiaalia ei ole tähän asti hyödynnetty.

Tarkistus 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat
vuoteen 2020 mennessä kyseisen 
jäsenvaltion asettaman 
energiatehokkuustavoitteen.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä tavoite loppukäyttäjien keskuudessa, 
lukuun ottamatta kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä annetun 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvia laitoksia.

Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
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dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

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

Tarkistus 674
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa muun muassa parantamalla 
kaukolämmitys- ja 
kaukojäähdytyslaitoksia ja tekemällä 
kytkentöjä niihin tai asentamalla 
yksittäisiä mikroyhteistuotantoyksikköjä.

Or. en

Perustelu

Toimien johdonmukaisuuden varmistamiseksi olisi oltava mahdollista ottaa huomioon 
parannuksia, joiden toteuttaminen energiatehokkuustavoitteen saavuttamiseksi on helpompaa 
energian toimitusketjussa kuin loppukäyttäjien keskuudessa.
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Tarkistus 675
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa. Olisi kiinnitettävä 
asianmukaista huomiota 
päästökauppajärjestelmän kattamien 
laitosten kaksinkertaisen rasitteen 
välttämiseen.

Or. en

Tarkistus 676
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
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prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa muun muassa parantamalla 
kaukolämmitys- ja 
kaukojäähdytyslaitoksia ja tekemällä 
kytkentöjä niihin tai asentamalla 
yksittäisiä mikrotuotantoyksikköjä.

Or. en

Tarkistus 677
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa muun muassa parantamalla 
kaukolämmitys- ja 
kaukojäähdytyslaitoksia ja tekemällä 
kytkentöjä niihin tai asentamalla 
yksittäisiä mikrotuotantoyksikköjä.

Or. en
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Tarkistus 678
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä, jotta 
se voi toteuttaa pitkän aikavälin 
energiatehokkuuspotentiaalinsa.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
kumulatiivisen vuotuisen loppukäytön 
energiansäästön, joka vastaa 1,5 prosenttia 
niiden energianmyynnin määrästä 
edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Tavoitteen on oltava 
vähintään yhtä suuri kuin kulloisenkin 
vuoden ja kunkin sitä edeltävän vuoden 
kumulatiivinen 1,5 prosentin vuosisäästö.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Or. en

Perustelu

Jotta direktiivi johtaisi energiansäästöön pitkällä aikavälillä, on tärkeää, että 1,5 prosentin 
vuosisäästötavoite tulkitaan oikein kumulatiiviseksi ja että siinä keskitytään loppukäytön 
energiansäästöön. Ehdotetaan liikenteen sisällyttämistä 1,5 prosentin säästön laskentaan. 

Tarkistus 679
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
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Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat
kumulatiivisen vuotuisen loppukäytön
energiansäästön, joka vastaa vähintään 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Tavoitteen on oltava 
vähintään yhtä suuri kuin kulloisenkin 
vuoden ja kunkin sitä edeltävän vuoden 
kumulatiivinen 1,5 prosentin vuosisäästö.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 680
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä tai 
toteutettava muita (9 kohdassa 
tarkoitettuja) vaihtoehtoisia toimenpiteitä.
Järjestelmällä tai muilla (9 kohdan
mukaisilla toimenpiteillä) on 
varmistettava, että joko kaikki jäsenvaltion 
alueella toimivat energian jakelijat tai 
energian vähittäismyyntiyritykset 
saavuttavat tavoitteen, jonka jäsenvaltio 
määrittelee. Jäsenvaltiot määrittelevät 
tämän ohjeellisen tavoitteen kansallisen 
loppuenergiatavoitteen perusteella.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Or. en
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Perustelu

Kullakin jäsenvaltiolla on erilainen taloudellinen rakenne, erilaiset ilmasto-olosuhteet, 
erilainen energiatehokkuuden taso jne. Toimenpiteiden joustavuus takaa parhaat ratkaisut 
tehokkaan energiankäytön varmistamiseksi. Monet jäsenvaltiot ovat menestyksekkäästi 
käyttäneet vapaaehtoisia pitkän aikavälin energiatehokkuussopimuksia, mikä olisi otettava 
huomioon. Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä kaikkien järjestelmien tavoitteet, joiden pitäisi 
perustua jäsenvaltion kansalliseen loppuenergiatavoitteeseen.

Tarkistus 681
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa lisäämällä loppukäyttäjien 
toiminnan energiatehokkuutta. Komissio 
laatii 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä yhteisen menetelmän erilaisten 
taloudellisten toimintamuotojen 
energiatehokkuuden laskemiseksi.

Or. en

Tarkistus 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta



AM\883489FI.doc 63/104 PE475.932v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
energiansäästövelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
jäsenvaltion alueella toimivat energian 
jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat
kumulatiivisen vuotuisen loppukäytön
energiansäästön, joka vastaa vähintään 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Velvoitettujen osapuolten 
on saavutettava tämä energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaaditun energiansäästön saavuttamiseksi 
kunakin vuonna tarvittavat toimet ovat 
täydentäviä ja keskittyvät pitkän aikavälin 
hyötyyn.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi jätettävä joustoa sen suhteen, miten ne suunnittelevat kansalliset 
säästövelvoitejärjestelmänsä velvoitettujen osapuolten, tavoitetason jne. osalta. Järjestelmän 
puitteissa toteutettujen toimenpiteiden täydentävyydestä ja pitkän aikavälin säästöjen 
tärkeydestä on kuitenkin pidettävä kiinni.

