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Tarkistus 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä 
mittareita sähkö- ja kaasumarkkinoista 
annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti, niiden on 
varmistettava, että energiatehokkuutta ja 
loppukäyttäjille koituvaa hyötyä koskevat 
tavoitteet otetaan täysimittaisesti huomioon 
mittareiden vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä 
mittareita sähkö- ja kaasumarkkinoista 
annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti, niiden on 
varmistettava, että asennetut älykkäät 
mittarit helpottavat energian säästämistä 
kotitalouksissa ja että energiatehokkuutta 
ja loppukäyttäjille koituvaa hyötyä 
koskevat yleistavoitteet otetaan 
täysimittaisesti huomioon mittareiden 
vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.
Vähimmäistoimintoihin on sisällytettävä 
älykkäiden mittarikomponenttien kyky 
kommunikoida sellaisten laitteiden tai 
yhdyskäytävien kanssa, joita käytetään 
kotitaloudessa tai rakennuksessa 
energiansäästön ja kysyntäpuolen 
hallintaa koskevien palveluiden 
tarjoamiseen.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2009/72/EY ja 2009/73/EY tarkoitettujen älykkäiden mittarien asentaminen on 
keskeinen tekijä kotitalouksien energiatehokkuuden mahdollistamiseksi. Euroopan 
standardointikomitean ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean laatimassa 
raportissa standardointitoimeksiannosta M/441 yksilöitiin useita älykkäisiin mittareihin 
sovellettavia lisä- vaan ei vähimmäistoimintoja perinteisiin mittareihin verrattuna. Näitä ovat 
esimerkiksi energiatehokkuuden ja kysyntäpuolen hallintaa koskevien palveluiden 
tarjoaminen kotitalouksissa tai rakennuksissa.

Tarkistus 939
Britta Thomsen
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä 
mittareita sähkö- ja kaasumarkkinoista 
annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti, niiden on 
varmistettava, että energiatehokkuutta ja 
loppukäyttäjille koituvaa hyötyä koskevat 
tavoitteet otetaan täysimittaisesti huomioon 
mittareiden vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

Kun/jos jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
älykkäitä mittareita sähkö- ja 
kaasumarkkinoista annettujen direktiivien 
2009/72/EY ja 2009/73/EY mukaisesti, 
mikäli kaikkia pitkän aikavälin 
kustannuksia, hyötyjä ja energiasäästöjä 
koskevan taloudellisen arvioinnin tulos 
on ollut myönteinen, niiden on 
varmistettava, että energiatehokkuutta ja 
loppukäyttäjille koituvaa hyötyä koskevat 
tavoitteet otetaan täysimittaisesti huomioon 
mittareiden vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä. Älykkäiden 
mittarien asentamisen yhteydessä 
asiakkaille on annettava tarvittavat tiedot 
ja ohjeet mittareiden potentiaalisten 
etujen hyödyntämiseksi mahdollisimman 
tarkkaan.

Or. en

Perustelu

Kuluttajille koituvien kustannusten pitämiseksi hallinnassa on syytä keskittyä investoinneissa 
siihen, että älykkyys on oikeanlaista. Yksi älykkäiden mittareiden keskeisistä eduista on 
täsmällinen laskutus. Siksi ei voida hyväksyä sitä, että kaikki kuluttajat eivät pääse siitä 
osalliseksi heti kun teknologia on asennettu. Yksi älykkäiden mittareiden keskeisistä eduista 
kuluttajille on täsmällinen laskutus. Odottamattoman suuret, (toimittajien 
tallennusjärjestelmien epätarkkuuksien johdosta) jälkikäteen perityt laskut voivat johtaa
kuluttajien velkaantumiseen ja aiheuttaa tarpeetonta huolta ja hätää.

Tarkistus 940
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä 
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mittareita sähkö- ja kaasumarkkinoista 
annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti, niiden on 
varmistettava, että energiatehokkuutta ja 
loppukäyttäjille koituvaa hyötyä koskevat 
tavoitteet otetaan täysimittaisesti huomioon 
mittareiden vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

mittareita ottaen huomioon sähkö- ja 
kaasumarkkinoista annettujen direktiivien 
2009/72/EY ja 2009/73/EY liitteessä 1 
olevassa 2 kohdassa tarkoitettuun 
kustannus-hyötyarvioon perustuva 
jäsenvaltioiden toimintavaihtoehdon 
älykkäiden mittarijärjestelmien alalla, 
niiden on varmistettava, että 
energiatehokkuutta ja loppukäyttäjille 
koituvaa hyötyä koskevat tavoitteet sekä 
yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa 
koskevat kysymykset otetaan 
täysimittaisesti huomioon mittareiden 
vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

Or. en

Tarkistus 941
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä 
mittareita sähkö- ja kaasumarkkinoista 
annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti, niiden on 
varmistettava, että energiatehokkuutta ja 
loppukäyttäjille koituvaa hyötyä koskevat 
tavoitteet otetaan täysimittaisesti huomioon 
mittareiden vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

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 
loppukäyttäjille koituvaa hyötyä koskevat 
tavoitteet sekä tietoturvaa ja yksityisyyden 
suojaa koskevat kysymykset otetaan 
täysimittaisesti huomioon mittareiden 
vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

Or. en
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Tarkistus 942
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä 
mittareita sähkö- ja kaasumarkkinoista 
annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti, niiden on 
varmistettava, että energiatehokkuutta ja 
loppukäyttäjille koituvaa hyötyä koskevat 
tavoitteet otetaan täysimittaisesti huomioon 
mittareiden vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä 
mittareita sähkö- ja kaasumarkkinoista 
annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti, niiden on 
varmistettava, että energiatehokkuutta, 
henkilötietojen suojaa ja loppukäyttäjille 
koituvaa hyötyä koskevat tavoitteet otetaan 
täysimittaisesti huomioon mittareiden 
vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

Or. ro

Tarkistus 943
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä 
mittareita sähkö- ja kaasumarkkinoista 
annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti, niiden on 
varmistettava, että energiatehokkuutta ja 
loppukäyttäjille koituvaa hyötyä koskevat 
tavoitteet otetaan täysimittaisesti huomioon 
mittareiden vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön älykkäitä 
mittareita sähkö- ja kaasumarkkinoista 
annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti, niiden on 
pyrittävä varmistamaan, että 
energiatehokkuutta ja loppukäyttäjille 
koituvaa hyötyä koskevat tavoitteet otetaan 
täysimittaisesti huomioon mittareiden 
vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

Or. de
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Tarkistus 944
Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki käyttäjät, joiden sähkön 
loppukäyttöön liittyvä kulutus on yli 
6 000 kWh vuodessa, ovat asentaneet 
älykkäät mittarit viimeistään 1 päivään 
tammikuuta 2015 mennessä.

Or. en

Tarkistus 945
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

On panostettava myös älykkäitä mittareita 
koskevien yhteisten eurooppalaisten 
standardien vahvistamiseen.

Or. en

Tarkistus 946
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan loppukäyttäjän 
puolesta toimivan kolmannen osapuolen 
saataville.

Jäsenvaltiot voivat varmistaa, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tuotantoa tai kulutusta koskevat mittarin 
lukuajanjakson mittaustiedot asetetaan 
loppukäyttäjän puolesta toimivan 
kolmannen osapuolen saataville selkeän 
tietosuojaa koskevan lainsäädännön, 
yleisten markkinasääntöjen ja 
jäsenvaltioiden vahvistaman kalibrointia 
koskevan oikeuskehyksen ja 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Älykkäiden mittareiden käyttöönoton olisi perustuttava 3. energiapaketissa (2009/72/EY ja 
2009/73/EY) vahvistettuihin sääntöihin ja edellytyksiin. Tekniset vähimmäisvaatimukset, 
tietosuojaa koskevat näkökohdat, kustannus-hyötyarvioinnit jne. ovat keskeisen tärkeitä. 
Älykkäiden mittareiden käyttöönottoon voidaan ryhtyä vain, mikäli oikeudelliset ja tekniset 
kysymykset on selvitetty (ks. Euroopan standardointikomitean standardointitoimeksianto 
M/441) ja kustannus-hyötyarvioinnin tulos on selkeästi myönteinen.

Tarkistus 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan loppukäyttäjän 
puolesta toimivan kolmannen osapuolen 
saataville.

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy, 
tai mittarit pystyvät ottamaan huomioon 
loppukäyttäjän tiloissa tuotetun ja
verkkoon siirretyn sähkön. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että jos loppukäyttäjät 
sitä pyytävät, niiden tosiaikaista tuotantoa 
tai kulutusta koskevat mittaustiedot 
asetetaan viipymättä niiden tai 
loppukäyttäjän puolesta toimivan 
kolmannen osapuolen saataville ilman 
lisäkustannuksia ja helposti 
ymmärrettävässä muodossa. Tiedot on 
käsiteltävä turvallisella tavalla ja 
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kuluttajien yksityisyys on suojattava EU:n 
asiaan liittyvän tietosuojaa ja 
yksityisyyden suojaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 948
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan loppukäyttäjän
puolesta toimivan kolmannen osapuolen
saataville.

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
loppukäyttäjän tosiaikaista tuotantoa tai 
kulutusta koskevat mittaustiedot asetetaan 
loppukäyttäjän saataville. Mikäli käyttäjä 
pyytää antamaan tiedot hänelle tai 
loppukäyttäjän puolesta toimivalle 
kolmannelle osapuolelle, ne on 
toimitettava ilman lisäkustannuksia ja 
muodossa, jota loppukäyttäjä voi käyttää 
sopimusten tasapuoliseen vertailuun.

Or. en

Perustelu

Kuluttajille koituvien kustannusten pitämiseksi hallinnassa on syytä keskittyä investoinneissa 
siihen, että älykkyys on oikeanlaista. Yksi älykkäiden mittareiden keskeisistä eduista on 
täsmällinen laskutus. Siksi ei voida hyväksyä sitä, että kaikki kuluttajat eivät pääse siitä 
osalliseksi heti kun teknologia on asennettu. Yksi älykkäiden mittareiden keskeisistä eduista 
kuluttajille on täsmällinen laskutus. Odottamattoman suuret, (toimittajien 
tallennusjärjestelmien epätarkkuuksien johdosta) jälkikäteen perityt laskut voivat johtaa
kuluttajien velkaantumiseen ja aiheuttaa tarpeetonta huolta ja hätää.
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Tarkistus 949
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan loppukäyttäjän 
puolesta toimivan kolmannen osapuolen 
saataville.

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan loppukäyttäjän 
puolesta toimivan kolmannen osapuolen 
saataville. Mittareista vastaavien 
operaattoreiden on varmistettava, että 
käyttäjien tietoja käsitellään suojatusti ja 
että tietosuojaa koskevia määräyksiä ei 
rikota käsittelyn yhteydessä.

Or. de

Perustelu

Kulutusta ja kuluja koskevien tietojen on oltava selkeitä ja helposti ymmärrettävissä ja niillä 
on myötävaikutettava kotitalouksien energiatehokkuuden edistämiseen. Käyttäjien tietoja on 
kuitenkin käytettävä suojatusti.

Tarkistus 950
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
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loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta 
koskevat mittaustiedot asetetaan 
loppukäyttäjän puolesta toimivan 
kolmannen osapuolen saataville.

loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
todellista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan loppukäyttäjän 
puolesta toimivan kolmannen osapuolen 
saataville ilman lisäkustannuksia ja
muodossa, jonka avulla käyttäjät voivat 
saada aiempaa selkeämmän käsityksen 
energian kulutuksestaan.

