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Tarkistus 1478
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sähkön primäärienergiakerrointa 
määrittäessään jäsenvaltiot voivat ottaa 
huomioon polttoaineseosten ja 
sähköntuotannon tehokkuuden 
ennakoidut tulevat muutokset.

Or. en

Perustelu

Kerroin 2,5 on jo vanhentunut eikä se sovellu tehokkuuden arvioimiseen vuoteen 2020 
saakka, johon mennessä sähköntuotannon rakenteeseen sisältyy huomattavasti enemmän 
vähähiilistä ja päästötöntä tuotantoa. Jos oletuskertoimeksi määritetään 2,5, tällä saatetaan 
kannustaa siirtymään sähköstä lämmitykseen fossiilisilla polttoaineilla, mikä vähentäisi 
mahdollisuuksia vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin teknologioihin, joita ovat esimerkiksi 
lämpöpumput ja sähköajoneuvot. Tuloksena voi olla kasvihuonekaasupäästöjen 
lisääntyminen.

Tarkistus 1479
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi jäsenvaltiot voivat soveltaa 
sähköön primäärienergiakerrointa 1 
arvioidessaan 
energiatehokkuustoimenpiteitä 
olosuhteissa, joissa tällä tavoin 
vältettäisiin kasvihuonekaasupäästöjen 
nettolisäys.

Or. en
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Perustelu

Kerroin 2,5 on jo vanhentunut eikä se sovellu tehokkuuden arvioimiseen vuoteen 2020 
saakka, johon mennessä sähköntuotannon rakenteeseen sisältyy huomattavasti enemmän 
vähähiilistä ja päästötöntä tuotantoa. Jos oletuskertoimeksi määritetään 2,5, tällä saatetaan 
kannustaa siirtymään sähköstä lämmitykseen fossiilisilla polttoaineilla, mikä vähentäisi 
mahdollisuuksia vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin teknologioihin, joita ovat esimerkiksi 
lämpöpumput ja sähköajoneuvot. Tuloksena voi olla kasvihuonekaasupäästöjen 
lisääntyminen.

Tarkistus 1480
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukainen delegoitu säädös 6 
artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmästä.

Poistetaan.

Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukainen delegoitu säädös 10 
artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta 
kustannus-hyötyanalyysin menetelmästä.
Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukainen delegoitu säädös 10 
artiklan 10 kohdan kolmannessa 
alakohdassa tarkoitettujen 
yhdenmukaistettujen hyötysuhteen 
viitearvojen uudelleentarkastelusta.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon huomattavat erot korkokannoissa eri jäsenvaltioissa, ei ole 
välttämättä asianmukaista soveltaa "yhden koon" menetelmää.



AM\884003FI.doc 5/103 PE475.997

FI

Tarkistus 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukainen delegoitu säädös 6 
artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmästä.

Poistetaan.

Or. fi

Perustelu

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

Tarkistus 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukainen delegoitu säädös 6 
artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmästä.

Poistetaan.

Or. en



PE475.997 6/103 AM\884003FI.doc

FI

Tarkistus 1483
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukainen delegoitu säädös 6 
artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmästä.

Komissio valtuutetaan antamaan 
18 artiklan mukainen delegoitu säädös 
yhdenmukaistetun laskentamallin 
laatimiseksi ensisijaisesti 6 artiklassa
tarkoitettujen energiatehokkuuden 
parantamistoimenpiteiden ja -ohjelmien 
avulla kaikilla loppukäyttösektoreilla
saavutettujen energiansäästöjen 
mittaamista, seuraamista ja todentamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 1484
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukainen delegoitu säädös 6 
artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmästä.

Komissio valtuutetaan antamaan 
18 artiklan mukainen delegoitu säädös 
6 artiklan 10 kohdassa tarkoitetusta 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä 
saavutettujen energiansäästöjen 
vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmästä.

Or. en

Tarkistus 1485
András Gyürk



AM\884003FI.doc 7/103 PE475.997

FI

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukainen delegoitu säädös 10 
artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta 
kustannus-hyötyanalyysin menetelmästä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukainen delegoitu säädös 10 
artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta
kustannus-hyötyanalyysin menetelmästä.

Komissio valtuutetaan antamaan 
18 artiklan mukainen delegoitu säädös 
10 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun
kustannus-hyötyanalyysin toteuttamista 
koskevasta yhteisestä yleisestä kehyksestä.

Or. ro

Tarkistus 1487
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukainen delegoitu säädös 10 
artiklan 10 kohdan kolmannessa 
alakohdassa tarkoitettujen 
yhdenmukaistettujen hyötysuhteen 
viitearvojen uudelleentarkastelusta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1488
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä 
liitteissä I–XV vahvistettujen arvojen, 
laskentamenetelmien, 
primäärienergiakertoimen oletusarvon ja 
vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen ja liitteessä III vahvistettujen 
suorituskykyvaatimusten mukauttamiseksi 
kilpailuolosuhteisiin.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1489
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio valtuutetaan antamaan 18 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä 
liitteissä I–XV vahvistettujen arvojen, 
laskentamenetelmien, 
primäärienergiakertoimen oletusarvon ja 
vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen ja liitteessä III vahvistettujen 
suorituskykyvaatimusten mukauttamiseksi 
kilpailuolosuhteisiin.

2. Komissio valtuutetaan antamaan 
18 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä 
liitteissä I–XV vahvistettujen arvojen, 
laskentamenetelmien, 
primäärienergiakertoimen oletusarvon ja 
vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa viimeistään kuusi 
kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen asetuksen
direktiivin 2003/87/EY 9 artiklassa 
tarkoitettujen päästöoikeuksien määrän 
vähentämisestä 1,4 miljardilla, jotta 
säilytetään kannustimet investoida 
energiatehokkuustoimenpiteisiin ja 
vähähiiliseen tekniikkaan sekä direktiivin 
2003/87/EY mukainen tavoitetaso.

Or. en

Perustelu

On tarpeen hyvittää päästökauppajärjestelmän mukaisten päästöoikeuksien kysynnän 
väheneminen, joka aiheutuu tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 20 prosentin 
energiansäästötavoitteesta, jotta hintamekanismi voidaan palauttaa sen vaikutustenarvioinnin 
mukaiseksi, jonka perusteella direktiivistä 2003/87/EY sovittiin, ja säilyttää kannustimet 
investoida energiatehokkuustoimenpiteisiin ja vähähiiliseen tekniikkaan 
päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvissa laitoksissa.

Tarkistus 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä] lukien 
valta antaa 17 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle viiden vuoden
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä lukien valta antaa 
17 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

Or. ro
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Tarkistus 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä] lukien 
valta antaa 17 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle kahden vuoden 
ajaksi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä] lukien valta antaa 
17 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 1493
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden olisi vältettävä 
epärealististen tavoitteiden asettamista 
yrityksille silloin, kun välittömänä 
seurauksena on huomattava hiilivuodon 
vaara. Jäsenvaltioiden olisi sen sijaan 
neuvoteltava tällaisten yritysten kanssa 
räätälöidyistä ja toteutettavissa olevista 
energiatehokkuusstrategioista.

Or. en

Tarkistus 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Delegoitu säädös voidaan julkaista 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen tämän 
määräajan päättymistä, jos Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat molemmat 
ilmoittaneet komissiolle aikeestaan olla 
vastustamatta säädöstä.

Or. ro

Tarkistus 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se 
ei tule voimaan. Säädöstä vastustava 
toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa 
delegoitua säädöstä.

Or. ro

Tarkistus 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä 
liitteessä XIV olevan 1 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä 
liitteessä XIV olevan 1 kohdan mukaisesti.
Joka kolmas vuosi kansallisiin 
kertomuksiin on sisällytettävä 
liitteessä XIV olevassa 2 kohdassa 
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tarkoitettuja täydentäviä tietoja.

