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Tarkistus 755
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on julkaistava kunkin 
velvoitetun osapuolen saavuttamat 
energiansäästöt sekä tiedot järjestelmällä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vuotuisesta kehityssuunnasta.
Saavutettujen energiansäästöjen 
julkaisemista ja varmentamista varten 
jäsenvaltioiden on vaadittava velvoitettuja 
osapuolia toimittamaan vähintään 
seuraavat tiedot:

6. Jäsenvaltioiden on julkaistava kunkin 
velvoitetun osapuolen saavuttamat 
energiansäästöt sekä tiedot järjestelmällä 
saavutettujen energiansäästöjen vuotuisesta 
kehityssuunnasta niin, että samalla 
varmistetaan luonteeltaan yksityisten tai 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
loukkaamattomuus ja luottamuksellisuus.
Saavutettujen energiansäästöjen 
julkaisemista ja varmentamista varten 
jäsenvaltioiden on vaadittava velvoitettuja 
osapuolia toimittamaan vähintään 
seuraavat tiedot:

Or. de

Perustelu

Tietojen luottamuksellisuus on taattava.

Tarkistus 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on julkaistava kunkin 
velvoitetun osapuolen saavuttamat
energiansäästöt sekä tiedot järjestelmällä 
saavutettujen energiansäästöjen
vuotuisesta kehityssuunnasta.
Saavutettujen energiansäästöjen
julkaisemista ja varmentamista varten 
jäsenvaltioiden on vaadittava velvoitettuja 

6. Jäsenvaltioiden on julkaistava kunkin 
velvoitetun osapuolen saavuttama 
energiansäästöpotentiaali sekä tiedot 
järjestelmällä saavutetun
energiatehokkuuden parannusten
vuotuisesta kehityssuunnasta. 
Toteutettujen energiatehokkuustoimien ja 
niiden energiansäästöpotentiaalin 
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osapuolia toimittamaan vähintään 
seuraavat tiedot:

julkaisemista ja varmentamista varten 
jäsenvaltioiden on vaadittava velvoitettuja 
osapuolia toimittamaan asiaa koskevat 
tiedot.

Or. en

Tarkistus 757
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on julkaistava kunkin 
velvoitetun osapuolen saavuttamat 
energiansäästöt sekä tiedot järjestelmällä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vuotuisesta kehityssuunnasta.
Saavutettujen energiansäästöjen
julkaisemista ja varmentamista varten 
jäsenvaltioiden on vaadittava velvoitettuja 
osapuolia toimittamaan vähintään 
seuraavat tiedot:

6. Jäsenvaltioiden on julkaistava kunkin 
velvoitetun osapuolen saavuttamat 
energiatehokkuuden lisäykset sekä tiedot 
järjestelmällä saavutettujen 
energiatehokkuuden lisäysten vuotuisesta 
kehityssuunnasta. Saavutettujen 
energiatehokkuuden lisäysten
julkaisemista ja varmentamista varten 
jäsenvaltioiden on vaadittava velvoitettuja 
osapuolia toimittamaan vähintään 
seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on julkaistava kunkin 
velvoitetun osapuolen saavuttamat 
energiansäästöt sekä tiedot järjestelmällä 
saavutettujen energiansäästöjen vuotuisesta 
kehityssuunnasta. Saavutettujen 
energiansäästöjen julkaisemista ja 
varmentamista varten jäsenvaltioiden on 

6. Jäsenvaltioiden on julkaistava vuosittain
kunkin velvoitetun osapuolen 
saavuttamien energiansäästöjen tulokset, 
niiden kustannukset sekä tiedot 
järjestelmällä saavutettujen 
energiansäästöjen vuotuisesta 
kehityssuunnasta. Saavutettujen 
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vaadittava velvoitettuja osapuolia 
toimittamaan vähintään seuraavat tiedot:

energiansäästöjen julkaisemista ja 
varmentamista varten jäsenvaltioiden on 
vaadittava velvoitettuja osapuolia 
toimittamaan vähintään seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Sen ansiosta, että vuosittain julkaistaan saavutettujen energiasäästöjen tulokset ja niiden 
kustannukset, kansalaiset ja viranomaiset voivat valvoa ja seurata kehitystä ja markkinat 
muotoutuvat edullisemmiksi ja kustannustehokkaimmiksi.

Tarkistus 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saavutetut energiansäästöt; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 760
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saavutetut energiansäästöt; a) saavutetut energiatehokkuuden 
lisäykset;

Or. en
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Tarkistus 761
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kootut tilastotiedot loppukäyttäjistään 
(yksilöiden merkittävät muutokset 
aiemmin toimitetuissa tiedoissa); and

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 762
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kootut tilastotiedot loppukäyttäjistään 
(yksilöiden merkittävät muutokset 
aiemmin toimitetuissa tiedoissa); and

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kootut tilastotiedot loppukäyttäjistään 
(yksilöiden merkittävät muutokset 
aiemmin toimitetuissa tiedoissa); ja

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuoreet tiedot loppukäyttäjien 
kulutuksesta, tarvittaessa myös 
kuormitusjakaumista, 
asiakassegmenteistä ja asiakkaiden 
maantieteellisestä jakautumisesta, 
säilyttäen luonteeltaan yksityisten tai 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
osalta niiden loukkaamattomuus ja 
luottamuksellisuus sovellettavan
Euroopan unionin lainsäädännön 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 765
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuoreet tiedot loppukäyttäjien 
kulutuksesta, tarvittaessa myös 
kuormitusjakaumista, 
asiakassegmenteistä ja asiakkaiden 
maantieteellisestä jakautumisesta, 
säilyttäen luonteeltaan yksityisten tai 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
osalta niiden loukkaamattomuus ja 
luottamuksellisuus sovellettavan 
Euroopan unionin lainsäädännön 
mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 766
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuoreet tiedot loppukäyttäjien 
kulutuksesta, tarvittaessa myös 
kuormitusjakaumista, 
asiakassegmenteistä ja asiakkaiden 
maantieteellisestä jakautumisesta, 
säilyttäen luonteeltaan yksityisten tai 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
osalta niiden loukkaamattomuus ja 
luottamuksellisuus sovellettavan 
Euroopan unionin lainsäädännön 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuoreet tiedot loppukäyttäjien 
kulutuksesta, tarvittaessa myös 
kuormitusjakaumista, asiakassegmenteistä 
ja asiakkaiden maantieteellisestä 
jakautumisesta, säilyttäen luonteeltaan 
yksityisten tai kaupallisesti arkaluonteisten 
tietojen osalta niiden loukkaamattomuus ja 
luottamuksellisuus sovellettavan Euroopan 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

c) tuoreet tiedot sekä julkisen että 
yksityisen sektorin loppukäyttäjien 
kulutuksesta tarvittaessa myös 
kuormitusjakaumista, komission ja 
paikallisviranomaisten 
yhteistyöohjelmissa eriteltyjen 
kategorioiden mukaisista
asiakassegmenteistä ja asiakkaiden 
maantieteellisestä jakautumisesta, 
säilyttäen luonteeltaan yksityisten tai 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen osalta 
niiden loukkaamattomuus ja 
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luottamuksellisuus sovellettavan Euroopan 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 768
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) asiakkaille siirretyt kustannukset 
niin, säilytetään luonteeltaan yksityisten 
tai kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
loukkaamattomuus ja luottamuksellisuus 
sovellettavan Euroopan unionin 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Asiakkaille siirrettyjen kustannusten tarkka seuranta on oleellista, sillä kaikki 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien kustannukset tai suurin osa niistä todennäköisesti 
siirretään kuluttajille ja kotitalouksille.

Tarkistus 769
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on julkaistava kaikkia 6 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettuja tietoja käyttäen 
vuotuisia kertomuksia siitä, päästäänkö 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
niille asetettuihin tavoitteisiin siten, että 
kuluttajille aiheutuvat kustannukset 
pysyvät mahdollisimman alhaisina. 
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Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
lisäksi teetettävä säännöllisin väliajoin 
riippumattomia tarkastuksia, joissa 
selvitetään järjestelmän vaikutuksia 
energialaskuihin ja energiaköyhyyteen 
sekä järjestelmällä saavutettavia 
energiansäästöjä, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman hyvä kustannus-
hyötysuhde. Jäsenvaltioiden on otettava 
nämä vaikutukset huomioon tekemällä 
järjestelmään muutoksia.

Or. en

Tarkistus 770
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
markkinatoimijat pidättyvät sellaisista 
toimista, jotka voivat estää 
energiapalvelujen ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden kysyntää tai toteuttamista 
tai haitata niiden markkinoiden 
kehittymistä, mukaan lukien markkinoiden 
sulkeminen kilpailijoilta tai määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttö.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
markkinatoimijat pidättyvät sellaisista 
toimista, jotka voivat estää 
energiapalvelujen ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden kysyntää tai toteuttamista 
tai haitata niiden markkinoiden 
kehittymistä, mukaan lukien markkinoiden 
sulkeminen kilpailijoilta tai määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttö. Tämä olisi 
tehtävä ennen kaikkea niin, että 
perustetaan energian jakelijoiden ja/tai 
energian toimittajien ja energiapalvelujen 
tarjoajan välisiä selkeitä ja avoimia 
kumppanuuksia loppukuluttajan 
energiansäästövelvoitteiden 
optimoimiseksi.

Or. fr

Tarkistus 771
Herbert Reul
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
markkinatoimijat pidättyvät sellaisista 
toimista, jotka voivat estää 
energiapalvelujen ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden kysyntää tai toteuttamista 
tai haitata niiden markkinoiden 
kehittymistä, mukaan lukien markkinoiden 
sulkeminen kilpailijoilta tai määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttö.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
markkinatoimijat pidättyvät sellaisista 
toimista, jotka voivat estää 
energiapalvelujen ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden kysyntää tai toteuttamista 
tai haitata niiden markkinoiden 
kehittymistä, mukaan lukien markkinoiden 
sulkeminen kilpailijoilta tai määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttö, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
kilpailulainsäädännön voimassa olevia 
säännöksiä.

Or. de

Perustelu

Kaikenlaisten ristiriitojen mahdollisuus EU:n kilpailulainsäädännön kanssa on suljettava 
pois.

