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Tarkistus 1280
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle, kun

Poistetaan.

a) liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai
b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

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.)
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Tarkistus 1281
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltiot voivat sisällyttää lupa- tai 
hyväksymisperusteisiinsa ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle yksittäisten laitosten 
osalta, kun kustannus-hyötyanalyysi 
osoittaa, että kustannukset ylittävät hyödyt 
verrattuna koko elinkaaren 
kustannuksiin, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä, tai kun liitteessä VIII 
olevassa 1 kohdassa määritellyt 
lämpökuorman saatavuutta koskevat 
kynnysehdot eivät täyty.

a) liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai
b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. en

Tarkistus 1282
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa Poistetaan.
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määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai

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 1283
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; or

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 1285
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Poistetaan.

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.)
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Tarkistus 1286
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1287
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt.

Or. en

Tarkistus 1288
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

b) kaikki ulkoiset kustannukset ja hyödyt 
sisältävä kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, 
että kustannukset ylittävät hyödyt 
verrattuna koko elinkaaren kustannuksiin, 
mukaan lukien infrastruktuuri-investoinnit, 
jotka aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. de

Perustelu

Vrt. 10 artiklan 4 kohdan 1 alakohdan c alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 1289
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

b a) liittäminen ei taloudellisen ja/tai 
maantieteellisen potentiaalin perusteella 
vaikuta mahdolliselta.

Or. de

Perustelu

Laitosten liittämisen kaukolämpö- tai kaukojäähdytysverkkoihin on oltava taloudellisesti ja 
teknisesti toteutettavissa., Tämä on varmistettava tekemällä kustannus-hyötyanalyysi ennen 
lisätoimien toteuttamista.

Tarkistus 1290
Fiorello Provera

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

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Poistetaan.

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 1291
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 

Poistetaan.
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ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Or. en

Tarkistus 1292
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti oltava mahdollisuus myöntää 
poikkeuksia, ilman että komissio voi vastustaa niitä.

Tarkistus 1293
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
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tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta.
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai 
muutetut ehdot.

tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta 
ehdottaa muutoksia, jotka jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon.

Or. ro

Tarkistus 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio hyväksyy muutetut 
ehdot.

Or. pl

Tarkistus 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
ehdottaa ehtoihin muutoksia kuuden 
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kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomainen jäsenvaltio ei 
saa soveltaa poikkeusehtoja ennen kuin 
komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Or. ro

Tarkistus 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
ehdottaa ehtoihin muutoksia kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomainen jäsenvaltio ei 
saa soveltaa poikkeusehtoja ennen kuin 
komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Or. de

Tarkistus 1297
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
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jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Or. de

Perustelu

Markkinat ja tekniikka kehittyvät koko ajan. Poikkeusten myöntämisessä tarvitaan siksi 
enemmän joustavuutta.

Tarkistus 1298
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Taloudellisia ja teknisiä investointeja koskevia laskelmia kehitetään voimaloihin tehtävien 
investointien kustannustehokkuuden arvioimiseksi. Ei ole tarvetta laatia uutta EU:n laajuista 
kustannus-hyötyanalyysia erityisesti yhteistuotantoa varten.

Tarkistus 1299
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotetaan kutakin yksittäistä laitosta ja kokonaistilannetta koskevien, tekniset ja 
taloudelliset näkökohdat huomioon ottavan toteutettavuustutkimuksen tekemistä paikan 
päällä. Komission aikomus soveltaa samoja sääntöjä kaikkiin olisi hylättävä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen nojalla.

Tarkistus 1300
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1301
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1302
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten. Menetelmä 
laaditaan asianomaisia toimijoita kuullen.
Kustannus-hyötyanalyysissä on otettava 
huomioon
– mikrotaloudellinen toteutettavuus
– paikallisten energiaverkkojen energia-
ja resurssitehokkuuden 
kokonaisvaikutukset
– paikallisen energiankysyntäprofiilin 
erityispiirteet
– kyseisten laitosten toiminta-aika ja 
tyypilliset investointisyklit. 

Or. en
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Perustelu

On varmistettava, että yhteistuotantohanke ei ole toteuttamiskelpoinen ainoastaan sosio-
ekonomisesti vaan myös liiketaloudellisesti eli investoijien kannalta. Kustannus-
hyötyanalyysissa käytetyssä menetelmässä olisi huomioitava nämä näkökulmat ja 
investointeja tekevien yritysten olisi voitava osallistua sen valmisteluun.

Tarkistus 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten. Menetelmä 
laaditaan sidosryhmiä kuullen. 
Menetelmässä on otettava huomioon sekä 
sosioekonomiset että liiketaloudelliset 
näkökohdat.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että yhteistuotantohanke ei ole toteuttamiskelpoinen ainoastaan sosio-
ekonomisesti vaan myös liiketaloudellisesti eli investoijien kannalta. Yhteistuotannon ei 
pitäisi ole itsetarkoitus.  Kustannus-hyötyanalyysissa käytetyssä menetelmässä olisi 
huomioitava nämä näkökulmat ja investointeja tekevien yritysten olisi voitava osallistua sen 
valmisteluun.

Tarkistus 1304
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten. Menetelmä 
laaditaan kyseisiä toimijoita kuullen. 
Menetelmässä on otettava huomioon sekä 
sosioekonomiset että liiketaloudelliset 
näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
yhteisen yleisen kehyksen 4 kohdan 
c alakohdassa, 7 kohdan b alakohdassa ja 
8 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
kustannus-hyötyanalyysiä varten.

Or. ro

Tarkistus 1306
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
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tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
liitteessä VIIIa vahvistettujen 
perussuuntaviivojen mukaisesti
menetelmän tässä artiklassa tarkoitettua 
kustannus-hyötyanalyysiä varten.

Or. en

Tarkistus 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

9. Menetelmä 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten esitetään liitteessä 
VIIIa.

Or. en

Tarkistus 1308
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

9. Menetelmä 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten esitetään liitteessä 
VIIIa.

Or. en
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Tarkistus 1309
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 1 kohdan a alakohdassa,
4 kohdan c alakohdassa, 7 kohdan 
b alakohdassa ja 8 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettua kustannus-hyötyanalyysiä 
varten.

Or. en

Tarkistus 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 4 kohdan c alakohdassa, 
7 kohdan b alakohdassa ja 8 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysiä varten.

9. Komissio vahvistaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 18 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
menetelmän 1 kohdan a alakohdassa,
4 kohdan c alakohdassa, 7 kohdan 
b alakohdassa ja 8 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettua kustannus-hyötyanalyysiä 
varten.

Or. en

Tarkistus 1311
András Gyürk
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
liitteessä II olevassa f kohdassa 
tarkoitettujen yhdenmukaistettujen 
hyötysuhteen viitearvojen perusteella, että 
tehokkaalla yhteistuotannolla tuotettavan 
sähkön alkuperä voidaan taata kunkin 
jäsenvaltion vahvistamien 
puolueettomien, avoimien ja 
syrjimättömien perusteiden mukaisesti. 
Niiden on varmistettava, että tämä 
alkuperätakuu vastaa vaatimuksia ja 
sisältää vähintään liitteessä IX määritellyt 
tiedot.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
vastavuoroisesti toistensa alkuperätakuut 
yksinomaisena todistuksena tässä 
kohdassa tarkoitetuista tiedoista. Sille, 
että kieltäydytään tunnustamasta 
alkuperätakuuta tällaiseksi todistukseksi, 
erityisesti petosten estämiseen liittyvistä 
syistä, on oltava puolueettomat, avoimet ja 
syrjimättömät perusteet. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle tällaisesta 
kieltäytymisestä ja sen perusteluista. Jos 
alkuperätakuun tunnustamisesta 
kieltäydytään, komissio voi hyväksyä 
päätöksen, jolla kieltäytyvä osapuoli 
velvoitetaan tunnustamaan 
alkuperätakuu, ottaen huomioon 
erityisesti puolueettomat, avoimet ja 
syrjimättömät perusteet, joihin 
tunnustaminen perustuu.
Komissiolla on valtuudet tarkistaa 
18 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu komission päätöksessä 
[päätöksen numero] direktiivin 2004/8/EY 
nojalla, ensimmäisen kerran 1 päivänä 
tammikuuta 2015 ja tämän jälkeen joka 
kymmenes vuosi.
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Or. en

Tarkistus 1312
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
liitteessä II olevassa f kohdassa 
tarkoitettujen yhdenmukaistettujen 
hyötysuhteen viitearvojen perusteella, että 
tehokkaalla yhteistuotannolla tuotettavan 
sähkön alkuperä voidaan taata kunkin 
jäsenvaltion vahvistamien 
puolueettomien, avoimien ja 
syrjimättömien perusteiden mukaisesti. 
Niiden on varmistettava, että tämä 
alkuperätakuu vastaa vaatimuksia ja 
sisältää vähintään liitteessä IX määritellyt 
tiedot.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
vastavuoroisesti toistensa alkuperätakuut 
yksinomaisena todistuksena tässä 
kohdassa tarkoitetuista tiedoista. Sille, 
että kieltäydytään tunnustamasta 
alkuperätakuuta tällaiseksi todistukseksi, 
erityisesti petosten estämiseen liittyvistä 
syistä, on oltava puolueettomat, avoimet ja 
syrjimättömät perusteet. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle tällaisesta 
kieltäytymisestä ja sen perusteluista. Jos 
alkuperätakuun tunnustamisesta 
kieltäydytään, komissio voi hyväksyä 
päätöksen, jolla kieltäytyvä osapuoli 
velvoitetaan tunnustamaan 
alkuperätakuu, ottaen huomioon 
erityisesti puolueettomat, avoimet ja 
syrjimättömät perusteet, joihin 
tunnustaminen perustuu.
Komissiolla on valtuudet tarkistaa 
18 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä yhdenmukaistettuja 



PE475.983v01-00 22/111 AM\883845FI.doc

FI

hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu komission päätöksessä 
[päätöksen numero] direktiivin 2004/8/EY 
nojalla, ensimmäisen kerran 1 päivänä 
tammikuuta 2015 ja tämän jälkeen joka 
kymmenes vuosi.

Or. en

Tarkistus 1313
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 10 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
vastavuoroisesti toistensa alkuperätakuut 
yksinomaisena todistuksena tässä kohdassa 
tarkoitetuista tiedoista. Sille, että 
kieltäydytään tunnustamasta 
alkuperätakuuta tällaiseksi todistukseksi, 
erityisesti petosten estämiseen liittyvistä 
syistä, on oltava puolueettomat, avoimet ja 
syrjimättömät perusteet. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tällaisesta 
kieltäytymisestä ja sen perusteluista. Jos 
alkuperätakuun tunnustamisesta 
kieltäydytään, komissio voi hyväksyä 
päätöksen, jolla kieltäytyvä osapuoli 
velvoitetaan tunnustamaan 
alkuperätakuu, ottaen huomioon 
erityisesti puolueettomat, avoimet ja 
syrjimättömät perusteet, joihin 
tunnustaminen perustuu.

Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
vastavuoroisesti toistensa alkuperätakuut 
yksinomaisena todistuksena tässä kohdassa 
tarkoitetuista tiedoista. Sille, että 
kieltäydytään tunnustamasta 
alkuperätakuuta tällaiseksi todistukseksi, 
erityisesti petosten estämiseen liittyvistä 
syistä, on oltava puolueettomat, avoimet ja 
syrjimättömät perusteet. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tällaisesta 
kieltäytymisestä ja sen perusteluista.

Or. en
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Tarkistus 1314
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 10 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolla on valtuudet tarkistaa 
18 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu komission päätöksessä 
[päätöksen numero] direktiivin 2004/8/EY 
nojalla, ensimmäisen kerran 1 päivänä 
tammikuuta 2015 ja tämän jälkeen joka 
kymmenes vuosi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 10 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolla on valtuudet tarkistaa 
18 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu komission päätöksessä 
[päätöksen numero] direktiivin 2004/8/EY 
nojalla, ensimmäisen kerran 1 päivänä 
tammikuuta 2015 ja tämän jälkeen joka 
kymmenes vuosi.

Ottaen huomioon tekninen kehitys ja 
innovaatiot, komissiolla on valtuudet 
tarkistaa 18 artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä 
yhdenmukaistettuja hyötysuhteen 
viitearvoja, jotka on vahvistettu komission 
päätöksessä [päätöksen numero] direktiivin 
2004/8/EY nojalla, ensimmäisen kerran 
1 päivänä tammikuuta 2015 ja tämän 
jälkeen joka kymmenes vuosi.

Or. fi
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Tarkistus 1316
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 10 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolla on valtuudet tarkistaa 
18 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu komission päätöksessä 
[päätöksen numero] direktiivin 2004/8/EY 
nojalla, ensimmäisen kerran 1 päivänä 
tammikuuta 2015 ja tämän jälkeen joka 
kymmenes vuosi.

Komissiolla on valtuudet tarkistaa 
18 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä ja teknisen kehityksen 
huomioon ottaen yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu komission päätöksessä 
[päätöksen numero] direktiivin 2004/8/EY 
nojalla, ensimmäisen kerran 1 päivänä 
tammikuuta 2015 ja tämän jälkeen joka 
kymmenes vuosi.

Or. de

Perustelu

Teknisen kehityksen on oltava ratkaiseva tekijä muutoksia tehtäessä.

Tarkistus 1317
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteistuotannolle mahdollisesti 
annettavan tuen ehdoksi asetetaan, että 
tehokkaasta yhteistuotannosta saatavaa 
sähköä ja hukkalämmön tehokasta 
hyödyntämistä käytetään 
primäärienergian säästöjen 
saavuttamiseen. Ne eivät saa tehdä eroa 
laitosalueella kulutetun sähkön ja 
verkkoon siirretyn sähkön välillä. 
Yhteistuotannolle sekä kaukolämmön 
tuotannolle ja kaukolämpöverkoille 
annettavaan julkiseen tukeen sovelletaan 

Poistetaan.
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valtiontukisääntöjä soveltuvin osin.