Tarkistus 683
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa
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1,5 prosenttia niiden energianmyynnin
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

vähintään 1 prosenttia niiden 
energianmyynnin määrän edelliseen 
vuoteen perustuvasta ennusteesta
kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa ottaen kuitenkin huomioon 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
välttää syrjintä, ristiinsubventiot ja 
kilpailun vääristyminen.

Or. en

Tarkistus 684
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa. Komissio varmistaa, että 
jäsenvaltioiden käytössä on yhteiset yleiset 
mittaus- ja varmentamisperiaatteet.

Or. en

Tarkistus 685
Evžen Tošenovský
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen jäsenvaltioiden vahvistaman
energiansäästön, joka vastaa 1,5 prosentin 
osuutta niiden energianmyynnin määrästä 
edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö jakelijoiden ja
loppukäyttäjien keskuudessa. Tämän 
vuotuisen energiansäästön on johdettava 
3 artiklan 2 kohdassa vahvistetun 
tavoitteen saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 

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

Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö jakelijoiden ja
loppukäyttäjien keskuudessa. Tämän 
vuotuisen energiansäästön on johdettava 
3 artiklan 2 kohdassa vahvistetun 
tavoitteen saavuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestyle, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

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

Tarkistus 687
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuosien ... ja ... välillä vuotuisen 
energiansäästön, joka vastaa 1,5 prosenttia 
niiden energianmyynnin määrästä 
edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
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tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa mutta ei supistamalla 
energian toimitusta vaan lisäämällä 
yksikkökohtaista tehokkuutta eri 
sektoreilla.

Or. pl

Perustelu

On luotava velvoitteita vuosisäästöihin, jotka rajoittamisen sijasta ovat tulosta todellisesta 
tehokkuuden lisäyksestä.

Tarkistus 688
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa. 
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
energiatehokkuuskannustinjärjestelmä.
Järjestelmällä on luotava kannustimia, 
jotta joko kaikki jäsenvaltion alueella 
toimivat energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön. Tämä 
energiansäästö voidaan saavuttaa muun 
muassa loppukäyttäjien keskuudessa.

Or. de

Tarkistus 689
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat
kumulatiivisesti sellaisen vuotuisen
säästön loppuenergian kulutuksessa, joka 
vastaa 1,5 prosenttia niiden 
energianmyynnin määrästä edellisenä 
vuonna kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun 
ottamatta liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Or. fr

Tarkistus 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
energiatehokkuuden tukijärjestelmä.
Järjestelmään on sisällyttävä vaatimus, 
että kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat ja/tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä kolmena edellisenä vuonna 
kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Or. en
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Perustelu

Kokemus osoittaa, että tavoitteen muutokset ovat pienempiä, jos tavoite voidaan laskea pitkän 
ajanjakson keskiarvona. Näin energiatehokkuustavoitteen vaihtelu on vähäisempää 
verrattuna skenaarioon, jonka mukaisesti voidaan ottaa huomioon ainoastaan viimeisimmän 
vuoden säästö. Tämä lisää mahdollisuuksia keskipitkän ja pitkän aikavälin yritystoiminnan 
suunnitteluun.

Tarkistus 691
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
energiansäästön, joka vuoteen 2020 
mennessä vastaa 15 prosenttia niiden 
energianmyynnin määrästä vuonna 2010
kyseisessä jäsenvaltiossa. Velvoitettujen 
osapuolten on saavutettava tämä 
energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Or. ro

Tarkistus 692
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmän.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
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kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö pääasiassa 
loppukäyttäjien keskuudessa.

Or. ro

Tarkistus 693
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, mukaan lukien liikenteessä 
käytetty energia. Velvoitettujen osapuolten 
on saavutettava tämä energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa.

Or. en

Perustelu

Liikenteen alalla on runsaasti saavutettavaa energiatehokkuuden suhteen. Tällä direktiivillä 
olisi kannustettava liikennealaa energiatehokkuuteen aivan samoin perustein kuin muitakin 
talouden aloja. 
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Tarkistus 694
Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Velvoitettujen osapuolten 
on saavutettava tämä energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa.