Tarkistus 772
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
markkinatoimijat pidättyvät sellaisista 
toimista, jotka voivat estää 
energiapalvelujen ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien
toimenpiteiden kysyntää tai toteuttamista 
tai haitata niiden markkinoiden 
kehittymistä, mukaan lukien markkinoiden 
sulkeminen kilpailijoilta tai määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttö.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
markkinatoimijat pidättyvät sellaisista 
toimista, jotka voivat estää 
energiapalvelujen ja muiden energian 
säästöä lisäävien toimenpiteiden kysyntää 
tai toteuttamista tai haitata niiden 
markkinoiden kehittymistä, mukaan lukien 
markkinoiden sulkeminen kilpailijoilta tai 
määräävän markkina-aseman väärinkäyttö.
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Or. en

Tarkistus 773
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Niiden on tehtävä tämä niin, että ne 
a) kunnioittavat energian jakelijan ja 
energiapalvelujen tarjoajan ehdotonta 
keskinäistä riippumattomuutta
b) luovat energian jakelijoiden ja 
energiapalvelujen tarjoajien välisiä 
selkeitä ja avoimia kumppanuuksia 
loppukuluttajan
energiansäästövelvoitteiden 
optimoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 774
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltiot varmistavat 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisen tarjoamalla kannustimia 
yksityisasuntojen muuttamiseksi nykyistä 
energiatehokkaammiksi myöntämällä niin 
kutsuttuja ekolainoja eli kymmenen 
vuoden laina-ajalla nollakorkoisia ja 
enintään 30 000 euron suuruisia lainoja 
edunsaajalle, joka todistetusti on 
toteuttanut vähintään kaksi seuraavista 
toimista: katto- ja lattiarakenteiden tai 
ulkoseinien tai ikkunoiden, ulko-ovien ja 
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aurinkosuojien energiatehokkuuden 
parantaminen, lämmityslaitteiden tai
-järjestelmien tai kotitalouksien 

käyttöveden lämmityslaitteiden tai
-järjestelmien vaihtaminen, uusiutuvista 

tai vastaavanlaisista energialähteistä 
peräisin olevaa energiaa käyttävien 
lämmitys- ja sähköntuotantolaitteiden ja 
-järjestelmien asentaminen, uusiutuvista 
tai vastaavanlaisista energialähteistä 
peräisin olevaa energiaa käyttävien 
kotitalouksien käyttöveden 
lämmityslaitteiden tai -järjestelmien 
asentaminen.

Or. it

Tarkistus 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltiot pyrkivät muun muassa 
koulutusohjelmien asianmukaisella 
rahoittamisella osaltaan varmistamaan, 
että tiedonsaanti- ja kuulemisoikeudet 
ulotetaan nimenomaisesti koskemaan 
energiatehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
“worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved.” Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 776
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this marketBy imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business.If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 777
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asettamalla tavoite kaikenkokoisille velvoitetuille energiayhtiöille vältetään tilanne, jossa 
eräät asiakkaat eivät osallistu energiankulutuksen vähentämiseen. Yritysten, jotka eivät halua 
ottaa vastuuta energiansäästövelvoitteen toteuttamisesta, olisi voitava ulkoistaa kyseinen 
tehtävä tai oltava osa energiansäästökeskuksia.

Tarkistus 778
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän 
artiklan soveltamisesta pienet energian 
jakelijat ja pienet energian 
vähittäismyyntiyritykset eli jakelijat ja 
yritykset, jotka jakelevat tai myyvät 
energiaa alle 75 GWh vuodessa, joiden 
palveluksessa on vähemmän kuin 10 
henkilöä tai joiden vuosiliikevaihto tai 

8. Jäsenvaltiot myöntävät vapautuksen
pienille energian jakelijoille ja pienille
energian vähittäismyyntiyrityksille eli 
jakelijoille ja yrityksille, jotka jakelevat tai 
myyvät energiaa alle 220 GWh vuodessa 
tai joilla on alle 15 000 asiakasta. Jos 
myydyn energian tai asiakkaiden määrä 
ylittää kynnysarvot kahden vuoden 
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vuotuisen taseen loppusumma on 
enintään 2 000 000 euroa. Omaan 
käyttöön tuotettua energiaa ei oteta 
huomioon näissä kynnysarvoissa.

ajanjaksolla, kolmantena vuonna 
kyseisten yritysten katsotaan olevan 
velvoitettuja osapuolia. Omaan käyttöön 
tuotettua energiaa ei oteta huomioon näissä 
kynnysarvoissa. Omaan käyttöön tuotettua 
energiaa samoin kuin myyntiä ja 
toimituksia teollisuusverkossa tai 
kierrätettyjen energiatuotteiden 
loppukäyttöä ei oteta huomioon näissä 
kynnysarvoissa.

Or. en

Perustelu

Myydyn energian määrä kuluttajaa kohden ja yritysten koko vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. 
Pienille energian jakelijoille ja pienille energian vähittäismyyntiyrityksille on myönnettävä 
vapautus hallintotaakan välttämiseksi. Asiakkaiden määrä on vuotuista liikevaihtoa parempi 
mittari osoittamaan tosiasiallista markkinoille osallistumista, ja se olisi otettava 
kynnysarvoksi. Tämän lisäksi lähellä kynnysarvoa olevia yrityksiä olisi seurattava kahden 
vuoden ajanjaksolla.

Tarkistus 779
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa pienet 
energian jakelijat ja pienet energian 
vähittäismyyntiyritykset eli jakelijat ja 
yritykset, jotka jakelevat tai myyvät 
energiaa alle 75 GWh vuodessa, joiden 
palveluksessa on vähemmän kuin 
10 henkilöä tai joiden vuosiliikevaihto tai 
vuotuisen taseen loppusumma on enintään 
2 000 000 euroa, velvollisuudesta tarjota 
energiapalveluita, edellyttäen, että 
tällainen poikkeus ei johda kilpailun 
vääristymiseen ja että toteutetaan 
vaihtoehtoisia energiansäästötoimia. 
Omaan käyttöön tuotettu energia ei kuulu 
tämän direktiivin piiriin, kuten eivät 
myöskään alat, joihin jo sovelletaan 
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päästökauppajärjestelmästä annetun 
direktiivin säännöksiä.

Or. de

Perustelu

EU:n tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia. Sen vuoksi tässä ei tulisi sallia mitään yleisiä 
poikkeuksia: kaikkien energian toimittajien on osaltaan parannettava energian tuottavuutta 
tai energian säästöä. Kuitenkin aina on mahdollisuus toteuttaa muita kuin komission 
ehdottamia toimia. Joustavuutta tarvitaan taas tässäkin.

Tarkistus 780
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän 
artiklan soveltamisesta pienet energian 
jakelijat ja pienet energian 
vähittäismyyntiyritykset eli jakelijat ja 
yritykset, jotka jakelevat tai myyvät 
energiaa alle jäsenvaltioiden asettaman 
kynnysarvon. Omaan käyttöön tuotettua 
energiaa ei oteta huomioon näissä 
kynnysarvoissa.

Or. fr

Perustelu

Energian myynnin kynnysarvoja ei voi soveltaa samalla tavalla erityyppisiin 
energiantuottajiin. Lisäksi on jäsenvaltioiden vastuulla määrittää "velvoitetut osapuolet" ja 
näin ollen asettaa myös kynnysarvot poikkeuksille.
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Tarkistus 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän 
artiklan soveltamisesta pienet energian 
jakelijat ja pienet energian 
vähittäismyyntiyritykset niiden 
kansallisten energiamarkkinoiden 
erityisolojen mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 782
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus myöntää vapautus pienille energian jakelijoille ja 
pienille energian myyntiyrityksille, joilla on vain hyvin vähän asiakkaita. Talteen otetun 
energian käyttöä olisi edistettävä eikä estettävä asettamalla tiukkoja velvoitteita. 

Tarkistus 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Järjestelmä on laadittava siten, että markkinatoimijoita ei syrjitä eikä kilpailua vääristetä.

Tarkistus 784
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Järjestelmä on laadittava siten, että markkinatoimijoita ei syrjitä eikä kilpailua vääristetä.

Tarkistus 785
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän 
artiklan soveltamisesta pienet energian 
jakelijat ja pienet energian 
vähittäismyyntiyritykset eli jakelijat ja 
yritykset, jotka jakelevat tai myyvät 
energiaa alle 130 GWh vuodessa, tai joiden 
palveluksessa on vähemmän kuin 
10 henkilöä tai joiden vuosiliikevaihto tai 
vuotuisen taseen loppusumma on enintään 
2 000 000 euroa. Omaan käyttöön tuotettua 
energiaa ei oteta huomioon näissä 
kynnysarvoissa.

Or. de

Perustelu

Asetettu 75 kilowattitunnin määrä on liian alhainen. 130 GWh:n kynnysarvolla rajataan 
pienemmät yritykset pois.
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Tarkistus 786
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän 
artiklan soveltamisesta energialähteet, 
joiden osuus vuosittaisesta 
primäärienergian kokonaiskulutuksesta 
on enintään viisi prosenttia 
käyttökategoriaa kohti.

Or. it

Perustelu

Pienten yritysten lisäksi jäsenvaltioiden on voitava vapauttaa direktiiviehdotuksen 6 artiklan 
energiansäästövelvoitteista kaikki energialähteet, joiden osuus vuosittaisesta 
primäärienergian kokonaiskulutuksesta on enintään viisi prosenttia käyttökategoriaa kohti, 
jotta energiatehokkuusvelvoitteita ei voi käyttää keinona tiettyjen energiatuotteiden 
poistamiseksi markkinoilta, mikä olisi ristiriidassa energialähteiden monipuolistamisen 
periaatteen kanssa.

Tarkistus 787
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
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vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. en

Tarkistus 788
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
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vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. en

Perustelu

Energiapalveludirektiivin mukaisesti jo nyt voidaan ottaa käyttöön erilaisia järjestelmiä, mikä 
ei kuitenkaan ole taannut edistymistä 20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamisessa. Siksi ei ole syytä olettaa, että tämän mahdollisuuden vakiinnuttaminen 
direktiivissä edistää 20 prosentin energiatehokkuustavoitteen tavoitteen saavuttamista. 
Tämän vuoksi uudessa direktiivissä energiayhtiöille on annettu keskeinen merkitys. Jos 
9 artikla säilytetään, on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot eivät saa jo olemassa olevien 
aloitteiden tuloksista hyvitystä.

Tarkistus 789
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
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kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. de

Perustelu

Energiatehokkuuden parannukset olisi pantava täytäntöön paikallisella tasolla: 
sertifikaattikauppaa ei saisi käyttää niiden vaihtoehtona.