Or. en

Tarkistus 1318
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteistuotannolle mahdollisesti 
annettavan tuen ehdoksi asetetaan, että 
tehokkaasta yhteistuotannosta saatavaa 
sähköä ja hukkalämmön tehokasta 
hyödyntämistä käytetään 
primäärienergian säästöjen 
saavuttamiseen. Ne eivät saa tehdä eroa 
laitosalueella kulutetun sähkön ja 
verkkoon siirretyn sähkön välillä. 
Yhteistuotannolle sekä kaukolämmön 
tuotannolle ja kaukolämpöverkoille 
annettavaan julkiseen tukeen sovelletaan 
valtiontukisääntöjä soveltuvin osin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1319
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. Jäsenvaltioiden on annettava ohjeita 
tehokkaan yhteistuotannon 
kustannustehokkuuden arvioimiseen 
tarkoitetun menetelmän laatimiseksi. 
Niiden on ilmoitettava ohjeista 
komissiolle 1. päivään tammikuuta 2014 
mennessä.
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Or. en

Tarkistus 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
ikkunoiden ja muiden eristykseen 
tarvittavien elementtien uusimiseen 
tarkoitetun järjestelmän rahoitus. 

Or. es

Tarkistus 1321
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Energian muuntaminen Poistetaan.
Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa 
ja joiden nimellinen kokonaislämpöteho 
on vähintään 50 MW tai joissa 
harjoitetaan kaasun ja öljyn jalostusta. 
Inventaario on saatettava ajan tasalle 
joka kolmas vuosi. Näihin inventaarioihin 
sisältyvät vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot 
on toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
kertomuksiin ei-luottamuksellinen 
tiivistelmä, joka sisältää kootut tiedot 
inventaarioista.

Or. en
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Tarkistus 1322
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Energian muuntaminen Poistetaan.
Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa 
ja joiden nimellinen kokonaislämpöteho 
on vähintään 50 MW tai joissa 
harjoitetaan kaasun ja öljyn jalostusta. 
Inventaario on saatettava ajan tasalle 
joka kolmas vuosi. Näihin inventaarioihin 
sisältyvät vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot 
on toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
kertomuksiin ei-luottamuksellinen 
tiivistelmä, joka sisältää kootut tiedot 
inventaarioista.

Or. en

Perustelu

Ei tarvita muuta rekisteriä päästökauppajärjestelmän lisäksi.

Tarkistus 1323
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Energian muuntaminen Poistetaan.
Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
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joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa 
ja joiden nimellinen kokonaislämpöteho 
on vähintään 50 MW tai joissa 
harjoitetaan kaasun ja öljyn jalostusta. 
Inventaario on saatettava ajan tasalle 
joka kolmas vuosi. Näihin inventaarioihin 
sisältyvät vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot 
on toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
kertomuksiin ei-luottamuksellinen 
tiivistelmä, joka sisältää kootut tiedot 
inventaarioista.

Or. en

Perustelu

Näiden tietojen ílmoittamisesta ei näytä juurikaan olevan hyötyä ottaen huomioon, että tämä 
direktiivi edellyttäisi jo huomattavia ilmoittamisvaatimuksia.

Tarkistus 1324
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa 
ja joiden nimellinen kokonaislämpöteho 
on vähintään 50 MW tai joissa 
harjoitetaan kaasun ja öljyn jalostusta. 
Inventaario on saatettava ajan tasalle 
joka kolmas vuosi. Näihin inventaarioihin 
sisältyvät vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot 
on toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
kertomuksiin ei-luottamuksellinen 
tiivistelmä, joka sisältää kootut tiedot 
inventaarioista.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1325
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi. 
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi. 
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista, ja 
varmistettava hallinnollisen rasituksen 
minimointi.

Or. ro

Tarkistus 1326
Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 20 MW tai joissa harjoitetaan 
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kaasun ja öljyn jalostusta. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi. 
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.

kaasun ja öljyn jalostusta. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi. 
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.

Or. it

Perustelu

Tarkistettu luku 20 MW on tällä hetkellä vähimmäismäärä voimaloiden sisällyttämiseksi 
Euroopan päästökaupparekisteriin (Kioton pöytäkirjan täytäntöönpano huomioon ottaen). 
Sen merkitys perustuu siihen tosiasiaan, että olisi mahdollista ylläpitää kahta tietopankkia, 
yhtä päästöjä varten ja toista energiaa koskevia tietoja varten, ja vertailla niitä keskenään.

Tarkistus 1327
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi. 
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi. 
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.

Or. en
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Perustelu

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries. Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

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

Tarkistus 1328
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi. 
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi. 
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.

Or. de

Perustelu

Nimenomainen viittaus erityisiin laitoksiin on syrjivä. Kaikkia energianmuuntolaitoksia olisi 
kohdeltava tasapuolisesti.



PE475.983v01-00 32/111 AM\883845FI.doc

FI

Tarkistus 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka kolmas vuosi. 
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.

Jäsenvaltioiden on laadittava liitteen X 
mukaisesti inventaario kaikkien sellaisten 
niiden alueella olevien laitosten tiedoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta. Inventaario on 
saatettava ajan tasalle joka viides vuosi. 
Näihin inventaarioihin sisältyvät 
vuosittaiset laitoskohtaiset tiedot on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ei-
luottamuksellinen tiivistelmä, joka sisältää 
kootut tiedot inventaarioista.

Or. ro

Tarkistus 1330
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset ottavat 
energiatehokkuuden asianmukaisesti 
huomioon kaasu- ja sähköinfrastruktuurin 
toimintaa koskevissa päätöksissään. Niiden 
on erityisesti varmistettava, että 
verkkotariffeissa ja -säännöissä annetaan 
verkonhaltijoille kannustimia tarjota 
verkon käyttäjille järjestelmäpalveluja, 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset ottavat 
energiatehokkuuden asianmukaisesti 
huomioon kaasu- ja sähköinfrastruktuurin 
toimintaa koskevissa päätöksissään. Niiden 
on erityisesti varmistettava, että 
verkkotariffeissa ja -säännöissä annetaan 
verkonhaltijoille kannustimia tarjota 
verkon käyttäjille järjestelmäpalveluja, 
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joiden avulla käyttäjät voivat toteuttaa 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä älykkäiden verkojen jatkuvan 
käyttöönoton yhteydessä.

joiden avulla käyttäjät voivat toteuttaa 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä älykkäiden verkojen jatkuvan 
käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset soveltavat 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka 
kattaa mahdolliset säästöt energian 
toimituksessa ja loppukäytössä.

Or. en

Tarkistus 1331
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset ottavat 
energiatehokkuuden asianmukaisesti 
huomioon kaasu- ja sähköinfrastruktuurin 
toimintaa koskevissa päätöksissään. Niiden 
on erityisesti varmistettava, että 
verkkotariffeissa ja -säännöissä annetaan 
verkonhaltijoille kannustimia tarjota 
verkon käyttäjille järjestelmäpalveluja, 
joiden avulla käyttäjät voivat toteuttaa 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä älykkäiden verkojen jatkuvan 
käyttöönoton yhteydessä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset ottavat 
energiatehokkuuden asianmukaisesti 
huomioon kaasu- ja sähköinfrastruktuurin 
toimintaa koskevissa päätöksissään. Niiden 
on erityisesti varmistettava, että 
verkkotariffeissa ja -säännöissä annetaan 
verkonhaltijoille kannustimia tarjota 
verkon käyttäjille järjestelmäpalveluja, 
joiden avulla käyttäjät voivat toteuttaa 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä älykkäiden verkojen jatkuvan 
käyttöönoton yhteydessä. Jäsenvaltioiden 
on lisäksi varmistettava, että kansalliset 
energia-alan sääntelyviranomaiset 
soveltavat kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, joka kattaa mahdolliset 
säästöt energian toimituksessa ja 
loppukäytössä.

Or. en
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Perustelu

Tällä ehdotetulla muutoksella annettaisiin kansallisille sääntelyviranomaisille mahdollisuus 
palkita/tukea paikallisia/alueellisia energia-alan toimijoita, jotka toimivat 
energiajärjestelmän edun mukaisesti.

Tarkistus 1332
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset ottavat 
energiatehokkuuden asianmukaisesti 
huomioon kaasu- ja sähköinfrastruktuurin 
toimintaa koskevissa päätöksissään. Niiden 
on erityisesti varmistettava, että 
verkkotariffeissa ja -säännöissä annetaan 
verkonhaltijoille kannustimia tarjota 
verkon käyttäjille järjestelmäpalveluja, 
joiden avulla käyttäjät voivat toteuttaa 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä älykkäiden verkojen jatkuvan 
käyttöönoton yhteydessä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset ottavat 
energiatehokkuuden asianmukaisesti 
huomioon kaasu- ja sähköinfrastruktuurin 
toimintaa koskevissa päätöksissään. Niiden 
on erityisesti varmistettava, että 
verkkotariffeissa ja -säännöissä annetaan 
verkonhaltijoille kannustimia tarjota 
verkon käyttäjille järjestelmäpalveluja, 
joiden avulla käyttäjät voivat toteuttaa 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä älykkäiden verkojen jatkuvan 
käyttöönoton yhteydessä. Jäsenvaltioiden 
on lisäksi varmistettava, että kansalliset 
energia-alan sääntelyviranomaiset 
soveltavat kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, joka kattaa mahdolliset 
säästöt energian toimituksessa ja 
loppukäytössä.

Or. en



AM\883845FI.doc 35/111 PE475.983v01-00

FI

Tarkistus 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset ottavat 
energiatehokkuuden asianmukaisesti 
huomioon kaasu- ja sähköinfrastruktuurin 
toimintaa koskevissa päätöksissään. Niiden 
on erityisesti varmistettava, että 
verkkotariffeissa ja -säännöissä annetaan 
verkonhaltijoille kannustimia tarjota 
verkon käyttäjille järjestelmäpalveluja, 
joiden avulla käyttäjät voivat toteuttaa 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä älykkäiden verkojen jatkuvan 
käyttöönoton yhteydessä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset ottavat 
energiatehokkuuden asianmukaisesti 
huomioon kaasu- ja sähköinfrastruktuurin 
toimintaa koskevissa päätöksissään. Niiden 
on erityisesti varmistettava, että 
verkkotariffeissa ja -säännöissä annetaan 
kannustimia toteuttaa energiatehokkuutta 
parantavia toimenpiteitä älykkäiden 
verkojen jatkuvan käyttöönoton 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 1334
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kotitalouksen tai kuntien sallitaan syöttää 
ylimääräinen, pienimuotoisesti tai 
mikrotekniikalla tuotettu sähkö 
sähköverkkoon ja että niille maksetaan 
siitä korvausta. Sähkön tuottamista 
kansalaisten yksilöinä tai ryhminä 
omistamilla ja käyttämillä uusiutuvan 
energian mikoenergiajärjestelmillä ei 
katsota tuotannoksi vaan 
energiatehokkuuden edistämiseksi. 

Or. en
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Tarkistus 1335
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
vahvistamat tai hyväksymät verkkosäännöt 
ja verkkotariffit täyttävät liitteessä XI 
vahvistetut perusteet, ottaen huomioon 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 mukaisesti laaditut 
ohjeet ja säännöt.

Sähkön osalta jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että energia-alan 
sääntelyviranomaisten vahvistamat tai 
hyväksymät verkkosäännöt ja verkkotariffit 
täyttävät liitteessä XI vahvistetut perusteet, 
ottaen huomioon asetuksen
(EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 mukaisesti laaditut 
ohjeet ja säännöt. Kaasun osalta 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
vahvistamat tai hyväksymät 
verkkosäännöt ja verkkotariffit laaditaan 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi erotettava toisistaan sähkön siirtoa ja jakelua ja kaasun siirtoa ja jakelua 
koskevat vaatimukset. 

Tarkistus 1336
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
vahvistamat tai hyväksymät verkkosäännöt 
ja verkkotariffit täyttävät liitteessä XI 
vahvistetut perusteet, ottaen huomioon 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
vahvistamat tai hyväksymät sähköä 
koskevat verkkosäännöt ja verkkotariffit 
täyttävät liitteessä XI vahvistetut perusteet, 
ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 
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(EY) N:o 715/2009 mukaisesti laaditut 
ohjeet ja säännöt.

714/2009 ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 
mukaisesti laaditut ohjeet ja säännöt.

Or. en

Tarkistus 1337
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
vahvistamat tai hyväksymät verkkosäännöt 
ja verkkotariffit täyttävät liitteessä XI 
vahvistetut perusteet, ottaen huomioon 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 mukaisesti laaditut 
ohjeet ja säännöt.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
vahvistamat tai hyväksymät sähköä 
koskevat verkkosäännöt ja verkkotariffit 
täyttävät liitteessä XI vahvistetut perusteet, 
ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 
714/2009 mukaisesti laaditut ohjeet ja 
säännöt.

Or. en

Perustelu

Koska liitettä XI sovelletaan vain sähköön, viittaus kaasuun 2 alakohdassa on poistettava.

Tarkistus 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset kannustavat 
kysyntäpuolen resursseja, kuten 
kysynnänohjausta, syrjimättömään 
osallistumiseen tarjonnan ohella 
paikallisille tai alueellisille 
energiamarkkinoille. Jäsenvaltioiden on 
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tarvittaessa vaadittava kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja 
siirtoverkonhaltijoita määrittelemään 
tekniset eritelmät energiamarkkinoille ja 
palvelualan reservimarkkinoille 
osallistumisesta näiden markkinoiden 
teknisten vaatimusten ja 
kysynnänohjausvalmiuksien mukaisesti. 
Kysynnänohjauksen tarjoamat 
mahdollisuudet olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon, kun 
toteutetaan kapasiteetin riittävyyteen ja 
muuhun energian toimitusvarmuuteen 
liittyviä kansallisia toimia.