Or. fr

Perustelu

Ei ole olemassa näyttöä siitä, että tosiaikaista kulutusta osoittavien tietojen toimittaminen 
käyttäjille vaikuttaa olennaisesti energiansäästötoimien menestykseen pitkällä aikavälillä. On 
kuitenkin varmaa, että jatkuva tiedottaminen kaikille käyttäjille lisää merkittävästi käyttäjiin 
liittyviä kustannuksia. Tosiaikaisen tiedon toimituspalvelun pitäisi kuitenkin olla pyynnöstä 
saatavilla kohtuuhintaan.

Tarkistus 951
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan loppukäyttäjän 
puolesta toimivan kolmannen osapuolen 
saataville.

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan loppukäyttäjän 
puolesta toimivan kolmannen osapuolen 
saataville ilman lisäkustannuksia ja 
muodossa, jota voidaan käyttää 
tarjottujen sopimusten tasapuoliseen 
vertailuun ja jossa henkilötietojen suojaa 
koskeva lainsäädäntö on otettu huomioon.

Or. ro
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Tarkistus 952
Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta 
koskevat mittaustiedot asetetaan 
loppukäyttäjän puolesta toimivan 
kolmannen osapuolen saataville.

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
loppukäyttäjän tosiaikaista tuotantoa
koskevat mittaustiedot asetetaan 
loppukäyttäjän saataville. Mikäli
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa ja kulutusta koskevat 
mittaustiedot on asetettava niiden puolesta 
toimivan kolmannen osapuolen saataville
ilman lisäkustannuksia.

Or. en

Tarkistus 953
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan loppukäyttäjän 
puolesta toimivan kolmannen osapuolen 
saataville.

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
täsmälliset mittaustiedot asetetaan 
loppukäyttäjän puolesta toimivan 
kolmannen osapuolen saataville helposti 
ymmärrettävässä muodossa, jota 
loppukäyttäjät voivat käyttää sopimusten 
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tasapuoliseen vertailuun.

Or. en

Tarkistus 954
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan loppukäyttäjän 
puolesta toimivan kolmannen osapuolen 
saataville.

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta koskevat 
mittaustiedot asetetaan tietosuojaa koskeva 
lainsäädäntö ja kalibrointia koskeva 
lainsäädäntö huomioon ottaen 
loppukäyttäjän puolesta toimivan 
kolmannen osapuolen saataville.

Or. en

Tarkistus 955
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta 

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön.
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koskevat mittaustiedot asetetaan 
loppukäyttäjän puolesta toimivan 
kolmannen osapuolen saataville.

Or. en

Tarkistus 956
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulutusta 
koskevat mittaustiedot asetetaan 
loppukäyttäjän puolesta toimivan 
kolmannen osapuolen saataville.

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön.

Or. en

Tarkistus 957
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen 
tapauksessa, jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 

Poistetaan.
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lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
mahdollista, on käytettävä liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan 
lämmönkulutusta kussakin radiaattorissa.

Or. en

Tarkistus 958
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
mahdollista, on käytettävä liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan lämmönkulutusta 
kussakin radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta tai muusta 
keskuslämmitysverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Rakennuksiin, joissa 
on monia asuinkäyttöön, kaupalliseen 
käyttöön tai palvelukäyttöön tarkoitettuja 
yksikköjä, on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen, jäähdytyksen tai kuuman 
veden kulutusta kussakin yksikössä. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
tai taloudellisesti mahdollista, on 
käytettävä liitteessä VI olevan 1.2 kohdan 
eritelmien mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa tai yksittäisissä tiloissa.

Or. de
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään ehkäisemään väärinkäsityksiä ja asettamaan kaikki nykyiset 
lämmitysteknologiat samanarvoiseen asemaan. Samoja sääntöjä on sovellettava koko 
lämmitys- ja jäähdytysalalla. Säännösten olisi koskettava kotitalouksien lisäksi myös 
palvelualaa. Olisi sallittava erityyppisten lämmityskustannusten jakolaitteiden käyttö.

Tarkistus 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin
radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta tai 
keskuslämmityksestä tai yksittäisestä 
lähteestä, rakennuksen sisääntuloon tai 
tarvittaessa kattilan ulostulokohtaan on 
asennettava lämpöenergiamittari. 
Moniyksikköisiin rakennuksiin on lisäksi 
asennettava käyttäjäkohtaiset 
lämpöenergiamittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin yksikössä. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta.

Or. en

Tarkistus 960
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin
radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta tai 
keskuslämmityksestä, rakennuksen 
sisääntuloon tai tarvittaessa kattilan 
ulostulokohtaan on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniyksikköisiin
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergiamittarit, 
jotka mittaavat lämmityksen tai 
jäähdytyksen kulutusta kussakin yksikössä. 
Jos käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
tai taloudellisesti mahdollista, on 
käytettävä liitteessä VI olevan 1.2 kohdan 
eritelmien mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta.

Or. en

Tarkistus 961
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa,
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta tai 
keskuslämmityksestä, rakennuksen 
sisääntuloon tai tarvittaessa kattilan 
ulostulokohtaan on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniyksikköisiin
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergiamittarit, 
jotka mittaavat lämmityksen tai 
jäähdytyksen kulutusta kussakin yksikössä. 
Jos käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
tai taloudellisesti mahdollista, on 



PE475.955v01-00 18/110 AM\883623FI.doc

FI

lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

käytettävä liitteessä VI olevan 1.2 kohdan 
eritelmien mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta.

Or. en

Tarkistus 962
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin
radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon voidaan asentaa
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin voidaan lisäksi asentaa 
myönteisen kustannus-hyötyarvioinnin 
perusteella käyttäjäkohtaiset 
lämpöenergian kulutusmittarit, jotka 
mittaavat lämmityksen tai jäähdytyksen 
kulutusta kussakin asunnossa. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
tai taloudellisesti mahdollista, voidaan 
käyttää liitteessä VI olevan 1.2 kohdan 
eritelmien mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta.

Or. en

Perustelu

Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmien tehokkuus on mitattava primäärienergian 
säästön perusteella.

Tarkistus 963
Vicky Ford
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon voidaan asentaa
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin voidaan lisäksi asentaa
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista tai kustannukset 
ovat hyötyjä suuremmat, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa, jos se on teknisesti 
mahdollista.

Or. en

Tarkistus 964
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin olisi lisäksi ainoastaan 
myönteisen kustannus-hyötyarvioinnin 
perusteella asennettava käyttäjäkohtaiset 
lämpöenergian kulutusmittarit, jotka 
mittaavat lämmityksen tai jäähdytyksen 
kulutusta kussakin asunnossa. Jos 
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ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin
radiaattorissa.

käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
tai taloudellisesti mahdollista, olisi
käytettävä liitteessä VI olevan 1.2 kohdan 
eritelmien mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa, jos loppukäyttäjät sitä 
pyytävät.

Or. en

Tarkistus 965
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi kustannus-
hyötyarvioinnin toteuttamisen jälkeen 
asennettava käyttäjäkohtaiset 
lämpöenergian kulutusmittarit, jotka 
mittaavat lämmityksen tai jäähdytyksen 
kulutusta kussakin asunnossa. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
tai taloudellisesti mahdollista, voidaan 
käyttää liitteessä VI olevan 1.2 kohdan 
eritelmien mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

Or. ro

Tarkistus 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa, mikäli ne parantavat 
kotitalouksien energiatehokkuutta. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
mahdollista, on käytettävä liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan lämmönkulutusta 
kussakin radiaattorissa.

Or. fi

Tarkistus 967
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
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ole teknisesti mahdollista, on käytettävä
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

ole teknisesti tai taloudellisesti
mahdollista, voidaan käyttää liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan lämmönkulutusta 
kussakin radiaattorissa.

Or. de

Tarkistus 968
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon voidaan asentaa
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin voidaan lisäksi asentaa
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, voidaan käyttää
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

Or. de

Tarkistus 969
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
mahdollista, on käytettävä liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan 
lämmönkulutusta kussakin radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta tai 
keskuslämmityksestä, rakennuksen 
sisääntuloon tai kattilan ulostulokohtaan 
on asennettava lämpöenergiamittari.

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi voitava päättää tässä asiassa itse. 
Uusissa jäsenvaltioissa on esimerkiksi paljon kerrostaloja, joiden lämmitysjärjestelmässä on 
vain yksi lämpöputki. Pelkästään Liettuassa maksaisi noin miljardi euroa käsitellä kaikki 
lämmitysjärjestelmät, joten joustavuudesta on pidettävä kiinni.

Tarkistus 970
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta tai jos siinä on 
keskuslämmitys, rakennuksen sisääntuloon 
on asennettava lämpöenergiamittari.
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lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
mahdollista, on käytettävä liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan 
lämmönkulutusta kussakin radiaattorissa.

Or. en

Tarkistus 971
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisten 
rakennusten osalta on lisäksi edistettävä
käyttäjäkohtaisia lämpöenergian 
kulutusmittareita, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti tai kaupallisesti mahdollista, 
on käytettävä liitteessä VI olevan 
1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan lämmönkulutusta 
kussakin radiaattorissa.

Or. en

Tarkistus 972
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos 
käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
mahdollista, on käytettävä liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan 
lämmönkulutusta kussakin radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, on asennettava 
lämpöenergian kulutusmittari, joka mittaa
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
rakennuksessa.

Or. fi

Perustelu

Asuntokohtaisen lämpöenergian mittaaminen on kustannus/hyöty -suhteeltaan kannattamaton 
ja varsin kallis ratkaisu yhteislämmitteisissä kohteissa, kuten kerrostaloissa.

Tarkistus 973
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
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lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa, jos se on mahdollista. 
Jos käyttäjäkohtaisten lämpöenergian 
kulutusmittareiden käyttö ei ole teknisesti 
mahdollista, voidaan käyttää liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan lämmönkulutusta 
kussakin radiaattorissa.

Or. en

Tarkistus 974
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti tai taloudellisesti
mahdollista, on käytettävä liitteessä VI 
olevan 1.2 kohdan eritelmien mukaisia 
käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten 
jakolaitteita mittaamaan lämmönkulutusta 
kussakin radiaattorissa.

Or. en

Tarkistus 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin 
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset lämpöenergian 
kulutusmittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen tapauksessa, 
jos rakennus saa lämpöä 
kaukolämpöverkosta, rakennuksen 
sisääntuloon on asennettava 
lämpöenergiamittari. Moniasuntoisiin
rakennuksiin on lisäksi asennettava 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta 
kussakin asunnossa. Jos käyttäjäkohtaisten 
lämpöenergian kulutusmittareiden käyttö ei 
ole teknisesti mahdollista, on käytettävä 
liitteessä VI olevan 1.2 kohdan eritelmien 
mukaisia käyttäjäkohtaisia 
lämmityskustannusten jakolaitteita 
mittaamaan lämmönkulutusta kussakin 
radiaattorissa.