Tarkistus 790
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. en
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Perustelu

Tämä vaihtoehto on jo osa nykyistä energiapalveludirektiiviä, eikä se ole tuottanut tuloksia 
tai taannut edistystä 20 prosentin energiatehokkuustavoitteen saavuttamisessa. Siksi ei ole 
syytä olettaa, että tällainen direktiivissä oleva vaihtoehto edistää 20 prosentin 
energiatehokkuustavoitteen tavoitteen saavuttamista. Jos 9 artikla säilytetään, on 
äärimmäisen tärkeää, että jäsenvaltiot eivät saa jo olemassa olevien aloitteiden tuloksista 
hyvitystä. Siksi jäsenvaltioiden olisi pystyttävä osoittamaan, että aloitteet johtavat uusiin, 
ylimääräisiin energiansäästöihin, jotka vastaavat vähintään 1,5 prosenttia.

Tarkistus 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Vaihtoehtona 1 kohdalle jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa muita yhtä kunnianhimoisia
lisätoimenpiteitä energian lisäsäästöjen 
saavuttamiseksi loppukäyttäjien 
keskuudessa. Tällä lähestymistavalla 
saavutetun vuotuisen energiansäästön on 
ehdottomasti oltava yhtä suuri kuin 1 
kohdassa vaadittu energiansäästö, ja se on 
mitattava, tarkastettava ja varmennettava 
riippumattomasti. Aikaisempia toimia ei 
oteta huomioon näissä laskelmissa.

Or. en

Tarkistus 792
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtona 1 kohdalle jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa muita toimenpiteitä 
energiansäästöjen saavuttamiseksi 
loppukäyttäjien keskuudessa. Tällä 

Vaihtoehtona 1 kohdalle jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa muita toimenpiteitä 
energiatehokkuuden lisäysten
saavuttamiseksi loppukäyttäjien 
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lähestymistavalla saavutetun vuotuisen 
energiansäästön on oltava yhtä suuri kuin 
1 kohdassa vaadittu energiansäästö.

keskuudessa. Tällä lähestymistavalla 
saavutetun vuotuisen energiatehokkuuden 
lisäyksen on oltava yhtä suuri kuin 
1 kohdassa vaadittu energiatehokkuuden 
lisäys.

Or. en

Tarkistus 793
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Vaihtoehtona 1 kohdalle jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa muita toimenpiteitä 
energiansäästöjen saavuttamiseksi. Tällä 
lähestymistavalla saavutetun vuotuisen 
energiansäästön on edistettävä vuoden 
2020 lopullisen tavoitteen saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden lähtökohdat ja haasteet ovat erilaiset, niille pitäisi antaa joustovaraa 
kehittää kaikista sopivin toimenpiteiden yhdistelmä, joka on räätälöity paikallisiin oloihin. 

Tarkistus 794
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtona 1 kohdalle jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa muita toimenpiteitä 
energiansäästöjen saavuttamiseksi 
loppukäyttäjien keskuudessa. Tällä 
lähestymistavalla saavutetun vuotuisen 

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

energiansäästön olisi oltava yhtä suuri kuin 
1 kohdassa vaadittu energiansäästö.

Or. de

Tarkistus 795
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 796
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Vaihtoehtona 1 kohdalle jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa vaihtoehtoisia tai täydentäviä
toimenpiteitä energiatehokkuuden 
parantamistoimien käynnistämiseksi 
loppukäyttäjien keskuudessa. Tällä 
lähestymistavalla saavutetun vuotuisen 
energiatehokkuuden parantamistoimien 
avulla saadun energiansäästöpotentiaalin
on oltava yhtä suuri kuin 1 kohdassa 
vaadittu energiansäästö.

Or. en

Tarkistus 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tämän direktiivin 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten 
energiatehokkuussuunnitelmien 
yhteydessä ne vaihtoehtoiset tai 
täydentävät toimenpiteet, jotka ne aikovat 
hyväksyä, mukaan lukien 9 artiklassa 
tarkoitetut seuraamuksia koskevat säännöt, 
ja osoitettava, kuinka niiden avulla 
toteutetaan energiatehokkuustoimet 
vaadittuine ja varmennettuine 
energiansäästöpotentiaaleineen.
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kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. en

Tarkistus 799
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään kahden vuoden kuluessa 
direktiivin julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi ehdottaa 
toimenpiteisiin muutoksia kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomaisen jäsenvaltion on 
otettava tällaiset suositukset tai muutokset 
huomioon.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava enemmän joustoa ja aikaa toteuttaa tällaisia lisätoimia. Lisäksi on 
parempi turvautua kannustimiin kuin sanktioihin.

Tarkistus 800
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen kuin 
komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi ehdottaa 
toimenpiteisiin muutoksia kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta, ja 
jäsenvaltioiden on otettava komission 
ehdotukset huomioon vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä toteuttaessaan. 

Or. ro

Tarkistus 801
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi ehdottaa 
toimenpiteisiin muutoksia kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Komissio pyrkii jäsenvaltioiden kanssa 
sopuun tällaisista muutoksista. 
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uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. de

Perustelu

Direktiivillä on tarkoitus saavuttaa valtion ja hallitusten päämiesten maaliskuussa 2007 
asettama tavoite energiatehokkuuden lisäämisestä 20 prosentilla. Jäsenvaltioille on annettava 
joustovaraa sen suhteen, mitä toimilla ne saavuttavat tavoitteen. Komission ei siksi pitäisi 
voida evätä vaihtoehtoisia toimia kokonaisuudessaan.

Tarkistus 802
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi ehdottaa 
toimenpiteisiin muutoksia kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Jäsenvaltioiden on otettava nämä 
ehdotukset tai muutokset huomioon.

Or. en

Tarkistus 803
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut
toimenpideluonnokset.

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
tehokkuus. Komissio voi ehdottaa 
toimenpiteisiin muutoksia kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta.
Jäsenvaltioiden on otettava nämä 
ehdotukset tai muutokset huomioon.

Or. en

Tarkistus 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi ehdottaa 
toimenpiteisiin muutoksia kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Jäsenvaltioiden on otettava nämä 
ehdotukset tai muutokset huomioon.
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vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. en

Tarkistus 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään kahden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin hyväksymispäivästä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 
9 artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö.

Or. fi

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava riittävästi aikaa vaihtoehtoisten toimenpiteiden luontiin.

Tarkistus 806
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän vaihtoehdon valitsevien
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Jäsenvaltioiden on esiteltävä vaihtoehtoiset 
toimenpiteet, jotka ne aikovat hyväksyä, 
mukaan lukien 9 artiklassa tarkoitetut 
seuraamuksia koskevat säännöt, ja 
osoitettava, kuinka minkäkin yksittäisen 
toimen avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. 

Or. en

Tarkistus 807
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi ehdottaa 
toimenpiteisiin muutoksia kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Jäsenvaltioiden on otettava nämä 
ehdotukset tai muutokset huomioon.
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uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. en

Tarkistus 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 
9 artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja esitettävä, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö.

Or. fr

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus toteuttaa 
vaihtoehtoisia toimenpiteitä, jotka vaativat niiltä vastaavia ponnisteluja, ilman että komissio 
voi vastustaa niitä.

Tarkistus 809
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 9 
artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja osoitettava, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö. Komissio voi evätä 
tällaiset toimenpiteet tai ehdottaa niihin 
muutoksia kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
vaihtoehtoista lähestymistapaa ennen 
kuin komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä ne 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka ne 
aikovat hyväksyä, mukaan lukien 
9 artiklassa tarkoitetut seuraamuksia 
koskevat säännöt, ja esitettävä, kuinka 
niiden avulla saavutetaan vaadittu 
energiansäästö.

Or. en

Tarkistus 810
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia toimenpiteitä voivat olla muun 
muassa seuraavat toimet:
a) energiakatselmusten tuloksiin 
perustuvien kuluttajakohtaisten 
yksilöllisten energiatehokkuustavoitteiden 
asettaminen tämän kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2009/29/EY 
soveltamista,
b) energiapalveluyritysten perustaminen, 
tukeminen ja edistäminen sekä 
jäsenvaltioiden niin päättäessä 
suoritustavoitteiden asettaminen 
energiapalveluyrityksille,
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c) toimet, joilla parannetaan tarjonnan ja 
kysynnän hallintaa,
d) rakennusten, julkiset rakennukset 
mukaan luettuina, energiatehokkuuden 
parantaminen,
e) kampanjat, joilla pyritään muuttamaan 
kuluttajakäyttäytymistä ja kannustamaan 
energian tehokkaampaan käyttöön,
f) energiatehokkuuteen kannustavat 
energian hintarakenteet,
g) asiakkaiden, energiapalveluyritysten, 
rahoitus- ja vakuutuslaitosten ja/tai 
paikallisten instituutioiden vapaaehtoiset 
sopimukset, jotka edistävät yhteistyötä 
energiatehokkuusohjelmissa ja jotka 
vahvistavat energiapalveluiden 
markkinoita kaikkien toimijoiden 
vapaaehtoisen sitoutumisen ansiosta.

Or. en

Tarkistus 811
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot varmistavat, että tällaisia 
toimia seurataan vähintään 
puolivuosittain, ja ne ilmoittavat tämän
direktiivin 19 artiklassa esitettyjen 
raportointivaatimusten mukaisesti 
komissiolle, miten näillä toimilla on 
tarkoitus saavuttaa 1 kohdassa 
määriteltyä tavoitetta vastaavat säästöt.

Or. en

Tarkistus 812
Vicky Ford
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos puolivuosittain tehtävästä 
seurannasta käy ilmi, että tämän artiklan 
mukaisilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä 
selvästi ei saavuteta vaadittuja säästöjä, 
komissio voi ehdottaa uusia toimia, joilla 
jäsenvaltioita autetaan saavuttamaan 
säästöt ja joihin voi tarvittaessa kuulua 
myös edellä 1 kohdassa esitetty 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä. 

Or. en

Tarkistus 813
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Komissio vahvistaa 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä 
18 a artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä liitteessä V b esitettyjen 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti 
yhdenmukaisen menettelyn 
laskentamallin laatimiseksi tässä 
artiklassa tarkoitettujen sellaisten 
energiansäästöjen mittaamista, 
seuraamista ja varmentamista varten, 
jotka on saavutettu kaikilla 
loppukäyttösektoreilla pääasiassa 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden ja ohjelmien avulla. Uusi 
yhdenmukainen alhaalta ylös 
-laskentamalli otetaan ensi kerran 
käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2013.

Or. en
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Tarkistus 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 18 
artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä järjestelmän kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroista tunnustamista varten.
Tällaisen järjestelmän on annettava 
velvoitetuille osapuolille mahdollisuus 
ottaa huomioon jossain jäsenvaltiossa 
saavutetut ja sertifioidut energiansäästöt 
velvoitteissa, joita niillä on jossain 
toisessa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n laajuiset "valkoiset todistukset" johtavat siihen, että energiansäästöt keskittyivät 
joihinkin jäsenvaltioihin, jotka hyötyvät energiatehokkuuden parantumisen mukanaan 
tuomista taloudellisista ja sosiaalisista hyödyistä, jotka eivät ole tasaisesti jakautuneet 
ympäri unionia.