Or. it

Tarkistus 695
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 1,5 
prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä.
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Velvoitettujen osapuolten 
on saavutettava tämä energiansäästö 
loppukäyttäjien keskuudessa.
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keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Komission teksti Tarkistus

Pitkän aikavälin säästöihin tähtääviä 
toimia tai energiatehokkuusalan 
toimijoiden ehdottamia jäsenneltyjä 
ohjelmia olisi edistettävä kannustinten tai 
erityisen verotuskohtelun avulla.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on vahvistettava sopivimmat toimet tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 697
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä tai 
toteutettava muita (9 kohdassa 
tarkoitettuja) toimenpiteitä. Tähän 
järjestelmään tai muihin toimenpiteisiin 
on sisällyttävä vaatimus, että joko kaikki 
jäsenvaltion alueella toimivat energian 
jakelijat tai kaikki energian 
vähittäismyyntiyritykset toteuttavat 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä yhdessä energiapalvelujen 
käyttäjien kanssa. Tämän järjestelmän tai 
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muiden toimenpiteiden on johdettava 
energiatehokkuustavoitteeseen, joka 
1 kohdan mukaisesti on kohdennettu 
koskemaan jaeltua energiaa.
Velvoitettujen osapuolten on toteutettava 
energiansäästötoimenpiteet 
loppukäyttäjien keskuudessa. Jäsenvaltiot 
voivat seurata säästöjen toteutumista 
enintään kolmen vuoden ajanjaksoina.

Or. en

Perustelu

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

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

Tarkistus 698
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jotta kannustimet olisivat 
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mahdollisimman tehokkaita ja 
tuloksellisia, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että minkään yksittäisen 
toimenpiteen kustannukset eivät ylitä 
arvioituja säästöjä.

Or. en

Tarkistus 699
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
määriteltävä, kuinka suuren määrän 
energiaa velvoitettujen osapuolten on 
säästettävä, käyttämällä 
kustannusoptimaalisuuteen perustuvaa 
menetelmää eri talouden alojen 
energiatehokkuuden laskemiseen.
Näitä tavoitteita asettaessaan sen on
a) otettava huomioon 3 artiklassa 
tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet;
b)asetettava monivuotisia tavoitteita, jotta 
velvoitetuille osapuolille jää riittävästi 
joustonvaraa ja ennustettavuutta; ja
c) sovellettava järjestelmää kaikkiin 
aloihin.
Energiansäästötavoite on otettava 
käyttöön asteittain ja siten, että 
jäsenvaltioiden lähtötasot ovat erilaiset, 
jotta voidaan ottaa kaikilta osin huomioon 
aikaisemmat toimet ja jo saavutetut 
tulokset, mukaan lukien jo käyttöönotetut 
tehokkuustoimenpiteet.

Or. en
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Tarkistus 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki energiansäästön toteuttamisen 
kustannukset voidaan kattaa 
loppukäyttäjiltä perittävillä maksuilla.
Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa 
tarkoitettua energiansäästön 
tukijärjestelmää toteuttaessaan 
varmistettava avoimuus ja vältettävä 
kilpailun vääristymistä. Pitkän aikavälin 
säästöihin kohdistuvia toimenpiteitä 
voidaan kannustaa arvonlisätekijöillä, 
joista jäsenvaltiot päättävät ja jotka eivät 
saa olla sisämarkkinasääntöjen vastaisia.

Or. en

Perustelu

Kustannusten kattamismekanismi on tarpeen, jotta voidaan luoda toimiva energianjakelijoita 
koskeva energiatehokkuusvelvoite. Arvolisätekijöitä esitetään, jotta voidaan kannustaa 
markkinoita ja velvoitettuja osapuolia suuntaamaan toimintaa energiansäästöön pitkällä 
aikavälillä. Näin voidaan luoda markkinoita uusille ja kustannustehokkaammille 
markkinatekniikoille.

Tarkistus 701
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Kunkin velvoitetun osapuolen 
1 päivän tammikuuta 2005 jälkeen 
saavuttama edistys energiatehokkuudessa 
on tunnustettava myönteisesti ja otettava 
huomioon.
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Or. de

Perustelu

Kunkin velvoitetun osapuolen nykyiset ja aikaisemmat saavutukset energiatehokkuuden 
parantamisessa on tunnustettava myönteisesti, jotta kannustettaisiin jatkamaan tällaista 
toimintaa. Kesäkuussa 2009 voimaan tulleella ilmasto- ja energiapaketilla (päätös 
N:o 406/2009/EY) on tarkoitus panna täytäntöön 20-20-20-tavoitteet. Paketti koostuu pääosin 
neljästä toisiaan täydentävästä säädöksestä, ja saavutettavien tavoitteiden osalta 
vertailuvuosi on 2005.

Tarkistus 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on 1 b kohdan 
mukaisesti määriteltävä huomioon 
otettavat alat ja toimet sekä maakohtaiset 
mittaus- ja varmentamissäännöt, mukaan 
lukien laadulliset hankevaatimukset sekä 
velvoitettujen osapuolten lisäksi 
huomioon otettavat toimijat.
Jäsenvaltioiden on säilytettävä 
mahdollisuus kytkeä tukijärjestelmä 
kauppamekanismiin, jotka on suunniteltu 
kansallisten tarpeiden ja olosuhteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltio päättää ottaa käyttöön energiatehokkuuden tukijärjestelmän, järjestelmä olisi 
suunniteltava kansallisten olosuhteiden mukaisesti, mutta sen olisi kuitenkin perustuttava 
yhteisiin unionin kriteereihin. Mahdollisuutta ottaa myöhemmin käyttöön kauppamekanismi ei 
pitäisi sulkea pois.