Or. en

Tarkistus 1497
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä 
liitteessä XIV olevan 1 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden joulukuun 31 päivään mennessä 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä 
liitteessä XIV olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä 
liitteessä XIV olevan 1 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 
kansallisten sitovien 
energiatehokkuustavoitteidensa
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä 
liitteessä XIV olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1499
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä 
liitteessä XIV olevan 1 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 
kansallisten sitovien 
energiatehokkuustavoitteidensa
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä 
liitteessä XIV olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mukautetaan 19 artikla 3 artiklaan tehtyjen muutosten mukaiseksi.

Tarkistus 1500
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä 
liitteessä XIV olevan 1 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on raportoitava kunkin 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 
kansallisten sitovien 
energiatehokkuustavoitteiden täyttämisessä 
saavutetusta edistymisestä liitteessä XIV 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

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

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan 
saavuttaa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
kansalliset energiatehokkuustavoitteet.
Kertomuksissa on esitettävä ajan tasalle 
saatetut arviot odotetusta 
primäärienergian kokonaiskulutuksesta 
vuonna 2020 sekä arviot 
primäärienergian kulutuksesta liitteessä 
XIV olevassa 1 kohdassa mainituilla 
aloilla.

Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään
31 päivänä lokakuuta 2013 komissiolle 
kansallinen 
energiatehokkuussuunnitelma, jossa
kuvataan, miten jäsenvaltiot aikovat
saavuttaa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
kansalliset energiatehokkuustavoitteet.
Näihin suunnitelmiin on sisällyttävä
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetut tai suunnitellut toimet
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Komissio arvioi kansalliset 
energiatehokkuussuunnitelmat. Komissio 
voi hylätä suunnitelmat tai ehdottaa 
niihin muutoksia, jos niissä määritellyt 
toimet eivät ole riittäviä kansallisen 
energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet. Kertomuksissa 
on esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 

Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään 
30 päivänä huhtikuuta 2013 ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet. Kertomuksissa 
on esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
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odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla.

odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla. Kertomuksista on 
käytävä ilmi, onko jäsenvaltio onnistunut 
parantamaan energiatehokkuuttaan 
3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistamaansa kehityskulkua 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1503
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet. Kertomuksissa 
on esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla.

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet. Kertomuksissa 
on esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla. Kertomuksista on 
käytävä ilmi, onko jäsenvaltio onnistunut 
parantamaan energiatehokkuuttaan 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistamaansa kehityskulkua 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 1504
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet. Kertomuksissa 
on esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla.

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet. Kertomuksissa 
on esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla. Kertomuksista on 
käytävä ilmi, onko jäsenvaltio onnistunut 
parantamaan energiatehokkuuttaan 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistamaansa kehityskulkua 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Mukautetaan 19 artikla 3 artiklaan tehtyjen muutosten mukaiseksi.

Tarkistus 1505
Giles Chichester

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

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet. Kertomuksissa 
on esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla.

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet ja panna 
täytäntöön 3 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitetut kansalliset 
etenemissuunnitelmat. Kertomuksissa on 
esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 1506
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 

Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013 ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
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energiatehokkuustavoitteet. Kertomuksissa 
on esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla.

energiatehokkuustavoitteet. Kertomuksissa 
on esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 1507
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet. Kertomuksissa 
on esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 sekä 
arviot primäärienergian kulutuksesta 
liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla.

Jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivään 
huhtikuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi täydentävä kertomus, 
jossa annetaan tietoja kansallisista 
energiatehokkuuspolitiikoista ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset 
energiatehokkuustavoitteet. Kertomuksissa 
on esitettävä ajan tasalle saatetut arviot 
odotetusta primäärienergian ja energian 
loppukäytön kokonaiskulutuksesta vuonna 
2020 sekä arviot primäärienergian 
kulutuksesta liitteessä XIV olevassa 
1 kohdassa mainituilla aloilla.

Or. fr

Perustelu

Energian loppukulutus on ainut asia, joka vaikuttaa suoraan kuluttajiin. Energian 
loppukulutukseen kohdistuvilla toimenpiteillä on näkyvä vaikutus kuluttajien energialaskuun, 
ja siksi se auttaa torjumaan energiaköyhyyttä ja lisäämään tavallisten kansalaisten 
ostovoimaa ja yritysten kilpailukykyä.
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Tarkistus 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi suunnitelmat ja voi antaa 
suosituksia niiden parantamiseksi ja 
20 prosentin yleistavoitteen käytännön 
saavuttamista varten, jos suunnitelmat 
ovat epärealistisia tai on 
epätodennäköistä, että tavoite saavutetaan 
suunnitelmiin sisältyvien toimenpiteisiin 
avulla.

Or. en

Tarkistus 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii 1 päivään tammikuuta 2014 
mennessä mallin, joka toimii ohjeena 
täydentävien kertomusten laatimiselle. 
Malli hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla neuvoa-antavalla menettelyllä. 
Täydentäviin kertomuksiin on joka 
tapauksessa sisällyttävä liitteessä XIV 
määritellyt tiedot.

Komissio laatii 1 päivään tammikuuta 2014 
mennessä mallin, joka toimii ohjeena 
täydentävien kertomusten laatimiselle. 
Malli hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla neuvoa-antavalla menettelyllä. 
Täydentäviin kertomuksiin on joka 
tapauksessa sisällyttävä liitteessä XIV 
määritellyt tiedot. Kansallista 
energiatehokkuussuunnitelmaa 
laatiessaan jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon kustannustehokkaat 
energiatehokkuustoimenpiteet ja 
hiilivuodon vaara.
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Or. en

Tarkistus 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii 1 päivään tammikuuta 2014
mennessä mallin, joka toimii ohjeena 
täydentävien kertomusten laatimiselle. 
Malli hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla neuvoa-antavalla menettelyllä. 
Täydentäviin kertomuksiin on joka 
tapauksessa sisällyttävä liitteessä XIV 
määritellyt tiedot.

Komissio laatii 1 päivään tammikuuta 2013
mennessä mallin, joka toimii ohjeena 
täydentävien kertomusten laatimiselle. 
Malli hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla neuvoa-antavalla menettelyllä. 
Täydentäviin kertomuksiin on joka 
tapauksessa sisällyttävä liitteessä XIV 
määritellyt tiedot.

Or. en

Tarkistus 1511
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot eivät saisi asettaa 
tavoitteita toimialoille, jotka ovat alttiita 
merkittävälle hiilivuodon riskille 
komission päätöksessä 2010/2/EU 
tarkoitetulla tavalla. Jos jäsenvaltiot 
kuitenkin päättävät toimia näin, niiden on 
esitettävä mahdollisia alakohtaisia 
tavoitteita, jotka koskevat näiden 
toimialojen tuotantoprosessien 
energiankäyttöä tuotettua yksikköä kohti, 
jotta ei haitata toimialan kasvua.

Or. en
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Tarkistus 1512
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saisi asettaa tavoitteita 
yrityksille, jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuodon riskille komission päätöksessä 
2010/2/EU tarkoitetulla tavalla. Jos 
jäsenvaltiot kuitenkin päättävät toimia 
näin, niiden on esitettävä mahdollisia 
alakohtaisia tavoitteita, jotka koskevat 
näiden toimialojen tuotantoprosessien 
energiankäyttöä tuotettua yksikköä kohti, 
jotta ei haitata toimialan kasvua.

Or. en

Tarkistus 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset ja arvioi, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat edistyneet 3 
artiklan 1 kohdassa vaadittujen kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio voi kertomuksista 
tekemänsä arvioinnin pohjalta antaa 
suosituksia jäsenvaltioille.

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset ja arvioi, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat edistyneet 
3 artiklan 1 kohdassa vaadittujen 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio voi kertomuksista 
tekemänsä arvioinnin pohjalta antaa 
suosituksia jäsenvaltioille. Erityisesti jos 
jäsenvaltio ei pysy 3 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetulla kehityspolulla, komissio 
edellyttää jäsenvaltiota asettamaan 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimia, 
jotta se voi palata kehityspolulle 
kohtuullisessa ajassa.
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Or. en

Perustelu

Uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä 2009/28/EY jäsenvaltioita vaaditaan 
toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä tietyn kehityspolun mukaisesti. Tämä lähestymistapa 
toimii hyvin käytännössä, ja siksi se olisi omaksuttava myös energiatehokkuudessa.