Or. en

Perustelu

Kysynnänohjaus on keskeinen käsite, ja se on määriteltävä tässä direktiivissä, koska kyseessä 
on suhteellisen uusi käsite, jonka taloudelliset ja ympäristöön liittyvät mahdollisuudet ovat 
kuitenkin huomattavat. Kysynnänohjauksen pääsyä tukkumarkkinoille sekä kansallisten ja 
alueellisten kysynnänohjausmarkkinoiden kehittämistä on helpotettava.

Tarkistus 1339
Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset kannustavat 
energiankysynnän hallintaa 
(kysynnänohjausta) paikallisilla tai 
alueellisilla tukkumarkkinoilla.

Or. fr
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Tarkistus 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset energia-alan 
sääntelyviranomaiset kannustavat 
kysyntäpuolen resursseja, kuten 
kysynnänohjausta, osallistumaan 
tarjonnan ohella paikallisille tai 
alueellisille tukkumarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kotitalouksen tai kuntien sallitaan syöttää 
ylimääräinen, pienimuotoisesti tai 
mikrotekniikalla tuotettu sähkö 
sähköverkkoon ja että niille maksetaan 
siitä korvausta. Sähkön tuottamista 
kansalaisten yksilöinä tai ryhminä 
omistamilla ja käyttämillä uusiutuvan 
energian mikoenergiajärjestelmillä ei 
katsota tuotannoksi vaan 
energiatehokkuuden edistämiseksi. 

Or. en
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Tarkistus 1342
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on 30 päivään 
kesäkuuta 2013 mennessä hyväksyttävä 
suunnitelmat, joiden mukaisesti

Poistetaan.

a) arvioidaan niiden kaasu-, sähkö- ja 
kaukolämmitys- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuuriin liittyviä 
energiatehokkuusmahdollisuuksia, 
etenkin siirron, jakelun, kuormituksen 
hallinnan, yhteentoimivuuden ja energiaa 
tuottaviin laitoksiin liittämisen osalta;
b) määritellään konkreettisia 
toimenpiteitä ja investointeja 
kustannustehokkaiden 
energiatehokkuuden parannusten 
toteuttamiseksi verkkoinfrastruktuurissa 
ja laaditaan yksityiskohtainen aikataulu 
niiden toteutukselle.

Or. en

Perustelu

Sähkö-, kaasu- ja lämpöverkko-operaattoreiden on toimittava liiketalouden sääntöjen 
mukaisesti. Ne pyrkivät siksi rakentamaan laitoksensa ja käyttämään niitä mahdollisimman 
tehokkaasti. 

Tarkistus 1343
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioidaan niiden kaasu-, sähkö- ja 
kaukolämmitys- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuuriin liittyviä 

a) arvioidaan niiden kaasu-, sähkö- ja 
kaukolämmitys- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuuriin liittyviä 
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energiatehokkuusmahdollisuuksia, etenkin 
siirron, jakelun, kuormituksen hallinnan, 
yhteentoimivuuden ja energiaa tuottaviin 
laitoksiin liittämisen osalta;

energiatehokkuusmahdollisuuksia, etenkin 
siirron, jakelun, kuormituksen hallinnan, 
yhteentoimivuuden ja energiaa tuottaviin 
laitoksiin, mikrotuotantoyksiköt ja 
pienimuotoiset energiaa tuottavat yksiköt 
mukaan luettuina, liittämisen osalta;

Or. en

Tarkistus 1344
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määritellään konkreettisia toimenpiteitä 
ja investointeja kustannustehokkaiden 
energiatehokkuuden parannusten 
toteuttamiseksi verkkoinfrastruktuurissa ja 
laaditaan yksityiskohtainen aikataulu 
niiden toteutukselle.

b) määritellään konkreettisia toimenpiteitä 
ja investointeja kustannustehokkaiden 
energiatehokkuuden parannusten tai 
uusiutuvan energian tuotannon 
integrointia helpottavien toimien
toteuttamiseksi verkkoinfrastruktuurissa ja 
laaditaan yksityiskohtainen aikataulu 
niiden toteutukselle.

Or. en

Tarkistus 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määritellään konkreettisia toimenpiteitä 
ja investointeja kustannustehokkaiden 
energiatehokkuuden parannusten 
toteuttamiseksi verkkoinfrastruktuurissa ja 
laaditaan yksityiskohtainen aikataulu 
niiden toteutukselle.

b) määritellään konkreettisia toimenpiteitä 
ja investointeja kustannustehokkaiden 
energiatehokkuuden parannusten tai 
uusiutuvan energian tuotannon 
integrointia helpottavien toimien
toteuttamiseksi verkkoinfrastruktuurissa ja 
laaditaan yksityiskohtainen aikataulu 
niiden toteutukselle.
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Or. en

Tarkistus 1346
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määritellään konkreettisia toimenpiteitä 
ja investointeja kustannustehokkaiden 
energiatehokkuuden parannusten 
toteuttamiseksi verkkoinfrastruktuurissa ja 
laaditaan yksityiskohtainen aikataulu 
niiden toteutukselle.

b) määritellään konkreettisia toimenpiteitä 
ja investointeja kustannustehokkaiden 
energiatehokkuuden parannusten 
toteuttamiseksi verkkoinfrastruktuurissa 
siirtoetäisyydet asianmukaisesti huomioon 
ottaen ja laaditaan yksityiskohtainen 
aikataulu niiden toteutukselle.

Or. pl

Perustelu

Investointikustannukset ja siirtohävikin määrä riippuvat siirtoetäisyyksistä. 

Tarkistus 1347
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määritellään konkreettisia toimenpiteitä 
ja investointeja kustannustehokkaiden 
energiatehokkuuden parannusten 
toteuttamiseksi verkkoinfrastruktuurissa ja 
laaditaan yksityiskohtainen aikataulu 
niiden toteutukselle.

b) vaaditaan verkonhaltijoita 
määrittelemään konkreettisia toimenpiteitä 
ja investointeja kustannustehokkaiden 
energiatehokkuuden parannusten 
toteuttamiseksi verkkoinfrastruktuurissa ja 
laaditaan yksityiskohtainen aikataulu 
niiden toteutukselle.

Or. en
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Tarkistus 1348
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) arvioidaan niiden kaasu-, sähkö- ja 
kaukolämmitys- ja 
kaukojäähdytysinfrastruktuuriin liittyviä 
energiatehokkuusmahdollisuuksia, 
etenkin siirron, jakelun, kuormituksen 
hallinnan, yhteentoimivuuden ja energiaa 
tuottaviin laitoksiin, mikrotuotantoyksiköt 
ja pienimuotoiset energiaa tuottavat 
laitteet mukaan luettuina, liittämisen 
osalta;

Or. en

Tarkistus 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) arvioidaan mahdollisuutta perustaa 
sähkömarkkinoita varten kapasiteetin 
termiinimarkkinat; arviointiin olisi 
sisällytettävä kustannus-hyötyanalyysi 
kunkin jäsenvaltion tällaisten 
markkinoiden mukauttamisesta 
eurooppalaisiin markkinoihin.

Or. en
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Tarkistus 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) määritetään rahoituslähteet, joihin 
sisältyvät rakennerahastot, kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset rahastot sekä 
suunnitellut lainat.

Or. ro

Tarkistus 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) vastataan sosiaalisiin, teknisiin ja 
taloudellisiin haasteisiin.

Or. ro

Tarkistus 1352
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat sallia verkossa 
siirrettävän ja jaeltavan energian osalta 
sellaiset järjestelmien ja tariffirakenteiden 
osat, joilla on sosiaalinen tavoite, 
edellyttäen, että siirto- ja 
jakelujärjestelmään kohdistuvat 
häiriövaikutukset pidetään 
mahdollisimman vähäisinä eivätkä 

Poistetaan.
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tällaiset vaikutukset ole suhteettomia 
sosiaaliseen tavoitteeseen nähden.

Or. en

Tarkistus 1353
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat sallia verkossa 
siirrettävän ja jaeltavan energian osalta 
sellaiset järjestelmien ja tariffirakenteiden 
osat, joilla on sosiaalinen tavoite, 
edellyttäen, että siirto- ja 
jakelujärjestelmään kohdistuvat 
häiriövaikutukset pidetään 
mahdollisimman vähäisinä eivätkä 
tällaiset vaikutukset ole suhteettomia 
sosiaaliseen tavoitteeseen nähden.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää. Direktiivin 
2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat asettaa 
sähkö- ja kaasualoilla toimiville yrityksille 
julkisen palvelun velvoitteita, jotka 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää tai jotka voivat 
haitata kysynnänohjauksen, 
yhdistelmäpalvelujen tarjoajat mukaan 
luettuina, osallistumista tasapainottamis-
ja lisäpalveluihin. Erityisesti siirto- ja 
jakelutariffit on laadittava sellaisiksi, että 
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koskevat energiatehokkuutta. niillä palkitaan verkonhaltijoita 
infrastruktuurin rakenteen ja toiminnan 
tehostamisesta, samalla kun poistetaan 
tuotannon määrän lisäämistä koskevat 
kannustimet ja annetaan edelleen 
asianmukaisia hintasignaaleja 
loppukäyttäjille ja kannustetaan heitä 
energian säästämiseen. Direktiivin 
2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat asettaa 
sähkö- ja kaasualoilla toimiville yrityksille 
julkisen palvelun velvoitteita, jotka 
koskevat energiatehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuusohjelmien tarjoaminen asiakkaille energialaitosten perinteisen 
liiketoimintamallin mukaisesti on ristiriidassa energialaitoksen taloudellisten tavoitteiden, 
joita ovat voiton lisääminen energian myynnin määrää lisäämällä, kanssa. On pikemminkin 
toteutettava toimia, joilla palkitaan energialaitoksia investoimisesta asiakkaidensa kotien, 
liikeyritysten, instituutioiden ja teollisuuslaitosten energiatehokkuuden parantamiseen.

Tarkistus 1355
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää. Direktiivin 
2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat asettaa 
sähkö- ja kaasualoilla toimiville yrityksille 
julkisen palvelun velvoitteita, jotka 
koskevat energiatehokkuutta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää. Erityisesti 
siirto- ja jakelutariffit on laadittava 
sellaisiksi, että niillä palkitaan 
verkonhaltijoita infrastruktuurin 
rakenteen ja toiminnan tehostamisesta, 
samalla kun poistetaan tuotannon 
määrän lisäämistä koskevat kannustimet 
ja annetaan edelleen asianmukaisia 
hintasignaaleja loppukäyttäjille ja 
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kannustetaan heitä energian 
säästämiseen. Direktiivin 2009/72/EY 
3 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 
2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat asettaa sähkö- ja 
kaasualoilla toimiville yrityksille julkisen 
palvelun velvoitteita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Energian säästäminen ja energiatehokkuus voivat auttaa asiakkaita säästämään rahaa ja 
vähentämään Euroopan riippuvuutta ulkomaisista energian toimituksista. Toimilla olisi 
palkittava energialaitoksia investoinnista asiakkaidensa (kotitalouksien, liikeyritysten, 
instituutioiden ja teollisuuslaitosten) energiatehokkuuden parantamiseen pikemminkin kuin 
voittojen suurentamiseen energian myynnin määrää lisäämällä.

Tarkistus 1356
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää. Direktiivin 
2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat asettaa 
sähkö- ja kaasualoilla toimiville yrityksille 
julkisen palvelun velvoitteita, jotka 
koskevat energiatehokkuutta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää. Erityisesti 
siirto- ja jakelutariffit on laadittava 
sellaisiksi, että niillä palkitaan 
verkonhaltijoita infrastruktuurin 
rakenteen ja toiminnan tehostamisesta, 
samalla kun poistetaan tuotannon 
määrän lisäämistä koskevat kannustimet 
ja annetaan edelleen asianmukaisia 
hintasignaaleja loppukäyttäjille ja 
kannustetaan heitä energian 
säästämiseen. Direktiivin 2009/72/EY 
3 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 
2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat asettaa sähkö- ja 
kaasualoilla toimiville yrityksille julkisen 
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palvelun velvoitteita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 1357
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää. Direktiivin 
2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat asettaa 
sähkö- ja kaasualoilla toimiville yrityksille 
julkisen palvelun velvoitteita, jotka 
koskevat energiatehokkuutta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää ja edistettävä 
toimia, joilla kannustetaan loppukäyttäjiä 
osallistumaan energiamarkkinoihin 
erityisesti energiankulutusta ohjaavilla 
ohjelmilla. Direktiivin 2009/72/EY 
3 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 
2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat asettaa sähkö- ja 
kaasualoilla toimiville yrityksille julkisen 
palvelun velvoitteita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta.

Or. fr

Tarkistus 1358
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää. Direktiivin 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää ja suunnattava 
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2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat asettaa 
sähkö- ja kaasualoilla toimiville yrityksille 
julkisen palvelun velvoitteita, jotka 
koskevat energiatehokkuutta.

tällaiset kannustimet kuluttajien 
osallistumiseen järjestelmän tehokkuuden 
parantamiseen, kysynnänohjaus mukaan 
luettuna. Direktiivin 2009/72/EY 
3 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 
2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat asettaa sähkö- ja 
kaasualoilla toimiville yrityksille julkisen 
palvelun velvoitteita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää. Direktiivin 
2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat asettaa 
sähkö- ja kaasualoilla toimiville yrityksille 
julkisen palvelun velvoitteita, jotka 
koskevat energiatehokkuutta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää ja suunnattava 
tällaiset kannustimet kuluttajien 
osallistumiseen järjestelmän tehokkuuden 
parantamiseen, kysynnänohjaus mukaan 
luettuna kansallisten olosuhteiden 
mukaisesti. Direktiivin 2009/72/EY 
3 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 
2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat asettaa sähkö- ja 
kaasualoilla toimiville yrityksille julkisen 
palvelun velvoitteita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 1360
Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää. Direktiivin 
2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat asettaa 
sähkö- ja kaasualoilla toimiville yrityksille 
julkisen palvelun velvoitteita, jotka 
koskevat energiatehokkuutta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää ja suunnattava 
tällaiset kannustimet kuluttajien 
osallistumiseen järjestelmän tehokkuuden 
parantamiseen, kysynnänohjaus mukaan 
luettuna kansallisten olosuhteiden 
mukaisesti. Direktiivin 2009/72/EY 
3 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 
2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat asettaa sähkö- ja 
kaasualoilla toimiville yrityksille julkisen 
palvelun velvoitteita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 1361
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän 
tai jaeltavan energian määrää. Direktiivin 
2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat asettaa 
sähkö- ja kaasualoilla toimiville yrityksille 
julkisen palvelun velvoitteita, jotka 
koskevat energiatehokkuutta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka vähentävät energiatehokkuutta 
energian tuotannossa, siirrossa ja 
jakelussa. Direktiivin 2009/72/EY 
3 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 
2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat asettaa sähkö- ja 
kaasualoilla toimiville yrityksille julkisen 
palvelun velvoitteita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta.