Tarkistus 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 18 
artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä järjestelmän kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroista tunnustamista varten.
Tällaisen järjestelmän on annettava 
velvoitetuille osapuolille mahdollisuus 

Poistetaan.
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ottaa huomioon jossain jäsenvaltiossa 
saavutetut ja sertifioidut energiansäästöt 
velvoitteissa, joita niillä on jossain 
toisessa jäsenvaltiossa.

Or. fi

Perustelu

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

Tarkistus 816
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 18 
artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä järjestelmän kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroista tunnustamista varten.
Tällaisen järjestelmän on annettava 
velvoitetuille osapuolille mahdollisuus 
ottaa huomioon jossain jäsenvaltiossa 
saavutetut ja sertifioidut energiansäästöt 
velvoitteissa, joita niillä on jossain 
toisessa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 817
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 18 Poistetaan.
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artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä järjestelmän kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroista tunnustamista varten.
Tällaisen järjestelmän on annettava 
velvoitetuille osapuolille mahdollisuus 
ottaa huomioon jossain jäsenvaltiossa 
saavutetut ja sertifioidut energiansäästöt 
velvoitteissa, joita niillä on jossain 
toisessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 818
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 18 
artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä järjestelmän kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroista tunnustamista varten.
Tällaisen järjestelmän on annettava 
velvoitetuille osapuolille mahdollisuus 
ottaa huomioon jossain jäsenvaltiossa 
saavutetut ja sertifioidut energiansäästöt 
velvoitteissa, joita niillä on jossain 
toisessa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 18 
artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä järjestelmän kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroista tunnustamista varten.
Tällaisen järjestelmän on annettava 
velvoitetuille osapuolille mahdollisuus 
ottaa huomioon jossain jäsenvaltiossa 
saavutetut ja sertifioidut energiansäästöt 
velvoitteissa, joita niillä on jossain 
toisessa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 820
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 18 
artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä järjestelmän kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroista tunnustamista varten.
Tällaisen järjestelmän on annettava 
velvoitetuille osapuolille mahdollisuus 
ottaa huomioon jossain jäsenvaltiossa 
saavutetut ja sertifioidut energiansäästöt 
velvoitteissa, joita niillä on jossain 
toisessa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 821
Angelika Niebler
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 18 
artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä järjestelmän kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroista tunnustamista varten.
Tällaisen järjestelmän on annettava 
velvoitetuille osapuolille mahdollisuus 
ottaa huomioon jossain jäsenvaltiossa 
saavutetut ja sertifioidut energiansäästöt 
velvoitteissa, joita niillä on jossain 
toisessa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä kohta antaisi komissiolle mahdollisuuden ottaa käyttöön energiatehokkuustodistukset, 
joista jäsenvaltiot voivat käydä kauppaa keskenään kaikkialla EU:ssa. Tämä ei ole 
kuitenkaan mikään tekninen yksityiskohta, josta komissio voi säätää delegoitujen säädösten 
avulla, vaan parlamentin ja neuvoston on päätettävä asiasta tavanomaisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.

Tarkistus 822
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 18 
artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä järjestelmän kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroista tunnustamista varten.
Tällaisen järjestelmän on annettava 
velvoitetuille osapuolille mahdollisuus 
ottaa huomioon jossain jäsenvaltiossa 
saavutetut ja sertifioidut energiansäästöt 

Poistetaan.
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velvoitteissa, joita niillä on jossain 
toisessa jäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 18 
artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä järjestelmän kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroista tunnustamista varten.
Tällaisen järjestelmän on annettava 
velvoitetuille osapuolille mahdollisuus 
ottaa huomioon jossain jäsenvaltiossa 
saavutetut ja sertifioidut energiansäästöt
velvoitteissa, joita niillä on jossain toisessa 
jäsenvaltiossa.

10. Komissio vahvistaa tarvittaessa 18 
artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä järjestelmän kansallisilla 
energiatehokkuutta edistävillä 
tukijärjestelmillä saavutettujen 
energiansäästöjen vastavuoroista 
tunnustamista varten. Tällaisen 
järjestelmän on annettava velvoitetuille 
osapuolille mahdollisuus ottaa huomioon 
jossain jäsenvaltiossa saavutetut ja 
sertifioidut energiatehokkuutta edistävät 
toimet velvoitteissa, joita niillä on jossain 
toisessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 824
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat turvautua asiakkaiden, 
energiapalveluyritysten ja paikallisten 
elinten vapaaehtoisiin sopimuksiin 
yhteistyön edistämiseksi 
energiatehokkuusohjelmissa ja 
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energiapalveluiden markkinoiden 
vahvistamiseksi kaikkien toimijoiden 
vapaaehtoisen sitoutumisen ansiosta.

Or. en

Perustelu

Velvoitejärjestelmien lisäksi olisi tunnustettava menestyksekkäät vaihtoehtoiset tai 
täydentävät välineet, jotka on jo otettu käyttöön tai joita on tarkoitus kehittää. 

Tarkistus 825
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Jäsenvaltiot edistävät asiakkaiden, 
energiapalveluyritysten, rahoitus- ja 
vakuutuslaitosten sekä paikallisten elinten 
vapaaehtoisia sopimuksia yhteistyön 
edistämiseksi energiatehokkuusohjelmissa 
ja energiapalveluiden markkinoiden 
vahvistamiseksi kaikkien toimijoiden 
vapaaehtoisen sitoutumisen ansiosta.

Or. en

Perustelu

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

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

Tarkistus 826
Britta Thomsen
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Komissio pyrkii muun muassa 
sisällyttämällä työmarkkinaosapuolten 
koulutusohjelmiin energiatehokkuutta 
käsittelevän osion sekä rahoittamalla 
näitä koulutusohjelmia asianmukaisesti 
osaltaan varmistamaan, että 
työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun 
osallistuvien Euroopan tason elinten 
(eurooppalaiset yritysneuvostot, 
työmarkkinaosapuolten alakohtaisen 
vuoropuhelun komiteat, työllisyys- ja 
ammattitaitokysymyksiä käsittelevät 
eurooppalaiset yritysneuvostot) toimivalta 
ulotetaan energiatehokkuusasioihin.

Or. en

Perustelu

European works’ councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works’ Councils is
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.”
(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

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

Tarkistus 827
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
ottamaan huomioon koko 
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energiantuotannon arvonmuodostusketju 
energian jakelusta energian käyttöön, kun 
ne kannustavat energiayhtiöitä 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. de

Tarkistus 828
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b. Jäsenvaltiot luovat 
energiatehokkuusaloitteiden ja -ohjelmien 
täytäntöönpanoa edistävät sääntely- ja 
verotuspuitteet. 

Or. en

Perustelu

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

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

Tarkistus 829
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kustannustehokkaita energiakatselmuksia, 
joita suorittavat riippumattomasti pätevät 
tai akkreditoidut asiantuntijat. 
Energiakatselmuksia voivat suorittaa 
yrityksen omat asiantuntijat, kuitenkin 
sillä edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena 
olevan toiminnan kanssa ja että 
jäsenvaltio on perustanut järjestelmän, 
jolla varmistetaan ja tarkastetaan 
katselmusten laatu ja määrätään 
tarvittaessa seuraamuksia. Jäsenvaltiot 
tukevat koulutusohjelmia, jotka antavat 
energiatarkastajan pätevyyden.

Or. fr

Perustelu

Kuten direktiiviehdotuksen johdanto-osan 20 kappaleessa esitetään, sellaisten isojen 
yritysten, joille on karttunut todellista asiantuntijuutta energiatarkastuksen alalla, olisi 
voitava käyttää katselmuksen tekemiseen päteviä tai akkreditoituja yrityksen omia 
asiantuntijoita, jotka eivät ole suoraan tekemisissä katselmuksen kohteena olevan toiminnan 
kanssa.

Tarkistus 830
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, 
joita suorittavat riippumattomasti pätevät 
tai akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
investointitason katselmuksia, jotta 
voidaan arvioida teollisuuslaitosten, 
teollisten prosessien ja rakennusten 
energiatehokkuutta ja varmistaa se. Nämä 
katselmukset mukautetaan taloudellisesti 
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ja teknisesti kuhunkin 
teollisuuslaitokseen tai -rakennukseen sen 
mukaan, miten monimutkainen 
katselmuksen kohteena oleva laitos, 
prosessi tai rakennus on, ja niitä 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat, myös yrityksen 
omat asiantuntijat.

Or. en

Perustelu

Näin taataan se, että energiakatselmukset ovat tarpeeksi laadukkaita ja mukautettuja 
katselmuksen kohteena olevien yritysten tai rakennusten taloudellisiin tarpeisiin ja 
mahdollisuuksiin. Samalla taataan myös, että energiakatselmukset ovat kustannustehokkaita 
ja oikein suhteutettuja energiatehokkuustavoitteisiin.

Tarkistus 831
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia,
joita suorittavat riippumattomasti pätevät 
tai akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
investointitason katselmuksia, jotta 
voidaan arvioida teollisuuslaitosten, 
teollisten prosessien ja rakennusten 
energiatehokkuutta ja varmistaa se. Nämä 
katselmukset mukautetaan taloudellisesti 
ja teknisesti kuhunkin 
teollisuuslaitokseen tai -rakennukseen sen 
mukaan, miten monimutkainen 
katselmuksen kohteena oleva laitos, 
prosessi tai rakennus on, ja niitä 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Or. en
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Tarkistus 832
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat pätevät tai akkreditoidut 
asiantuntijat ammattimaisella tavalla.
Keneltäkään markkinatoimijalta ei saisi 
evätä mahdollisuutta tarjota 
energiapalveluja. Korkeatasoiset 
koulutus- ja jatkokoulutusmenetelmät 
olisi säilytettävä. 

Or. de

Perustelu

Energiapalvelumarkkinoiden olisi oltava avoimet kaikille markkinatoimijoille, myös 
paikallisten energiayhtiöiden työntekijöille. 

Tarkistus 833
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.
Energiakatselmuksia voivat suorittaa 
yrityksen omat asiantuntijat, kuitenkin 
sillä edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena 
olevan toiminnan kanssa.
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Or. de

Perustelu

Yrityksissä on usein asiantuntijuutta, jota voi hyödyntää.