Tarkistus 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
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Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio vahvistaa joulukuuhun 
2013 mennessä 18 artiklassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä yhteiset 
kustannustehokkaat perusteet 
energiantehokkuustoimien ja niiden 
energiansäästöpotentiaalin seuraamiseksi 
ja varmentamiseksi, mikä mahdollistaa 
velvoitetuilta osapuolilta tämän artiklan 
mukaisesti edellytettyjen 
energiatehokkuustoimien määrällisen 
arvioinnin. Jäsenvaltioiden laatimien 
maakohtaisten mittaus- ja 
varmentamissääntöjen on oltava näiden 
perusteiden mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tutkimusten mukaan EU:ssa käytössä olevissa järjestelmissä arvioidaan yhdestä ja samasta 
toimenpiteestä saatua tehokkuuden lisäystä eri tavoin Siksi olisi otettava käyttöön menetelmä, 
jonka avulla voidaan varmistaa, että erilaiset kansalliset järjestelmät luodaan paitsi 
kansallisten, maakohtaisten sääntöjen myös unionin yhteisten mittaus- ja 
varmentamisperusteiden mukaisesti.

Tarkistus 704
Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Energiansäästötavoitteet on 
asetettava eriytetysti kunkin jäsenvaltion 
erilaisen lähtötilanteen mukaisesti, ja 
toteutetut toimenpiteet ja saavutetut 
tulokset on otettava huomioon.
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Or. it

Tarkistus 705
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
välttämään sellaisten järjestelmien 
luomista, joissa 
energiatehokkuusjärjestelmien 
toteuttamiskustannukset tulevat kaikkien 
kuluttajien maksettaviksi riippumatta 
siitä, ovatko he suoraan hyötyneet niistä.

Or. en

Tarkistus 706
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevassa 1 kohdassa säädettyjä 
vaatimuksia ei sovelleta 
päästökauppajärjestelmän kattamiin 
laitoksiin.

Or. de

Perustelu

Energiatehokkuusdirektiivin (2009/29/EY) täytäntöönpano voi mitätöidä 
päästökauppajärjestelmän tarjoamat kannustimet. Jotta päästökauppajärjestelmän kattamille 
laitoksille ei syntyisi kilpailuhaittaa, niihin ei tule soveltaa säästövelvoitetta.

Tarkistus 707
Robert Goebbels
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
jäsenvaltioon, jonka talous on lamassa.

Or. de

Perustelu

Jos jäsenvaltion talous kutistuu, sen ei voida odottaa toteuttavan täysin tavoiteltuja 
investointeja. Laman aikana energian kulutus vähenee joka tapauksessa.

Tarkistus 708
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energiansäästön kustannukset voidaan 
asianmukaisesti kattaa loppukäyttäjiltä 
perittävillä maksuilla ja että vältetään 
syrjintä, ristiinsubventiot ja kilpailun 
vääristyminen.

Or. en

Tarkistus 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset viranomaiset luovat 
kustannusten kattamiseen mekanismeja, 



PE475.932v01-00 80/104 AM\883489FI.doc

FI

jotka takaavat, että tämän artiklan 
säännöksiin liittyvät kustannukset 
katetaan täysimääräisesti.

Or. en

Perustelu

Järjestelmä on toteutettava niin, ettei syrjitä markkinatoimijoita eikä vääristetä kilpailua. 
Markkinoiden säännellyillä sektoreilla kustannusten kattamisen mekanismin olisi oltava 
velvoitejärjestelmien edellytyksenä, koska tällaiset mekanismit ovat tärkeitä tasapuolisten 
toimintaolosuhteiden varmistamiseksi.

Tarkistus 710
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
1 kohdan vaatimusten noudattaminen 
laatimalla erilliset tehokkuuden 
parantamissuunnitelmat ja vastaavat 
toimenpiteet rakennus- liikenne- ja 
teollisuusalaa varten.

Or. de

Perustelu

Eri aloilla on erilaiset taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa energiatehokkuuden 
parantamistoimia. Tästä syystä aloja on tarkasteltava ja arvioitava erikseen, jotta voidaan 
ottaa käyttöön mahdollisuuksia vastaavia toimenpiteitä.

Tarkistus 711
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

velvoitetut osapuolet. Vaaditun 
energiatehokkuustavoitteen ilmaisemiseen 
valittua menetelmää on käytettävä 
velvoitettujen osapuolten 
energiatehokkuustulosten laskennassa.s 
Laskennassa sovelletaan liitteessä IV 
vahvistettuja muuntokertoimia.

Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.

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

Tarkistus 712
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on laskettava kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyn 
energiansäästön määrä ensin suhteessa 
energian loppukulutukseen ja sitten
primäärienergian kulutukseen. Vaaditun
energiatehokkuuden lisäyksen
ilmaisemiseen valittua menetelmää on 
käytettävä myös velvoitettujen osapuolten 
ilmoittamien säästöjen laskennassa.
Laskennassa sovelletaan liitteessä IV 
vahvistettuja muuntokertoimia.