Or. en
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Tarkistus 1362
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää. Direktiivin 
2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat asettaa 
sähkö- ja kaasualoilla toimiville yrityksille 
julkisen palvelun velvoitteita, jotka 
koskevat energiatehokkuutta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
poistetaan sellaiset siirto- ja 
jakelutariffeihin sisältyvät kannustimet, 
jotka tarpeettomasti lisäävät siirrettävän tai 
jaeltavan energian määrää. Direktiivin 
2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat asettaa 
sähkö- ja kaasualoilla toimiville yrityksille 
julkisen palvelun velvoitteita, jotka 
koskevat energiatehokkuutta. Tämä ei saa 
estää verkonhaltijoita ottamasta käyttöön 
kustannusperusteisia hintarakenteita. 

Or. de

Perustelu

Älykkäiden mittareiden käyttöönotto johtaa siihen, että hinnat irrotetaan yhä suuremmassa 
määrin kulutuksen määrästä ja että niistä tulee riippuvaisempia sähkön ja lämmön 
saatavuudesta. Tämä suuntaus, joka on seurausta poliittisista päätöksistä, olisi otettava 
huomioon.

Tarkistus 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
toimia ja suuntaviivoja 
kysynnänohjauksen edistämiseksi ja 
käyttämiseksi teollisiin ja kaupallisiin 
sekä asuntoja ja rakennuksia koskeviin 
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tarkoituksiin, erityisesti kun on kyse 
kysyntäpuolen resurssien integroimisesta 
alueellisiin sähkömarkkinoihin ja niiden 
yhdistämisestä energiaverkkoon tulevissa 
älykkäiden verkkojen toteuttamiseen 
tarkoitetuissa kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa.

Or. en

Perustelu

Yhdistämällä energiatehokkuus kysynnänohjausteknologiaan ja -ohjelmiin optimoidaan 
rakennusten energiankulutus verkkoa koskevien vaatimusten ja kapasiteetin (esim. 
huippukäyttöaika) puitteissa. 

Tarkistus 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
ylläpitämistä koskevia vaatimuksia 
noudattaen ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten määrittelemien avointen ja 
syrjimättömien perusteiden pohjalta, että 
niiden alueella toimivat siirtoverkonhaltijat 
ja jakeluverkonhaltijat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
ylläpitämistä koskevia vaatimuksia 
noudattaen ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten määrittelemien avointen ja 
syrjimättömien perusteiden pohjalta, että 
niiden alueella toimivat siirtoverkonhaltijat 
ja jakeluverkonhaltijat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/28/EY 
16 artiklan 2 kohdan, jossa annetaan 
ensisijainen verkkoon pääsy ja etusija 
ajojärjestyksessä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle sähkölle,
soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 1365
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
ylläpitämistä koskevia vaatimuksia 
noudattaen ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten määrittelemien avointen ja 
syrjimättömien perusteiden pohjalta, että 
niiden alueella toimivat siirtoverkonhaltijat 
ja jakeluverkonhaltijat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
ylläpitämistä koskevia vaatimuksia 
noudattaen ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten määrittelemien avointen ja 
syrjimättömien perusteiden pohjalta, että 
niiden alueella toimivat siirtoverkonhaltijat 
ja jakeluverkonhaltijat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/28/EY 
16 artiklan 2 kohdan, jossa annetaan 
ensisijainen verkkoon pääsy ja etusija 
ajojärjestyksessä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle sähkölle,
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1366
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
ylläpitämistä koskevia vaatimuksia 
noudattaen ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten määrittelemien avointen ja 
syrjimättömien perusteiden pohjalta, että 
niiden alueella toimivat siirtoverkonhaltijat 
ja jakeluverkonhaltijat

Jäsenvaltioiden on direktiivin 2009/28/EY 
16 artiklan 2 kohdan, jossa annetaan 
ensisijainen verkkoon pääsy ja etusija 
ajojärjestyksessä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle sähkölle,
varmistettava, verkon luotettavuuden ja 
turvallisuuden ylläpitämistä koskevia 
vaatimuksia noudattaen ja toimivaltaisten
kansallisten viranomaisten määrittelemien 
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avointen ja syrjimättömien perusteiden 
pohjalta, että niiden alueella toimivat 
siirtoverkonhaltijat ja jakeluverkonhaltijat

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä ei pitäisi puuttua uusiutuvia energialähteitä koskeviin kannustimiin, joista 
on sovittu osana direktiiviä 2009/28/EY.

Tarkistus 1367
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
ylläpitämistä koskevia vaatimuksia 
noudattaen ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten määrittelemien avointen ja 
syrjimättömien perusteiden pohjalta, että 
niiden alueella toimivat siirtoverkonhaltijat 
ja jakeluverkonhaltijat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
ylläpitämistä koskevia vaatimuksia 
noudattaen, kustannustehokkuus 
huomioon ottaen ja toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten määrittelemien 
avointen ja syrjimättömien perusteiden 
pohjalta, että niiden alueella toimivat 
siirtoverkonhaltijat ja jakeluverkonhaltijat

Or. en

Tarkistus 1368
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
ylläpitämistä koskevia vaatimuksia 
noudattaen ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten määrittelemien avointen ja 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
ylläpitämistä koskevia vaatimuksia 
noudattaen ja kansallisten energia-alan 
sääntelyviranomaisten määrittelemien 
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syrjimättömien perusteiden pohjalta, että 
niiden alueella toimivat siirtoverkonhaltijat 
ja jakeluverkonhaltijat

avointen ja syrjimättömien perusteiden 
pohjalta, että niiden alueella toimivat 
siirtoverkonhaltijat ja jakeluverkonhaltijat

Or. en

Tarkistus 1369
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) takaavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavan sähkön siirron ja jakelun;

a) takaavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavan sähkön siirron ja jakelun 
tehottomammista fossiilisista 
polttoaineista tuotettuun sähköön nähden 
siinä määrin, kuin kansallinen 
sähköjärjestelmä sen mahdollistaa;

Or. en

Tarkistus 1370
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle ensisijaisen tai taatun 
pääsyn verkkoon;

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle ensisijaisen tai taatun 
pääsyn verkkoon, kun sähkö on tuotettu 
yhteistuotantoyksikössä uusiutuvista 
energialähteistä ja/tai lämmöntarve 
vastaa vähintään tässä yksikössä tuotetun 
lämmön määrää;

Or. fr
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Tarkistus 1371
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle ensisijaisen tai taatun 
pääsyn verkkoon;

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle ensisijaisen tai taatun 
pääsyn verkkoon tehottomammista 
fossiilisista polttoaineista tuotettuun 
sähköön nähden siinä määrin, kuin 
kansallinen sähköjärjestelmä sen 
mahdollistaa;

Or. en

Tarkistus 1372
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle ensisijaisen tai taatun 
pääsyn verkkoon;

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle ensisijaisen tai taatun 
pääsyn verkkoon, myös ennen 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä;

Or. de

Perustelu

Kun sähkön ja lämmön tuotanto on yhdistetty yhteistuotannossa, lämmön tuotanto vähenisi, 
jos etusija annettaisiin uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle. Yhteistuotannolle 
olisi siksi käytännön syistä annettava etusija myös uusiutuviin energialähteisiin nähden.
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Tarkistus 1373
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle ensisijaisen tai taatun 
pääsyn verkkoon;

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle taatun pääsyn 
verkkoon;

Or. en

Perustelu

Yhteistuotannosta saatavan sähkön ensisijainen verkkoon pääsy ja tällaisen sähkön 
asettaminen ajojärjestyksessä etusijalle ei toimi avoimilla sähkömarkkinoilla, jotka laajenevat 
koko Eurooppaan. Asettaminen ajojärjestyksessä etusijalle vääristäisi kilpailua 
sähkömarkkinoilla, mitä ei voida hyväksyä. Taattu pääsy on sen sijaan selkeä ja hyvä 
ratkaisu, koska se on yhdenmukainen uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin kanssa.

Tarkistus 1374
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle ensisijaisen tai taatun 
pääsyn verkkoon;

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle taatun pääsyn 
verkkoon;

Or. en

Tarkistus 1375
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle ensisijaisen tai taatun 
pääsyn verkkoon;

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle taatun pääsyn 
verkkoon;

Or. en

Tarkistus 1376
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle ensisijaisen tai taatun 
pääsyn verkkoon;

b) tarjoavat tehokkaasta yhteistuotannosta 
saatavalle sähkölle taatun pääsyn 
verkkoon;

Or. en

Perustelu

Avoimilla sähkömarkkinoilla sähkön ajojärjestys perustuu tuotantokustannuksiin. Ei ole 
mahdollista antaa ensisijaista pääsyä kenellekään toimijalle tai asettaa ketään toimijaa 
ajojärjestyksessä etusijalle. Euroopan sähkömarkkinat ovat avautumassa yhä enemmän 
kilpailulle tulevina vuosina eikä tätä kehitystä pidä hidastaa. Asettaminen ajojärjestyksessä 
etusijalle vääristäisi kilpailua sähkömarkkinoilla. Taattu pääsy on sen sijaan selkeä ja hyvä 
ratkaisu, koska se on yhdenmukainen uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin kanssa.

Tarkistus 1377
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asettavat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijalle tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1378
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asettavat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijalle tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1379
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asettavat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijalle tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1380
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asettavat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijalle tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1381
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asettavat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijalle tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1382
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asettavat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijalle tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön.

c) asettavat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijalle tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön, kun
sähkö on tuotettu yhteistuotantoyksikössä 
uusiutuvista energialähteistä ja/tai 
lämmöntarve vastaa vähintään tässä 
yksikössä tuotetun lämmön määrää.

Or. fr

Tarkistus 1383
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) asettavat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijalle tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön.

c) tukevat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavaa sähköä sähkön 
sisämarkkinoiden mukaisesti siten, että 
markkinoiden vääristyminen ja kielteiset 
vaikutukset uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön edistämiseen 
minimoidaan.

Or. en

Perustelu

Yhteistuotantoa olisi tuettava. Energian toimitusvarmuutta, työpaikkojen luomista, kasvua ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevat perustelut uusiutuvia energialähteitä käyttävän 
yhteistuotannon tukemiseksi ovat merkityksellisempiä kuin perustelut fossiilisia polttoaineita 
käyttävän yhteistuotannon tukemiseksi. Direktiivillä olisi tuettava kaikkea yhteistuotantoa 
asettamatta sähköntuotantolaitoksia ajojärjestyksessä etusijalle hyvin toimivien 
sähkömarkkinoiden ja uusiutuvia energialähteitä koskevien kannustimien kustannuksella.
Uusiutuvia energialähteitä käyttävän yhteistuotannon asettamisesta ajojärjestyksessä 
etusijalle säädetään jo direktiivissä 2009/28/EY. 

Tarkistus 1384
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asettavat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijalle tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön.

c) asettavat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijalle tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön 
tehottomammista fossiilisista 
polttoaineista tuotettuun sähköön nähden 
siinä määrin kuin se on mahdollista 
kansallisessa sähköjärjestelmässä.

Or. en
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Tarkistus 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asettavat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijalle tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön.

c) asettavat sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijalle tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön siinä 
määrin kuin se on mahdollista 
vaarantamatta kansallisen 
sähköjärjestelmän varmaa ja luotettavaa 
toimintaa.

Or. en

Tarkistus 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
sähkön liittämistä verkkojärjestelmään.

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
sähkön liittämistä verkkojärjestelmään.
Yksittäisten kansalaisten asentamien 
mikroyhteistuotantoyksiköiden osalta 
asianomaiset viranomaiset päättävät, 
voidaanko luvan myöntäminen korvata 
yksinkertaisella ilmoituksella 
toimivaltaisille elimille. Jäsenvaltioiden, 
jotka antavat ensisijaisen pääsyn 
tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle 
sekä uusiutuvista energialähteistä 
tuotetulle sähkölle, on otettava käyttöön 
kansallisia sääntöjä energiajärjestelmän 
vakauden takaamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
sähkön liittämistä verkkojärjestelmään.

Jäsenvaltioiden on erityisesti helpotettava
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
sähkön liittämistä verkkojärjestelmään.
Jäsenvaltioiden on erityisesti 
kannustettava verkonhaltijoita 
soveltamaan 
mikroyhteistuotantoyksiköiden 
asentamiseen "asenna ja ilmoita" 
-menetelmää hyväksymismenettelyn 
yksinkertaistamiseksi ja lyhentämiseksi 
yksittäisten kansalaisten ja asentajien 
osalta.

Or. en

Perustelu

Tarpeettoman hallinnollisen rasituksen poistaminen ja mikroyhteistuotantoyksiköiden 
asentamista koskevan hyväksymismenettelyn nopeuttaminen edistävät tämän tärkeän 
tekniikan kehittämistä ja käyttämistä. 