Tarkistus 834
Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat objektiivisesti ja
riippumattomasti pätevät tai akkreditoidut 
asiantuntijat. Jäsenvaltioiden on 
kehitettävä ammatillisia kursseja 
tällaisten asiantuntijoiden 
kouluttamiseksi.

Or. it

Tarkistus 835
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Jos yrityksille asetettuja lakisääteisiä 
päästöjen raportoimista ja valvomista 
koskevia vaatimuksia ei jo sovelleta,
jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kustannustehokkaita energiakatselmuksia, 
joita suorittavat riippumattomasti pätevät 
tai akkreditoidut asiantuntijat.

Or. en
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Tarkistus 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
energiakatselmuksia, joita valtuutetut 
asiantuntijat suorittavat riippumattomasti. 

Or. en

Tarkistus 837
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai
akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien käyttäjien saatavilla on 
korkealaatuisia energiakatselmuksia, jotka 
ovat kustannustehokkaita ja 
kohtuuhintaisia ja joita suorittavat 
riippumattomasti liitteessä XV a 
määritellyt pätevät ja/tai akkreditoidut 
asiantuntijat.

Or. en

Perustelu

Ilmaus "pätevä" on yksin liian epämääräinen, ja sen voi tulkita liian monella eri tavalla. 
Akkreditoidut asiantuntijat voivat taata laadun, jos asiantuntijoiden akkreditointia säädellään 
asianmukaisilla kriteereillä. Tällaiset kriteerit on määriteltävä direktiivin liitteessä, joka olisi 
laadittava samaan tapaan kuin uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY liite.
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Tarkistus 838
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia ja kustannustehokkaita
energiakatselmuksia, joita pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat suorittavat
objektiivisesti.

Or. en

Perustelu

Ilmaus "objektiivinen" on yksiselitteinen, kun taas "riippumattomasti" voidaan tulkita eri 
tavalla eri jäsenvaltioissa. Energiapalvelumarkkinoiden olisi oltava avoin kaikille 
markkinatoimijoille. 

Tarkistus 839
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
tehokkaita, kustannustehokkaita ja
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Or. ro
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Tarkistus 840
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla ja 
käytettävissä on kohtuuhintaisia 
energiakatselmuksia, joita suorittavat 
riippumattomasti pätevät tai akkreditoidut 
asiantuntijat.

Or. ro

Tarkistus 841
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat pätevät tai akkreditoidut 
asiantuntijat ammattimaisella tavalla.

Or. de

Tarkistus 842
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
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suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

pätevät tai akkreditoidut yrityksen omat
asiantuntijat suorittavat objektiivisesti.

Or. de

Tarkistus 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
suorittavat riippumattomasti pätevät tai 
akkreditoidut asiantuntijat.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on 
kohtuuhintaisia energiakatselmuksia, joita 
sertifioidut tai akkreditoidut asiantuntijat 
suorittavat riippumattomasti.

Or. en

Tarkistus 844
Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että 
energiakatselmuksilla ja 
energianhallintajärjestelmillä kyetään 
pitkällä aikavälillä tunnistamaan tämän 
artiklan mukaisesti velvoitettujen tai 
kohteena olevien yritysten ja 
kotitalouksien potentiaaliset 
energiansäästöt sekä mahdollistamaan ja 
varmistamaan nämä säästöt, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä V a esitetyt 
vähimmäisvaatimukset sisältyvät näihin 
katselmuksiin ja järjestelmiin ja että 
niissä noudatetaan näitä vaatimuksia. 
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Or. en

Tarkistus 845
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Katselmuksia voivat suorittaa yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä ja 
akkreditoituja ja että jäsenvaltio on 
perustanut järjestelmän, jolla 
varmistetaan ja tarkastetaan katselmusten 
laatu ja määrätään tarvittaessa 
seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 846
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot varmistavat, että 
energiatarkastajien pätevöittämiseksi on 
saatavilla koulutusohjelmia.

Or. en

Tarkistus 847
Francisco Sosa Wagner

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

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia.

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia.
Energiakatselmuksista saatujen hyvin 
kustannustehokkaiden suositusten 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
tällaisiin ohjelmiin on sisällyttävä 
kannustin- ja rahoitusjärjestelmiä, jotka 
ovat sovellettavien valtiontukisääntöjen 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Pk-yritykset tarvitsevat tukea katselmusten suositusten täytäntöönpanon kustannusten 
kattamiseksi, mikä on ensiarvoisen tärkeää tehokkaan ja vaikuttavan, katselmuksiin 
perustuvan energiansäästöpolitiikan kannalta.

Tarkistus 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia.

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia. Jäsenvaltiot voivat 
muun muassa ottaa käyttöön kannustimia 
ja rahoitustukea, kuten verohelpotuksia ja 
erilaisia tukia sen varmistamiseksi, että 
energiakatselmuksista saadut 
kustannustehokkaat suositukset pannaan 
täytäntöön kohtuullisessa ajassa.

Or. en
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Tarkistus 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia.

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia. Energiakatselmusten 
avulla kartoitetaan lyhyen, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin mahdollisuuksia 
kustannustehokkaaseen energiansäästöön 
ja määritetään säästön suuruus.

Or. en

Tarkistus 850
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia.

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia. Komissio auttaa 
jäsenvaltioita tukemalla hyvien 
käytäntöjen vaihtoa.

Or. en

Tarkistus 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia.

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia ja joilla edistetään 
energiatehokkuussopimusten tekemistä.

Or. en

Tarkistus 852
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia.

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia sekä panemaan 
täytäntöön katselmusten tulokset.

Or. en

Tarkistus 853
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia, 
joilla kotitalouksia ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kannustetaan teettämään 
energiakatselmuksia.

Jäsenvaltioiden on kehitettävä 
rahoitusohjelmia ja myönnettävä 
verohelpotuksia, joilla kotitalouksia ja 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä kannustetaan 
teettämään energiakatselmuksia.

Or. ro
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Tarkistus 854
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kehitettävä 
kannustimia ja rahoitusjärjestelmiä, jotta 
varmistetaan, että pienet ja keskisuuret 
yritykset sekä kotitaloudet voivat kattaa 
täysin tai osittain energiakatselmuksen 
kustannukset sekä katselmuksista 
saatujen erittäin kustannustehokkaiden 
suositusten täytäntöönpanosta aiheutuvat 
kustannukset, siinä tapauksessa, että 
ehdotetut toimet toteutetaan.

Or. en

Tarkistus 855
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot varmistavat, että päteviä 
ja/tai valtuutettuja asiantuntijoita on 
riittävästi saatavilla.

Or. ro

Tarkistus 856
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava pienten ja Jäsenvaltioiden on saatettava pienten ja 
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keskisuurten yritysten tietoon konkreettisia 
esimerkkejä siitä, kuinka 
energianhallintajärjestelmät voivat edistää 
niiden liiketoimintaa.

keskisuurten yritysten tietoon konkreettisia 
esimerkkejä siitä, kuinka 
energianhallintajärjestelmät voivat edistää 
niiden liiketoimintaa. Jäsenvaltioiden on 
tässä tehtävä yhteistyötä pieniä yrityksiä 
edustavien välittäjäorganisaatioiden 
kanssa.

Or. fr

Perustelu

Pieniä yrityksiä edustavien välittäjäorganisaatioiden kautta jäsennellysti tarjottu yksilöllinen 
tuki on ensiarvoisen tärkeää, kun pyritään helpottamaan energiansäästöpolitiikan 
soveltamista pienissä yrityksissä ja mikroyrityksissä.

Tarkistus 857
Fiorello Provera

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

Komission teksti Tarkistus

Vapaaehtoisten sopimusten puitteissa 
tehdyistä katselmuksista lähtöisin olevia 
investointeja tai investointisuunnitelmia 
tuetaan tilapäisillä kannustimilla tai 
erityisellä rahoituskohtelulla, johon 
kuuluu muun muassa työvoimapolitiikkaa 
tukevia verohelpotuksia.

Or. en

Perustelu

Tehokkuuden parantamiseksi tehtyjä investointeja olisi tuettava, jotta asianomaiset voivat 
sitoutua täysin hankkeeseen tai hankkeisiin, joista he ovat kiinnostuneita. Olisi panostettava 
etenkin taloudellisiin kannustimiin ja edulliseen verotuskohteluun, jotta eri toimijat saadaan 
sitoutuneiksi ja luottavaiseksi sen suhteen, että heidän tekemänsä investoinnit ovat 
kannattavia ja maksavat itsensä takaisin.
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Tarkistus 858
Mario Pirillo

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ottavat käyttöön taloudellisia 
tai verokannustimia pk-yrityksille 
energiakatselmuksen toteuttamisesta 
aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi 
täysin tai osittain, samoin kuin 
kannustimia, joiden avulla 
kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen 
allekirjoittaneet kunnat voivat toteuttaa 
kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelman mukaiset toimet 
energiatehokkuuden parantamiseksi.

Or. it

Tarkistus 859
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomia yrityksiä tekemään
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat 
ottaa käyttöön kannustimia säännöllisten 
energiakatselmusten tekemiseksi, 
esimerkiksi niin, että 
energiakatselmuksista ja/tai 
energianhallintajärjestelmistä voidaan 
sopia yritysten tai yritysten 
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yhteenliittymien kanssa tehtävissä 
sopimuksissa direktiivin 2003/96/EY 
17 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.
Energiakatselmuksia voivat suorittaa 
yrityksen omat asiantuntijat, kuitenkin 
sillä edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena 
olevan toiminnan kanssa ja että 
jäsenvaltio on perustanut järjestelmän, 
jolla varmistetaan ja tarkastetaan 
katselmusten laatu ja määrätään 
tarvittaessa seuraamuksia.

Or. de

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa yritysten tai yritysten yhteenliittymien kanssa tehtävät vapaaehtoiset 
sopimukset yhdessä kansallisten kannustinjärjestelmien kanssa ovat – silloin, kun niihin liittyy 
tiukat valvontajärjestelyt – osoittautuneet äärimmäisen tehokkaiksi keinoiksi saavuttaa 
ilmasto- ja ympäristönsuojelutavoitteet ja parantaa energiatehokkuutta. Koska 7 artiklassa 
esitetään energiakatselmuksen toteuttamiseksi sallittuja menettelyjä, sen olisi heijastettava 
suoraan johdanto-osan 20 kappaleen sanamuotoa.

Tarkistus 860
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomia yrityksiä tekemään
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden suorittama 
energiakatselmus, ja uusimaan se 
vähintään viiden vuoden välein.