Or. en

Tarkistus 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

Kotitalouksien käyttäjäkohtaisten 
kulutusmittareiden käyttöönoton erityinen 
täytäntöönpano voi edellyttää aiempaa 
laajempaa pitkän aikavälin kustannus-
hyötyarviointia, jossa otetaan huomioon 
kustannukset ja hyödyt niin markkinoiden 
kuin kuluttajien kannalta. Tässä 
arvioinnissa on päätettävä, mikä 
mittaustapa on kustannustehokkain 
ottaen huomioon liitteessä VI olevassa 
1.2 kohdassa vahvistetut eritelmät sekä 
toteutettavissa oleva käyttöönoton 
täytäntöönpanon aikataulu. Tämä 
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kustannus-hyötyarviointi on lisäksi 
toteutettava viimeistään vuoden kuluttua 
päivästä, jona direktiivi on pitänyt saattaa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 977
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, 
jotka koskevat lämmönkulutuksen 
kustannusten jakamista moniasuntoisissa 
rakennuksissa, joihin toimitetaan 
kaukolämpöä tai -jäähdytystä. Sääntöihin 
on sisällyttävä ohjeita korjauskertoimista, 
joiden avulla otetaan huomioon 
rakennuksen ominaispiirteet, kuten 
lämmön siirtyminen asuntojen välillä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 978
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, 
jotka koskevat lämmönkulutuksen 
kustannusten jakamista moniasuntoisissa 
rakennuksissa, joihin toimitetaan 
kaukolämpöä tai -jäähdytystä. Sääntöihin 
on sisällyttävä ohjeita korjauskertoimista, 
joiden avulla otetaan huomioon 
rakennuksen ominaispiirteet, kuten 
lämmön siirtyminen asuntojen välillä.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 979
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, 
jotka koskevat lämmönkulutuksen 
kustannusten jakamista moniasuntoisissa 
rakennuksissa, joihin toimitetaan 
kaukolämpöä tai -jäähdytystä. Sääntöihin 
on sisällyttävä ohjeita korjauskertoimista, 
joiden avulla otetaan huomioon 
rakennuksen ominaispiirteet, kuten 
lämmön siirtyminen asuntojen välillä.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 980
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, jotka 
koskevat lämmönkulutuksen kustannusten 
jakamista moniasuntoisissa rakennuksissa, 
joihin toimitetaan kaukolämpöä tai -
jäähdytystä. Sääntöihin on sisällyttävä 
ohjeita korjauskertoimista, joiden avulla 
otetaan huomioon rakennuksen 
ominaispiirteet, kuten lämmön siirtyminen 
asuntojen välillä.

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, jotka 
koskevat lämmön, jäähdytyksen ja 
kuuman veden kulutuksen kustannusten 
jakamista ja laskutusta moniasuntoisissa 
rakennuksissa, joihin toimitetaan 
kaukolämpöä, -jäähdytystä tai kuumaa 
vettä. Sääntöihin voidaan sisällyttää
ohjeita korjauskertoimista, joiden avulla 
otetaan huomioon rakennuksen 
ominaispiirteet, kuten lämmön siirtyminen 
asuntojen välillä.

Or. de
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Perustelu

Yksittäisten jäsenvaltioiden välillä olevien suurten erojen vuoksi on joustavuutta lisättävä.

Tarkistus 981
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, jotka 
koskevat lämmönkulutuksen kustannusten 
jakamista moniasuntoisissa rakennuksissa, 
joihin toimitetaan kaukolämpöä tai -
jäähdytystä. Sääntöihin on sisällyttävä 
ohjeita korjauskertoimista, joiden avulla 
otetaan huomioon rakennuksen 
ominaispiirteet, kuten lämmön siirtyminen 
asuntojen välillä.

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, jotka 
koskevat lämmön, jäähdytyksen ja 
kuuman veden kulutuksen kustannusten 
jakamista ja laskutusta moniasuntoisissa 
rakennuksissa, joihin toimitetaan 
kaukolämpöä, -jäähdytystä tai kuumaa 
vettä. Sääntöihin on sisällyttävä ohjeita 
korjauskertoimista, joiden avulla otetaan 
huomioon rakennuksen ominaispiirteet, 
kuten lämmön siirtyminen asuntojen 
välillä.

Or. fr

Tarkistus 982
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, jotka 
koskevat lämmönkulutuksen kustannusten 
jakamista moniasuntoisissa rakennuksissa, 
joihin toimitetaan kaukolämpöä tai -
jäähdytystä. Sääntöihin on sisällyttävä 
ohjeita korjauskertoimista, joiden avulla 
otetaan huomioon rakennuksen 
ominaispiirteet, kuten lämmön siirtyminen 
asuntojen välillä.

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, jotka 
koskevat lämmönkulutuksen kustannusten 
jakamista monia asuinkäyttöön, 
kaupalliseen käyttöön tai palvelukäyttöön 
tarkoitettuja yksikköjä sisältävissä 
rakennuksissa, joihin toimitetaan 
kaukolämpöä tai -jäähdytystä. Sääntöihin 
on sisällyttävä ohjeita korjauskertoimista, 
joiden avulla otetaan huomioon 
rakennuksen ominaispiirteet, kuten 
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lämmön siirtyminen asuntojen välillä.

Or. de

Perustelu

Säännösten olisi koskettava kotitalouksien lisäksi myös palvelualaa.

Tarkistus 983
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, 
jotka koskevat lämmönkulutuksen 
kustannusten jakamista moniasuntoisissa 
rakennuksissa, joihin toimitetaan 
kaukolämpöä tai -jäähdytystä. Sääntöihin 
on sisällyttävä ohjeita korjauskertoimista, 
joiden avulla otetaan huomioon 
rakennuksen ominaispiirteet, kuten 
lämmön siirtyminen asuntojen välillä.

Jäsenvaltiot voivat laatia tätä varten
säännöt, jotka koskevat lämmönkulutuksen 
kustannusten jakamista moniasuntoisissa 
rakennuksissa, joihin toimitetaan 
kaukolämpöä tai -jäähdytystä. Sääntöihin 
on sisällyttävä ohjeita korjauskertoimista, 
joiden avulla otetaan huomioon 
rakennuksen ominaispiirteet, kuten 
lämmön siirtyminen asuntojen välillä.

Or. de

Tarkistus 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, jotka 
koskevat lämmönkulutuksen kustannusten 
jakamista moniasuntoisissa rakennuksissa, 
joihin toimitetaan kaukolämpöä tai 
-jäähdytystä. Sääntöihin on sisällyttävä 
ohjeita korjauskertoimista, joiden avulla 
otetaan huomioon rakennuksen 
ominaispiirteet, kuten lämmön siirtyminen 

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, jotka 
koskevat lämmönkulutuksen kustannusten 
jakamista moniyksikköisissä
rakennuksissa, joihin toimitetaan 
kaukolämpöä tai -jäähdytystä. Sääntöihin 
on sisällyttävä ohjeita korjauskertoimista, 
joiden avulla otetaan huomioon 
rakennuksen ominaispiirteet, kuten 
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asuntojen välillä. lämmön siirtyminen yksikköjen välillä.

Or. en

Tarkistus 985
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, jotka 
koskevat lämmönkulutuksen kustannusten 
jakamista moniasuntoisissa rakennuksissa, 
joihin toimitetaan kaukolämpöä tai 
-jäähdytystä. Sääntöihin on sisällyttävä 
ohjeita korjauskertoimista, joiden avulla 
otetaan huomioon rakennuksen 
ominaispiirteet, kuten lämmön 
siirtyminen asuntojen välillä.

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, jotka 
koskevat lämmönkulutuksen kustannusten 
jakamista moniasuntoisissa rakennuksissa, 
joihin toimitetaan kaukolämpöä tai 
-jäähdytystä.

Or. en

Tarkistus 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 987
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Älykkäiden mittareiden käyttöönotto 
voidaan toteuttaa myönteisen kustannus-
hyötyarvioinnin perusteella ja selkeiden 
tietosuojaa koskevien säännösten ja 
kansainvälisesti vahvistettujen 
standardien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

EU ja sen elimet ovat parhaillaan laatimassa standardeja, jotta älykkäiden mittareiden 
monopolin muodostuminen voidaan ehkäistä. Minkäänlainen käyttöönotto ennen kyseisten 
standardien selkeää ja avointa määrittämistä ei ole järkevää.

Tarkistus 988
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta 
koskevien velvoitteiden lisäksi
jäsenvaltioiden on varmistettava 1 päivään 
tammikuuta 2015 mennessä, että laskutus 
on täsmällistä ja perustuu tosiasialliseen 
kulutukseen, kaikilla tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, mukaan 
lukien energian jakelijat, jakeluverkon 
haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 

Jäsenvaltioiden on varmistettava
direktiiveissä 2009/72/EY ja 2009/73/EY 
asetetut vaatimukset huomioon ottaen 
laadittujen älykkäiden mittareiden 
käyttöönottoa koskevien kansallisten 
suunnitelmien mukaisesti, että
tosiasiallista kulutusta ja tosiasiallisia
kustannuksia koskevat tiedot toimitetaan 
säännöllisesti kaikilla tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, mukaan 
lukien energian jakelijat, jakeluverkon 
haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset. Asiaankuuluvat 
tiedot, joiden avulla loppukäyttäjä saa 
kattavan selvityksen senhetkisistä 
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loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

energiakustannuksista, on asetettava 
saataville liitteessä VI olevan 2.2 kohdan 
mukaisesti. Toimittajan ja kuluttajan on 
sovittava tietojen toimittamisen tiheydestä 
sekä niiden muodosta ja sisällöstä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 8 artiklassa ja liitteessä VI asetetut vaatimukset vastaavat älykkäitä mittareita 
koskevia eritelmiä ja ne on pantava täytäntöön ottaen huomioon direktiiveissä 2009/72/EY ja 
2009/73/EY asetetut vaatimukset, joissa edellytetään vakaata ja toteuttamiskelpoista 
aikataulua. Kultakin jaksolta laskutettavan määrän kuluttajalla ilmoittamisen ei pitäisi 
myöskään estää sitä, että maksu jaksotetaan kuluttajan esittämien toiveiden mukaisesti.

Tarkistus 989
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta
koskevien velvoitteiden lisäksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
1 päivään tammikuuta 2015 mennessä, 
että laskutus on täsmällistä ja perustuu
tosiasialliseen kulutukseen, kaikilla tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla, mukaan lukien energian jakelijat, 
jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien tietojen 
toimittamista koskevien velvoitteiden
(direktiivien liitteessä 1 olevassa 
2 kohdassa tarkoitettu kustannus-
hyötyarviointi ja Euroopan komission 
johtamaan standardointiprosessiin 
sisältyvät osaprojektit CEN TC 294 
(kaasu) ja CLC TC 205 (sähkö)) lisäksi 
jäsenvaltiot voivat edellyttää, että mikäli 
se on teknisesti mahdollista, taloudellisesti 
tarkoituksenmukaista ja kohtuullista 
mahdolliseen energiansäästöön nähden, 
kulutustietojen on oltava täsmällisiä ja 
perustuttava tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Kulutusta 
koskevissa tiedoissa on asetettava 
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saataville asiaankuuluvat tiedot, joiden 
avulla loppukäyttäjä saa kattavan 
selvityksen senhetkisistä 
energiakustannuksista, liitteessä VI olevan
2.2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotettuja laskutustiheyksiä tukevien älykkäiden kaasumittareiden käyttöönotto voi 
edellyttää kustannusten ja hyötyjen taloudellista arviointia. Ehdotuksen sanamuoto antaa 
ymmärtää, että älykkäät kaasumittarit ovat velvoite, johon ei kohdisteta taloudellista 
arviointia. Olisi vältettävä laskujen kuormittamista liiallisella tietomäärällä. Laskutus olisi 
pidettävä erillään kuluttajalle annetuista tämän kulutusta koskevista tiedoista.