Tarkistus 1388
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
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sähkön liittämistä verkkojärjestelmään. sähkön liittämistä verkkojärjestelmään.
Yksittäisten kansalaisten asentamien 
mikroyhteistuotantoyksiköiden osalta 
asianomaiset viranomaiset ottavat 
käyttöön asianmukaisen yksinkertaisen 
menettelyn, jolla asiasta ilmoitetaan 
toimivaltaiselle elimelle.

Or. en

Tarkistus 1389
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
sähkön liittämistä verkkojärjestelmään.

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
sähkön liittämistä verkkojärjestelmään. 
Yksittäisten kansalaisten asentamien 
mikroyhteistuotantoyksiköiden osalta 
asianomaiset viranomaiset ottavat 
käyttöön asianmukaisen yksinkertaisen 
menettelyn, jolla asiasta ilmoitetaan 
toimivaltaiselle elimelle.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla muutoksella pyritään poistamaan tarpeettomat hallinnolliset menettelyt 
yksityistiloihin asennettujen mikroyhteistuotantoyksiköiden osalta ja edistämään tämän 
teknologian kehittämistä.

Tarkistus 1390
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
sähkön liittämistä verkkojärjestelmään.

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
sähkön liittämistä verkkojärjestelmään.
Yksittäisten kansalaisten asentamien 
mikroyhteistuotantoyksiköiden osalta 
asianomaiset viranomaiset ottavat 
käyttöön asianmukaisen yksinkertaisen 
menettelyn, jolla asiasta ilmoitetaan 
toimivaltaiselle elimelle.

Or. en

Tarkistus 1391
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
sähkön liittämistä verkkojärjestelmään.

Jäsenvaltiot voivat erityisesti helpottaa 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
pienimuotoisissa yhteistuotantoyksiköissä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköissä tuotetun 
sähkön liittämistä verkkojärjestelmään.
Yksityistiloihin asennettujen 
mikroyhteistuotantoyksiköiden osalta 
toimivaltaiset viranomaiset ottavat 
käyttöön yksinkertaisen 
ilmoittamismenettelyn. 

Or. en

Tarkistus 1392
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Kaupunkialueilla jäsenvaltiot voivat 
asettaa etusijalle tehokkaat suuret 
laitokset.

Or. de

Tarkistus 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 
yhteistuotannon harjoittajat voivat tarjota 
tasapainottamispalveluja ja muita 
operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan 
kanssa. Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kun tämä sopii 
yhteen tehokkaan yhteistuotantolaitoksen 
toimintatavan kanssa, tehokkaan 
yhteistuotannon harjoittajat ja 
kysynnänohjauksen yhteisostoryhmät
voivat tarjota tasapainottamispalveluja ja 
muita operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla. 
Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.

Or. en

Tarkistus 1394

Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 
yhteistuotannon harjoittajat voivat tarjota 
tasapainottamispalveluja ja muita 
operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan 
kanssa. Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 
yhteistuotannon harjoittajat ja kulutusta 
ohjaavien ohjelmien toteuttajat voivat 
tarjota tasapainottamispalveluja ja muita 
operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan 
kanssa. Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.

Or. fr

Tarkistus 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 
yhteistuotannon harjoittajat voivat tarjota 
tasapainottamispalveluja ja muita 
operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan 
kanssa. Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 
yhteistuotannon harjoittajat ja 
kysynnänohjauksen yhteisostoryhmät
voivat tarjota tasapainottamispalveluja ja 
muita operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan 
kanssa. Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.
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Or. en

Tarkistus 1396
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 
yhteistuotannon harjoittajat voivat tarjota 
tasapainottamispalveluja ja muita 
operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan 
kanssa. Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa
asianmukaisia toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 
yhteistuotannon harjoittajat voivat tarjota 
tasapainottamispalveluja ja muita 
operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan 
kanssa ja on taloudellisesti ja teknisesti 
toteutettavissa. Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.

Or. en

Perustelu

Kaikenlaisten lisätoimien toteuttamisessa on otettava huomioon myös taloudelliset 
näkökohdat.

Tarkistus 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 
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yhteistuotannon harjoittajat voivat tarjota 
tasapainottamispalveluja ja muita 
operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan 
kanssa. Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.

yhteistuotannon harjoittajat voivat tarjota 
tasapainottamispalveluja ja muita 
operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan ja 
sen taloudellisen toteutettavuuden kanssa. 
Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.

Or. en

Tarkistus 1398
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 
yhteistuotannon harjoittajat voivat tarjota 
tasapainottamispalveluja ja muita 
operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan 
kanssa. Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 
yhteistuotannon harjoittajat voivat tarjota 
tasapainottamispalveluja ja muita 
operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan ja 
sen taloudellisen toteutettavuuden kanssa. 
Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.

Or. en
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Tarkistus 1399
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 
yhteistuotannon harjoittajat voivat tarjota 
tasapainottamispalveluja ja muita 
operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan 
kanssa. Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa ja tarkastettavissa olevaa 
tarjousprosessia.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tehokkaan 
yhteistuotannon harjoittajat voivat tarjota 
tasapainottamispalveluja ja muita 
operatiivisia palveluja 
siirtoverkonhaltijoiden tai 
jakeluverkonhaltijoiden tasolla, kun tämä 
sopii yhteen tehokkaan 
yhteistuotantolaitoksen toimintatavan 
kanssa. Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on varmistettava, 
että tällaiset palvelut ovat osa palveluja 
koskevaa avointa, syrjimätöntä ja 
tarkastettavissa olevaa tarjousprosessia.

Or. ro

Tarkistus 1400
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vaatia, että 
siirtoverkonhaltijat ja 
jakeluverkonhaltijat kannustavat 
tehokkaita yhteistuotantolaitoksia 
sijoittautumaan lähelle kysyntäalueita 
alentamalla liitäntä- ja käyttömaksuja.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1401
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vaatia, että 
siirtoverkonhaltijat ja 
jakeluverkonhaltijat kannustavat 
tehokkaita yhteistuotantolaitoksia 
sijoittautumaan lähelle kysyntäalueita 
alentamalla liitäntä- ja käyttömaksuja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1402
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vaatia, että 
siirtoverkonhaltijat ja jakeluverkonhaltijat 
kannustavat tehokkaita 
yhteistuotantolaitoksia sijoittautumaan 
lähelle kysyntäalueita alentamalla liitäntä-
ja käyttömaksuja.

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vaatia, että 
siirtoverkonhaltijat ja jakeluverkonhaltijat 
kannustavat tehokkaita 
yhteistuotantolaitoksia sijoittautumaan 
lähelle lämmön kysyntäalueita alentamalla 
liitäntä- ja käyttömaksuja.

Or. en

Tarkistus 1403
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltiot voivat antaa verkkoon 
liittämistä haluaville yhteistuotannosta 

Poistetaan.
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saatavan sähkön tuottajille luvan 
liittymätöitä koskevan tarjouspyynnön 
tekemiseen.

Or. en

Tarkistus 1404
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltiot voivat antaa verkkoon 
liittämistä haluaville yhteistuotannosta 
saatavan sähkön tuottajille luvan 
liittymätöitä koskevan tarjouspyynnön 
tekemiseen.

7. Jäsenvaltiot voivat antaa verkkoon 
liittämistä haluaville yhteistuotannosta 
saatavan sähkön tuottajille luvan 
liittymätöitä koskevan tarjouspyynnön 
tekemiseen. Verkonhaltijoiden laatimat 
tekniset ja turvallisuutta koskevat 
vaatimukset olisi tällöin otettava 
huomioon.

Or. de

Tarkistus 1405
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden olisi tulevissa 
älykkäiden verkkojen käyttöä koskevissa 
kansallisissa toimintasuunnitelmissa 
annettava yksityiskohtainen selvitys siitä, 
miten energiankulutusta ohjaavat 
ohjelmat voitaisiin integroida 
energiamarkkinoihin erityisesti 
paikallisella ja alueellisella tasolla, sekä 
esitettävä yksityiskohtaisia tietoja 
rakennusten ja teollisuuslaitosten 
liittämistä energiaverkkoon helpottavan 



AM\883845FI.doc 73/111 PE475.983v01-00

FI

tekniikan käytöstä.

Or. fr

Tarkistus 1406
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on tulevissa 
älykkäiden verkkojen täytäntöönpanoon 
tarkoitetuissa kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa kehitettävä 
strategia kysynnänohjausresurssien 
integroimiseksi alueellisiin 
sähkömarkkinoihin, ja sisällytettävä 
suunnitelmiin yksityiskohtaista tietoa 
kysyntäpuolen resurssien yhdistämistä 
loppukäyttäjien energiaverkkoon 
helpottavan teknologian käytöstä.

Or. en

Tarkistus 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on teknisen pätevyyden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden korkean 
tason saavuttamiseksi varmistettava, että 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden tarjoajien, mukaan lukien 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjen rakennusosien 

1. Jäsenvaltioiden on teknisen pätevyyden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden korkean 
tason saavuttamiseksi varmistettava, että 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden tarjoajien, mukaan lukien 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjen rakennusosien 
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asentajat, saatavilla on 
sertifiointijärjestelmiä tai vastaavia 
pätevyysjärjestelmiä.

asentajat, käyttöön asetetaan
pätevyysjärjestelmiä. Jäsenvaltioiden on 
tarkistettava, missä määrin eri koulutus-
ja jatkokoulutusjärjestelmät kattavat 
nämä pätevyydet.

Or. de

Tarkistus 1408
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on teknisen pätevyyden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden korkean 
tason saavuttamiseksi varmistettava, että 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden tarjoajien, mukaan lukien 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjen rakennusosien 
asentajat, saatavilla on 
sertifiointijärjestelmiä tai vastaavia 
pätevyysjärjestelmiä.

1. Jäsenvaltioiden on teknisen pätevyyden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden korkean 
tason saavuttamiseksi varmistettava, että 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden tarjoajien, mukaan lukien 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjen rakennusosien 
asentajat, saatavilla on 
sertifiointijärjestelmiä tai vastaavia 
pätevyysjärjestelmiä. Näistä sertifiointi- ja 
pätevyysjärjestelmistä on 
yksityiskohtainen selvitys liitteessä XIII a.

Or. fr

Tarkistus 1409
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on teknisen pätevyyden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden korkean 
tason saavuttamiseksi varmistettava, että 

1. Jäsenvaltioiden on teknisen pätevyyden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden korkean 
tason saavuttamiseksi ja katsoessaan sen 



AM\883845FI.doc 75/111 PE475.983v01-00

FI

1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden tarjoajien, mukaan lukien 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjen rakennusosien 
asentajat, saatavilla on 
sertifiointijärjestelmiä tai vastaavia 
pätevyysjärjestelmiä.

tarpeelliseksi varmistettava, että 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä 
energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden tarjoajien, mukaan lukien 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjen rakennusosien 
asentajat, saatavilla on 
sertifiointijärjestelmiä tai vastaavia 
pätevyysjärjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 1410
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on teknisen pätevyyden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden korkean 
tason saavuttamiseksi varmistettava, että 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden tarjoajien, mukaan lukien 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjen rakennusosien 
asentajat, saatavilla on 
sertifiointijärjestelmiä tai vastaavia 
pätevyysjärjestelmiä.

1. Jäsenvaltioiden on teknisen pätevyyden, 
objektiivisuuden, tehokkuuden ja 
luotettavuuden korkean tason 
saavuttamiseksi varmistettava, että 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden tarjoajien, mukaan lukien 
direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjen rakennusosien 
asentajat, saatavilla on 
sertifiointijärjestelmiä tai vastaavia 
pätevyysjärjestelmiä.

Or. ro

Tarkistus 1411
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla –1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jos uusi järjestelmä otetaan käyttöön, 
jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
asianomaisten toimijoiden kanssa 
varmistettava, että se on yhdenmukainen 
jäsenvaltiossa jo toteutettujen 
järjestelmien ja käytäntöjen kanssa.

Or. fr

Perustelu

Koska sertifiointijärjestelmistä aiheutuu ongelmia pk-yrityksille, uusia järjestelmiä ei missään 
tapauksessa saisi ottaa käyttöön olemassa olevien, ammattilaisten päevyyden takaavien 
ammatillisten pätevyysjärjestelmien kustannuksella.

Tarkistus 1412
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa 
tarkoitetut sertifiointijärjestelmät tai 
vastaavat pätevyysjärjestelmät julkisesti 
saataville ja niiden on tehtävä yhteistyötä 
keskenään ja komission kanssa 
järjestelmien vertaamiseksi ja 
tunnustamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa 
tarkoitetut sertifiointijärjestelmät tai 
vastaavat pätevyysjärjestelmät julkisesti 
saataville ja niiden on tehtävä yhteistyötä 
keskenään ja komission kanssa 
järjestelmien vertaamiseksi ja 
tunnustamiseksi ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 
2005/36/EY mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Koska sertifiointijärjestelmistä aiheutuu ongelmia pk-yrityksille, uusia järjestelmiä ei missään 
tapauksessa saisi ottaa käyttöön olemassa olevien, ammattilaisten päevyyden takaavien 
ammatillisten pätevyysjärjestelmien kustannuksella.
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Tarkistus 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa 
tarkoitetut sertifiointijärjestelmät tai 
vastaavat pätevyysjärjestelmät julkisesti 
saataville ja niiden on tehtävä yhteistyötä 
keskenään ja komission kanssa 
järjestelmien vertaamiseksi ja 
tunnustamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa 
tarkoitetut sertifiointijärjestelmät tai 
vastaavat pätevyysjärjestelmät julkisesti 
saataville ja niiden on tehtävä yhteistyötä 
keskenään ja komission kanssa 
järjestelmien vertaamiseksi ja 
tunnustamiseksi, sanotun rajoittamatta
direktiivin 2005/36/EY soveltamista.

Or. de

Tarkistus 1414
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa 
tarkoitetut sertifiointijärjestelmät tai 
vastaavat pätevyysjärjestelmät julkisesti 
saataville ja niiden on tehtävä yhteistyötä 
keskenään ja komission kanssa 
järjestelmien vertaamiseksi ja 
tunnustamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa 
tarkoitetut sertifiointijärjestelmät tai 
vastaavat pätevyysjärjestelmät julkisesti 
saataville ja tunnustettava toistensa 
järjestelmät.