Or. de
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Perustelu

Jos katselmusten tekijöiden merkittävimmät suositukset on jo pantu täytäntöön kolmen vuoden 
päästä, voisi olla kannattavaa, että uusi tarkastus tehdään lyhyemmällä aikavälillä. Tässä 
tarvitaan joustavuutta.

Tarkistus 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta ja viiden
vuoden välein edellisestä 
energiakatselmuksesta. Jäsenvaltiot 
sallivat, että sellaiset yritykset, jotka ovat 
panneet täytäntöön viimeisimmän 
energiakatselmuksensa suositukset, 
toteuttavat uuden energiakatselmuksen 
kymmenen vuoden sisällä.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 1 kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään pätevien tai akkreditoitujen asiantuntijoiden 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla tavalla suorittama energiakatselmus viimeistään 
kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta ja viiden vuoden välein edellisestä 
energiakatselmuksesta. Jäsenvaltioiden olisi sallittava, että sellaiset yritykset, jotka ovat 
panneet täytäntöön viimeisimmän energiakatselmuksensa suositukset, toteuttavat uuden 
energiakatselmuksen kymmenen vuoden sisällä.
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Tarkistus 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A.
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta
2015 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.
Katselmuksia voivat suorittaa yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä ja 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena 
olevan toiminnan kanssa ja että 
jäsenvaltio on perustanut järjestelmän, 
jolla varmistetaan ja tarkastetaan 
katselmusten laatu.

Or. en

Tarkistus 863
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden, jotka voivat olla myös 
yrityksen omia asiantuntijoita,
objektiivisella ja kustannustehokkaalla 
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2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

tavalla suorittama energiakatselmus 
30 päivään kesäkuuta 2014 mennessä ja 
viiden vuoden välein edellisestä 
energiakatselmuksesta.

Ketään markkinatoimijaa ei saisi sulkea 
energiapalvelujen 
tarjoamismahdollisuuden ulkopuolelle.
Jäsenvaltiot varmistavat, että 
energiakatselmuksista saatuja tietoja 
käsitellään luottamuksellisesti.

Or. en

Perustelu

Ilmaus "objektiivinen" on yksiselitteinen, kun taas "riippumattomasti" voidaan tulkita eri 
tavalla eri jäsenvaltioissa. Energiapalvelumarkkinoiden olisi oltava avoin kaikille 
markkinatoimijoille. Tarkistuksella selvennetään sitä seikkaa, että johdanto-osan 
20 kappaleessa esitetyt yrityksen omien asiantuntijoiden suorittamat katselmukset täyttävät 
objektiivisuuden vaatimukset. Koska direktiivi ei lakkaa olemasta voimassa vuonna 2020, 
energiakatselmusten toteuttamiseen olisi harkittava pidempää aikaväliä.

Tarkistus 864
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava
1 kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomia yrityksiä teettämään 
säännöllisesti pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden, jotka voivat olla myös 
yritysten omia asiantuntijoita,
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla suorittamia energiakatselmuksia. 

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat 
sisällyttää energiakatselmukset osaksi 
jäsenvaltioiden valvomia vapaaehtoisia 
pitkän aikavälin 
energiatehokkuussopimuksia. 
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Or. en

Perustelu

On hyväksyttävä mahdollisuus teettää energiakatselmuksia yrityksen omilla asiantuntijoilla, 
kuten johdanto-osan 20 kappaleessa mainitaan. Yrityksen omat säännölliset 
katselmusohjelmat olisi hyväksyttävä esimerkiksi pitkäaikaisten vapaaehtoisten sopimusten 
yhteydessä.

Tarkistus 865
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomia yrityksiä teettämään 
säännöllisesti pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittamia 
energiakatselmuksia. 

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat 
sisällyttää energiakatselmukset osaksi 
sidosryhmien järjestöjen ja nimetyn 
elimen välisiä laajempia vapaaehtoisia 
energiatehokkuussopimuksia, joita 
asianomainen jäsenvaltio tai komissio 
valvoo. 

Or. en

Perustelu

Olisi edistettävä energiakatselmuksien tekemistä vapaaehtoisesti ja säilytettävä jäsenvaltioille 
annettu joustovara siinä, miten ne haluavat laatia kansalliset energiatehokkuutta koskevat 
kannustinjärjestelmänsä, jotka perustuvat vapaaehtoisiin ja pitkäaikaisiin sopimuksiin 
yksityisen yrityssektorin / teollisuusalan kanssa. Tällaiset vapaaehtoiset sopimukset ovat 
osoittautuneet erittäin onnistuneiksi, ja ne tuovat oman panoksensa energiatehokkuuden 
parantamiseen ja ilmastonsuojeluun monissa jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 866
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomia yrityksiä teettämään 
säännöllisesti pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittamia 
energiakatselmuksia. 

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat 
sisällyttää energiakatselmukset osaksi 
sidosryhmien järjestöjen ja nimetyn 
elimen välisiä laajempia vapaaehtoisia 
energiatehokkuussopimuksia, joita 
asianomainen jäsenvaltio tai komissio 
valvoo. 

Or. en

Tarkistus 867
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla tavalla 
suorittama kohtuuhintainen 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä.
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Or. ro

Tarkistus 868
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomia yrityksiä teettämään
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden, jotka voivat olla myös 
yrityksen omia asiantuntijoita,
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla suorittamia energiakatselmuksia 30 
päivään kesäkuuta 2014 mennessä ja 
seitsemän vuoden välein edellisestä 
energiakatselmuksesta, paitsi jos yrityksen 
koko toiminnassa tai osassa sen toimintaa 
on tapahtunut huomattava muutos.

Or. en

Tarkistus 869
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta ja viiden
vuoden välein edellisestä 
energiakatselmuksesta.
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Or. de

Tarkistus 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta ja 
vähintään viiden vuoden välein edellisestä 
energiakatselmuksesta.

Or. pl

Tarkistus 871
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus viimeistään kahden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta ja vähintään viiden 
vuoden välein edellisestä 
energiakatselmuksesta.

Or. en
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Tarkistus 872
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
XV a liitteessä määriteltyjen pätevien 
ja/tai akkreditoitujen asiantuntijoiden 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla suorittama energiakatselmus 
30 päivään kesäkuuta 2013 mennessä ja 
kolmen vuoden välein edellisestä 
energiakatselmuksesta.

Or. en

Perustelu

Ilmaus "pätevä" on yksin liian epämääräinen, ja sen voi tulkita liian monella eri tavalla. 
Pätevät ja/tai akkreditoidut asiantuntijat voivat taata laadun, jos asiantuntijoiden 
akkreditointia säädellään asianmukaisilla kriteereillä. Tällaiset kriteerit on määriteltävä 
direktiivin liitteessä, joka olisi laadittava samaan tapaan kuin uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY liite. Teollisuus on 
otettava tiiviimmin mukaan: ensimmäisten energiakatselmusten määräpäivä olisi siirrettävä 
vuoteen 2014.

Tarkistus 873
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
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kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja viiden vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

Or. en

Tarkistus 874
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta
2015 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

Or. en

Tarkistus 875
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden ammattimaisella ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.
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Or. de

Tarkistus 876
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien tai akkreditoitujen 
asiantuntijoiden riippumattomalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla suorittama 
energiakatselmus 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä ja kolmen vuoden välein 
edellisestä energiakatselmuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan 
kuulumattomissa yrityksissä teetetään 
pätevien ja akkreditoitujen asiantuntijoiden 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla suorittama energiakatselmus 30 
päivään kesäkuuta 2014 mennessä ja 
kolmen vuoden välein edellisestä 
energiakatselmuksesta.

Or. en

Tarkistus 877
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat 
sisällyttää energiakatselmukset osaksi 
sidosryhmien järjestöjen ja nimetyn 
elimen välisiä laajempia vapaaehtoisia 
energiatehokkuussopimuksia, joita 
asianomainen jäsenvaltio valvoo. 

Or. en
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Tarkistus 878
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alle 2 000 megawattituntia vuodessa 
energiaa kuluttavien toimistojen tai 
yritystilojen energiakatselmukset ovat 
vapaaehtoisia. 

Or. en

Tarkistus 879
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio varmistaa 30 päivään 
kesäkuuta 2014 mennessä, että 
elementtejä muista tarkastusjärjestelmistä 
tai kestävyyttä koskevista 
raportointijärjestelmistä voidaan 
sisällyttää pakollisiin 
energiakatselmuksiin, jos ne täyttävät 
katselmusten kriteerit. 

Or. de

Perustelu

Nykyistä paremman energiatehokkuuden varmistamiseksi energiankulutusta on valvottava, ja 
se on optimoitava. Siksi kattava ja kestävä lähestymistapa on olennainen.
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Tarkistus 880
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot varmistavat, että yrityksiä 
tuetaan kannustimilla, jotta 
energiakatselmuksista saadut suositukset 
voidaan rahoittaa.

Or. en

Perustelu

Yritykset tarvitsevat tukea energiakatselmusten sekä niiden johdosta tehtyjen investointien 
kustannusten kattamiseen.

Tarkistus 881
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Energiakatselmus on voimassa 
enintään kymmenen vuotta.

Or. ro

Tarkistus 882
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 

Poistetaan.
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toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten 
sopimusten nojalla, joita asianomainen 
jäsenvaltio tai komissio valvoo, on 
katsottava täyttävän 2 kohdassa esitetyt 
vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 7 artiklan 2 kohtaan tehtyjen tarkistusten vuoksi kohta ei ole enää 
tarpeen. 

Tarkistus 883
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten 
sopimusten nojalla, joita asianomainen 
jäsenvaltio tai komissio valvoo, on 
katsottava täyttävän 2 kohdassa esitetyt 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 7 artiklan 2 kohtaan tehtyjen muutosten vuoksi 7 artiklan 3 kohta ei ole 
enää tarpeen. 



AM\883622FI.doc 77/107 PE475.954v01-00

FI

Tarkistus 884
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten 
sopimusten nojalla, joita asianomainen 
jäsenvaltio tai komissio valvoo, on 
katsottava täyttävän 2 kohdassa esitetyt 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 7 artiklan 2 kohtaan tehtyjen muutosten vuoksi 7 artiklan 3 kohta ei ole 
enää tarpeen. 

Tarkistus 885
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.
Riippumattomuusvaatimus sallii sen, että 
katselmuksia suorittavat yrityksen omat 
asiantuntijat, kuitenkin sillä 
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edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena 
olevan toiminnan kanssa ja että 
jäsenvaltio on perustanut järjestelmän, 
jolla varmistetaan ja tarkastetaan 
katselmusten laatu.