Tarkistus 1514
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset ja arvioi, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat edistyneet 3 
artiklan 1 kohdassa vaadittujen kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio voi kertomuksista 
tekemänsä arvioinnin pohjalta antaa 
suosituksia jäsenvaltioille.

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset ja arvioi, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat edistyneet 
3 artiklan 1 kohdassa vaadittujen 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio voi kertomuksista 
tekemänsä arvioinnin pohjalta antaa 
suosituksia jäsenvaltioille. Jos jäsenvaltio 
ei pysy 3 artiklan 2 kohdassa vahvistetulla 
kehityspolulla, komissio edellyttää 
jäsenvaltiota ehdottamaan toimia, jotta se 
voi palata kehityspolulle kohtuullisessa 
ajassa

Or. en

Perustelu

Uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä 2009/28/EY jäsenvaltioita vaaditaan 
toteuttamaan toimenpiteitä tietyn kehityspolun mukaisesti. Tulokset ovat toistaiseksi olleet 
hyviä, minkä vuoksi sama menetelmä olisi omaksuttava myös energiatehokkuudessa.

Tarkistus 1515
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset ja arvioi, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat edistyneet 3 
artiklan 1 kohdassa vaadittujen kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio voi kertomuksista 
tekemänsä arvioinnin pohjalta antaa 
suosituksia jäsenvaltioille.

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset ja arvioi, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat edistyneet 
3 artiklan 1 kohdassa vaadittujen 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Tässä arvioinnissa 
otetaan huomioon energiatehokkuuden 
kehitys, joka lasketaan liitteessä XIV 
olevan osan 1 a kohdassa tarkoitettuja 
indikaattoreita käyttäen. Komissio 
toimittaa arviointinsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio voi 
kertomuksista tekemänsä arvioinnin 
pohjalta antaa suosituksia jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 1516
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset ja arvioi, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat edistyneet 3 
artiklan 1 kohdassa vaadittujen kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio voi kertomuksista 
tekemänsä arvioinnin pohjalta antaa 
suosituksia jäsenvaltioille.

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset ja arvioi, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat edistyneet 
3 artiklan 1 kohdassa vaadittujen 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
ja 3 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä tämän 
direktiivin täytäntöönpanossa. Komissio 
toimittaa arviointinsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio voi 
kertomuksista tekemänsä arvioinnin 
pohjalta antaa suosituksia jäsenvaltioille.

Or. en
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Tarkistus 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset ja arvioi, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat edistyneet 3 
artiklan 1 kohdassa vaadittujen kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio voi kertomuksista 
tekemänsä arvioinnin pohjalta antaa 
suosituksia jäsenvaltioille.

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät tiedot ja arvioi, missä määrin 
jäsenvaltiot ovat edistyneet 3 artiklan 
1 kohdassa vaadittujen kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio voi kertomuksista 
tekemänsä arvioinnin pohjalta antaa 
suosituksia jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 1518
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset ja arvioi, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat edistyneet 3 
artiklan 1 kohdassa vaadittujen kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio voi kertomuksista 
tekemänsä arvioinnin pohjalta antaa 
suosituksia jäsenvaltioille.

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset, mukaan 
lukien 2 kohdassa tarkoitetut arviot, ja 
arvioi, missä määrin jäsenvaltiot ovat 
edistyneet 3 artiklan 1 kohdassa vaadittujen 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio voi kertomuksista 
tekemänsä arvioinnin pohjalta mukauttaa 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
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energiansäästöjen määrää ja antaa 
suosituksia jäsenvaltioille.

Or. ro

Tarkistus 1519
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on 
sisällyttävä arviointi sellaisten olemassa 
olevien ja uusien laitosten 
energiatehokkuustasoista, joissa 
harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen 
huomioon direktiivin 2010/75/EU ja 
direktiivin 2008/1/EY nojalla määritetty 
paras käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa 
vaatimuksia näiden laitosten 
saavuttamien energiatehokkuustasojen 
parantamiseksi tai suosittaa, että tällaisen 
tekniikan käyttö asetetaan 
tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, kun 
lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

Poistetaan.

Komissio seuraa myös tämän direktiivin 
täytäntöönpanon vaikutusta direktiiviin 
2003/87/EY, direktiiviin 2009/28/EY ja 
direktiiviin 2010/31/EU.

Or. en
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Perustelu

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation. Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

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

Tarkistus 1520
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on 
sisällyttävä arviointi sellaisten olemassa 
olevien ja uusien laitosten 
energiatehokkuustasoista, joissa 
harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen 
huomioon direktiivin 2010/75/EU ja 
direktiivin 2008/1/EY nojalla määritetty 
paras käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa 
vaatimuksia näiden laitosten 
saavuttamien energiatehokkuustasojen 
parantamiseksi tai suosittaa, että tällaisen 

Poistetaan.
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tekniikan käyttö asetetaan 
tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, kun 
lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.
Komissio seuraa myös tämän direktiivin 
täytäntöönpanon vaikutusta direktiiviin 
2003/87/EY, direktiiviin 2009/28/EY ja 
direktiiviin 2010/31/EU.

Or. en

Perustelu

Olemassa olevien ja uusien laitosten energiatehokkuustasojen parantamisen on perustuttava 
toteutettavuustutkimuksiin. Aina ei ole taloudellisesti tai teknisesti mahdollista saavuttaa 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan tasoa. EU:n päästökauppajärjestelmän oikeudet on 
määritelty asiasta annetussa direktiivissä, joten niitä ei pidä pyrkiä muuttamaan 
energiatehokkuutta koskevalla direktiivillä. Päästökauppajärjestelmä on valittu 
markkinapohjaiseksi välineeksi, jolla vähennetään hiilidioksidipäästöjä, eikä muita säädöksiä 
pitäisi antaa, koska sen jälkeen oikeuksien hintoja voitaisiin manipuloida ja hiilidioksidia 
koskeville markkinoille luotaisiin epävarmuutta. 

Tarkistus 1521
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on 
sisällyttävä arviointi sellaisten olemassa 
olevien ja uusien laitosten 
energiatehokkuustasoista, joissa 
harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen 
huomioon direktiivin 2010/75/EU ja 
direktiivin 2008/1/EY nojalla määritetty 
paras käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 

Poistetaan.
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käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa 
vaatimuksia näiden laitosten 
saavuttamien energiatehokkuustasojen 
parantamiseksi tai suosittaa, että tällaisen 
tekniikan käyttö asetetaan 
tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, kun 
lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

Or. en

Tarkistus 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on 
sisällyttävä arviointi sellaisten olemassa 
olevien ja uusien laitosten 
energiatehokkuustasoista, joissa 
harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen 
huomioon direktiivin 2010/75/EU ja 
direktiivin 2008/1/EY nojalla määritetty 
paras käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa 
vaatimuksia näiden laitosten 
saavuttamien energiatehokkuustasojen 
parantamiseksi tai suosittaa, että tällaisen 
tekniikan käyttö asetetaan 
tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, kun 
lupia myönnetään uusille laitoksille ja 

Poistetaan.
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olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

Or. fr

Perustelu

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés.Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.

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

Tarkistus 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on 
sisällyttävä arviointi sellaisten olemassa 
olevien ja uusien laitosten 
energiatehokkuustasoista, joissa 
harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen 
huomioon direktiivin 2010/75/EU ja 
direktiivin 2008/1/EY nojalla määritetty 
paras käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 

Poistetaan.
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komissio ehdottaa tarvittaessa 
vaatimuksia näiden laitosten 
saavuttamien energiatehokkuustasojen 
parantamiseksi tai suosittaa, että tällaisen 
tekniikan käyttö asetetaan 
tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, kun 
lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus ottaa käyttöön energiatehokkuutta ja parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia tiukkoja vaatimuksia lämpövoimaloille vuoden 2014 jälkeen on esimerkki 
kaksoissääntelystä, koska se on ristiriidassa nykyisen EU-lainsäädännön kanssa. Uudella 
teollisuuden päästöjä koskevalla direktiivillä 2010/75/EU, joka hyväksyttiin vuonna 2010, 
vahvistettiin säännökset näiden seikkojen sääntelemiseksi.