Or. en
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Tarkistus 1415
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot, joilla jo on luettelot 
energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 
energiatehokkuustoimien tarjoajista, 
voivat käyttää näitä luetteloja. 
Jäsenvaltioiden on tällöin varmistettava, 
että luetteloon sisällyttäminen on 
mahdollista vain tietyin edellytyksin ja 
vain, jos tarjoajalla on tietty pätevyys, 
jotta voidaan taata teknisen pätevyyden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden korkea 
taso.

Or. de

Perustelu

Monilla jäsenvaltioilla on jo luetteloja energiapalvelujen, energiakatselmusten ja 
energiatehokkuustoimien tarjoajista. Uusien sertifiointijärjestelmien käyttöönotosta näissä 
jäsenvaltioissa aiheutuisi lisäbyrokratiaa, minkä vuoksi on parempi käyttää olemassa olevia 
järjestelmiä.

Tarkistus 1416
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Energiapalvelujen, 
energiakatselmusten ja 
energiatehokkuustoimien tarjoajia 
koskevat olemassa olevat 
sertifiointijärjestelmät ja vastaavat 
pätevyysjärjestelmät, jotka täyttävät 
teknisen pätevyyden, objektiivisuuden ja 
luotettavuuden korkeaa tasoa koskevat 
vaatimukset, on tunnustettava tällaisiksi 
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järjestelmiksi.

Or. de

Perustelu

Monet yritykset käyttävät jo sertifiointijärjestelmiä tai vastaavia pätevyysjärjestelmiä 
energiankulutuksen seurantaan. Yksittäisen yrityksen olisi omien erityispiirteidensä ja 
vaatimustensa perusteella voitava päättää, mitä järjestelmää se käyttää. Tavoitteena olisi 
oltava päällekkäisyyden välttäminen ja ilmoittamisvelvollisuuksien järkeistäminen.

Tarkistus 1417
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tiedotus, tietoisuuden lisääminen ja 
koulutus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saatavissa olevista 
energiatehokkuusjärjestelmistä ja 
taloudellisista ja oikeudellisista puitteista 
tiedotetaan avoimesti ja tietoa levitetään 
laajalti ja aktiivisesti kaikille 
asianomaisille markkinatoimijoille 
mukaan luettuina kuluttajat, rakentajat, 
arkkitehdit, insinöörit, 
ympäristötarkastajat ja rakennusosien, 
sellaisina kuin ne on määritetty 
direktiivissä 2010/31/EU, asentajat. 
Niiden on varmistettava, että pankeille ja 
muille rahoituslaitoksille ilmoitetaan 
mahdollisuuksista osallistua 
energiatehokkuuden parantamistoimien 
rahoittamiseen.
2. Jäsenvaltioiden on luotava 
asianmukaiset edellytykset ja 
kannustimet, jotta markkinatoimijat 
voivat tarjota energian käyttäjille 
energiatehokkuutta koskevaa riittävää ja 
kohdennettua tiedotusta ja neuvontaa.
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3. Jäsenvaltioiden on yhdessä 
sidosryhmien kanssa, alue- ja 
paikallisviranomaiset mukan luettuina, 
kehitettävä sopivia tiedotukseen, 
tietoisuuden lisäämiseen ja koulutukseen 
tarkoitettuja ohjelmia, jotta kansalaisille 
voidaan tiedottaa 
energiatehokkuustoimien avulla 
saavutettavista eduista ja niihin liittyvistä 
käytännön seikoista.
4. Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot 
vaihtavat keskenään tietoja parhaista 
energiansäästökäytännöistä ja levittävät 
niitä laajalti.

Or. en

Tarkistus 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A.
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tiedotus ja koulutus
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saatavissa olevista 
energiatehokkuusjärjestelmistä ja 
taloudellisista ja oikeudellisista puitteista 
tiedotetaan avoimesti ja tietoa levitetään 
laajalti ja aktiivisesti kaikille 
asianomaisille markkinatoimijoille 
mukaan luettuina kuluttajat, rakentajat, 
arkkitehdit, insinöörit, 
ympäristötarkastajat ja rakennusosien, 
sellaisina kuin ne on määritetty 
direktiivissä 2010/31/EU, asentajat. 
Niiden on varmistettava, että pankeille ja 
muille rahoituslaitoksille ilmoitetaan 
mahdollisuuksista osallistua 
energiatehokkuuden parantamistoimien 
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rahoittamiseen, myös luomalla julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä 
kumppanuuksia.
2. Jäsenvaltioiden on luotava 
asianmukaiset edellytykset ja 
kannustimet, jotta markkinatoimijat 
voivat tarjota energian käyttäjille 
energiatehokkuutta koskevaa riittävää ja 
kohdennettua tiedotusta ja neuvontaa.
3. Jäsenvaltioiden on yhdessä 
sidosryhmien kanssa, alue- ja 
paikallisviranomaiset mukan luettuina, 
kehitettävä sopivia tiedotukseen, 
tietoisuuden lisäämiseen ja koulutukseen 
tarkoitettuja ohjelmia, jotta kansalaisille 
voidaan tiedottaa 
energiatehokkuustoimien avulla 
saavutettavista eduista ja niihin liittyvistä 
käytännön seikoista. 
4. Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot 
vaihtavat keskenään tietoja parhaista 
energiansäästökäytännöistä ja levittävät 
niitä laajalti.

Or. en

Tarkistus 1419
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saatavissa olevista 
energiatehokkuusjärjestelmistä ja 
taloudellisista ja oikeudellisista puitteista 
tiedotetaan avoimesti ja tietoa levitetään 
laajalti ja aktiivisesti kaikille 
asianomaisille markkinatoimijoille 
mukaan luettuina kuluttajat, rakentajat, 
arkkitehdit, insinöörit, 
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ympäristötarkastajat ja rakennusosien, 
sellaisina kuin ne on määritetty 
direktiivissä 2010/31/EU, asentajat. 
Niiden on varmistettava, että pankeille ja 
muille rahoituslaitoksille ilmoitetaan 
mahdollisuuksista osallistua 
energiatehokkuuden parantamistoimien 
rahoittamiseen.
1 b. Jäsenvaltioiden on luotava 
asianmukaiset edellytykset ja 
kannustimet, jotta markkinatoimijat 
voivat tarjota energian käyttäjille 
energiatehokkuutta koskevaa riittävää ja 
kohdennettua tiedotusta ja neuvontaa.
1 c. Jäsenvaltioiden on yhdessä 
sidosryhmien kanssa, alue- ja 
paikallisviranomaiset mukan luettuina, 
kehitettävä sopivia tiedotukseen, 
tietoisuuden lisäämiseen ja koulutukseen 
tarkoitettuja ohjelmia, jotta kansalaisille 
voidaan tiedottaa 
energiatehokkuustoimien avulla 
saavutettavista eduista ja niihin liittyvistä 
käytännön seikoista.
1 d. Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot 
vaihtavat keskenään tietoja parhaista 
energiansäästökäytännöistä ja levittävät 
niitä laajalti.

Or. en

Tarkistus 1420
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkaisemalla luettelon saatavilla 
olevista energiapalvelujen tarjoajista ja 
niiden tarjoamista energiapalveluista ja 
tarkastamalla ja päivittämällä sitä 
säännöllisesti;

a) julkaisemalla luettelon saatavilla 
olevista akkreditoiduista
energiapalveluyrityksistä ja niiden 
tarjoamista energiapalveluista ja 
tarkastamalla ja päivittämällä sitä 
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säännöllisesti;

Or. en

Tarkistus 1421
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkaisemalla luettelon saatavilla 
olevista energiapalvelujen tarjoajista ja 
niiden tarjoamista energiapalveluista ja 
tarkastamalla ja päivittämällä sitä 
säännöllisesti;

a) julkaisemalla luettelon saatavilla 
olevista energiapalvelujen tarjoajista ja 
niiden tarjoamista energiapalveluista ja 
edistämällä, tarkastamalla ja päivittämällä 
sitä säännöllisesti;

Or. ro

Tarkistus 1422
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

a a) varmistamalla, että julkaistulla 
listalla olevilla palvelujen tarjoajilla on 
riittävä pätevyys, tietämys ja koulutus;

Or. en

Tarkistus 1423
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) poistamalla sääntelyyn liittyvät ja 
muut esteet, jotka haittaavat 
energiatehokkuutta koskevien sopimusten 
tekemistä ja muiden kolmannen 
osapuolen rahoitusmallien 
täytäntöönpanoa energiansäästötoimien 
toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1424
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laatimalla mallisopimuksia julkisen 
sektorin energiatehokkuutta koskevista 
sopimuksista; niihin on sisällyttävä 
vähintään liitteessä XIII luetellut kohdat;

b) kannustamalla viranomaisia 
käyttämään energiatehokkuutta koskevia 
sopimuksia rakennuksia kunnostettaessa 
ja laatimalla elinkaaren kustannus-
hyötyanalyysiin perustuvia
mallisopimuksia energiatehokkuutta 
koskevista sopimuksista ja kannustamalla 
samalla tekemään pitkän aikavälin 
sopimuksia, joilla saavutetaan suurempia 
energian säästöjä; niihin on sisällyttävä 
vähintään liitteessä XIII luetellut kohdat;

Or. en

Perustelu

Viranomaisia olisi kannustettava tekemään pitkän aikavälin sopimuksia, joilla saavutetaan 
suurempia energian säästöjä, ja välttämään lyhytnäköisiä kunnostuksia, joissa 
takaisinmaksuajat ovat lyhyemmät ja joista voisi aiheutua lukkiutumisvaikutuksia. 

Tarkistus 1425
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laatimalla mallisopimuksia julkisen 
sektorin energiatehokkuutta koskevista 
sopimuksista; niihin on sisällyttävä 
vähintään liitteessä XIII luetellut kohdat;

b) laatimalla elinkaari- ja 
palvelukustannuksiin perustuvia
mallisopimuksia julkisen ja yksityisen
sektorin energiatehokkuutta koskevista 
sopimuksista ja kannustamalla samalla 
tekemään pitkän aikavälin sopimuksia, 
joilla saavutetaan suurempia säästöjä; 
niihin on sisällyttävä vähintään liitteessä 
XIII luetellut kohdat;

Or. ro

Tarkistus 1426
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laatimalla mallisopimuksia julkisen 
sektorin energiatehokkuutta koskevista 
sopimuksista; niihin on sisällyttävä 
vähintään liitteessä XIII luetellut kohdat;

b) laatimalla elinkaaren aikana 
aiheutuviin kustannuksiin ja saataviin 
hyötyihin perustuvia mallisopimuksia 
julkisen sektorin energiatehokkuutta 
koskevista sopimuksista ja kannustamalla 
samalla tekemään pitkän aikavälin 
sopimuksia, joilla saavutetaan suurempia 
säästöjä; niihin on sisällyttävä vähintään 
liitteessä XIII luetellut kohdat;

Or. en

Tarkistus 1427
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) laatimalla mallisopimuksia julkisen 
sektorin energiatehokkuutta koskevista 
sopimuksista; niihin on sisällyttävä 
vähintään liitteessä XIII luetellut kohdat;

b) laatimalla elinkaaren aikana 
aiheutuviin kustanuksiin ja saataviin 
hyötyihin perustuvia mallisopimuksia 
julkisen sektorin energiatehokkuutta 
koskevista sopimuksista ja kannustamalla 
samalla tekemään pitkän aikavälin 
sopimuksia, joilla saavutetaan suurempia 
säästöjä; niihin on sisällyttävä vähintään 
liitteessä XIII luetellut kohdat;

Or. en

Tarkistus 1428
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laatimalla mallisopimuksia julkisen 
sektorin energiatehokkuutta koskevista 
sopimuksista; niihin on sisällyttävä 
vähintään liitteessä XIII luetellut kohdat;

b) laatimalla elinkaaren aikana 
aiheutuviin kustanuksiin ja saataviin 
hyötyihin perustuvia mallisopimuksia 
julkisen sektorin energiatehokkuutta 
koskevista sopimuksista ja kannustamalla 
samalla tekemään pitkän aikavälin 
sopimuksia, joilla saavutetaan suurempia 
säästöjä; niihin on sisällyttävä vähintään 
liitteessä XIII luetellut kohdat;

Or. en

Perustelu

Energiapalveluyrityksiä olisi kannustettava tekemään pitkän aikavälin sopimuksia, joilla 
saavutetaan suurempia säästöjä, ja välttämään lyhytnäköisiä kunnostuksia, joissa 
takaisinmaksuajat ovat lyhyemmät ja joissa suuri osa säästöpotentiaalista jää hyödyntämättä.

Tarkistus 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laatimalla mallisopimuksia julkisen 
sektorin energiatehokkuutta koskevista 
sopimuksista; niihin on sisällyttävä 
vähintään liitteessä XIII luetellut kohdat;

b) laatimalla elinkaariksutannuksiin ja 
saataviin hyötyihin perustuvia
mallisopimuksia julkisen sektorin 
energiatehokkuutta koskevista 
sopimuksista ja kannustamalla samalla 
tekemään pitkän aikavälin sopimuksia, 
joilla saavutetaan suurempia säästöjä; 
niihin on sisällyttävä vähintään liitteessä 
XIII luetellut kohdat;

Or. de

Tarkistus 1430
Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kannustamalla julkisten 
viranomaisten ja riippumattomien 
toimijoiden, verkkojen ja teknisten 
foorumeiden väliseen yhteistyöhön 
energiapalvelujen kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamisen helpottamiseksi panemalla 
täytäntöön energiatehokkuusohjelmia 
ja/tai hyväksymällä 
energianhallintajärjestelmiä;

Or. it

Tarkistus 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) varmistamalla, että viranomaiset 
harkitsevat energiapalvelujen käyttöä, 
energiatehokkuutta koskevat sopimukset 
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 1432
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kannustamalla vapaaehtoisten
laatumerkintöjen kehittämiseen;

d) kannustamalla laatumerkintöjen 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 1433
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jakamalla tietoa energiapalveluhankkeita 
tukevista rahoitusvälineistä, 
kannustimista, avustuksista ja lainoista.

e) edistämällä energiapalveluhankkeita 
tukevien rahoitusvälineiden, 
kannustimien, avustusten ja lainojen 
saatavuutta ja jakamalla selkeää ja 
helposti saatavissa olevaa tietoa näistä 
tukijärjestelmistä.