Tarkistus 990
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava direktiivissä 2009/72/EY 
vahvistettujen oikeudellisten vaatimusten 
mukaista älykkäiden mittareiden 
käyttöönottoa koskevien voimassa olevien 
kansallisten suunnitelmien mukaisesti, 
että vähintään kahden kuukauden välein 
tapahtuva laskutus on täsmällistä ja
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, ja että laskut 
asetetaan pyynnöstä kuluttajan saataville, 
mikäli se on teknisesti mahdollista 
kuluttajan mittauslaitteisto huomioon 
ottaen. Laskun mukana on asetettava 
saataville asiaankuuluvat tiedot, joiden 
avulla loppukäyttäjä saa kattavan 
selvityksen senhetkisistä 
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energiakustannuksista, liitteessä VI olevan 
2.2 kohdan mukaisesti. Kuluttajalle 
tiedottamisen tiheyden ja muodon on 
perustuttava kuluttajan ja toimittajan 
väliseen sopimukseen.

Or. en

Perustelu

Lämmönkulutusmittareiden käyttöönotossa olisi otettava huomioon sen tekniset ja 
taloudelliset reunaehdot erityisesti pitkän aikavälin kustannukset ja hyödyt huomioon ottaen. 
Nimenomaisesti laskutusta koskeviin säännöksiin olisi sisällytettävä mahdollisuus soveltaa 
erilaisia laskutusmenetelmiä (suoralaskutus mukaan lukien) ja -tiheyksiä kuluttajien 
tarpeiden, käyttötottumusten ja erityistoiveiden mukaisesti.

Tarkistus 991
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
mahdollisuuksien mukaan ja 
taloudellinen toteutettavuus 
asianmukaisesti huomioon ottaen 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että kulutusta koskevat tiedot
ovat täsmällisiä ja perustuvat
tosiasialliseen kulutukseen, kaikilla tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla, mukaan lukien energian jakelijat, 
jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Kulutusta 
koskevissa tiedoissa on asetettava 
saataville asiaankuuluvat tiedot, joiden 
avulla loppukäyttäjä saa kattavan 
selvityksen senhetkisistä 
energiakustannuksista, liitteessä VI olevan 
2.2 kohdan mukaisesti.
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Or. de

Perustelu

Kuukausilaskutus voi aiheuttaa, etenkin kun on kyse lämmityskustannuksista, sosiaalisia 
ongelmia ja taloudellisia vaikeuksia vuokralaisille/käyttäjille, koska kustannuksia ei peritä 
tasaisesti pitkin vuotta erääntyvissä osissa, vaan ennen muuta talvikuukausina, kun 
lämmityskustannukset ovat erityisen korkeat. Siksi on tarpeen täsmentää, mitä "laskutuksella" 
tarkoitetaan.

Tarkistus 992
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava älykkäiden mittareiden tai 
kuluttajan itse ilmoittamien 
mittarilukemien avulla ja direktiivissä 
2009/72/EY asetetut vaatimukset 
huomioon ottaen laadittujen älykkäiden 
mittareiden käyttöönottoa koskevien 
kansallisten suunnitelmien mukaisesti, 
että laskutus on täsmällistä ja sisältää 
tiedot tosiasiallisesta kulutuksesta, kaikilla 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 993
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava direktiivin 2009/72/EY 
mukaisesti laadittujen älykkäiden 
mittareiden käyttöönottoa koskevien 
kansallisten suunnitelmien perusteella, 
että laskutus on täsmällistä ja perustuu 
tosiasialliseen kulutukseen, kaikilla tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla, mukaan lukien energian jakelijat, 
jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 994
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen tai ennustettuun 
kulutukseen asiakkaan kanssa tehdystä 
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kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

sopimuksesta riippuen, kaikilla tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla, mukaan lukien energian jakelijat, 
jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, ja että samoja 
sääntöjä sovelletaan myös kustannusten 
jakamiseen moniasuntoisissa 
rakennuksissa liitteessä VI olevassa 2.1 
kohdassa määritellyn vähimmäistiheyden 
mukaisesti. Laskun mukana tai muulla 
asianmukaisella menetelmällä on 
asetettava saataville asiaankuuluvat tiedot, 
joiden avulla loppukäyttäjä saa kattavan 
selvityksen senhetkisistä 
energiakustannuksista, liitteessä VI olevan 
2.2 kohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 995
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.
Laskussa on lisäksi kaikissa tapauksissa 
ilmoitettava ennustetun vuosikulutuksen 
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kuukausikeskiarvo.

Or. de

Tarkistus 996
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä tai älykkään mittarin 
asentamisen yhteydessä, että tiliotteet ovat 
täsmällisiä ja perustuvat tosiasialliseen 
kulutukseen, kaikilla tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, mukaan 
lukien energian jakelijat, jakeluverkon 
haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Tiliotteen
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tiliote sisältää kuluttajalle osoitettuja tietoja. Se on pidettävä erillään maksuvaatimuksen 
sisältävästä laskusta, sillä kuluttajat haluavat mahdollisesti suorittaa maksunsa pitkin vuotta 
suoraveloituksen tai ennakkomaksujärjestelmän avulla.

Tarkistus 997
Giles Chichester
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava vuoteen 2021 mennessä, että 
laskutus on täsmällistä ja perustuu 
tosiasialliseen kulutukseen, kaikilla tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla, mukaan lukien energian jakelijat, 
jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan, sähkön 
osalta direktiivin 2009/72/EY asiaan 
liittyvien säännösten ja kaasun osalta 
direktiivin 2009/73/EY asiaan liittyvien 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 998
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
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vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energia- ja 
jakelukustannuksista sekä julkisen 
palvelun velvoitteeseen liittyvistä 
kustannuksista, liitteessä VI olevan 
2.2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 999
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti 
edellyttäen, että asianmukaiset tekniset 
ratkaisut ovat käytettävissä.

Or. de



AM\883623FI.doc 43/110 PE475.955v01-00

FI

Tarkistus 1000
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien 
energian jakelijat, jakeluverkon haltijat ja 
energian vähittäismyyntiyritykset, 
liitteessä VI olevassa 2.1 kohdassa 
määritellyn vähimmäistiheyden 
mukaisesti. Laskun mukana on asetettava 
saataville asiaankuuluvat tiedot, joiden 
avulla loppukäyttäjä saa kattavan 
selvityksen senhetkisistä 
energiakustannuksista, liitteessä VI olevan 
2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että laskutustiedot
perustuvat tosiasialliseen kulutukseen. 
Laskutustietojen mukana on asetettava 
saataville asiaankuuluvat tiedot, joiden 
avulla loppukäyttäjä saa kattavan 
selvityksen senhetkisistä 
energiakustannuksista, liitteessä VI olevan 
2.2 kohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 1001
Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava älykkäiden mittareiden 
asentamisen yhteydessä, että laskutus on 
täsmällistä ja perustuu tosiasialliseen 
kulutukseen, kaikilla tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, mukaan 
lukien energian jakelijat, jakeluverkon 
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vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
että laskutustiedot perustuvat
tosiasialliseen kulutukseen, kaikilla tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla, mukaan lukien energian jakelijat, 
jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan, sähkön 
osalta direktiivin 2009/72/EY asiaan 
liittyvien säännösten ja kaasun osalta 
direktiivin 2009/73/EY asiaan liittyvien 
säännösten mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Kuluttajille olisi annettava täsmällistä ja avointa tietoa heidän todellisesta kulutuksestaan, 
mutta heitä ei välttämättä pidä vaatia maksamaan laskujaan todellisen kulutuksen 
perusteella. Tämä säännös olisi lisäksi mukautettava kolmannessa paketissa asetettuihin 
älykkäiden mittarijärjestelmien täytäntöönpanoa koskeviin vaatimuksiin.

Tarkistus 1003
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, joiden osalta tehdyt 
kustannus-hyötyarvioinnit ja 
toteutettavuustutkimukset ovat olleet 
myönteiset, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1004
Ioan Enciu

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

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Direktiivistä 2009/72/EY ja direktiivistä 
2009/73/EY johtuvien laskutusta koskevien 
velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä, että laskutus on täsmällistä ja 
perustuu tosiasialliseen kulutukseen, 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, mukaan lukien energian 
jakelijat, jakeluverkon haltijat ja energian 
vähittäismyyntiyritykset, liitteessä VI 
olevassa 2.1 kohdassa määritellyn 
vähimmäistiheyden mukaisesti. Laskun 
mukana on asetettava saataville kaikki 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
loppukäyttäjä saa kattavan selvityksen 
senhetkisistä energiakustannuksista, 
liitteessä VI olevan 2.2 kohdan mukaisesti. 

Or. ro

Tarkistus 1005
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
loppukäyttäjät voivat valita joko sähköisen 
tai tulostetun laskun ja että heillä on 
mahdollisuus saada helposti täydentäviä 
tietoja, joiden avulla he voivat itse 
tarkastaa yksityiskohtaisesti aiemman 
kulutuksensa liitteessä VI olevassa 1.1 
kohdassa määritellyllä tavalla.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat valita joko sähköisen 
tai tulostetun laskun ilman 
lisäkustannuksia ja että heillä on 
mahdollisuus saada helposti täydentäviä 
tietoja, joiden avulla he voivat itse 
tarkastaa yksityiskohtaisesti aiemman 
kulutuksensa, mikäli se on taloudellisesti 
kannattavaa, liitteessä VI olevassa 
1.1 kohdassa määritellyllä tavalla.

Or. ro
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Tarkistus 1006
Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat valita joko sähköisen 
tai tulostetun laskun ja että heillä on 
mahdollisuus saada helposti täydentäviä 
tietoja, joiden avulla he voivat itse 
tarkastaa yksityiskohtaisesti aiemman 
kulutuksensa liitteessä VI olevassa 
1.1 kohdassa määritellyllä tavalla.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat valita joko sähköisen 
tai tulostetun laskun ja että mikäli älykäs 
mittari on asennettu, heillä on 
mahdollisuus saada helposti täydentäviä 
tietoja, joiden avulla he voivat itse 
tarkastaa yksityiskohtaisesti aiemman 
kulutuksensa liitteessä VI olevassa 
1.1 kohdassa määritellyllä tavalla.

Or. en

Tarkistus 1007
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat valita joko sähköisen 
tai tulostetun laskun ja että heillä on 
mahdollisuus saada helposti täydentäviä 
tietoja, joiden avulla he voivat itse 
tarkastaa yksityiskohtaisesti aiemman 
kulutuksensa liitteessä VI olevassa 
1.1 kohdassa määritellyllä tavalla.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat valita joko sähköisen 
tai tulostetun laskun ja että heillä on 
mahdollisuus saada helposti täydentäviä 
tietoja, joiden avulla he voivat itse 
tarkastaa yksityiskohtaisesti aiemman 
kulutuksensa.

Or. en

Tarkistus 1008
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat valita joko sähköisen 
tai tulostetun laskun ja että heillä on 
mahdollisuus saada helposti täydentäviä 
tietoja, joiden avulla he voivat itse 
tarkastaa yksityiskohtaisesti aiemman 
kulutuksensa liitteessä VI olevassa 
1.1 kohdassa määritellyllä tavalla.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjät voivat valita joko sähköisen 
tai tulostetun tiliotteen ja laskun ja että 
heillä on mahdollisuus saada helposti 
täydentäviä tietoja, joiden avulla he voivat 
itse tarkastaa yksityiskohtaisesti aiemman 
kulutuksensa liitteessä VI olevassa 
1.1 kohdassa määritellyllä tavalla.