Tarkistus 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen huomioon 
direktiivin 2010/75/EU ja direktiivin 
2008/1/EY nojalla määritetty paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa vaatimuksia 
näiden laitosten saavuttamien 

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen huomioon 
direktiivin 2010/75/EU ja direktiivin 
2008/1/EY nojalla määritetty paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2015 vaatimuksia 
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energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, 
kun lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

näiden laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, 
kun lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen tai 
saatetaan ajan tasalle.

Or. en

Perustelu

Tämä päivämäärä on yhdenmukainen teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin 2010/75/EU 
kanssa.

Tarkistus 1525
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen huomioon 
direktiivin 2010/75/EU ja direktiivin 
2008/1/EY nojalla määritetty paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa vaatimuksia 
näiden laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, 
kun lupia myönnetään uusille laitoksille ja 

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen huomioon 
direktiivin 2010/75/EU ja direktiivin 
2008/1/EY nojalla määritetty paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015 vaatimuksia näiden 
laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, 
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olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

kun lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

Or. en

Tarkistus 1526
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen 
huomioon direktiivin 2010/75/EU ja 
direktiivin 2008/1/EY nojalla määritetty 
paras käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa vaatimuksia 
näiden laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, 
kun lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW, ottaen huomioon 
direktiivin 2010/75/EU ja direktiivin 
2008/1/EY nojalla määritetty paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa vaatimuksia 
näiden laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, 
kun lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

Or. en

Tarkistus 1527
Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen huomioon 
direktiivin 2010/75/EU ja direktiivin 
2008/1/EY nojalla määritetty paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa vaatimuksia 
näiden laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, 
kun lupia myönnetään uusille laitoksille ja 
olemassa olevien laitosten lupia 
tarkastellaan määräajoin uudelleen.

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen huomioon 
direktiivin 2010/75/EU ja direktiivin 
2008/1/EY nojalla määritetty paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa vaatimuksia 
näiden laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi ehdoksi, 
kun lupia myönnetään uusille laitoksille.

Or. en

Tarkistus 1528
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 

Komission arviointiin ensimmäisestä 
täydentävästä kertomuksesta on sisällyttävä 
arviointi sellaisten olemassa olevien ja 
uusien laitosten energiatehokkuustasoista, 
joissa harjoitetaan polttoaineiden polttoa ja 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
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vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen huomioon 
direktiivin 2010/75/EU ja direktiivin 
2008/1/EY nojalla määritetty paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa vaatimuksia 
näiden laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi tai 
suosittaa, että tällaisen tekniikan käyttö 
asetetaan tulevaisuudessa yhdeksi 
ehdoksi, kun lupia myönnetään uusille 
laitoksille ja olemassa olevien laitosten 
lupia tarkastellaan määräajoin uudelleen.

vähintään 50 MW tai joissa harjoitetaan 
kaasun ja öljyn jalostusta, ottaen huomioon 
direktiivin 2010/75/EU ja direktiivin 
2008/1/EY nojalla määritetty paras 
käytettävissä oleva tekniikka. Jos 
arvioinnissa havaitaan merkittäviä eroja 
tällaisten laitosten tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä, 
komissio ehdottaa tarvittaessa vaatimuksia 
näiden laitosten saavuttamien 
energiatehokkuustasojen parantamiseksi.

Or. de

Perustelu

Komissio ei ole vastuussa lupamenettelyistä, mutta tässä ehdotetussa toimintatavassa se saisi 
epäsuoraa vaikutusvaltaa menettelyihin. Lisäksi tämä on suhteetonta puuttumista nykyisten 
laitosten taloudellisiin suunnittelumahdollisuuksiin.

Tarkistus 1529
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio seuraa myös tämän direktiivin 
täytäntöönpanon vaikutusta direktiiviin 
2003/87/EY, direktiiviin 2009/28/EY ja 
direktiiviin 2010/31/EU.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmä on markkinapohjainen väline, jolla vähennetään 
hiilidioksidipäästöjä. Oikeuksien enimmäismäärän erotus supistuu vaiheittain ja järjestelmän 
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seuraavassa vaiheessa (2013–2020) hiilidioksidipäästöt sovitetaan asetettuun tavoitteeseen. 
Viranomaisten ei pidä vaikuttaa oikeuksien hintoihin, koska tämä loisi sekaannusta 
markkinoilla.

Tarkistus 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio seuraa myös tämän direktiivin 
täytäntöönpanon vaikutusta direktiiviin 
2003/87/EY, direktiiviin 2009/28/EY ja 
direktiiviin 2010/31/EU.

Komissio seuraa myös tämän direktiivin 
täytäntöönpanon vaikutusta direktiiviin 
2003/87/EY, direktiiviin 2009/28/EY ja 
direktiiviin 2010/31/EU. Jos komissio 
katsoo, että tarvitaan 
mukautustoimenpiteitä, nämä 
toimenpiteet eivät saa vaikuttaa direktiivin 
2003/87/EY, direktiivin 2009/28/EY ja 
direktiivin 2010/31/EU täytäntöönpanoon.

Or. en

Perustelu

Olisi syytä täsmentää, että komissio ei voi toteuttaa esimerkiksi sellaisia toimia kuin 
hiilidioksidipäästöjä koskevien oikeuksien syrjäyttäminen päästökauppajärjestelmää 
koskevalla kaupankäyntijaksolla 2013–2020. Muutoin markkinatoimijoilla ja viranomaisilla 
ei olisi oikeusvarmuutta ja tulevaisuuteen painottuvat investointipäätökset, myös ne, jotka 
koskevat energiatehokkuutta, hankaloituisivat.

Tarkistus 1531
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio seuraa myös tämän direktiivin 
täytäntöönpanon vaikutusta direktiiviin 
2003/87/EY, direktiiviin 2009/28/EY ja 

Komissio seuraa myös tämän direktiivin 
täytäntöönpanon vaikutusta direktiiviin 
2009/28/EY ja direktiiviin 2010/31/EU.
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direktiiviin 2010/31/EU.

Or. en

Tarkistus 1532
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle erityisesti direktiiviä 
2003/87/EY (päästökauppajärjestelmä) 
koskevia tietoja, joita komissio hyödyntää 
seuratessaan vaikutuksia 
päästökauppajärjestelmään.
Komissio seuraa 
päästökauppajärjestelmää, "jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin", kuten todetaan 
vaikutustenarvioinnissa ja johdanto-osan 
34 kohdassa.
Nämä toimet, mukaan lukien 
päästökauppajärjestelmän 
mukauttaminen, on toteutettava 
siirtämällä sivuun vastaava 
päästöoikeuksien määrä 
huutokaupattavien oikeuksien määrästä 
vuosina 2013–2020, kuten niin ikään 
todetaan vaikutustenarvioinnissa.
Näissä toimissa noudatetaan seuraavia 
periaatteita:
Jos 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
seurannassa havaitaan, että vaikutukset 
päästökauppajärjestelmään ilmenevät 
liian alhaisena hiilidioksidikiintiöhintana 
siirtymistä vähähiiliseen talouteen 
koskevan etenemissuunnitelman 
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odotuksiin nähden, komissio arvioi, onko 
tarpeen siirtää sivuun vastaava 
päästöoikeuksien määrä 
huutokaupattavien oikeuksien määrästä 
vuosina 2013–2020. Sivuun siirrettävien 
oikeuksien määrää koskevat säännöt 
vahvistetaan lainsäädäntöehdotuksessa, 
joka laaditaan vuoden 2013 loppuun 
mennessä. Sivuun siirrettävä määrä 
lasketaan vähentämällä jäsenvaltioiden 
huutokauppaamaa määrää 
(päästökauppadirektiivin 10 artiklan 
1 kohta) ja jakamalla se jäsenvaltioiden 
kesken samalla tavoin kuin 
päästökauppadirektiivin 10 artiklan 
2 kohdassa säädetään.