Or. en
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Tarkistus 713
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on ilmaistava kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyn 
energiansäästön määrä suhteessa joko 
niiden energian loppukulutukseen tai 
primäärienergian kulutukseen. Vaaditun 
energiansäästön ilmaisemiseen valittua 
menetelmää on käytettävä myös 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamien 
säästöjen laskennassa. Laskennassa
käytetään polttoaineiden lämpöarvoja 
ottaen huomioon liitteessä IV vahvistetut 
muuntohävikit.

Or. pl

Perustelu

Taulukossa ei esitetä muuntokertoimia vaan lämpöarvot sen jälkeen, kun muuntokertoimet on 
otettu huomioon.

Tarkistus 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmaistava kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyn 
energiansäästön määrä suhteessa joko 
niiden energian loppukulutukseen tai 
primäärienergian kulutukseen. Vaaditun 
energiansäästön ilmaisemiseen valittua 

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

ilmaisemiseen valittua menetelmää on 
käytettävä myös velvoitettujen osapuolten 
ilmoittamien säästöjen laskennassa.
Laskennassa sovelletaan liitteessä IV 
vahvistettuja muuntokertoimia.

Or. en

Tarkistus 715
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on ilmaistava kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyn 
energiansäästön määrä suhteessa joko 
energian loppukulutukseen (Mtoe) tai 
primäärienergian kulutukseen (Mtoe).
Vaaditun energiansäästön ilmaisemiseen 
valittua menetelmää on käytettävä myös 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamien 
säästöjen laskennassa.

Or. en

Tarkistus 716
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmaistava kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyn 
energiansäästön määrä suhteessa joko
niiden energian loppukulutukseen tai
primäärienergian kulutukseen. Vaaditun 
energiansäästön ilmaisemiseen valittua 

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

menetelmää on käytettävä myös 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamien 
säästöjen laskennassa. Laskennassa 
sovelletaan liitteessä IV vahvistettuja 
muuntokertoimia.

Or. fr

Tarkistus 717
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 10 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 718
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 10 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 

Poistetaan.
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huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

Or. fr

Tarkistus 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 10 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 10 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöpotentiaaliin.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä lyhyen 
aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, ja ne voivat käyttää 
määrittelyssä ohjeena liitteessä V olevaa 
1 kohtaa.

Or. en

Tarkistus 720
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa
enintään 10 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, eivät saa
muodostaa kohtuutonta osaa kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

Or. en

Tarkistus 721
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 10 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 5 prosenttia kultakin velvoitetulta 
osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

Or. en

Tarkistus 722
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 10 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 25 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

Or. de

Tarkistus 723
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 10 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 25 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

Or. de

Tarkistus 724
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 10 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 40 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun
velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden erilaiset lähtötilanteet edellyttävät suurempaa joustavuutta. Tutkimukset 
ovatkin jo osoittaneet, että merkittävimpiä esteitä ovat ongelman tiedostamisen puute ja sitä 
koskevan mielenkiinnon puute. Tässä olisi syytä käyttää "pehmeitä" keinoja, jotka voisivat 
johtaa paljon suurempaan energiansäästöön kuin komission ehdottama 10 prosenttia.

Tarkistus 725
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpiteiden vaikutusaika ja 
kustannustehokkuus otetaan huomioon 
laskettaessa energiansäästöä, joka otetaan 
huomioon 2 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista määritettäessä.
Toimenpiteillä on tähdättävä pitkän 
aikavälin energiansäästöihin, ja niiden on 
perustuttava jäsenvaltioiden selkein ja 
kestävin perustein hyväksymiin 
vakioarvoihin ja -vaikutusaikoihin.
Tällaiset arvot on ilmoitettava komissiolle.
Komissio voi pyytää, että arvoja 
muutetaan, jos ne voivat vääristää 
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kilpailua tai jos ne eivät ole yhtä vaativia 
kuin unionin tasolla esitetyt oletusarvot ja 
vaikutusajat.

Or. fr

Tarkistus 726
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Primäärienergian säästö, joka syntyy, 
kun loppukäyttäjät vaihtavat polttoainetta 
ja/tai kytketään tehokkaaseen 
kaukolämpö- ja -jäähdytysjärjestelmään, 
voidaan ottaa huomioon laskettaessa 
1,5 prosentin tavoitetta. Komissio ottaa 
käyttöön 1 päivään tammikuuta 2014 
mennessä 18 artiklan mukaisella 
delegoidulla säädöksellä menetelmän tätä 
tarkoitusta varten.

Or. de

Perustelu

Polttoaineen vaihto ja muut lämmitysjärjestelmän muutokset tarjoavat hyviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöön, ja ne olisi siksi otettava huomioon. Tämä lisäys varmistaa, että 
6 ja 10 artiklan mukaiset toimenpiteet ovat johdonmukaisia.