Or. en

Perustelu

Tiliote sisältää kuluttajalle osoitettuja tietoja. Se on pidettävä erillään maksuvaatimuksen 
sisältävästä laskusta, sillä kuluttajat haluavat mahdollisesti suorittaa maksunsa pitkin vuotta 
suoraveloituksen tai ennakkomaksujärjestelmän avulla.

Tarkistus 1009
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, heidän 
energialaskujaan ja aiempaa kulutustaan 
koskevat tiedot asetetaan loppukäyttäjän 
nimeämän energiapalvelujen tarjoajan 
saataville.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, heidän 
energialaskujaan ja aiempaa kulutustaan 
koskevat tiedot asetetaan loppukäyttäjän 
nimeämän energiapalvelujen tarjoajan 
saataville samassa muodossa kuin 
loppukäyttäjän tapauksessa.
Kustannusten jakamista koskevista 
säännöistä on sovittava etukäteen siltä 
varalta, että sopimuspuolet eivät noudata 
tätä säännöstä.

Or. de

Perustelu

Kaikki muutokset lisäävat hallinnollista työtä ja siten myös kustannuksia. Mikäli 
sopimuspuolet pitävät sitä tarpeellisena ne voivat poiketa tästä säännöstä; asiakkaan on 
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epäselvissä tapauksissa kuitenkin vastattava kohonneista kustannuksista.

Tarkistus 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, heidän 
energialaskujaan ja aiempaa kulutustaan 
koskevat tiedot asetetaan loppukäyttäjän 
nimeämän energiapalvelujen tarjoajan 
saataville.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, heidän 
energialaskujaan ja aiempaa kulutustaan 
koskevat tiedot asetetaan loppukäyttäjän 
nimeämän energiapalvelujen tarjoajan tai 
muun kolmannen osapuolen saataville.

Or. fr

Tarkistus 1011
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, heidän 
energialaskujaan ja aiempaa kulutustaan 
koskevat tiedot asetetaan loppukäyttäjän 
nimeämän energiapalvelujen tarjoajan 
saataville.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, heidän 
energialaskujaan ja aiempaa kulutustaan 
koskevat tiedot asetetaan asiakkaan tai 
loppukäyttäjän nimeämän 
energiapalvelujen tarjoajan saataville.

Or. en

Tarkistus 1012
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, heidän 
energialaskujaan ja aiempaa kulutustaan 
koskevat tiedot asetetaan loppukäyttäjän 
nimeämän energiapalvelujen tarjoajan 
saataville.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, heidän 
energiatiliotteitaan ja aiempaa kulutustaan 
koskevat tiedot asetetaan loppukäyttäjän 
nimeämän energiapalvelujen tarjoajan 
saataville.

Or. en

Perustelu

Tiliote sisältää kuluttajalle osoitettuja tietoja. Se on pidettävä erillään maksuvaatimuksen 
sisältävästä laskusta, sillä kuluttajat haluavat mahdollisesti suorittaa maksunsa pitkin vuotta 
suoraveloituksen tai ennakkomaksujärjestelmän avulla.

Tarkistus 1013
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kuluttajat saavat pyynnöstä oikea-
aikaisesti ja helposti ymmärrettävässä 
muodossa energiahintoja koskevia tietoja 
ja arvioita, joiden avulla he voivat 
vertailla sopimuksia tasapuolisesti ja 
vaihtaa kansallista energiantuottajaansa 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 1014
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 3 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
rohkaistava soveltamaan sellaisia 
energian hintarakenteita, joilla kuluttajia 
kannustetaan säästämään 
energiakulutuksen marginaalisia 
lisäyksikköjä.

Or. en

Tarkistus 1015
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjille maksutta.

3. Käyttäjäkohtaiseen energiankulutuksen
mittaamiseen perustuvat laskutus- ja 
tilannetiedot sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa 
ja liitteessä VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjille maksutta käyttämällä 
vähintään kahta erityyppistä suoraa 
palauteväylää, joista toisen on oltava 
kotinäyttö.

Or. en

Perustelu

Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvosto (CEER) suosittelee, että tiedot olisi 
toimitettava loppukäyttäjälle valitsemalla viestintäkanava vähintään kahdesta vaihtoehdosta. 
Älykkäitä mittareita koskevien hankkeiden arvioinnit ja energiatehokkuuden lisäämistä ja 
kysynnänohjauksen mahdollistamista koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että energian 
säästämisessä parhaat tulokset saavutetaan kotinäyttöjen avulla.

Tarkistus 1016
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjille maksutta.

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjille sähköisessä muodossa.
Tämä ei koske varsinaista 
paperimuodossa toimitettua laskua.

Or. en

Perustelu

Tietoa olisi annettava kustannustehokkaasti. Tätä säännöstä olisi siksi sovellettava vain 
sähköisesti toimitettuihin tietoihin, jotta hallinnolliset kulut pysyvät mahdollisimman 
vähäisinä.

Tarkistus 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjille maksutta.

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjille.

Or. en

Tarkistus 1018
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
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mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjille maksutta.

mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa mainitut 
tiedot on annettava loppukäyttäjille 
avoimesti ja kustannustehokkaasti.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi tehtävä selkeämpi ero yhtäällä kaikille asiakkaille annettavia mittaus-
/laskutustietoja koskevien pakollisten vähimmäisvaatimusten ja toisaalla sellaisten 
kaupallisiin tarjouksiin sisältyvien tarkkojen tietojen välillä, joita ei voida antaa maksutta.

Tarkistus 1019
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjille maksutta.

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjille avoimesti ja 
kustannustehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 1020
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjille maksutta.

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa mainitut 
tiedot on annettava loppukäyttäjille
minimaaliseen hintaan.
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Or. en

Tarkistus 1021
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjille maksutta.

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa mainitut 
tiedot on annettava loppukäyttäjille.

Or. de

Perustelu

Liite VI on liian yksityiskohtainen. Mikäli kaikki tiedot asetetaan loppukäyttäjän saatavilla, 
tämä todennäköisesti turhautuu ja tuntee hukkuvansa tietojen runsauteen. Loppukäyttäjän 
olisi viime kädessä voitava itse hakea käyttöliittymän kautta ne tiedot, joiden avulla hän voi 
arvioida energiakulutustaan. Kustannusten jakamisesta on jo olemassa kansallisen tason 
sääntöjä: komissio ei ole esittänyt yhdenmukaistamisen tarvetta tukevaa todistusaineistoa.

Tarkistus 1022
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä artiklaa ei sovelleta, jos 
kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
käyttäjäkohtaisten mittareiden 
asentamisen kustannukset ylittävät 
loppukäyttäjälle mahdollisesti koituvien 
säästöjen perusteella määriteltävän 
hyödyn.
Kun direktiivin 2009/72/EY mukaisesti 
suoritettu älykkäiden mittareiden 
käyttöönoton taloudellinen arviointi 
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puoltaa mittareiden käyttöönottoa, 
2 kohdan aikarajoja koskevaa säännöstä 
ei sovelleta.

Or. en

Tarkistus 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä artiklaa ei sovelleta, jos 
kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
käyttäjäkohtaisten mittareiden 
asentamisen kustannukset ylittävät 
loppukäyttäjälle mahdollisesti koituvien 
säästöjen perusteella määriteltävän 
hyödyn.
Kun direktiivin 2009/72/EY mukaisesti 
suoritettu älykkäiden mittareiden 
käyttöönoton taloudellinen arviointi 
puoltaa mittareiden käyttöönottoa, 
2 kohdan aikarajoja koskevaa säännöstä 
ei sovelleta. 

Or. en

Perustelu

Jakeluyhtiöt osallistuvat jo nyt älykkäiden mittareiden käyttöönottoon kolmannessa 
sähködirektiivissä (direktiivi 2009/72/EY) määriteltyjen aikarajojen mukaisesti eli 
80 prosenttia käyttäjistä, joiden kohdalla kustannus-hyötyanalyysi on ollut myönteinen, on 
varustettava älykkäillä mittareilla vuoteen 2020 mennessä. Uusi direktiivi ei saisi vaarantaa 
nykyisiä investointisuunnitelmia. Jakeluyhtiöitä ei myöskään pitäisi pakottaa ottamaan 
käyttöön ratkaisuja, jotka eivät ole taloudellisesti toteutuskelpoisia.

Tarkistus 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

3 a. Komission ja jäsenvaltioiden on 
pyrittävä perustamaan 
tutkimusjärjestelmiä, joilla kehitetään 
historiallisesti ja kulttuurillisesti 
merkittävissä rakennuksissa käytettävää 
tekniikkaa ja joka kattaa kaikki 
näkökohdat, jotka liittyvät uusiutuvan 
energian käyttöön, älykkäiden mittareiden 
ja muiden energiaa säästävien tai 
tuottavien teknologioiden asentamiseen ja 
muihin tällaisissa rakennuksissa 
tarvittaviin tekniikkoihin. Komission ja 
jäsenvaltioiden on myös ryhdyttävä 
levittämään jo tehtyjen tutkimusten 
tuloksia.

Or. es

Tarkistus 1025
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän artiklan säännökset ovat 
yhdenmukaisia direktiiveissä 2009/72/EY 
ja 2009/73/EY älykkäiden mittareiden 
käyttöönotolle vahvistettujen 
määräaikojen ja menettelyiden kanssa, ja 
edellä mainittujen direktiivien mukaisesti 
asennetuilla mittareilla on varmistettava 
täsmällinen laskutus, joka perustuu 
tosiasialliseen kulutukseen.

Or. fr

Tarkistus 1026
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Energian toimittajien on vastattava 
tämän direktiivin mukaisesti asennettujen 
käyttäjäkohtaisten sähkö-, maakaasu-, 
keskuslämmitys-/keskusjäähdytys- ja 
kuumavesimittareiden hankinta-, 
asennus- ja ylläpitokustannuksista 
energiatehokkuutta koskevissa 
sopimuksissa asetettujen ehtojen 
mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 1027
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset testaavat 
vuosittain energialaskujen 
ymmärrettävyyttä ja käyttökelpoisuutta 
kuluttajien kannalta. Testauksen tulokset 
julkistetaan.

Or. en

Perustelu

Energialaskun on oltava ymmärrettävä, jotta kuluttajat pystyvät muuttamaan energian 
kulutustaan. Kansallisia sääntelyviranomaisia olisi siksi vaadittava testaamaan, ovatko laskut 
kuluttajien ymmärrettävissä. Kun tulokset julkistetaan, kuluttajat voivat valita yrityksen, jonka 
käytännöt ovat hyviä.

Tarkistus 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kun otetaan huomioon historiallisesti 
ja kulttuurillisesti merkittävien 
rakennusten erityisominaisuudet, 
tutkimusta olisi tehtävä 
energiankulutuksen eroista ottaen 
huomioon perinteisen arkkitehtuurin 
eristysominaisuudet, sen sopeuttaminen 
ympäristöön sekä aikaisemmin noudatetut 
hyvät menettelytavat, jotka koskevat 
tällaisten rakennusten käyttöä ja 
toimintaa.