Or. en

Tarkistus 886
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

3. Objektiivisella tavalla suoritetut 
energiakatselmukset, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, voivat olla osa 
jäsenvaltioiden kannustinjärjestelmää.

Or. de

Tarkistus 887
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 

3. Objektiivisella tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
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nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset. 
Keneltäkään markkinatoimijalta ei saa 
evätä mahdollisuutta tarjota 
energiapalveluja.

Or. en

Perustelu

Ilmaus "objektiivinen" on yksiselitteinen, kun taas "riippumattomasti" voidaan tulkita eri 
tavalla eri jäsenvaltioissa. Energiapalvelumarkkinoiden olisi oltava avoin kaikille 
markkinatoimijoille. 

Tarkistus 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset. Tämän 
vuoksi energiakatselmusten on oltava 
viimeisimpien kansainvälisten 
tunnustettujen standardien mukaisia.

Or. en



PE475.954v01-00 80/107 AM\883622FI.doc

FI

Tarkistus 889
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

3. Riippumattomalla tavalla ja erityisten 
yhteisten yhdenmukaistettujen
eurooppalaisten standardien mukaisesti 
suoritettujen energiakatselmusten, jotka 
kuuluvat energianhallintajärjestelmiin tai 
jotka on toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 890
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

3. Riippumattomalla tavalla ja 
yhdenmukaisten eurooppalaisten 
standardien pohjalta suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 891
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

3. Yhdenmukaisiin eurooppalaisiin 
standardeihin perustuvien, 
riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

Or. ro

Tarkistus 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat EN
ISO 50001 -standardin mukaisen 
kaltaisiin energianhallintajärjestelmiin tai 
jotka on toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 893
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio 
valvoo, on katsottava täyttävän 2 kohdassa 
esitetyt vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 894
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattomalla tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

3. Ammattimaisella tavalla suoritettujen 
energiakatselmusten, jotka kuuluvat 
energianhallintajärjestelmiin tai jotka on 
toteutettu sellaisten sidosryhmien 
järjestöjen ja jäsenvaltion nimittämän 
elimen välisten vapaaehtoisten sopimusten 
nojalla, joita asianomainen jäsenvaltio tai 
komissio valvoo, on katsottava täyttävän 2 
kohdassa esitetyt vaatimukset.

Or. de
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Tarkistus 895
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yritysten omien asiantuntijoiden 
suorittamien energiakatselmusten osalta 
toimivaltaiset viranomaiset tai elimet, 
joille toimivaltaiset viranomaiset ovat 
siirtäneet vastuun riippumattoman 
valvontajärjestelmän toteuttamisesta, 
ottavat vuosittain tarkastettavaksi 
satunnaisotannalla vähintään 
tilastollisesti merkittävän 
prosenttiosuuden kaikista 2 kohdassa 
tarkoitetuista energiakatselmuksista ja 
niiden kohteista. 

Or. en

Tarkistus 896
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Energiakatselmukset voivat olla erillisiä 
tai osa laajempaa ympäristöauditointia.

4. Yrityksen omat asiantuntijat voivat 
suorittaa energiakatselmuksia edellyttäen, 
että he ovat päteviä tai akkreditoituja. 
Jäsenvaltioiden on luotava oikeanlaiset 
puitteet sen varmistamiseksi, että 
markkinoilla on saatavilla riittävästi 
akkreditoituja ja päteviä asiantuntijoita.
Energiakatselmukset voivat olla erillisiä tai 
osa laajempaa ympäristöauditointia.

Or. en
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Perustelu

Mahdollisuus, että energiakatselmus voidaan teettää yrityksen omilla asiantuntijoilla 
johdanto-osan 20 kappaleen mukaisesti, on osa 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
riippumattomalla tavalla suoritetun energiakatselmuksen määritelmää, minkä vuoksi se olisi 
sisällytettävä 7 artiklaan. Ei ole syytä olettaa, että yrityksen omien asiantuntijoiden ottaminen 
mukaan tarkastettavaan toimintaan johtaisi välttämättä eturistiriitaan. Luotettavien tietojen 
saaminen yrityksen energiankulutuksesta on sen omien etujen mukaista. Asiantuntijoiden 
pitäisi olla riittävän päteviä tekemään energiakatselmuksia, mikä on ensiarvoisen tärkeää.

Tarkistus 897
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Energiakatselmukset voivat olla erillisiä 
tai osa laajempaa ympäristöauditointia.

4. Energiakatselmukset voivat olla erillisiä 
tai osa laajempaa ympäristöauditointia. 
Vähimmäisvaatimuksena on, että 
katselmuksiin on sisällyttävä 
terveysvaikutusten arviointi.

Or. en

Tarkistus 898
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot käyttävät investointitason 
katselmuksia rakennusten 
energiatehokkuustodistusten laadun 
arvioimiseksi ja varmistamiseksi, jota 
direktiivissä 2010/31/EU edellytetään. 
Komissio antaa jäsenvaltioille ohjeita, 
joiden avulla ne voivat varmistaa 
energiatehokkuustodistustensa sekä 
näiden todistusten mukaisten suositusten 
vuoksi tehtyjen energiatehokkuutta 
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parantavien toimien laadun.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että rakennusten energiatehokkuustodistukset täydentävät yrityksissä 
tehtäviä energiakatselmuksia ja että ne ovat avoimia ja korkealaatuisia välineitä, joiden 
avulla kotitalouksien energiasäästöt saadaan paremmin näkyviin. Monissa EU:n 
jäsenvaltioissa energiatehokkuustodistukset ovat riittämättömiä, mistä on dokumentoitua 
näyttöä. Tämä on rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU yksi 
suurimmista puutteista, ja tarkistus voisi auttaa osaltaan korjaamaan sitä.

Tarkistus 899
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot käyttävät investointitason 
katselmuksia rakennusten 
energiatehokkuustodistusten laadun 
arvioimiseksi ja varmistamiseksi 
direktiivin 2010/31/EU mukaisesti. 
Komissio antaa jäsenvaltioille ohjeita, 
joiden avulla ne voivat varmistaa 
energiatehokkuustodistustensa sekä 
näiden todistusten mukaisten suositusten 
tuloksena tehtyjen energiatehokkuutta 
parantavien toimien laadun.

Or. en

Tarkistus 900
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän artiklan perusteella toteutetut 
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energiakatselmukset ja 
energianhallintajärjestelmät eivät estä 
käyttämästä samoja tai vastaavia 
toimenpiteitä perusteena nykyisille tai 
tuleville kannustimille ja 
tukijärjestelmille, esimerkiksi 
verohelpotuksille. Tämän alan EU:n 
valtiontuen suuntaviivoja ja EU:n 
energiaverotusdirektiiviä on tarvittaessa 
mukautettava vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot kannustavat teollisuutta 
ja erityisesti pk-yrityksiä muun muassa 
kansallisten energiatehokkuusrahastojen 
avulla käyttämään energiapalveluita 
teollisuusprosessien ja kaupallisten 
laitosten optimoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 902
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kuluttajille on saatavilla 
energiakatselmustaan koskevaa 
riippumatonta neuvontaa, jotta 
varmistetaan turhan työn tekeminen tai 
rahoituksen väärinkäyttö.
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Or. en

Tarkistus 903
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Energiakatselmusten tulokset olisi 
julkistettava avoimesti ja helposti 
hyödynnettävällä tavalla.

Or. en

Perustelu

Katselmusten tulosten julistaminen luo paineita yrityksille toimia tulosten mukaisesti ja näin 
vältetään se, että yritykset voivat jättää energiakatselmusten tulokset huomiotta. Lisäksi 
julkaisemisen ansiosta muut yritykset saavat tietoa energiakatselmusten mahdollisista 
hyödyistä.

Tarkistus 904
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Energianhallintajärjestelmien 
täytäntöönpanon kannustamiseksi 
1 kohdan toisen alakohdan 
soveltamisalaan kuulumattomiin 
yrityksiin ei sovelleta pakollisia 
energiakatselmuksia silloin, kun ne ovat 
todistaneet noudattavansa EN 16001 / 
ISO 50001 -standardien kaltaisia 
tunnustettuja 
energianhallintajärjestelmästandardeja. 

Or. en
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Perustelu

Tärkeintä ei ole energiakatselmuksen toteuttaminen, vaan se, mitä siinä kartoitettujen toimien 
avulla toteutetaan. Toisin sanoen kartoitettujen toimien toteuttaminen on se keskeinen asia. 
Joustavuuden ja energianhallintajärjestelmien täytäntöönpanon edistämiseksi suuriin 
yrityksiin ei pitäisi soveltaa energiakatselmuksia, jos ne ottavat käyttöön EN 16001 / ISO 
50001 -standardien kaltaisia tunnettuja ja tunnustettuja 
energianhallintajärjestelmästandardeja. Niiden on todistettu johtavan huomattaviin 
parannuksiin.

Tarkistus 905
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Kun akkreditoitu katselmus on tehty, 
kuluttajien pitäisi pystyä välittämään sen 
tulokset ja suositukset mille tahansa
akkreditoidulle palveluntarjoajalle 
kilpailun mahdollistamiseksi 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 906
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Jäsenvaltiot käyttävät muun muassa 
2 a artiklassa tarkoitettuja rahoitusvirtoja 
kannustamaan energiakatselmusten 
avulla kartoitettujen 
kustannustehokkaiden toimien 
täytäntöönpanoa. Komissio laatii EU:n 
valtiontukisääntöjen mukaisesti 
suuntaviivat, joilla kartoitetaan, mitkä 
jäsenvaltioiden vahvistamat, niiden 
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yrityksiä suosivat taloudelliset 
kannustimet ovat yhdenmukaisia 
sisämarkkinasääntöjen ja 
valtiontukisääntöjen kanssa.

Or. en

Perustelu

On syytä tehdä selväksi, että rahoitusta on oltava saatavilla energiakatselmusten avulla 
kartoitettujen kustannustehokkaiden toimien täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus 907
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kulutuksen mittaaminen ja 
informatiivinen laskutus

Kulutuksen mittaaminen ja laskutustiedot

Or. de

Tarkistus 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A.
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kulutuksen mittaaminen ja 
informatiivinen laskutus

Kulutuksen mittaaminen ja laskutustiedot

Or. en
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Tarkistus 909
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
älykkäitä mittareita sähkö- ja 
kaasumarkkinoista annetuissa 
direktiiveissä 2009/72/EY ja 2009/73/EY 
tarkoitetun myönteisen kustannus-
hyötyarvion perusteella, niiden on 
varmistettava, että energiatehokkuutta ja 
loppukäyttäjälle koituvaa hyötyä koskevat 
tavoitteet sekä yksityisyyden suojaa ja 
tietoturvaa koskevat kysymykset otetaan 
täysimittaisesti huomioon mittareiden 
vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.
Jäsenvaltiot voivat varmistaa, että sähkön, 
maakaasun, kaukolämmityksen tai -
jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
asettamisen saataville ja antavat tiedot 
todellisesta energiankulutuksesta liitteen 
VI mukaisesti.