Tarkistus 727
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään 40 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
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energiansäästöistä on tulosta olemassa 
olevan rakennuskannan perusteellisesta 
saneerauksesta.

Or. en

Perustelu

Energiansäästövelvoitteescta tulisi erinomainen perusteellisten saneerausten 
rahoitusmekanismi.

Tarkistus 728
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään 40 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä on tulosta olemassa 
olevan rakennuskannan perusteellisesta 
saneerauksesta.

Or. en

Perustelu

Velvoitettuja osapuolia kannustettaisiin keskittymään pikemminkin vaikuttavuudeltaan 
suurempiin pitkän aikavälin toimiin kuin lyhyen aikavälin toimiin, jotka on helpompi toteuttaa 
mutta jotka pitkällä aikavälillä vähentävät energiankulutusta vähemmän. Lisäksi 
energiansäästövelvoitteesta tulisi erinomainen perusteellisten saneerausten 
rahoitusmekanismi.

Tarkistus 729
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava 
tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
parannukset lasketaan ja varmennetaan
yhteisten yleisten mittaus- ja 
varmentamisperusteiden sekä 
maakohtaisten sääntöjen mukaisesti.
Komissio määrittelee tulevassa 
säädöksessä yhteiset yleiset mittaus- ja 
varmentamisperusteet (kuten 
kaksinkertaisen laskennan estämistä, 
säästöjen täydentävyyden varmistamista, 
vaikutusaikaa koskevien oletusarvojen ja 
arvioitujen säästöjen määrittelyä sekä 
tilastollisten menetelmien selventämistä 
koskevat perusteet).

Jos velvoitejärjestelmä rahoitetaan 
energiatariffien avulla, kansallisten 
energia-alan sääntelyviranomaisten olisi 
osallistuttava suoraan järjestelmää 
ohjaavien teknisten ja taloudellisten 
sääntöjen määrittelyyn sekä järjestelmän 
hallinnointiin tarvittaessa kolmansien 
osapuolten avustamina.
Niiden on perustettava 
tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

Or. en

Tarkistus 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava 
tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava 
virallisesti hyväksytyt riippumattomat 
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vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

mittaus- ja varmentamisjärjestelmät, 
joiden mukaisesti vähintään tilastollisesti 
merkittävä osuus velvoitettujen osapuolten 
käyttöön ottamista energiatehokkuutta 
parantavista toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti. Varmennus on 
suoritettava joka toinen vuosi. Jos 
riippumattomassa mittauksessa ja 
varmentamisessa havaitaan 
varmentamattomia tai 
dokumentoimattomia säästöjä, näitä 
säästöjä ei voida ottaa huomioon 
20 prosentin tavoitetta laskettaessa.

Or. en

Tarkistus 731
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava 
tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava 
tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti. Riippumattoman 
tarkastajan on suoritettava varmennus 
joka toinen vuosi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että dokumentoidut säästöt voidaan varmentaa, jotta voidaan edistyä 
20 prosentin tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2020 mennessä.



AM\883489FI.doc 93/104 PE475.932v01-00

FI

Tarkistus 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava
tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava
riippumattomat mittaus-, tarkastus- ja 
varmentamisjärjestelmät, joiden 
mukaisesti vähintään tilastollisesti 
merkittävä ja edustava otos velvoitettujen 
osapuolten käyttöön ottamista 
energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

Or. en

Perustelu

Energiansäästöjen asianmukainen varmennus on ratkaisevan tärkeää, jotta kuluttajia 
kohdellaan oikeudenmukaisesti ja luodaan luottamusta siihen, että odotetut säästöt todella 
saavutetaan. Järjestelmän on taattava, että kullekin toimenpidetyypille ennakolta vahvistetut 
säästöt määritellään selkeästi ja että ne perustuvat todelliseen kuluttajakäyttäytymiseen. 
Lisäksi on taattava, että toimenpideotoksia seurataan jälkikäteen ja ne varmennetaan 
riippumattomasti. Näistä jälkimmäinen on erityisen tärkeää sellaisten toimenpiteiden 
yhteydessä, joiden vaikutus riippuu kuluttajien käyttäytymisestä. Esimerkkinä voidaan mainita 
laitteet, lamput tai itse asennettavat ullakkoeristykset.

Tarkistus 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava 
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tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki energiansäästön 
toteuttamisen kustannukset voidaan 
kattaa loppukäyttäjiltä perittävillä 
maksuilla. Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa 
tarkoitettua säästövelvoitejärjestelmää 
toteuttaessaan vältettävä syrjintää, 
ristiinsubventioita ja kilpailun 
vääristymistä.