Or. es

Tarkistus 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rahoitus
1. Komission ja jäsenvaltioiden on 
otettava käyttöön muun muassa seuraavat 
rahoitusvälineet ja -järjestelyt: 
a) tämän direktiivin 6 artiklan mukaisten 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä 
aiheutuvat maksuosuudet tai sakot;
b) monivuotisen rahoituskehyksen, 
erityisesti koheesiorahaston, 
rakennerahaston ja maaseudun 
kehittämisrahaston, sekä EU:n erityisten 
rahoitusvälineiden, teknisen tuen ja 
rahoitusjärjestelyjen puitteissa 
energiatehokkuuteen myönnetyt varat;
c) varat, jotka on myönnetty 
energiatehokkuutta varten Euroopan 
investointipankista (EIP) ja muista 



AM\883623FI.doc 59/110 PE475.955v01-00

FI

unionin rahoituslaitoksista, erityisesti 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankista (EBRD) sekä Euroopan 
neuvoston kehityspankista;
d) kansalliset varat, mukaan luettuina 
julkisten pankkien ja muiden kansallisten 
rahoituslaitosten myöntämät varat;
e) 10 prosentin osuus Euroopan 
aluekehitysrahaston myöntämien tukien 
kokonaismäärästä, joka voidaan käyttää 
tämän direktiivin mukaisesti toteutettujen 
energiatehokkuustoimien edistämiseen; 
f) muiden EU-varojen käyttö tutkimuksen 
ja kehittämisen, tiedotuskampanjoiden ja 
energiatehokkuutta koskevan tietoisuuden 
edistämiseksi.
2. Tämän direktiivin mukaisesti 
suoritettuihin energiakatselmuksiin 
sisältyvien suositusten täytäntöönpanoa 
varten on otettava käyttöön rahoitus- tai 
verokannustimia. Rahoitusjärjestelyillä 
on
a) perustettava rahoitusvälineitä 
(esimerkiksi yksityisen pääoman 
lainatakuut, energiatehokkuutta 
koskevien sopimusten lainatakuut, 
korkotuetut lainat ja erityiset 
lainajärjestelyt), joilla vähennetään sekä 
energiatehokkuushankkeiden havaittuja 
että todellisia riskejä;
b) osoitettava riittävät varat sellaisten 
koulutus- ja sertifiointiohjelmien 
tukemiseksi, joilla parannetaan 
energiatehokkuustaitoja ja tunnustetaan 
ne. 
3. Edellä 1 ja 2 kohdassa asetettujen 
tavoitteiden täytäntöön panemiseksi 
komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava erityisesti toimia, joilla 
pidetään yllä energiaköyhyydestä 
kärsivien käyttäjien energiatehokkuutta 
parantavia investointeja, 
energiatehokkuutta koskevat sopimukset 
mukaan lukien.
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4. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän 
direktiivin mukaisesti hankittuihin 
palveluihin ja tuotteisiin tavanomaista 
alempaa arvonlisäverokantaa, joka ei 
kuitenkaan saa olla alhaisempi kuin 5 
prosenttia. 
5. Komissio avustaa tarvittaessa suoraan 
tai eurooppalaisten rahoituslaitosten 
kautta pyynnöstä jäsenvaltioita 
perustamaan rahoituslaitoksia ja teknistä 
tukea koskevia järjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on lisätä 
energiatehokkuutta eri aloilla tukemalla 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
toimivaltaisten kansallisten tai 
alueellisten viranomaisten tai järjestöjen 
välillä.

Or. ro

Tarkistus 1030
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla 
annettujen kansallisten säännösten 
noudattamatta jättämiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States. In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

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

Tarkistus 1031
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Seuraamuksia ei saa asettaa 
kiinteämääräisinä eikä täyteen vastuuseen 
perustuvina. Yksittäisissä tapauksissa on 
selvitettävä huolellisesti, miten 
esimerkiksi energiayhtiöt ovat pyrkineet 
saavuttamaan tavoitteet ja miksi 
tavoitteita ei ole pystytty saavuttamaan.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

Or. de
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Tarkistus 1032
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

Mikäli jäsenvaltiot valitsevat pakollisen 
järjestelmän, niiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

Or. de

Perustelu

Mikäli jäsenvaltiot päätyvät valitsemaan muita kuin komission ehdottamia, vaihtoehtoisia 
välineitä, putoaa seuraamuksilta pohja.

Tarkistus 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 

Jäsenvaltioiden on, mikäli ne eivät ole 
päättäneet soveltaa muita hyväksyttyjä 
toimintavaihtoehtoja, vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
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oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten muoto voi olla vaatimus 
hankkia lisää päästökauppajärjestelmän 
hyvityksiä avoimilta markkinoilta.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

Or. en

Tarkistus 1034
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita ja
oikeasuhteisia. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään [12 kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin hyväksymisestä] 
ja ilmoitettava viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Or. en

Tarkistus 1035
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava oikeutettuja, 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista. 

Or. ro

Tarkistus 1036
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
kannustimia ja rahoitusta koskevia 
sääntöjä yritysten ja kotitalouksien 
kannustamiseksi investoimaan 
energiatehokkuuteen.

Or. en

Perustelu

Kannustimet ovat tärkeä tekijä energiatehokkuuden edistämisessä Euroopan unionissa. 
Rangaistukset eivät hyödytä ketään.

Tarkistus 1037
Vladimir Urutchev
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
edellä mainittujen seuraamusten 
soveltamisesta saadut tulot ohjataan 
energiatehokkuuden rahoituksen 
tukemiseen 16 a artiklan (uusi) 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1038
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että 
kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon 
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1039
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että 
kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon 
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
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avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia.

Kussakin kansallisessa suunnitelmassa on 
määriteltävä:
a) kansalliset yhteistuotannon 
kehittämistavoitteet vuodeksi 2020 ja 
vastaavat välitavoitteet;
b) kaukolämmityksen edistämisalueet, 
joilla kustannus-hyötyanalyysi on 
osoittanut olevan mahdollisuuksia 
yhteistuotantoon;
c) liitteessä IV määritellyt tiedot;

d) suunnitelmien olisi perustuttava 
kunkin suunnitellun investoinnin 
kattavaan kustannus-hyötyanalyysiin, ja 
niissä olisi otettava huomioon senhetkisen 
lämmöntarpeen taso ja arvioitava erilaisia 
kulutusprofiileja (kuten teollisuudelle 
sekä asunto- ja palvelusektorille 
ominainen kulutus). Lisäksi olisi 
tarkasteltava erityyppistä yhteistuotantoa 
(kuten mikrotuotanto ja tuotanto omaan 
kulutukseen) erilaisten kansallisten tarve-
ja kulutusmallien erityspiirteiden 
perusteella.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
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kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Perustelu

Yhteistuotannon edistämiseksi ei ole järkevää soveltaa "yhden koon" lähestymistapaa. 
Yhteistuotantoon liittyvien lukuisten teknisten kysymysten johdosta olisi kansalliset olosuhteet 
otettava huomioon. Vaatimuksia olisi otettava käyttöön selkeästi määriteltyjen kriteereiden ja 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti järjestelmätasolla toteutetun kustannus-
hyötyanalyysin pohjalta. Analyysissa olisi määritettävä kaukolämmityksen/-jäähdytyksen 
kehitysalueet, joissa on riittävästi lämmön kysyntää, jotta kaukolämmitys/-jäähdytysverkkojen 
kehittäminen olisi perusteltua.

Tarkistus 1041
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia.
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Kussakin kansallisessa suunnitelmassa on 
määriteltävä:
a) kansalliset yhteistuotannon 
kehittämistavoitteet vuodeksi 2020 ja
vastaavat välitavoitteet;
b) kaukolämmityksen edistämisalueet, 
joilla kustannus-hyötyanalyysi on 
osoittanut olevan mahdollisuuksia 
yhteistuotantoon;
c) liitteessä IV määritellyt tiedot;

d) suunnitelmien olisi perustuttava 
kunkin suunnitellun investoinnin 
kattavaan kustannus-hyötyanalyysiin, ja 
niissä olisi otettava huomioon senhetkisen 
lämmöntarpeen taso ja arvioitava erilaisia 
kulutusprofiileja (kuten teollisuudelle 
sekä asunto- ja palvelusektorille 
ominainen kulutus). Lisäksi olisi 
tarkasteltava erityyppistä yhteistuotantoa 
(kuten mikro-tuotanto ja tuotanto omaan 
kulutukseen) erilaisten kansallisten tarve-
ja kulutusmallien erityspiirteiden 
perusteella.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Perustelu

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
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sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

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

Tarkistus 1042
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että 
kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon 
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä toteutettava ja 
ilmoitettava komissiolle perusteellinen
arviointi tehokkaan yhteistuotannon 
hyödyntämismahdollisuuksista. Arvioinnit
on saatettava ajan tasalle ja ilmoitettava 
komissiolle joka viides vuosi.

Or. en

Tarkistus 1043
Herbert Reul
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että 
kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon 
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot tarvitsevat aikaa ja henkilöstöä kyseisten yksityiskohtaisten suunnitelmien 
laatimiseen. Kaksi vuotta on realistinen toteutusaikataulu. Lisäksi on epätodennäköistä, että 
suunnitelmat vanhentuvat 5–10 vuoden kuluessa, joten niitä ei ole tarpeen saattaa 
säännöllisesti ajan tasalle, mikä vaatisi valtavasti voimavaroja ja olisi siksi kallista. Sitovat 
suunnitelmat eivät sovi kilpailun käsitteeseen.

Tarkistus 1044
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
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tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava
sääntelykehyksensä avulla, että
kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

joulukuuta 2015 mennessä toteutettava ja 
ilmoitettava komissiolle lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysyntää koskeva 
perusteellinen arviointi, jonka avulla 
pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Mikäli jäsenvaltio on jo toteuttanut 
vastaavan arvioinnin, jäsenvaltion on 
ilmoitettava se komissiolle. Arvioinnissa 
olisi tarkasteltava erityyppistä 
yhteistuotantoa erilaisten kansallisten 
tarve- ja kulutusmallien erityispiirteiden 
perusteella. Suunnitelmat on saatettava 
ajan tasalle ja ilmoitettava komissiolle joka 
viides vuosi. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että paikallisissa ja 
alueellisissa kehittämissuunnitelmissa, 
myös kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, sekä paikallisissa ja 
alueellisissa energiastrategioissa ja 
-suunnitelmissa otetaan huomioon 
energiaresurssien tehokas käyttö ja 
resurssitehokkaiden lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien kehittäminen. 
Paikalliset/alueelliset lämpömarkkinat on 
otettava huomioon.

Or. en

Tarkistus 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä toteutettava ja 
ilmoitettava komissiolle yhteistuotannon 
kysyntää koskeva perusteellinen arviointi, 
jonka avulla pyritään kehittämään 
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yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava
sääntelykehyksensä avulla, että
kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

tehokkaan yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Mikäli jäsenvaltio on jo toteuttanut 
vastaavan arvioinnin, jäsenvaltion on 
ilmoitettava se komissiolle. Arvioinnissa 
olisi tarkasteltava erityyppistä 
yhteistuotantoa erilaisten kansallisten 
tarve- ja kulutusmallien erityispiirteiden 
perusteella. Suunnitelmat on saatettava 
ajan tasalle ja ilmoitettava komissiolle joka 
viides vuosi. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että paikallisissa ja 
alueellisissa kehittämissuunnitelmissa, 
myös kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, sekä paikallisissa ja 
alueellisissa energiastrategioissa ja 
-suunnitelmissa otetaan huomioon 
energiaresurssien tehokas käyttö ja 
resurssitehokkaiden lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 1046
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava
sääntelykehyksensä avulla, että

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä toteutettava ja 
ilmoitettava komissiolle arviointi, joka 
koskee tehokkaan yhteistuotannon ja 
tehokkaan kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Mikäli jäsenvaltio on toteuttanut 
vastaavan arvioinnin, jäsenvaltion on 
ilmoitettava se komissiolle. Arviointi on
saatettava ajan tasalle ja ilmoitettava 
komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
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kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon
paikallisissa ja alueellisissa
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

kaikissa paikallisissa ja alueellisissa
energiastrategioissa otetaan huomioon 
energiaresurssien tehokas käyttö ja 
resurssitehokkaiden lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien kehittäminen. 
Paikalliset/alueelliset lämpömarkkinat on 
otettava huomioon.