Or. en

Perustelu

On varmistettava kiireellisesti järjestelmä, jota voidaan käyttää, jos 
energiatehokkuusdirektiivi vaikuttaa haitallisesti päästökauppajärjestelmään. Näin ollen 
komission olisi ryhdyttävä laatimaan sääntöjä siitä, miten ja milloin oikeuksia siirretään 
sivuun ja arvioitava vaikutuksia, joita mahdollisesta rasitteen ja toiminnan jakamisesta 
jäsenvaltioiden kesken aiheutuu.

Tarkistus 1533
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio antaa viimeistään kuusi 
kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen asetuksen 
direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettujen 
päästöoikeuksien määrän vähentämisestä 
vähintään 1,4 miljardilla, jotta säilytetään 
kannustimet investoida 
energiatehokkuustoimiin ja vähähiiliseen 
tekniikkaan sekä direktiivin 2003/87/EY 
mukainen tavoitetaso.
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Or. en

Perustelu

On tarpeen mukauttaa päästökauppajärjestelmää talouslaman vaikutusten mukaan 
vähentämällä oikeuksia pitkällä aikavälillä, jotta säilytetään kannustimet investoida 
energiatehokkuustoimiin ja vähähiiliseen tekniikkaan päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluvissa laitoksissa. On tarpeen hyvittää päästökauppajärjestelmän mukaisten 
päästöoikeuksien kysynnän väheneminen, joka aiheutuu tämän direktiivin täytäntöönpanosta, 
jotta hintamekanismi voidaan palauttaa sen vaikutustenarvioinnin mukaiseksi, jonka 
perusteella direktiivistä 2003/87/EY sovittiin.

Tarkistus 1534
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio esittää 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
vahvistetaan pakolliset kansalliset 
tavoitteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1535
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio esittää viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
vahvistetaan pakolliset kansalliset 

7. Komissio esittää viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa ehdotuksia 
lisätoimenpiteiksi. Arvion on perustuttava 
myös 1 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen 
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tavoitteet. vuotuisen kertomuksen arviointiin.

Or. en

Tarkistus 1536
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio esittää viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
pakolliset kansalliset tavoitteet.

7. Komissio esittää viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2013 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja liittää siihen
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
vahvistetaan pakolliset kansalliset 
lisätavoitteet ja -toimet.

Or. en

Tarkistus 1537
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio esittää viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
pakolliset kansalliset tavoitteet.

7. Komissio esittää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2016 3 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
lisätoimet.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin tuloksekkaan täytäntöönpanon todentamiseen olisi varattava riittävästi 
aikaa. Vuonna 2016 tehtävän arvion perusteella komissio ehdottaa tarvittaessa lisätoimia, 
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jotta voidaan saavuttaa EU:n tavoite energiatehokkuuden parantamisesta 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio esittää viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
pakolliset kansalliset tavoitteet.

7. Komissio esittää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
pakolliset kansalliset tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 1539
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio esittää viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
pakolliset kansalliset tavoitteet.

7. Komissio esittää viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta 2016 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun arvionsa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle ja antaa sen 
johdosta tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan 
pakolliset kansalliset tavoitteet.

Or. de

Perustelu

Jos direktiiviä ei tarvitse siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoteen 2013 mennessä, 
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komissio ei voi mitenkään kyetä arvioimaan, ovatko tässä vahvistettuihin lisätoimenpiteisiin 
liittyvät kansalliset toimenpiteet riittävät EU:n kokonaistavoitteen saavuttamiseksi niinkin 
aikaisin kuin vuoden 2014 puolivälissä. Tämä olisi objektiivisesti mahdotonta.

Tarkistus 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2018 kertomuksen 6 artiklan 
täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle. Kertomuksen johdosta 
annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotus 
yhdessä tai useammassa seuraavista 
tarkoituksista:

8. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2017 kertomuksen 6 artiklan 
täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle. Kertomuksen johdosta 
annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotus 
yhdessä tai useammassa seuraavista 
tarkoituksista:

Or. en

Tarkistus 1541
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2018 kertomuksen 6 artiklan 
täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle. Kertomuksen johdosta 
annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotus 
yhdessä tai useammassa seuraavista 
tarkoituksista:

8. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016 kertomuksen 6 artiklan 
täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle. Kertomuksen johdosta 
annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotus 
yhdessä tai useammassa seuraavista 
tarkoituksista:

Or. en

Tarkistus 1542
Francisco Sosa Wagner
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2018 kertomuksen 6 artiklan 
täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle. Kertomuksen johdosta 
annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotus 
yhdessä tai useammassa seuraavista 
tarkoituksista:

8. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016 kertomuksen 6 artiklan 
täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle. Kertomuksen johdosta 
annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotus 
yhdessä tai useammassa seuraavista 
tarkoituksista:

Or. en

Perustelu

Vuoden 2020 tavoitteen saavuttamiseksi 6 artiklaa olisi tarkistettava aiemmin.

Tarkistus 1543
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 6 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
säästöasteen muuttaminen;

a) 6 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
säästöasteen jatkaminen tai uuden 
säästöasteen määrittäminen;

Or. en

Tarkistus 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2018 mennessä jäsenvaltioiden edistymistä 

9. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2017 mennessä jäsenvaltioiden edistymistä 
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15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyllisten ja muiden esteiden 
poistamisessa. Arvioinnin johdosta 
annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyllisten ja muiden esteiden 
poistamisessa. Arvioinnin johdosta 
annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

Or. en

Tarkistus 1545
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2018 mennessä jäsenvaltioiden edistymistä 
15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyllisten ja muiden esteiden 
poistamisessa. Arvioinnin johdosta 
annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

9. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2016 mennessä jäsenvaltioiden edistymistä 
15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyllisten ja muiden esteiden 
poistamisessa. Arvioinnin johdosta 
annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2020 tavoitteen saavuttamiseksi esteiden poistamistarvetta olisi arvioitava aiemmin.

Tarkistus 1546
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2018 mennessä jäsenvaltioiden edistymistä 
15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyllisten ja muiden esteiden 
poistamisessa. Arvioinnin johdosta 
annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

9. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2018 mennessä jäsenvaltioiden edistymistä 
15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyllisten ja muiden esteiden 
poistamisessa. Arvioinnin johdosta 
annetaan tarvittaessa suosituksia.

Or. en
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Tarkistus 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Jos hiilidioksidipäästöjen hinta 
laskee tämän direktiivin uusien toimien 
seurauksena, komissio ryhtyy vaiheittain 
toimiin, kuten poistamaan kiintiöitä 
markkinoilta, varmistaakseen, että 
päästökauppajärjestelmä toimii samalla 
tavoin kuin ilman lisätoimia ja tähtää sen 
alkuperäiseen tavoitteeseen eli luomaan 
kannustimia investointeihin 
energiatehokkuuteen ja uusiutuviin 
energialähteisiin.

Or. en

Tarkistus 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Tarkistaminen
Komissio, jota avustaa 20 artiklassa 
perustettu komitea, arvioi tätä direktiiviä 
1 päivään tammikuuta 2018 mennessä 
direktiivin soveltamisen aikana saatujen 
kokemusten ja saavutetun edistymisen 
perusteella ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksia.

Or. ro
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Tarkistus 1549
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen]. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [24 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen]. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. de

Perustelu

Olisi asetettava realistisia tavoitteita.

Tarkistus 1550
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen]. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [24 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen]. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. ro



PE475.997 46/103 AM\884003FI.doc

FI

Tarkistus 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen
Lisätään direktiivin 2003/87/EY 
9 artiklaan 2 kohdan jälkeen kohta 
seuraavasti:
"Vuodesta 2014 alkaen lineaarisen 
vähennysmäärän on oltava 
2,25 prosenttia."

Or. en

Perustelu

Päästökauppajärjestelmän lineaarista määrää olisi mukautettava energiatehokkuustoimiin ja 
unionin ilmastotavoitteeseen, jonka mukaan kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä ainakin 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 2,25 prosentin lineaarinen 
vähennys perustuu päästökauppajärjestelmän kattamien alojen päästöosuuksiin vuonna 2050 
sellaisina kuin ne on määritelty komission vuotta 2050 koskevassa ilmastopoliittisessa 
etenemissuunnitelmassa.