Or. en

Tarkistus 1434
Claude Turmes
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tukemalla riippumattomia 
markkinavälittäjiä, verkostoja ja 
foorumeita, jotka toteuttavat ohjelmia 
energiatehokkuuspalvelujen 
markkinoiden kehittämisen edistämiseksi 
sekä kysyntä- että tarjontapuolella ja jotka 
yhdistävät energiatehokkuuspalvelujen 
kysynnän ja tarjonnan.

Or. en

Tarkistus 1435
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kannustamalla tukemaan 
taloudellisesti pk-yrityksiä ja 
energiapalveluyrityksiä, jotka tekevät pk-
yritysten puolesta pitkän aikavälin 
sijoituksia energiatehokkuuteen 
kohdennetuilla valtion rahastoilla, 
luottotakuilla ja halpakorkoisilla 
lainoilla, jotka on erityisesti suunniteltu 
edistämään energiatehokkuutta.

Or. en

Perustelu

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kannustamalla tukemaan 
taloudellisesti pk-yrityksiä ja 
energiapalveluyrityksiä, jotka tekevät pk-
yritysten puolesta pitkän aikavälin 
sijoituksia energiatehokkuuteen 
kohdennetuilla valtion rahastoilla, 
luottotakuilla ja halpakorkoisilla 
lainoilla, jotka on erityisesti suunniteltu 
edistämään energiatehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) vahvistamalla sitovia sääntöjä, jotta 
kilpailu ei vääristy energiapalvelujen 
kehittyvillä markkinoilla toimivien pk-
yritysten haitaksi.

Or. de

Tarkistus 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) kannustamalla tukemaan 
taloudellisesti suoraan tai välillisesti pk-
yrityksiä energiatehokkuuteen tehtävien 
pitkän aikavälin investointien 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1439
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) antamalla tarvittavaa teknistä apua 
yhteistyössä olemassa olevien 
välittäjäorganisaatioiden kanssa.

Or. fr

Perustelu

Pk-yrityksiä edustavien organisaatioiden yksittäisille yrityksille tarjoama tuki on olennaisen 
tärkeää energiatehokkuustoimien toteuttamisen helpottamiseksi pienissä yrityksissä ja 
mikroyrityksissä. 

Tarkistus 1440
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kannustamalla julkisia viranomaisia 
käyttämään energiatehokkuutta koskevia 
sopimuksia energiatehokkuuden 
parantamiseen tarkoitetuissa hankkeissa.
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Or. fr

Tarkistus 1441
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kehittämällä innovatiivisia 
rahoitusmalleja, joilla mahdollistetaan, 
että ammattitaitoiset pk-yritykset ja 
käsityöläisyritykset voivat tarjota 
energiatehokkuutta koskevia sopimuksia.

Or. en

Tarkistus 1442
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) edistämällä energian vähittäismyyjien 
ja jakelijoiden roolia energiapalvelujen 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) perustamalla työryhmä, joka koostuu 
27 jäsenvaltion ja komission edustajista ja 
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jonka tavoitteena on helpottaa 
energiapalvelmarkkinoiden edistämiseen 
tarkoitettujen parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa.

Or. en

Tarkistus 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskittymällä 
muuttamaan sukupuolen mukaan 
eriytyneet tyämarkkinat energia-alalla 
varmistettava, että koulutuksesta ja 
työpaikkojen luomisesta hyötyvät sekä 
miehet että naiset.

Or. en

Tarkistus 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallinen strategia, jolla 
mahdollistetaan energian tehokas käyttö 
kodeissa ja edistetään sitä. Tähän 
strategiaan on 13 ja 14 artiklan 
mukaisesti sisällytettävä yhden 
yhteyspisteen perustaminen neuvontaa ja 
akkreditoituja tarjoajia varten. 
Jäsenvaltiot voivat myös käyttää erilaisia 
välineitä edistääkseen koordinoidusti 
käyttäytymisen muutosta, mukaan 
luettuina verotukselliset kannustimet, 
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rahoituksen saanti, avustukset tai tuet, 
tiedon saanti, esimerkkihankkeet, 
työpaikoilla toteutettava toiminta, sekä 
tuotteita ja palveluja koskevat 
vähimmäisvaatimukset.
Näihin strategioihin on sisällytettävä 
ohjelma kuluttajien osallistuttamiseksi 
älykkäiden mittareiden käyttöönottoon 
ilmoittamalla kustannustehokkaista ja 
helposti toteutettavista muutoksista 
energiankäytössä ja tiedottamalla 
energiatehokkuutta koskevista toimista.
Jäsenvaltioiden on 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa kertomuksessa raportoitava 
joka kolmas vuosi myös edistymisestä 
näiden strategioiden täytäntöönpanossa. 

Or. en

Tarkistus 1446
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on arvioitava 
energiatehokkuuden sääntelyllisiä ja muita 
esteitä ja toteutettava asianmukaisia 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, etenkin 
seuraavien tekijöiden osalta:

Jäsenvaltioiden on arvioitava 
energiatehokkuuden sääntelyllisiä, 
hallinnollisia ja muita esteitä ja 
toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä 
niiden poistamiseksi, etenkin seuraavien 
tekijöiden osalta:

Or. ro

Tarkistus 1447
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) ristiriitaiset kannustimet rakennuksen 
omistajan ja vuokralaisen välillä tai 
rakennusten omistajien kesken; olisi 
pyrittävä varmistamaan, etteivät nämä 
osapuolet jätä tekemättä 
energiatehokkuutta parantavia 
investointeja, jotka he olisivat muutoin 
tehneet, siitä syystä, etteivät he saa 
henkilökohtaisesti niistä täyttä hyötyä, tai 
siksi, ettei ole olemassa sääntöjä 
kustannusten ja hyötyjen jakamisesta 
osapuolten kesken;

a) ristiriitaiset kannustimet rakennuksen 
omistajan ja vuokralaisen välillä tai 
rakennusten omistajien kesken; olisi 
pyrittävä varmistamaan, etteivät nämä 
osapuolet jätä tekemättä 
energiatehokkuutta parantavia investointeja 
siitä syystä, etteivät he saa 
henkilökohtaisesti niistä täyttä hyötyä, tai 
siksi, ettei ole olemassa sääntöjä 
kustannusten ja hyötyjen jakamisesta 
osapuolten kesken;

Or. en

Tarkistus 1448
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkisia hankintoja sekä vuotuisen 
talousarvion laadintaa ja kirjanpitoa 
koskevat oikeudelliset säännökset ja 
hallinnolliset määräykset ja hallinnolliset 
käytännöt; olisi pyrittävä varmistamaan, 
ettei energiatehokkuutta parantavista 
investoinneista tehdä vähemmän 
houkuttelevia yksittäisille julkisille 
elimille.

b) julkisia hankintoja sekä vuotuisen 
talousarvion laadintaa ja kirjanpitoa 
koskevat oikeudelliset ja verotukselliset
säännökset ja hallinnolliset määräykset ja 
hallinnolliset käytännöt; olisi pyrittävä 
varmistamaan, ettei investoinneista, joilla 
parannetaan energiatehokkuutta ja 
minimoidaan rakennuksen tai laitoksen 
koko elinkaaren aikana odotettavissa 
olevat elinkaarikustannukset, tehdä 
vähemmän houkuttelevia yksittäisille 
julkisille elimille.

Or. fr

Tarkistus 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkisia hankintoja sekä vuotuisen 
talousarvion laadintaa ja kirjanpitoa 
koskevat oikeudelliset säännökset ja
hallinnolliset määräykset ja hallinnolliset 
käytännöt; olisi pyrittävä varmistamaan,
ettei energiatehokkuutta parantavista 
investoinneista tehdä vähemmän 
houkuttelevia yksittäisille julkisille 
elimille.

b) julkisia hankintoja sekä vuotuisen 
talousarvion laadintaa ja kirjanpitoa 
koskevat oikeudelliset, säätelylliset ja 
verotukselliset säännökset ja hallinnolliset 
käytännöt; olisi pyrittävä varmistamaan, 
ettei energiatehokkuutta parantavista 
investoinneista tehdä vähemmän 
houkuttelevia yksittäisille julkisille elimille 
ja ettei niitä estetä käyttämästä 
energiatehokkuutta koskevia pitkän 
aikavälin sopimuksia ja muita kolmannen 
osapuolen kanssa sovellettavia pitkän 
aikavälin rahoitusmekanismeja.

Or. en

Tarkistus 1450
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkisia hankintoja sekä vuotuisen 
talousarvion laadintaa ja kirjanpitoa
koskevat oikeudelliset säännökset ja 
hallinnolliset määräykset ja hallinnolliset 
käytännöt; olisi pyrittävä varmistamaan, 
ettei energiatehokkuutta parantavista 
investoinneista tehdä vähemmän 
houkuttelevia yksittäisille julkisille 
elimille.

b) julkisia hankintoja sekä vuotuisen 
talousarvion laadintaa koskevat, erityisesti 
energiatehokkuuden kehittämiseen 
tarkoitetut oikeudelliset, säätelylliset ja 
verotukselliset säännökset ja hallinnolliset 
käytännöt sekä yksityisiä investointeja 
koskevat kirjanpitosäännöt; olisi pyrittävä 
varmistamaan, ettei energiatehokkuutta 
parantavista investoinneista tehdä 
vähemmän houkuttelevia yksittäisille 
julkisille elimille.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuuden edistämisen esteiden poistamiseksi tarvittavien taloudellisten ja 
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verotuksellisten mekanismien yhteydessä on painotettava, että on tärkeää, että on olemassa 
avoin ja päivitetty luettelo luotettavista energiapalvelujen tarjoajista loppukäyttäjien 
kannustamiseksi ottamaan yhteyttä teknisiin ja operatiivisiin toimijoihin, joille 
energiansäästötavoitteet voidaan uskoa. Tarkkojen ja oikea-aiakisten tietojen antaminen 
energiapalveluyrityksistä, energiapalvelujen tarjoajista ja näiden toteuttamista toimista on 
ensisijaista loppukäyttäjien kannalta.

Tarkistus 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkisia hankintoja sekä vuotuisen 
talousarvion laadintaa ja kirjanpitoa 
koskevat oikeudelliset säännökset ja 
hallinnolliset määräykset ja hallinnolliset 
käytännöt; olisi pyrittävä varmistamaan, 
ettei energiatehokkuutta parantavista 
investoinneista tehdä vähemmän 
houkuttelevia yksittäisille julkisille 
elimille.

b) julkisia hankintoja sekä vuotuisen 
talousarvion laadintaa ja kirjanpitoa 
koskevat oikeudelliset ja verotukselliset
säännökset ja hallinnolliset määräykset ja 
hallinnolliset käytännöt; olisi pyrittävä 
varmistamaan, ettei energiatehokkuutta 
parantavista investoinneista tehdä 
vähemmän houkuttelevia yksittäisille 
julkisille elimille.

Or. fr

Tarkistus 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkisia hankintoja sekä vuotuisen 
talousarvion laadintaa ja kirjanpitoa 
koskevat oikeudelliset säännökset ja 
hallinnolliset määräykset ja hallinnolliset 
käytännöt; olisi pyrittävä varmistamaan, 
ettei energiatehokkuutta parantavista 
investoinneista tehdä vähemmän 
houkuttelevia yksittäisille julkisille 
elimille.

b) julkisia hankintoja sekä vuotuisen 
talousarvion laadintaa ja kirjanpitoa 
koskevat oikeudelliset säännökset sekä
hallinnolliset ja verotukselliset määräykset 
ja hallinnolliset käytännöt; olisi pyrittävä 
varmistamaan, ettei energiatehokkuutta 
parantavista investoinneista tehdä 
vähemmän houkuttelevia yksittäisille 
julkisille elimille.
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Or. en

Tarkistus 1453
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) pienimuotoisten energiaa tuottavien 
laitteiden hankintaa, asennusta, 
hyväksyntää ja verkkoon liittämistä
koskevat lait ja asetukset, verotukselliset 
esteet ja hallinnolliset käytännöt, jotta 
voidaan varmistaa, että ei luoda esteitä 
kotitalouksien tai kotitalouksista 
muodostuvien ryhmien mikrotekniikan 
käytölle.

Or. en

Tarkistus 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) pienimuotoisten energiaa tuottavien 
laitteiden hankintaa, asennusta, 
hyväksyntää ja verkkoon liittämistä 
koskevat lait ja asetukset, verotukselliset 
esteet ja hallinnolliset käytännöt, jotta 
voidaan varmistaa, että ei luoda esteitä 
kotitalouksien tai kotitalouksista 
muodostuvien ryhmien mikrotekniikan 
käytölle.

Or. en
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Tarkistus 1455
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) lait ja asetukset, jotka tarpeettomasti 
tai kohtuuttomasti estävät käyttämästä 
rahoitusvälineitä, jotka on tarkoitettu 
edistämään energiankulutuksen 
vähentämistä energiapalvelusopimuksilla 
tai muilla energiatehokkuuden 
parantamiseen tähtäävillä toimilla, kuten 
energiatehokkuutta koskevilla 
sopimuksilla.

Or. fr

Tarkistus 1456
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tutkittuaan tarkasti edistystä 
energiatehokkuuden alalla komissio 
esittää vuonna 2014 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla 
velvoitetaan jäsenvaltiot kehittämään 
kansallisia toimia, joilla parannetaan 
yksityisomistuksessa olevan 
rakennuskannan energiatehokkuutta.