Or. en

Tarkistus 1047
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava
sääntelykehyksensä avulla, että
kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä toteutettava ja 
ilmoitettava komissiolle perusteellinen 
arviointi, joka koskee tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Mikäli jäsenvaltio on jo toteuttanut 
vastaavan arvioinnin, jäsenvaltion on 
ilmoitettava se komissiolle. Arviointi on
saatettava ajan tasalle ja ilmoitettava 
komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, sekä paikallisissa ja 
alueellisissa energiastrategioissa ja 
-suunnitelmissa otetaan huomioon 
energiaresurssien tehokas käyttö ja 
resurssitehokkaiden lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien kehittäminen. 
Paikalliset/alueelliset lämpömarkkinat on 
otettava huomioon.

Or. en
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Tarkistus 1048
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että
kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on rohkaistava sitä, että 
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, sekä paikallisissa ja 
alueellisissa energiastrategioissa ja 
-suunnitelmissa otetaan huomioon 
energiaresurssien tehokas käyttö ja 
resurssitehokkaiden lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien kehittäminen. 
Paikalliset ja alueelliset lämpömarkkinat 
on otettava huomioon.

Or. en

Tarkistus 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
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ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että 
kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon 
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyskartta, jonka avulla 
voidaan löytää ja kehittää tehokkaammin 
yhteistuotannon, kaukolämmön ja -
jäähdytyksen hyödyntämismahdollisuuksia 
ja joka sisältää liitteessä VII määritellyt 
tiedot. Suunnitelmat on saatettava ajan 
tasalle ja ilmoitettava komissiolle joka 
viides vuosi.

Or. fi

Tarkistus 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä toteutettava ja 
ilmoitettava komissiolle yleisarviointi,
jonka avulla pyritään kehittämään 
energiatehokkaiden teknologioiden, kuten 
tehokkaan yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
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kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että niissä otetaan 
paikalliset ja alueelliset lämpömarkkinat 
huomioon. Edellä mainittua arviointia 
varten jäsenvaltioiden on suoritettava 
alueensa kattavia kustannus-
hyötyanalyyseja, joissa tarkastellaan 
tehokkaiden ja kohtuuhintaisten 
ratkaisujen teknistä ja taloudellista 
toteutettavuutta ja soveltuvuutta.

Or. fr

Perustelu

On keskeisen tärkeää, että jäsenvaltiot arvioivat ensin yleisesti sopivia 
energiatehokkuusratkaisuja kustannus-hyötyanalyysien perusteella ilman ennakko-oletuksia. 
Paikalliset olosuhteet on myös otettava huomioon.

Tarkistus 1051
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi 
ja niissä olisi otettava huomioon muun 
muassa II luvun 4–8 artiklan 
soveltamisesta, direktiivin 2010/31/EU 
täytäntöönpanosta ja muista 
toimenpiteistä johtuva kaukolämmitys- ja 
kaukojäähdytyskuorman todennäköinen 
väheneminen sekä tämän 
energiakulutuksen vähenemisen 
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suunnitteluperusteet. vaikutukset tuleviin 
infrastruktuuritarpeisiin. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava sääntelykehyksensä 
avulla, että kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon 
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet. Kansallisissa 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmissa on 
otettava täysimääräisesti huomioon 
direktiivin 2004/8/EY mukaisesti laadittu 
tehokkaan yhteistuotannon kansallisia 
mahdollisuuksia koskeva analyysi.

Or. en

Perustelu

Energia tarjontapuolen toimenpiteissä on otettava huomioon kysyntäpuolen parannukset 
ylituotannon ja vikasijoitusten välttämiseksi.

Tarkistus 1052
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
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huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet. Mikäli sähkön ja 
lämmön yhteistuotannon potentiaali on 
hyödynnetty jossain jäsenmaassa hyvin 
pitkälle ja siksi uusien toimien 
kustannustehokkuus on muita maita 
selvästi pienempi, komissio voi myöntää 
perustelluista syistä vapautuksen 
kyseiselle jäsenmaalle tämän artiklan 10 
määräyksistä.

Or. fi

Perustelu

Joissain maissa CHP-laitoksia on huomattavasti enemmän kuin muissa maissa. Uusien CHP-
laitosten rakentaminen tulee olla kannattavaa vapaassa markkinataloudessa, mikä on 
huomattavasti vaikeampaa mainituissa jäsenmaissa kuin niissä jäsenmaissa, joissa on paljon 
käyttämätöntä lämmön ja sähkön yhteistuotannon potentiaalia.

Tarkistus 1053
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon, mikroyhteistuotanto 
mukaan lukien, ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
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huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet. Kansalliset lämmitys-
ja jäähdytyssuunnitelmat voivat 
tarvittaessa sisältää erityisen jakson, jossa
käsitellään kotitalouksien 
mikroyhteistuotantoa.

Or. en

Perustelu

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

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

Tarkistus 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle suunnitelma, 
jonka avulla pyritään kehittämään 
tehokkaan yhteistuotannon, 
mikroyhteistuotanto mukaan lukien, ja 
tehokkaan kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
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Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Tarkistus 1055
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Asiaan liittyvä hallinnollinen taakka on 
pidettävä mahdollisimman kevyenä.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet. Näissä 
kehittämissuunnitelmissa olisi 
tarkasteltava ensisijaisesti tehokasta 
yhteistuotantoa.
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Or. de

Tarkistus 1056
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä arvioitava, 
voidaanko tehokkaan yhteistuotannon ja 
tehokkaan kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia kehittää, ja 
ilmoitettava arviointinsa sekä kustannus-
hyötyanalyysin tulokset komissiolle 
yhdessä liitteessä VII määriteltyjen 
tietojen kanssa. Arvioinnit on saatettava 
ajan tasalle tiiviissä yhteistyössä 
paikallisten viranomaisten kanssa ja 
toimitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. de

Tarkistus 1057
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
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ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on laadittava ja saatettava 
ajan tasalle tiiviissä yhteistyössä 
paikallisten viranomaisten kanssa. Ne on
saatettava ajan tasalle ja ilmoitettava 
komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. de

Perustelu

Jotta energiatehokkuutta voidaan lisätä merkittävästi, mikä näkyy etenkin paikallistasolla, on 
myös paikalliset viranomaiset saatava osallistumaan suunnittelu- ja päivittämisprosesseihin.

Tarkistus 1058
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
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Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on laadittava nämä 
suunnitelmat ja pidettävä ne ajan tasalla 
läheisessä yhteistyössä paikallisten 
viranomaisten kanssa ja varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Tarkistus 1059
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia sekä 
nykyaikaistamaan olemassa olevia 
kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoja
ja joka sisältää liitteessä VII määritellyt 
tiedot. Suunnitelmat on saatettava ajan 
tasalle ja ilmoitettava komissiolle joka 
viides vuosi. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava sääntelykehyksensä avulla, 
että kansalliset lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmat otetaan huomioon 
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
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liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. de

Perustelu

Kansallisissa lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmissa olisi vahvistettava toimia, joilla tuetaan 
etenkin kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkojen nykyaikaistamista erityisesti Keski- ja Itä-
Euroopassa, mutta myös muualla.

Tarkistus 1060
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat 
otetaan huomioon paikallisissa ja 
alueellisissa kehittämissuunnitelmissa, 
myös kaupunkialueiden ja maaseudun
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2015 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Hallinnollinen taakka on pidettävä 
mahdollisimman kevyenä. Suunnitelmat 
on saatettava ajan tasalle ja ilmoitettava 
komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että
kansallisissa lämmitys- ja
jäähdytyssuunnitelmissa otetaan 
huomioon paikalliset ja alueelliset 
kehittämissuunnitelmat, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun
aluesuunnitelmat, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. ro
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Tarkistus 1061
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia, olemassa 
olevien kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen 
ajantasaistaminen mukaan lukien, ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Perustelu

Kansallisissa lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmissa olisi vahvistettava toimia, joilla tuetaan 
etenkin kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkojen nykyaikaistamista, mutta ei pelkästään 
Keski- ja Itä-Euroopassa.

Tarkistus 1062
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia, olemassa 
olevien kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen 
ajantasaistaminen mukaan lukien, ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Tarkistus 1063
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia, olemassa 
olevien kaukolämpö- ja 
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Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

kaukojäähdytysverkkojen 
ajantasaistaminen mukaan lukien, ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Perustelu

Kansallisissa lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmissa olisi vahvistettava toimia, joilla tuetaan 
etenkin kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkojen nykyaikaistamista, mutta ei pelkästään 
Keski- ja Itä-Euroopassa.

Tarkistus 1064
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia aina kun se 
on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista 
ja toteutettavissa, ja joka sisältää liitteessä 
VII määritellyt tiedot. Suunnitelmat on 
saatettava ajan tasalle ja ilmoitettava 
komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
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kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Tarkistus 1065
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat
otetaan huomioon paikallisissa ja 
alueellisissa kehittämissuunnitelmissa, 
myös kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä arvioitava, 
voidaanko tehokkaan yhteistuotannon ja 
tehokkaan kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia kehittää, ja 
ilmoitettava arviointinsa tulokset 
komissiolle yhdessä liitteessä VII
määriteltyjen tietojen kanssa. Arvioinnit
on saatettava ajan tasalle ja ilmoitettava 
komissiolle joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että lämmitys-
ja jäähdytysmahdollisuuksia koskevat
kansalliset arvioinnit otetaan huomioon 
paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. de

Perustelu

Lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmien laatiminen edellyttäisi valtavaa byrokratiaa. Vaatimus 
ottaa kansalliset suunnitelmat huomioon merkitsee huomattavaa puuttumista kunnallisissa 
maankäyttö- ja kehittämissuunnitelmissa kaavaillun aluesuunnittelun sisältöön. Tällainen 
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puuttuminen on vastoin toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat
otetaan huomioon paikallisissa ja 
alueellisissa kehittämissuunnitelmissa, 
myös kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä toteutettava ja 
ilmoitettava komissiolle arviointi, joka 
koskee tehokkaan yhteistuotannon ja 
tehokkaan kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Arvioinnit on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytysarvioinnit otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Tarkistus 1067
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä laadittava ja 
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ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Hallinnollisen taakan olisi oltava 
mahdollisimman kevyt. Suunnitelmat on 
saatettava ajan tasalle ja ilmoitettava 
komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa kansallisten lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmien laatimiselle asetettu 
määräaika 1. tammikuuta 2014 on liian tiukka, mikä aiheuttaa pullonkauloja tarvittavan 
ammattihenkilöstön kapasiteetille ja lisää kustannuksia merkittävästi. Tarkistuksella 
ehdotetaan siksi määräajan pidentämistä 1. tammikuuta 2016 saakka.

Tarkistus 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen sekä 
muiden hyvin energiatehokkaiden 
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sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot.
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

teknologioiden 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. en

Tarkistus 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.
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Or. pl

Tarkistus 1070
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2015 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot. 
Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Or. de

Perustelu

Tammikuun ensimmäiseen päivään vuonna 2014 asetettu määräaika on liian lyhyt, kun on 
kyse direktiivistä, joka pannaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa aikaisintaan vuonna 
2013, erityisesti siksi, että 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti 1. tammikuuta 2014 on myös 
komissiolle asetettu määräaika antaa suuntaviivoja jäsenvaltioille.