Tarkistus 1552
Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla

Lisätään direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan 
jälkeen kohta seuraavasti: "Vuodesta 
2014 alkaen ja kunakin sitä seuraavana 
vuonna 1 kohdassa tarkoitetun 
lineaarisen vähennysmäärän on oltava 
2,43 prosenttia."

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on tukea pitkän aikavälin tärkeitä kannustimia energiatehokkuuteen 
ja vähähiilisiä investointeja sekä mukauttaa päästökauppajärjestelmän oikeuksien 
vuosittaista jakoa tasoon, joka noudattaa komission etenemissuunnitelmaa kohti 
kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta vuonna 2050 (KOM(2011)0112).

Tarkistus 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille 
jäsenvaltioille.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille 
Euroopan unionin jäsenvaltioille, 
toimielimille, elimille ja laitoksille.

Or. ro

Tarkistus 1554
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
LIITE -I (uusi)

Komission teksti
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Tanska 19.17 0.83
Saksa(3) (4) 241.16 58.69 
Viro 4.89 0.71
Irlanti 15.92 2.75
Kreikka 33.26 2.70
Espanja (4) 131.71 31.12
Ranska (3) (4) 211.50 64.88 (5)
Italia (3) (4) 159.82 48.97 (5)
Kypros 2.31 0.46
Latvia 6.16 0.67
Liettua 8.56 1.14
Luxemburg 5.40 0.20
Unkari 26.67 2.96
Malta 0.70 0.24
Alankomaat (2)(4) 57.99 17.75 (5)
Itävalta 29.20 7.16
Puola (4) 91.71 18.12
Portugali 24.01 6.00
Romania 40.07 10.00
Slovenia (2) 7.02 1.76
Slovakian tasavalta 18.51 1.65
Suomi 33.17 4.21
Ruotsi 43.01 12.80 (5)
Yhdistynyt kuningaskunta 
(2)(4))

163.43 50.04 (5)

Tarkistus

LIITE -I

Kansalliset energiansäästötavoitteet

A. Kansallinen energiansäästötavoite 2020 (primäärienergia)

Primäärienergian enimmäiskulutus 
2020 (Mtoe) (1)

Energiansäästön 
vähimmäistavoite –

Vähennys 
primäärienergian 
kulutuksessa 2020 

(Mtoe) (S2020)
Belgia 43.55 9.80
Bulgaria 18.57 3.20
Tšekin tasavalta (2) 36.50 9.12
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EU 1474 368

jossa
S2020 = energiansäästö kyseisessä 
jäsenvaltiossa 2020
(1) Kaikki energiansäästötavoitteet perustuvat 
jäsenvaltioiden omiin huhtikuussa 2011 
toimittamiin kansallisiin uudistusohjelmiin 
lukuun ottamatta kohdan (2) maita, jotka eivät 
ole toimittaneet energiansäästötavoitteita 
kansallisissa uudistusohjelmissaan.
(2) Jäsenvaltiot, jotka eivät ole toimittaneet 
energiansäästötavoitteita kansallisissa 
uudistusohjelmissaan. Näiden neljän 
jäsenvaltion vastaavat tavoitteet otetaan 
suoraan menetelmästä, jota käytetään 
vahvistettaessa EU:n energiansäästötavoitetta, 
joka on 20 prosenttia alle vuoden 2007 
ennusteiden. 
(3)Saksan tavoitetta on korjattu, jotta otetaan 
huomioon Saksan kansallinen 
energiakonsepti, jossa vahvistetaan 
primäärienergian 20 prosentin 
vähennystavoite vuoteen 2008 verrattuna. 
Ranskan tavoitetta on korjattu, jotta otetaan 
huomioon energian loppukulutuksen ja 
primäärienergian kulutuksen välinen 
muuntokerroin 1,63. Italian tavoitetta on 
korjattu, jotta otetaan huomioon PRIMES 
2007 -mallin epätäsmälliset ennusteet. 
(4) EU:n vuoden 2020 arvioidun tavoitteen 
(kansallisten tavoitteiden summa korjausten 
jälkeen) ja EU:n yleistavoitteen välinen ero 
47,45 Mtoe – joka edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen vähentämistä 
vähintään 368 Mtoe:lla vuoteen 2020 
mennessä – on jaettu tasan niiden 
jäsenvaltioiden kesken, jotka kuluttavat yli 
50 toe:ta primäärienergiaa vuonna 2020. 
Seitsemän jäsenvaltion on näin ollen 
ryhdyttävä lisätoimiin vähentääkseen 
energiankulutustaan 4,3 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä.
(5) Jäsenvaltio, jonka on tehostettava 
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ponnistelujaan vähentääkseen 
primäärienergian kulutustaan vuoteen 2020 
mennessä enemmän kuin PRIMES 2007 
-mallissa lasketun 20 prosentin 
kiinteämääräisen vähennyksen verran. 

B. Ohjeellinen kehityspolku
Tämän direktiivin 3 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun ohjeellisen 
kehityspolun on noudatettava 
seuraavaa primäärienergian 
säästöpolkua kohti kunkin 
jäsenvaltion vuoden 2020 tavoitetta:
25 %* (S2020) vuonna 2014;
50 %* (S2020) vuonna 2016;
75 %* (S2020) vuonna 2018;
jossa
S2020 = energiansäästö kyseisessä 
jäsenvaltiossa 2020, kuten on esitetty 
A osan taulukon oikeassa 
sarakkeessa.

Or. en

Perustelu

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers.To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

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

Tarkistus 1555
Marita Ulvskog
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Ehdotus direktiiviksi
LIITE -I (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

LIITE -I

Kansalliset energiansäästötavoitteet

A. Kansallinen energiansäästötavoite 2020 (primäärienergia)

Energiansäästö
n 

vähimmäistavoi
te – Vähennys 
primäärienergi

an 
kulutuksessa 
2020 (Mtoe)

Energiansäästö
n 

vähimmäistavoi
te – Vähennys 
primäärienergi

an 
kulutuksessa 
2025 (Mtoe)

Energiansäästö
n 

vähimmäistavoi
te – Vähennys 
primäärienergi

an 
kulutuksessa 
2030 (Mtoe)

Belgia tbd tbd tbd

Bulgaria tbd tbd tbd

Tšekin tasavalta tbd tbd tbd

Tanska tbd tbd tbd

Saksa tbd tbd tbd

Viro tbd tbd tbd

Irlanti tbd tbd tbd

Kreikka tbd tbd tbd

Espanja tbd tbd tbd

Ranska tbd tbd tbd

Italia tbd tbd tbd

Kypros tbd tbd tbd

Latvia tbd tbd tbd

Liettua tbd tbd tbd

Luxemburg tbd tbd tbd
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Unkari tbd tbd tbd

Malta tbd tbd tbd

Alankomaat tbd tbd tbd

Itävalta tbd tbd tbd

Puola tbd tbd tbd

Portugali tbd tbd tbd

Romania tbd tbd tbd

Slovenia tbd tbd tbd

Slovakian 
tasavalta

tbd tbd tbd

Suomi tbd tbd tbd

Ruotsi tbd tbd tbd

Yhdistynyt 
kuningaskunta

tbd tbd tbd

EU 368 tbd tbd

"tbd" tarkoittaa "määritellään myöhemmin"

Or. en

Tarkistus 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Ehdotus direktiiviksi
LIITE -I (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

LIITE -I

Kansalliset primäärienergian kulutustasot vuonna 2020 EU:n 20 prosentin 
energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi

Jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavia arvoja asettaessaan 3 artiklan 1 kohdassa 
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tarkoitetut tavoitteet. Jäsenvaltioiden, jotka toimittavat taulukon arvosta poikkeavan 
tavoitteen, on esitettävä asianmukaiset perusteet. 