Or. de

Perustelu

EU:ssa 88 prosenttia rakennuksista on yksityisomistuksessa. Koska on paljon 
mahdollisuuksia parantaa rakennusten energiatehokkuutta, komission on sitovalla 
lainsäädännöllä varmistettava, että on olemassa kansallisia suunnitelmia ja toimia myös 
yksityisomistuksessa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi.
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Tarkistus 1457
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) energian jakelijoiden vaatiminen 
tarkistamaan tariffejaan sen 
varmistamiseksi, että sähkön- tai 
kaasunkulutuksen marginaalisten 
lisäyksikköjen kustannukset ovat 
suuremmat kuin kulutettujen yksikköjen 
alkuperäiset kustannukset, niin että 
kuluttajia voidaan kannustaa käyttämään 
energiaa tehokkaasti ja olemaan 
käyttämättä enemmän kuin on tarpeen.

Or. en

Tarkistus 1458
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sidosryhmät, alue- ja 
paikallisviranomaiset mukaan luettuina, 
olisi osallistettava kansallisten 
viestintäsuunnitelmien kehittämiseen, 
joilla tiedotetaan kansalaisille 
energiatehokkuustoimien, älykkäiden 
mittareiden käyttöönotto mukaan 
luettuna, avulla saavutettavista eduista ja 
niihin liittyvistä käytännön seikoista.

Or. en
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Tarkistus 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) lait ja asetukset, jotka tarpeettomasti 
tai kohtuuttomasti estävät energiayrityksiä 
tarjoamasta energiatehokkuuspalveluja 
tai ottamasta käyttöön innovatiivisia, 
kolmansien osapuolten rahoitusmalleja 
energiansäästötoimien toteuttamiseksi tai 
rajoittavat energiayritysten 
mahdollisuuksia toteuttaa tällaisia toimia. 

Or. en

Tarkistus 1460
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) lait ja asetukset, jotka estävät 
muodostamasta riippumattomien pk-
yritysten ryhmiä energiatehokkuutta 
koskevien sopimusten kaltaisten 
monipuolisempien sopimusrakenteiden 
luomiseksi tai jotka rajoittavat tällaisten 
ryhmien muodostamista.

Or. en
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Tarkistus 1461
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) lait ja asetukset, jotka estävät 
muodostamasta riippumattomien pk-
yritysten ryhmiä tai yhteenliittymiä 
energiatehokkuutta koskevien sopimusten 
kaltaisten monipuolisempien 
sopimusrakenteiden luomiseksi tai jotka 
rajoittavat tällaisten ryhmien tai 
yhteenliittymien muodostamista.

Or. en

Tarkistus 1462
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) energiayhtiöille asetettavat 
rajoitukset, jotka estävät niitä tarjoamasta 
energiatehokkuuspalveluja; olisi pyrittävä 
varmistamaan markkinoiden tasapuoliset 
toimintaedellytykset.

Or. en

Tarkistus 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sellaisten poikkeussäännösten 



AM\883845FI.doc 103/111 PE475.983v01-00

FI

vahvistaminen, joilla julkisten 
viranomaisten energiatehokkuuteen 
tekemiin investointeihin ei sovelleta 
vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 1464
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) olisi kannustettava toteuttamaan 
toimia, joilla pyritään pitkän aikavälin 
säästöihin tai jäsenneltyihin ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 1465
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

b b) olisi tarkistettava arvonlisäveron 
soveltamista energiankulutukseen 
kotitalouksissa, jotta voidaan arvioida, 
kannustaisivatko ylöspäin suuntautuvat 
erisuuruiset alv-asteet käyttämään 
energiaa tehokkaammin ja vähentämään 
kulutusta, sanotun vaikuttamatta 
energiaköyhyyteen.

Or. en
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Tarkistus 1466
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin esteiden poistamiseen tähtääviin 
toimenpiteisiin voivat sisältyä 
kannustimien tarjoaminen, oikeudellisten 
säännösten tai hallinnollisten määräysten 
kumoaminen tai muuttaminen taikka 
ohjeiden ja tulkitsevien tiedonantojen 
antaminen. Nämä toimenpiteet voidaan 
yhdistää energiatehokkuutta koskevan 
koulutuksen ja erityisen tiedotuksen ja 
teknisen avun tarjoamiseen.

Näihin esteiden poistamiseen tähtääviin 
toimenpiteisiin voivat sisältyä 
kannustimien tarjoaminen, sellaisten 
energiatehokkuuden edistämiseen 
tarkoitettujen julkisten rahastojen 
perustaminen, joihin kaikilla pätevillä 
palvelujen tarjoajilla olisi ensisijainen 
pääsy, oikeudellisten säännösten tai 
hallinnollisten määräysten kumoaminen tai 
muuttaminen taikka ohjeiden ja 
tulkitsevien tiedonantojen antaminen. 
Nämä toimenpiteet voidaan yhdistää 
energiatehokkuutta koskevan koulutuksen 
ja erityisen tiedotuksen ja teknisen avun 
tarjoamiseen.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuuden edistämisen esteiden poistamiseksi tarvittavien taloudellisten ja 
verotuksellisten mekanismien yhteydessä on painotettava, että on tärkeää, että on olemassa 
avoin ja päivitetty luettelo luotettavista energiapalvelujen tarjoajista loppukäyttäjien 
kannustamiseksi ottamaan yhteyttä teknisiin ja operatiivisiin toimijoihin, joille 
energiansäästötavoitteet voidaan uskoa. Tarkkojen ja oikea-aiakisten tietojen antaminen 
energiapalveluyrityksistä, energiapalvelujen tarjoajista ja näiden toteuttamista toimista on 
ensisijaista loppukäyttäjien kannalta.

Tarkistus 1467
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin esteiden poistamiseen tähtääviin 
toimenpiteisiin voivat sisältyä 

Näihin esteiden poistamiseen tähtääviin 
toimenpiteisiin voivat sisältyä 
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kannustimien tarjoaminen, oikeudellisten 
säännösten tai hallinnollisten määräysten 
kumoaminen tai muuttaminen taikka 
ohjeiden ja tulkitsevien tiedonantojen 
antaminen. Nämä toimenpiteet voidaan 
yhdistää energiatehokkuutta koskevan 
koulutuksen ja erityisen tiedotuksen ja 
teknisen avun tarjoamiseen.

kannustimien tarjoaminen, oikeudellisten 
säännösten tai hallinnollisten määräysten 
kumoaminen tai muuttaminen taikka 
ohjeiden ja tulkitsevien tiedonantojen 
antaminen. Nämä toimenpiteet voidaan 
yhdistää energiatehokkuutta koskevan 
koulutuksen ja erityisen tiedotuksen ja 
teknisen avun tarjoamiseen. Tällaisia 
toimenpiteitä hyväksyttäessä on aina 
taattava omaisuuden suojelua koskevan 
perusoikeuden kunniottaminen.

Or. de

Perustelu

Omaisuutta ei saa esimerkiksi pakkolunastaa sen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Tarkistus 1468
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin esteiden poistamiseen tähtääviin 
toimenpiteisiin voivat sisältyä 
kannustimien tarjoaminen, oikeudellisten 
säännösten tai hallinnollisten määräysten 
kumoaminen tai muuttaminen taikka 
ohjeiden ja tulkitsevien tiedonantojen 
antaminen. Nämä toimenpiteet voidaan 
yhdistää energiatehokkuutta koskevan 
koulutuksen ja erityisen tiedotuksen ja 
teknisen avun tarjoamiseen.

Näihin esteiden poistamiseen tähtääviin 
toimenpiteisiin voivat sisältyä 
kannustimien tarjoaminen, oikeudellisten 
säännösten tai hallinnollisten määräysten 
kumoaminen tai muuttaminen taikka 
ohjeiden ja tulkitsevien tiedonantojen 
antaminen tai hallinnollisten menettelyjen 
yksinkertaistaminen. Nämä toimenpiteet 
voidaan yhdistää energiatehokkuutta 
koskevan koulutuksen ja erityisen 
tiedotuksen ja teknisen avun tarjoamiseen.

Or. ro
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Tarkistus 1469
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia toimenpiteitä ovat:
a) sellaisten ohjelmien toteuttaminen, 
joilla tiedotetaan ammattilaisille voimassa 
olevista säännöistä sekä käytettävissä 
olevista rahoitus- ja tukimekanismeista
b) rakennusalan ammattilaisille 
tarkoitettujen, uusia ekologisia 
rakentamistekniikoita, ekologisia 
materiaaleja ja rakennusten 
energiatehokkuuden arviointiin 
tarkoitettuja uusia menettelytapoja 
koskevien koulutusohjelmien 
kehittäminen, jotta parannetaan 
rakennusalan ammattilaisten kykyä antaa 
ohjeita ja neuvoja yksittäisille henkilöille 
ja yrityksille. 

Or. fr

Tarkistus 1470
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyrittävä puuttumaan 
yksityisesti vuokratun ja omistajan 
käyttämän kiinteistön välisiin eroihin 
energiatehokkuustoimien toteuttamisessa.

Or. en
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Perustelu

Tutkimukset osoittavat, että kiinteistön omistajat ovat olleet huomattavasti aktiivisempia 
energiatehokkuustoimien toteuttamisessa kuin vuokralaiset, jotka vuokraavat asunnon 
yksityiseltä omistajalta. Jälkimmäisessä tapauksessa kannustimia investointeihin näyttää 
puuttuvan sekä omistajilta että vuokralaisilta. 

Tarkistus 1471
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on yhdessä kaikkien 
toimijoiden sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa kehitettävä 
asianmukaisia ammatillisia 
koulutusohjelmia ja edistettävä 
innovatiivisen tekniikan levittämistä 
energiatehokkuuden 
parantamismahdollisuuksien 
optimoimiseksi. Kansalaisille olisi myös 
perusteellisesti tiedotettava 
energiatehokkuuden parantamiseen 
tähtäävien toimien tuottamista hyödyistä.

Or. es

Perustelu

Toimijoiden ammatillinen kouluttaminen on perusedellytys energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamiselle erityisesti rakennusten kunnostuksessa.

Tarkistus 1472
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on estettävä 
hissikuilun tai konehuoneen 
tuuletusaukkojen sulkeminen tiiviystestin 
ajaksi ja huolehdittava siitä, että ne 
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korvataan nykytekniikan mukaisilla 
ratkaisuilla.

Or. en

Perustelu

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permenantly 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionaly closed to test the 
permeability of buildings. Eventhough the norm does not explicitely mention the ventilation 
openings of the elevator shaft or machine room which are regularily 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to recieve a 
better energy certification.

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

Tarkistus 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla (uusi)

Rahastot ja rahoitusmekanismit
1. Jäsenvaltiot voivat perustaa yhden tai 
useamman rahaston, josta tuetaan 
energiatehokkuutta parantavien 
ohjelmien ja toimien toteuttamista ja jolla 
edistetään energiatehokkuutta 
parantavien toimenpiteiden markkinoiden 
kehittämistä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 
108 artiklan soveltamista. Tällaisiin 
toimiin voi sisältyä energiakatselmusten 
ja energiansäästöä tukevien 
rahoitusvälineiden edistäminen. 
Rahastoon voivat muiden lähteiden lisäksi 
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sisältyä päästökauppajärjestelmän 
huutokaupoista saadut tulot.
2. Kun varoilla tuetaan 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttamista, varojen 
saamisen edellytyksenä on oltava 
energiansäästöjen saavuttaminen tai 
energiatehokkuuden parantuminen. 
Tällaiset saavutukset on todistettava 
asianmukaisesti esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuustodistuksin tai 
tuotteiden energiamerkinnöin.

Or. en

Tarkistus 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla (uusi)
Energiatehokkuuden rahoitus

1. Jäsenvaltiot voivat perustaa erityisiä 
energiatehokkuuden 
rahoitusmekanismeja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
soveltamista. Rahoitus voi koostua EU:lta 
ja julkisista varoista tai muista lähteistä 
saaduista varoista sekä tämän direktiivin 
säännösten rikkomisesta maksetuista 
rangaistusmaksuista. 
2. Jos jäsenvaltiot eivät kykene luomaan 
tällaista rahoitusmekanismia, niiden olisi 
sallittava eri teollisuudenaloja edustavien 
toimijoiden perustaa vastaavia rahastoja, 
sikäli kuin näillä rahoitusmekanismeilla 
pyritään samoihin tavoitteisiin.

Or. en
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Perustelu

Energiatehokkuuden parannuksista koituu suuria hyötyjä pitkällä aikavälillä, mutta niistä 
aiheutuu aluksi merkittäviä kustannuksia. Jäsenvaltioita olisi kannustettava perustamaan 
kansallisia rahastoja, joista tuetaan energiatehokkuustoimia, sekä käyttämään enemmän 
erityisesti energiatehokkuuden edistämiseen tarkoitettuja EU:n varoja sekä yksityistä 
rahoitusta.

Tarkistus 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla (uusi)
Rahastot ja rahoitusjärjestelmät

Komission on säännöllisesti tarkasteltava 
asetuksella (EU) N:o 1233/2010 
perustetun Euroopan 
energiatehokkuusrahaston toimintaa ja 
vaikutusta arvioidakseen sen tehokkuutta 
sekä pystyäkseen päättämään, tulisiko 
tälle rahoitusvälineelle, josta tuetaan 
aloitteita energiatehokkuuden 
edistämiseksi, myöntää lisää 
määrärahoja.

Or. it

Tarkistus 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla (uusi)

Rahastot ja rahoitusmekanismit
Energiatehokkuustoimiin rahoitusta 
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myöntävien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikilla tällaisten 
toimien tarjoajilla on yhtäläiset 
mahdollisuudet saada tarjolla olevaa 
rahoitusta.

Or. de

Tarkistus 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien olisi 
tehtävä ehdotuksia alueiden tai 
kaupunkien energiahuoltosuunnitelmiksi 
ja tuettava niitä, jotta investoiduista 
varoista hyötyy asukkaiden enemmistö ja 
että julkisista investoinneista saatava 
hyöty jaetaan.

Or. es