Or. en

Perustelu

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive.To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
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would increase the costs for the consumer.Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

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

Tarkistus 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
virheetöntä ja yksityiskohtaista tietoa 
heidän todellisesta 
energiankulutuksestaan. Jos tämä tieto on 
tarkoitus saada älykkäiden mittareiden 
avulla, on huolehdittava, että niiden 
asentaminen perustuu täysimääräiseen 
kustannus-hyötyanalyysiin, jonka tulos on 
ollut myönteinen ja jonka ansiosta 
voidaan taata selvät hyödyt, ja se, että 
kuluttajalle ei koidu mitään 
talousvaikutuksia, sekä pienituloisten 
kuluttajien suojelu.

Or. en

Tarkistus 911
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 

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

saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
asettamisen saataville ja antavat tiedot 
kulutuksen todellisesta ajoittumisesta 
liitteen VI mukaisesti, sillä edellytyksellä, 
että tämä on teknisesti ja taloudellisesti 
perusteltua, toisin sanoen kustannus-
hyötyanalyysin tulos on ollut myönteinen 
ja suhteellisuusperiaatetta noudatetaan.
Lisäedellytyksenä on, että jäsenvaltiot 
takaavat kattavan tietosuojan.

Or. de

Perustelu

Eräiden tutkimusten mukaan niin kutsutut älykkäät mittarit on kustannus-hyötysuhdetta 
ajatellen järkevä asentaa vain 40 prosenttiin kotitalouksista. Näin ollen olisi kohtuutonta 
tehdä niiden asentamisesta pakollista kaikkiin kotitalouksiin. Tietosuojaan liittyviä seikkoja ei 
voi jättää huomiotta.

Tarkistus 912
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
heidän niin toivoessaan ja jos se on 
teknisesti ja taloudellisesti mahdollista 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
asettamisen saataville ja antavat tiedot 
kulutuksen todellisesta ajoittumisesta 
liitteen VI mukaisesti ilman 
lisäkustannuksia siten, että käyttäjät 
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voivat ymmärtää paremmin 
energiankäyttöään.

Or. fr

Perustelu

Ei ole osoitettu, että käyttäjille annettava reaaliaikainen energiankulutusta koskeva tieto olisi 
huomattavan tehokas keino edistää energiansäästötoimia kestävällä tavalla. Sitä vastoin siitä 
ei ole epäilystä, että jatkuva ja laajamittainen tiedon jakaminen kaikille käyttäjille aiheuttaa 
käyttäjille huomattavia kustannuksia. Reaaliaikaista tietoa olisi kuitenkin oltava saatavilla 
kohtuuhintaan asiakkaan sitä pyytäessä.

Tarkistus 913
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
käyttäjäkohtaiset älykkäät mittarit, jotka 
mittaavat tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja saattavat sen 
heidän tietoonsa joko mittareiden näytöllä 
tai internetissä ja antavat tiedot kulutuksen 
todellisesta ajoittumisesta kuluttajille 
helposti ymmärrettävällä ja kuluttajia 
paremmin energiansäästöön sitouttavalla 
tavalla liitteen VI mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 914
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
asettamisen saataville ja antavat tiedot 
kulutuksen todellisesta ajoittumisesta 
liitteen VI mukaisesti, ilman, että 
käyttäjille ja etenkin kaikista 
heikoimmassa asemassa oleville 
käyttäjille aiheutuu lisälaskuja, sekä 
tietosuojaturvaa koskevat EU:n 
sääntelypuitteet asianmukaisesti 
huomioiden.

Or. fr

Tarkistus 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai
muun keskuslämmityksen tai
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta tai 

muusta keskuslämmitysverkosta saatavan 
kotitalouksien lämpimän käyttöveden 
loppukäyttäjille tarjotaan, silloin, kun se 
on teknisesti mahdollista ja kustannusten 
tarkastelun perusteella investoijan 
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kulutuksen todellisesta ajoittumisesta 
liitteen VI mukaisesti.

kannalta kustannustehokasta ylläpito-, 
käyttö- ja uusimiskustannukset 
huomioiden, käyttäjäkohtaiset mittarit, 
jotka mittaavat tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
asettamisen saataville ja antavat tiedot 
kulutuksen todellisesta ajoittumisesta 
liitteen VI mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 916
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan
silloin, kun se on teknisesti mahdollista ja 
investoijan kannalta kustannustehokasta 
ylläpito-, käyttö- ja uusimiskustannukset 
huomioiden, käyttäjäkohtaiset mittarit, 
jotka mittaavat tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
asettamisen saataville ja antavat tiedot 
kulutuksen todellisesta ajoittumisesta 
liitteen VI mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 917
Eija-Riitta Korhola

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

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan, 
silloin, kun se on teknisesti mahdollista ja 
investoijan kannalta kustannustehokasta 
ylläpito-, käyttö- ja uusimiskustannukset 
huomioiden, käyttäjäkohtaiset mittarit, 
jotka mittaavat tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
asettamisen saataville ja antavat tiedot 
kulutuksen todellisesta ajoittumisesta 
liitteen VI mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 918
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
asettamisen saataville ja antavat tiedot 
kulutuksen todellisesta ajoittumisesta 
liitteen VI sekä direktiivin 2009/72/EY 
sähköä ja direktiivin 2009/73/EY kaasua 
koskevien säännösten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 919
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kun älykkäitä mittareita asennetaan,
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
kustannustehokkaalla tavalla
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
asettamisen saataville ja antavat tiedot 
kulutuksen todellisesta ajoittumisesta 
liitteen VI mukaisesti. Tiedot olisi 
esitettävä siten, että käyttäjät voivat 
ymmärtää entistä paremmin 
energiankäyttöään.

Or. en

Tarkistus 920
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kun älykkäitä mittareita asennetaan,
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
asettamisen saataville ja antavat 
reaaliaikaista tietoa veloituksetta ja siten, 
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että käyttäjät voivat ymmärtää entistä 
paremmin energiankäyttöään liitteen VI 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment.
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).

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

Tarkistus 921
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kun älykkäitä mittareita asennetaan, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
muun keskuslämmityksen tai
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta tai 

muusta keskuslämmitysverkosta saatavan 
kotitalouksien lämpimän käyttöveden 
loppukäyttäjille tarjotaan käyttäjäkohtaiset 
mittarit, jotka mittaavat tarkasti heidän 
todellista energiankulutustaan ja 
mahdollistavat sen asettamisen saataville ja 
antavat tosiaikaiset tiedot kulutuksen 
todellisesta ajoittumisesta ilman 
lisämaksua ja siten, että käyttäjät voivat 
ymmärtää entistä paremmin 
energiankäyttöään liitteen VI mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 922
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun (pelkästään 
ruoanvalmistukseen tarkoitettua kaasua 
lukuun ottamatta), kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen, uusien rakennusten tai 
merkittävästi saneerattavien rakennusten 
ja kaukolämpöverkosta saatavan 
kotitalouksien lämpimän käyttöveden 
loppukäyttäjille tarjotaan käyttäjäkohtaiset 
mittarit, jotka mittaavat tarkasti heidän 
todellista energiankulutustaan ja 
mahdollistavat sen asettamisen saataville ja 
antavat tiedot kulutuksen todellisesta 
ajoittumisesta liitteen VI mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 923
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot toteuttavat kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoita koskevan kolmannen 
lainsäädäntöpaketin säännösten mukaisia 
toimia sen varmistamiseksi, että sähkön, 
maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat sen 
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asettamisen saataville ja antavat tiedot 
kulutuksen todellisesta ajoittumisesta.

Or. de

Perustelu

Älykkäitä mittareita koskevien lainsäädännön olisi jatkossakin perustuttava kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoita koskevan kolmannen lainsäädäntöpaketin direktiiveihin.

Tarkistus 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Tarkistus 925
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai

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

muun keskuslämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta tai 
muusta keskuslämmitysverkosta saatavan 
kotitalouksien lämpimän käyttöveden 
loppukäyttäjille tarjotaan käyttäjäkohtaiset 
mittarit, jotka mittaavat tarkasti heidän 
todellista energiankulutustaan ja 
mahdollistavat sen asettamisen saataville ja 
antavat tiedot kulutuksen todellisesta 
ajoittumisesta liitteen VI mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 926
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 927
Ioan Enciu

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

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

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

Or. ro

Tarkistus 928
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 929
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 930
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos – silloin kun se on teknisesti 
mahdollista ja kustannustehokasta –
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että ne mittaavat tarkasti 
heidän todellista energiankulutustaan ja 
mahdollistavat sen asettamisen saataville ja 
antavat tiedot kulutuksen todellisesta 
ajoittumisesta liitteen VI mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 931
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 932
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 934
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
1 päivä tammikuuta 2016 mennessä, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta 
saatavan kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti heidän todellista 
energiankulutustaan ja mahdollistavat siitä 
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kulutuksen todellisesta ajoittumisesta 
liitteen VI mukaisesti.

saatavien tietojen asettamisen saataville ja 
antavat tiedot kulutuksen todellisesta 
ajoittumisesta liitteen VI mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 935
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
älykkään mittarin asentamisen yhteydessä 
asiakkaille annetaan asianmukaista 
neuvontaa, etenkin mittareiden koko 
potentiaalin hyödyntämisestä, kuten 
hintarakenteista, mittarin lukemisesta ja 
energiankulutuksen seurannasta.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava loppukäyttäjille tietoa uusista hintarakenteiden ja mittarin 
lukemisen mahdollisuuksista ja perehdytettävä heitä näihin sen varmistamiseksi, että näiden 
uusien palvelujen perustamisen kustannukset ja mahdollisuudet aina edistävät 
energiatehokkuutta ja energiansäästöä.

Tarkistus 937
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

Sähkön, maakaasun, kotitalouksien 
lämpimän käyttöveden sekä 
käyttäjäkohtaisen lämmityksen tai 
jäähdytyksen käyttäjäkohtaiset mittarit – –
(tämän direktiivin voimaantulopäivä) 
mennessä asentaneiden loppukäyttäjien 
katsotaan täyttävän edellä 1 kohdassa 
esitetyt vaatimukset.
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