Jäsenvaltio Primäärienergian kulutus Mtoe

2007 Ennuste 
vuonna 

2020

-20 % Absoluuttin
en 

vähennys

Belgia 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgaria 19,3 21,8 17,4 4,4 

Tšekin tasavalta 43,6 45,6 36,5 9,1 

Tanska 20,2 20,0 16,0 4,0 

Saksa 314,9 299,9 239,9 60,0 

Viro 5,9 5,6 4,5 1,1 

Irlanti 15,8 18,7 14,9 3,7 

Kreikka 32,6 36,0 28,8 7,2 

Espanja 138,9 162,8 130,3 32,6 

Ranska 254,8 276,4 221,1 55,3 

Italia 173,3 208,8 167,0 41,8 

Kypros 2,7 2,8 2,2 0,6 

Latvia 4,7 6,8 5,5 1,4 

Liettua 7,8 9,7 7,8 1,9 

Luxemburg 4,6 5,6 4,5 1,1 

Unkari 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Alankomaat 70,3 75,7 60,6 15,1 

Itävalta 32,0 36,4 29,1 7,3 

Puola 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugali 23,8 30,0 24,0 6,0 

Romania 37,5 50,1 40,1 10,0 

Slovenia 7,0 8,8 7,0 1,8 

Slovakian tasavalta 16,8 20,3 16,3 4,1 

Suomi 36,2 37,4 29,9 7,5 

Ruotsi 48,1 55,8 44,6 11,2 
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Yhdistynyt 
kuningaskunta 212,2 213,5 170,8 42,7 

EU27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Perustelu

EU:n energiansäästötavoite vuonna 2020 on johdettu laskemalla 20 prosentin vähennys 
ennustetuista primäärienergian kulutustasoista vuonna 2020. Edellä olevassa taulukossa 
sovelletaan samaa menetelmää ennustettuihin jäsenvaltiokohtaisiin primäärienergian 
kulutustasoihin. Kulutusennusteen laatimisessa käytetyssä mallissa otetaan huomioon 
energiankulutuksen makrotaloudellisen kehityksen taustatekijät. Tuloksena olevat vuoden 
2020 kulutustasot näin ollen edustavat kultakin jäsenvaltiolta edellytettävää tasapuolista 
panostusta, jotta tämän direktiivin 1 artiklassa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Tarkistus 1557
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
LIITE -I (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

LIITE -I

Jäsenvaltio Primäärienergian 
kulutus 2007

Primäärienergian 
kulutus 2020

Belgia 50.2 40.2

Bulgaria 19.3 15.4

Tšekin tasavalta 43.6 34.9

Tanska 20.2 16.2

Saksa 314.9 251.9

Viro 5.9 4.7

Irlanti 15.8 12.6

Kreikka 32.6 26.1

Espanja 138.9 111.1

Ranska 254.8 203.8



AM\884003FI.doc 55/103 PE475.997

FI

Italia 173.3 138.6

Kypros 2.7 2.2

Latvia 4.7 3.8

Liettua 7.8 6.2

Luxemburg 4.6 3.7

Unkari 24.7 19.8

Malta 0.9 0.7

Alankomaat 70.3 56.2

Itävalta 32.0 25.6

Puola 93.1 74.5

Portugali 23.8 19.0

Romania 37.5 30.0

Slovenia 7.0 5.6

Slovakian tasavalta 16.8 13.4

Suomi 36.2 29.0

Ruotsi 48.1 38.5

Yhdistynyt 
kuningaskunta

212.2 169.8

EU 1691.9 1353.5

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavia arvoja asettaessaan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
tavoitteet. Jäsenvaltioiden, jotka toimittavat taulukon arvosta poikkeavan tavoitteen, on 
esitettävä asianmukaiset perusteet.

Tarkistus 1558
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
LIITE -I (uusi)

Komission teksti

Tarkistus
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LIITE -I

Kansalliset energiansäästötavoitteet

Primäärienergian kulutus Mtoe
Jäsenvaltio 2007 Ennuste vuonna 

2020
Vähennyksen 

määrä
Absoluuttinen 

vähennys

Belgia 50,2 53,4 tbd tbd

Bulgaria 19,3 21,8 tbd tbd

Tšekin tasavalta 43,6 45,6 tbd tbd

Tanska 20,2 20,0 tbd tbd

Saksa 314,9 299,9 tbd tbd

Viro 5,9 5,6 tbd tbd

Irlanti 15,8 18,7 tbd tbd

Kreikka 32,6 36,0 tbd tbd

Espanja 138,9 162,8 tbd tbd

Ranska 254,8 276,4 tbd tbd

Italia 173,3 208,8 tbd tbd

Kypros 2,7 2,8 tbd tbd

Latvia 4,7 6,8 tbd tbd

Liettua 7,8 9,7 tbd tbd

Luxemburg 4,6 5,6 tbd tbd

Unkari 24,7 29,6 tbd tbd

Malta 0,9 0,9 tbd tbd

Alankomaat 70,3 75,7 tbd tbd

Itävalta 32,0 36,4 tbd tbd

Puola 93,1 109,8 tbd tbd

Portugali 23,8 30,0 tbd tbd

Romania 37,5 50,1 tbd tbd

Slovenia 7,0 8,8 tbd tbd

Slovakian 
tasavalta 16,8 20,3 tbd tbd

Suomi 36,2 37,4 tbd tbd

Ruotsi 48,1 55,8 tbd tbd
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Yhdistynyt 
kuningaskunta 212,2 213,5 tbd tbd

EU 1691,9 1842,2 tbd tbd

Or. en

Perustelu

Vuoden 2007 energiankulutus ja vuoden 2020 ennusteet PRIMES-mallista. Todelliset 
vähennykset on jätetty tyhjäksi, jotta voidaan keskustella, miten yksittäisten jäsenvaltioiden 
säästöt jaetaan.

Tarkistus 1559
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – osa I – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

C on rakennusaste C on hankitun sähkön ja lämmön 
kokonaismäärän välinen aste ottaen 
huomioon lisämuunnot.

Or. pl

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 1560
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
LIITE I – OSA I – f a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) Jäsenvaltiot voivat soveltaa erilaista 
suhdetta, jos ne pystyvät perustelemaan 
sen.
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Or. en

Tarkistus 1561
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
LIITE I – OSA III

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on yhteistuotannosta 
saatavan sähkön laskennan yleisiä 
periaatteita toteuttaessaan ja soveltaessaan 
noudatettava päätöksellä 2008/952/EY38

vahvistettuja yksityiskohtaisia ohjeita.

Jäsenvaltioiden on yhteistuotannosta 
saatavan sähkön laskennan yleisiä 
periaatteita toteuttaessaan ja soveltaessaan 
noudatettava sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoa koskevassa käsikirjassa
(CEN/CENELEC-CWA 45547) tai 
sähkön ja lämmön 
yhteistuotantodirektiivin 2004/8/EY 
täytäntöönpanon suuntaviivoissa 
(maaliskuu 2007) vahvistettuja 
yksityiskohtaisia ohjeita.

Or. en

Perustelu

Päätökseen 2008/952/EY perustuva laskentamalli ei ole riittävän eriytetty eikä siihen sisälly 
yhtälölaskentaa; näin ollen ehdotetaan näitä suuntaviivoja, joihin sisältyy yksityiskohtaisia 
laskentamalleja ja esimerkkejä.