Tarkistus 1071
Vicky Ford
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 alakohdassa tarkoitettua 
arviointia varten jäsenvaltioiden on 
suoritettava alueensa kattava 
korkeatasoinen kustannus-hyötyanalyysi, 
jossa otetaan huomioon muun muassa 
ilmasto-olosuhteet sekä taloudellinen 
toteuttamiskelpoisuus tai tekninen 
soveltuvuus, jotta voidaan löytää ja 
toteuttaa kustannustehokkaimmat 
ratkaisut lämmitys- ja jäähdytystarpeiden 
täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1072
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 alakohdassa tarkoitettua 
arviointia varten jäsenvaltioiden on 
suoritettava alueensa kattava kustannus-
hyötyanalyysi, jossa otetaan huomioon 
muun muassa ilmasto-olosuhteet sekä 
taloudellinen toteuttamiskelpoisuus tai 
tekninen soveltuvuus, jotta voidaan löytää 
ja toteuttaa kustannustehokkaimmat 
ratkaisut lämmitys- ja jäähdytystarpeiden 
täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1073
Vladimir Urutchev
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteistuotantoa ja kaukolämpöä ja -
jäähdytystä koskevissa arvioinneissa on 
otettava huomioon muihin voimassa 
oleviin energian, energiatehokkuuden, 
uusiutuvien energialähteiden käytön ja 
ilmastotoimien aloilla vahvistettujen 
kansallisten tai unionin tason 
oikeudellisten vaatimusten pohjalta 
laadittuihin kansallisiin suunnitelmiin 
sisältyvät määräykset.

Or. en

Tarkistus 1074
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Arvioinneissa on määritettävä:
a) kansalliset yhteistuotannon 
kehittämistavoitteet vuodeksi 2020 ja 
vastaavat välitavoitteet;
b) kaukolämmityksen edistämisalueet, 
joilla kustannus-hyötyanalyysi on 
osoittanut olevan mahdollisuuksia 
yhteistuotantoon;
c) liitteessä IV määritellyt tiedot.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua arviointia 
varten jäsenvaltioiden on suoritettava 
alueensa kattava kustannus-
hyötyanalyysi, jossa otetaan huomioon 
muun muassa ilmasto-olosuhteet sekä 
taloudellinen toteuttamiskelpoisuus tai 
tekninen soveltuvuus, jotta voidaan löytää 
ja toteuttaa kustannustehokkaimmat 
ratkaisut lämmitys- ja jäähdytystarpeiden 
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täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1075
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
arviointia varten jäsenvaltioiden on 
suoritettava alueensa kattava kustannus-
hyötyanalyysi, jossa otetaan huomioon 
muun muassa ilmasto-olosuhteet sekä 
taloudellinen toteuttamiskelpoisuus tai 
tekninen soveltuvuus, jotta voidaan löytää 
ja toteuttaa kustannustehokkaimmat 
ratkaisut lämmitys- ja jäähdytystarpeiden 
täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
arviointia varten jäsenvaltioiden on 
suoritettava alueensa kattava kustannus-
hyötyanalyysi, jossa otetaan huomioon 
muun muassa ilmasto-olosuhteet sekä 
taloudellinen toteuttamiskelpoisuus tai 
tekninen soveltuvuus, jotta voidaan löytää
ja toteuttaa kustannustehokkaimmat 
ratkaisut lämmitys- ja jäähdytystarpeiden 
täyttämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 1077
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi tai olemassa olevan 
infrastruktuurin nykyaikaistamiseksi, 
jotta tehokasta yhteistuotantoa ja 
hukkalämmön ja uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämiseen 
perustuvan lämmityksen ja jäähdytyksen 
käyttöä voidaan kehittää 1, 3, 6 ja 7 kohdan 
mukaisesti. Erityisesti 3, 6 ja 8 kohdassa 
tarkoitetut lupapäätökset on tehtävä 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien mukaisesti.
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan pidettävä tehokasta 
yhteistuotantoa ensisijaisena 
vaihtoehtona polttolaitosten pelkän 
lämmöntuotannon sijaan.

Or. de

Perustelu

Lupapäätösten olisi liityttävä kansallisissa lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmissa todettuun 
olemassa olevaan lämmön kysyntään. Yhteistuotanto ei ole vaihtoehto aurinkoenergiaan tai 
geotermiseen energiaan perustuvien laitosten lämmöntuotannolle.

Tarkistus 1078
Britta Thomsen
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, olemassa olevan 
infrastruktuurin ajantasaistaminen 
mukaan lukien, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. Erityisesti 3, 6 
ja 8 kohdassa tarkoitetut lupapäätökset on 
tehtävä kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien mukaisesti.
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän polttolaitosten tuottaman lämmön
sijaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisissa lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmissa olisi vahvistettava toimia, joilla tuetaan 
etenkin kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkojen nykyaikaistamista, mutta ei pelkästään 
Keski- ja Itä-Euroopassa. Toisella ehdotetulla muutoksella on tarkoitus asettaa 
lupapäätöksen ehdoksi se, että laitoksen toiminnanharjoittaja ottaa huomioon kansallisissa 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmissa yksilöidyn lämmön kysynnän. Kolmannen muutoksen 
syynä ovat aurinkoenergian ja geotermisen energian kaltaiset energialähteet, joiden kohdalla 
yhteistuotanto ei välttämättä ole mahdollista.

Tarkistus 1079
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. Siksi on 
tarvittavien investointien säilyttämiseksi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
helpotetaan julkisten ja yksityisten 
varojen sekä unionin rahoituksen 
saatavuutta samalla kun tarkastellaan 
mahdollisuutta soveltaa verovapautuksia. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan silloin, 
kun se on kustannustehokasta. 

Or. ro

Tarkistus 1080
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
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kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan. 
Kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuuriin 
liittyneiden käyttäjien on vastattava 
infrastruktuurin kehittämisestä 
aiheutuvista kustannuksista säänneltyjä 
hintoja soveltaen.

Or. en

Perustelu

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

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

Tarkistus 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
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3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan. 
Kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuuriin 
liittyneiden käyttäjien on vastattava 
infrastruktuurin kehittämisestä 
aiheutuvista kustannuksista säänneltyjä 
hintoja soveltaen.

Or. en

Tarkistus 1082
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 
1(, 3, 6) ja 7 kohdan mukaisesti. 
Infrastruktuuriin tehtävien investointien 
varmistamiseksi on otettava huomioon 
mahdollisuus saada helposti asiaan 
liittyviä varoja ja verovapautuksia.
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

Or. en

Perustelu

Kaukolämmityksellä ja -jäähdytyksellä sekä tehokkaalla yhteistuotannolla tuetaan 
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merkittävästi energiatehokkuustavoitteita. Korkeiden infrastruktuurikulujen vuoksi on tarpeen 
huolehtia mahdollisuudesta saada helposti asiaan liittyviä varoja ja verovapautuksia, jotta 
kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen sekä tehokkaan yhteistuotannon koko potentiaali voidaan 
hyödyntää.

Tarkistus 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 
1, 3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sellaisen 
yhteistuotantoinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jonka ne ovat 
perusteellisissa arvioinneissaan todenneet 
kustannustehokkaaksi. Kaukolämmitystä 
ja -jäähdytystä kehittäessään niiden on 
mahdollisuuksien mukaan valittava tehokas 
yhteistuotanto pelkän lämmöntuotannon 
sijaan.

Or. en

Tarkistus 1084
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
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yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää. 
Toimivien markkinaehtojen 
varmistamiseksi loppukäyttäjille on 
kaukolämmitys- ja 
kaukojäähdytysverkkojen oltava avoimia 
kilpailulle.

Or. en

Tarkistus 1085
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
perusteella tarvittavat toimenpiteet 
tehokkaan kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitys- ja -jäähdytysjärjestelmiä 
hyväksyessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan ja silloin kun se on 
kustannustehokasta valittava tehokas 
yhteistuotanto pelkän lämmöntuotannon 
sijaan.

Or. en

Tarkistus 1086
Vladimir Urutchev



PE475.955v01-00 104/110 AM\883623FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on siinä määrin kuin 
se on teknisesti ja ympäristön kannalta 
tarkoituksenmukaista mukaan valittava 
tehokas yhteistuotanto pelkän 
lämmöntuotannon sijaan. Tarvittavien 
investointien edistämiseksi on julkisen tai 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 
helpotettava.

Or. en

Tarkistus 1087
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 1 ja 
1 a kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
perusteella tarvittavat toimenpiteet 
tehokkaan kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
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kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan, jos 
lämpöä tuotetaan polttolaitoksissa.

Or. en

Tarkistus 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
perusteella tarvittavat toimenpiteet 
tehokkaan kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

Or. fr

Perustelu

On keskeisen tärkeää, että jäsenvaltiot arvioivat ensin yleisesti sopivia 
energiatehokkuusratkaisuja kustannus-hyötyanalyysien perusteella ilman ennakko-oletuksia. 
Paikalliset olosuhteet on myös otettava huomioon.

Tarkistus 1089
Miloslav Ransdorf
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, olemassa olevan 
infrastruktuurin ajantasaistaminen 
mukaan lukien, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisissa lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmissa olisi vahvistettava toimia, joilla tuetaan 
etenkin kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkojen nykyaikaistamista, mutta ei pelkästään 
Keski- ja Itä-Euroopassa.

Tarkistus 1090
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, olemassa olevan 
infrastruktuurin ajantasaistaminen 
mukaan lukien, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
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ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

Or. en

Tarkistus 1091
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehitettäessä on edistettävä tehokasta 
yhteistuotantoa pelkän lämmöntuotannon 
sijaan.

Or. en

Tarkistus 1092
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön,
uusiutuvien energialähteiden ja 
kunnallisten jätteenpolttolaitosten 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

Or. pl

Perustelu

Kunnallista jätettä olisi hyödynnettävä ensisijaisia polttoaineita täydentävänä 
energialähteenä.

Tarkistus 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan kehittää 1, 
3, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuurin 
kehittämiseksi, jotta tehokasta 
yhteistuotantoa ja hukkalämmön ja 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen perustuvan lämmityksen 
ja jäähdytyksen käyttöä voidaan tukea 1, 3, 
6 ja 7 kohdan mukaisesti. 
Kaukolämmitystä ja -jäähdytystä 
kehittäessään niiden on mahdollisuuksien 
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mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

mukaan valittava tehokas yhteistuotanto 
pelkän lämmöntuotannon sijaan.

Or. pl

Tarkistus 1094
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on otettava 
energiantuotannon hajauttamiseksi 
käyttöön toimenpiteitä, joilla edistetään 
uusien yhteistuotantolaitosten, jotka eivät 
ole pienimuotoisia 
yhteistuotantoyksikköjä ja joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on alle 
20 MW, perustamista syrjäisille, 
epäsuotuisille ja/tai vähäsähköisille 
alueille etenkin, mikäli paikallisia 
resursseja on saatavilla (lähempänä kuin 
150 km:n etäisyydellä). 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä erityisesti 
kannustamaan tällaisten 
yhteistuotantoyksikköjen perustamista 
alueille, joissa voidaan hyödyntää 
erityisesti sahoilta saatavia paikallisia 
puujäteresursseja. Jäsenvaltioiden on 
luotava suotuisat puitteet, joilla 
varmistetaan kyseisten pienten 
energiantuottajien hankkeiden 
taloudellinen kannattavuus.

Or. fr

Perustelu

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées.Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
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biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.

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