Or. en

Tarkistus 734
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava
tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava
riippumattomat mittaus-, tarkastus- ja 
valvontajärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä ja 
edustava osuus velvoitettujen osapuolten 
käyttöön ottamista energiatehokkuutta 
parantavista toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

Or. en

Perustelu

Energiansäästöjen asianmukainen varmennus on ratkaisevan tärkeää, jotta kuluttajia 
kohdellaan oikeudenmukaisesti ja luodaan luottamusta siihen, että odotetut säästöt 
saavutetaan. Järjestelmän on taattava, että kullekin toimenpiteelle ennakolta vahvistetut 
säästöt määritellään selkeästi ja että ne perustuvat todelliseen kuluttajakäyttäytymiseen. 
Lisäksi on taattava, että toimenpideotoksia seurataan jälkikäteen ja ne varmennetaan 
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riippumattomasti. Tämä on tärkeää sellaisten toimenpiteiden yhteydessä, joiden vaikutus 
riippuu kuluttajien käyttäytymisestä. Esimerkkinä voidaan mainita lamput tai itse 
asennettavat ullakkoeristykset.

Tarkistus 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava 
tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittama 
saavutettu energiansäästöpotentiaali
lasketaan ja varmennetaan yhteisten 
yleisten mittaus- ja 
varmentamisperusteiden sekä kansallisten 
erityissääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 736
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava 
tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

4. Jäsenvaltioiden on perustettava 
tarkastus-, mittaus- ja 
varmentamisjärjestelmät, joiden 
mukaisesti vähintään tilastollisesti 
merkittävä osuus velvoitettujen osapuolten 
käyttöön ottamista energiatehokkuutta 
parantavista toimenpiteistä varmennetaan
riippumattomasti.
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Or. fr

Tarkistus 737
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava 
tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 
2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
perustettava tarkastusjärjestelmät, joiden 
mukaisesti vähintään tilastollisesti 
merkittävä osuus mutta enintään 0,5 
prosenttia velvoitettujen osapuolten 
käyttöön ottamista energiatehokkuutta 
parantavista toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että hallinnolliset rasitteet eivät kuormita jo entisestään kireää julkista 
taloutta.

Tarkistus 738
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava 
tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 2 
kohdan mukaisesti. Niiden on perustettava 
tarkastusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
vähintään tilastollisesti merkittävä osuus 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
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toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti ja toteuttamiskelpoisesti.

Or. ro

Tarkistus 739
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energiansäästön toteuttamisen 
kustannukset voidaan kattaa 
loppukäyttäjiltä perittävillä maksuilla.
Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa 
tarkoitettua säästövelvoitejärjestelmää 
toteuttaessaan vältettävä syrjintää, 
ristiinsubventioita ja kilpailun 
vääristymistä.

Or. en

Tarkistus 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmässä

5. Jäsenvaltiot voivat 
energiansäästövelvoitejärjestelmässä

Or. en

Tarkistus 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat 
määritelleet heikossa asemassa olevien 
asiakkaiden käsitteen direktiivin 2009/72 
3 artiklan 7 kohdan mukaisesti ja että 
niiden on varmistettava, että osa 
energiatehokkuustoimista kohdennetaan 
koskemaan tätä ryhmää;

Or. en

Perustelu

Olisi esitettävä vaatimuksena eikä vaihtoehtona, että osa energiatehokkuustoimista on 
kohdennettava koskemaan energiaköyhyydessä eläviä.

Tarkistus 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) sisällyttää asettamiinsa 
säästövelvoitteisiin vaatimuksia, joilla on 
sosiaalisia päämääriä, muun muassa 
edellyttämällä toimenpiteiden toteuttamista 
energiaköyhyydestä kärsivissä 
kotitalouksissa tai sosiaalisin perustein 
myönnettävissä asunnoissa, sekä edistää 
sellaisten toimintaohjelmien toteuttamista, 
jotka perustuvat monenlaisiin 
toimenpiteisiin (energiakatselmukset, 
energianeuvonta, rahoitusneuvonta sekä 
laitteistot ja niiden tehokkuuden 
seuranta);

Or. en
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Tarkistus 743
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 745
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat velvoitteensa noudattamista 
laskiessaan ottaa huomioon 
energiapalvelujen tarjoajien tai muiden 
kolmansien osapuolten saavuttamat 
sertifioidut energiansäästöt; tässä 
tapauksessa niiden on vahvistettava 
selkeä, läpinäkyvä ja kaikille 
markkinatoimijoille avoin 
akkreditointiprosessi, jolla pyritään 
pitämään sertifioinnin kustannukset 
mahdollisimman alhaisina;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat velvoitteensa noudattamista 
laskiessaan ottaa huomioon 
energiapalvelujen tarjoajien tai muiden 
kolmansien osapuolten saavuttamat 
sertifioidut energiansäästöt; tässä 
tapauksessa niiden on vahvistettava selkeä, 
läpinäkyvä ja kaikille markkinatoimijoille 
avoin akkreditointiprosessi, jolla pyritään 
pitämään sertifioinnin kustannukset 
mahdollisimman alhaisina;

b) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat velvoitteensa noudattamista 
laskiessaan ottaa huomioon 
energiapalvelujen tarjoajien tai muiden 
kolmansien osapuolten saavuttamat 
sertifioidut energiansäästöt, jos ne tuovat 
lisäystä normaalitilanteeseen perustuviin 
ennusteisiin nähden; tässä tapauksessa 
niiden on vahvistettava selkeä, läpinäkyvä 
ja kaikille markkinatoimijoille avoin 
akkreditointiprosessi, jolla pyritään 
pitämään sertifioinnin kustannukset 
mahdollisimman alhaisina;

Or. en

Tarkistus 747
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat velvoitteensa noudattamista 
laskiessaan ottaa huomioon 
energiapalvelujen tarjoajien tai muiden 
kolmansien osapuolten saavuttamat 
sertifioidut energiansäästöt; tässä 
tapauksessa niiden on vahvistettava selkeä, 
läpinäkyvä ja kaikille markkinatoimijoille 
avoin akkreditointiprosessi, jolla pyritään 
pitämään sertifioinnin kustannukset 
mahdollisimman alhaisina;

b) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat velvoitteensa noudattamista 
laskiessaan ottaa huomioon 
energiapalvelujen tarjoajien tai muiden 
kolmansien osapuolten saavuttamat 
sertifioidut energiansäästöt; tässä 
tapauksessa jäsenvaltioiden on
varmistettava, että käytössä on selkeä, 
läpinäkyvä ja kaikille markkinatoimijoille 
avoin akkreditointiprosessi, jolla pyritään 
pitämään sertifioinnin kustannukset 
mahdollisimman alhaisina;

Or. en

Tarkistus 748
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat velvoitteensa noudattamista 
laskiessaan ottaa huomioon 
energiapalvelujen tarjoajien tai muiden 
kolmansien osapuolten saavuttamat 
sertifioidut energiansäästöt; tässä 
tapauksessa niiden on vahvistettava selkeä, 
läpinäkyvä ja kaikille markkinatoimijoille 
avoin akkreditointiprosessi, jolla pyritään 
pitämään sertifioinnin kustannukset 
mahdollisimman alhaisina;

b) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat velvoitteensa noudattamista 
laskiessaan ottaa huomioon 
akkreditoitujen energiapalvelujen 
tarjoajien tai muiden akkreditoitujen
kolmansien osapuolten saavuttamat 
sertifioidut energiansäästöt; tässä 
tapauksessa niiden on vahvistettava selkeä, 
läpinäkyvä ja kaikille markkinatoimijoille 
avoin akkreditointiprosessi, jolla pyritään 
pitämään sertifioinnin kustannukset 
mahdollisimman alhaisina;

Or. en
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Tarkistus 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt siten, että ne katsotaan 
saavutetuksi jonakin kahdesta edeltävästä 
tai kahdesta seuraavasta vuodesta.

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt, mikäli ne voidaan 
dokumentoida ja varmentaa ja ne eivät 
pidennä säästöjen vaikutusaikaa.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon säästöjen vaikutusaika, jäsenvaltioiden tulisi voida valita, missä 
määrin energiansäästöjä voidaan siirtää/tallettaa Tämä on tärkeää, jotta voidaan turvata 
järjestelmän kehitys ja ylläpitää kilpailua energiansäästöjen hintatason suhteen.

Tarkistus 750
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt siten, että ne katsotaan 
saavutetuksi jonakin kahdesta edeltävästä 
tai kahdesta seuraavasta vuodesta.

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt, mikäli ne voidaan 
dokumentoida ja varmentaa

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tulisi voida valita, missä määrin energiansäästöjä voidaan siirtää/tallettaa. 
Tämä on tärkeää, koska jäsenvaltioiden olisi otettava tällaisessa talletusjärjestelmässä 
huomioon säästöjen vaikutusaika. Tallentaminen on tärkeää, jotta voidaan turvata 
järjestelmän kehitys ja ylläpitää kilpailua energiansäästöjen hintatason suhteen.
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Tarkistus 751
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt siten, että ne katsotaan 
saavutetuksi jonakin kahdesta edeltävästä 
tai kahdesta seuraavasta vuodesta.

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt vuotta 2020 koskevan 
lopullisen tavoitteen saavuttamissa.

Or. en

Perustelu

Energiansäästöt olisi laskettava koko ajanjaksolta, koska tämä on ainoa kannustin, joka 
takaa suuret investoinnit. 

Tarkistus 752
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt siten, että ne katsotaan 
saavutetuksi jonakin kahdesta edeltävästä 
tai kahdesta seuraavasta vuodesta.

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt koko ajanjaksolla.

Or. de

Tarkistus 753
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt siten, että ne katsotaan 
saavutetuksi jonakin kahdesta edeltävästä 
tai kahdesta seuraavasta vuodesta.

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetun tehokkuuden lisäyksen siten, 
että ne katsotaan saavutetuksi jonakin 
kahdesta edeltävästä tai kahdesta 
seuraavasta vuodesta.

Or. en

Tarkistus 754
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt siten, että ne katsotaan 
saavutetuksi jonakin kahdesta edeltävästä 
tai kahdesta seuraavasta vuodesta.

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt siten, että ne katsotaan 
saavutetuksi jonakin kolmesta edeltävästä 
tai kolmesta seuraavasta vuodesta.

Or. en