Tarkistus 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner,

Ehdotus direktiiviksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a

Kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 

laskentamenetelmä
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Kansallisia energiatehokkuustavoitteita 
ehdottaessaan komission on käytettävä 
vuoden 2020 primäärienergian 
kulutusennustetta, joka perustuu 
PRIMES-malliin vuodelta 2007, ja 
otettava huomioon erityistekijät, kuten 
kansallisen talouden rakenne, 
suhteellinen lähtötilanne ja ilmasto-
olosuhteet. Sovelletaan seuraavaa 
menetelmää:
PRIMES 2007 -mallin mukaiset vuotta 
2020 koskevat ennusteet Mtoe:ina –
20 prosentin säästö
Absoluuttisin luvuin ilmaistuihin vuoden 
2020 vähennystavoitteisiin, jotka on 
määritelty suhteessa 
primäärienergiankulutuksen tasoon 
vuonna 2007, sisältyvät seuraavia ryhmiä 
koskevat korjauskertoimet:
– suurin sallittu vähennys niiden 
yhdeksän EU-maan osalta, joilla on 
pienimmät reaaliset kotitalouskohtaiset 
tulot (L9[1])
– suurin sallittu vähennys niiden 15 maan 
osalta, jotka ovat oikeutettuja saamaan 
tukea koheesiorahastosta (C15)
– kaikkia maita koskeva suurin sallittu 
vähennys
– pienin sallittu vähennys sellaisen maan 
osalta, joka ei ole oikeutettu saamaan 
tukea koheesiorahastosta (EU27, josta 
vähennetään C15[2])
– pienin sallittu vähennys kaikkien 
sellaisten maiden osalta, jotka ovat 
oikeutettuja saamaan tukea 
koheesiorahastosta (C15)
– energiankulutuksen absoluuttisen 
kasvun suurin sallittu määrä.
Jäsenvaltiot voivat 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti muuntaa absoluuttisina 
vähennyksinä ilmaistun kansallisen 
energiatehokkuustavoitteensa 
energiaintensiteettitavoitteeksi, joka 
ilmaistaan öljyekvivalenttitonneina 
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primäärienergiankulutusta miljoonaa 
euroa BKT:tä vuoden 2005 hinnoin.
_________________
[1] L9-maihin kuuluvat Bulgaria, 
Romania, Latvia, Puola, Viro, Unkari, 
Liettua, Slovakia ja Tšekin tasavalta, 
katso Eurostatin Statistics in Focus, 
16/2011.
[2] C15-maat: L9-maat ja Slovenia, 
Portugali, Malta, Kreikka, Kypros ja 
Espanja.

Or. en

Tarkistus 1563
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – kohta a – luetelmakohta 2 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kiinteän yhdyskuntajätteen huoltoon 
keskittyneen polttolaitoksen tuotanto, jos 
sen energiatehokkuus on yhtä suuri tai 
suurempi kuin jätedirektiivin 2008/98/EY 
liitteessä II olevassa koodissa R1 mainittu 
raja-arvo.

Or. en

Tarkistus 1564
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – b alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

CHP Eη on yhteistuotannon 
sähköhyötysuhde, jolla tarkoitetaan 
vuosittaista yhteistuotannosta saatavaa 
sähköä jaettuna yhteistuotannolla tuotetun 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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hyötylämpötuotoksen ja sähkön 
yhteismäärään käytetyllä 
polttoainepanoksella. Jos 
yhteistuotantoyksikkö tuottaa mekaanista 
energiaa, vuosittaiseen yhteistuotannosta 
saatavan sähkön määrään voidaan lisätä 
erä, joka edustaa kyseisen mekaanisen 
energian määrää vastaavaa sähkön määrää. 
Tälle lisäerälle ei voida antaa 10 artiklan 
10 kohdan mukaista alkuperätakuuta.

Or. pl

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 1565
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – b alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ref Eη on erillisen sähköntuotannon 
hyötysuhteen viitearvo.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 1566
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – kohta f – alakohta 3 – kohta 4 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sähkön ja lämmön erillisen 
tuotannon viitearvoissa on otettava 
huomioon yhteistuotantolaitoksen 
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keskimääräinen kuormitus viitejakson 
aikana.

Or. en

Perustelu

Sähköntuotannossa käytetään aiempaa enemmän uusiutuvia energialähteitä, minkä vuoksi 
suurtehovoimalat voivat toimia osittaisella kuormituksella. Tällainen osittainen kuormitus 
johtaa voimalan tehon laskuun. Sähköntuotannon viitearvoa varten on otettava käyttöön 
erillinen tekijä, jossa otetaan huomioon sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimaloiden 
käyttökuormitus.

Tarkistus 1567
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Julkisten elinten tekemiin tuotteiden, 
palvelujen ja rakennusten hankintoihin 
liittyvät energiatehokkuusvaatimukset

Julkisten elinten tekemiin tuotteiden, 
palvelujen ja rakennusten hankintoihin tai 
vuokraamiseen liittyvät 
energiatehokkuusvaatimukset

Or. en

Tarkistus 1568
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on otettava 
huomioon kustannustehokkuus, 
taloudellinen ja käytännön toteutettavuus, 
tekninen soveltuvuus sekä riittävä 
kilpailuttaminen, ja niiden on



AM\884003FI.doc 63/103 PE475.997

FI

Or. en

Tarkistus 1569
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on

Laatiessaan 
energiatehokkuusvaatimuksia teknisinä 
määritelminä tuotteita, palveluja tai 
rakennuksia hankkivien julkisten elinten on

Or. en

Perustelu

Sellaisten järjestelmien yksilöinti, joilla sisällytetään energiatehokkuusvaatimukset julkisiin 
hankintoihin, edistää julkishallintojen parempaa oikeusvarmuutta. Teknisten määritelmien 
käyttö on tehokkain tapa varmistaa energiatehokkaiden tuotteiden, palvelujen ja rakennusten 
hankinta.

Tarkistus 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on otettava 
huomioon kustannustehokkuus ja riittävä 
kilpailuttaminen ja niiden on

Or. en

Tarkistus 1571
Hermann Winkler
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Ehdotus direktiiviksi
Liite III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on, 
edellyttäen, että julkisen talouden tila ja 
taloudellisen elinkelpoisuuden periaate 
tämän mahdollistavat,

Or. de

Tarkistus 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on otettava 
asianmukaisesti huomioon seuraavat 
suuntaviivat:

Or. en

Tarkistus 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on 
taloudellisen elinkelpoisuuden periaate 
huomioon ottaen

Or. de
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Tarkistus 1574
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on otettava 
asianmukaisesti huomioon seuraavat 
suuntaviivat:

Or. de

Perustelu

5 artiklaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti julkisissa hankinnoissa on voitava ottaa huomioon 
energiatehokkuuden lisäksi muitakin tekijöitä, jotta valintakriteereitä voidaan painottaa 
asianmukaisesti ja taloudellinen elinkelpoisuus voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 1575
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten on

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 
hankkivien julkisten elinten olisi

Or. ro

Tarkistus 1576
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tuotteita, palveluja tai rakennuksia Tuotteita, palveluja tai rakennuksia 



PE475.997 66/103 AM\884003FI.doc

FI

hankkivien julkisten elinten on hankkivien tai vuokraavien julkisten 
elinten on

Or. en

Tarkistus 1577
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen 
soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun;

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita;

Or. en

Tarkistus 1578
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita. Julkiset elimet voivat ottaa
huomioon kustannustehokkuuden ja 
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toteutettavuuden ja teknisen soveltuvuuden 
sekä riittävän kilpailun;

taloudellisen toteutettavuuden 
painottamalla myöntämisperusteissa 
energiatehokkuutta vähintään yhtä paljon 
kuin hintaa;

Or. en

Perustelu

Sellaisten järjestelmien yksilöinti, joilla sisällytetään energiatehokkuusvaatimukset julkisiin 
hankintoihin, edistää julkishallintojen parempaa oikeusvarmuutta. Teknisten määritelmien 
käyttö on tehokkain tapa varmistaa energiatehokkaiden tuotteiden, palvelujen ja rakennusten 
hankinta. Julkiset elimet voivat hyödyntää myöntämisperusteita ottaakseen huomioon 
a kohdassa tarkoitetun tuotteiden kustannustehokkuuden ja taloudellisen toteutettavuuden.

Tarkistus 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen 
soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun;

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita edellyttäen, että niitä toimittaa 
vähintään kolme kansallista toimittajaa ja 
niiden kustannustehokkuus koko 
elinkaaren ajan on suurempi kuin 
seuraavassa saatavissa olevassa 
energiatehokkuusluokassa;

Or. en

Tarkistus 1580
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – a kohta
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Komission teksti Tarkistus

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen soveltuvuuden 
sekä riittävän kilpailun;

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, julkisten 
elinten olisi hankittava ainoastaan 
korkeimpaan energiatehokkuusluokkaan 
kuuluvia tuotteita, ottaen 
hankintamenettelyjen kyseisissä vaiheissa 
asianmukaisesti huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen soveltuvuuden 
sekä riittävän kilpailun;

Or. de

Perustelu

Energiatehokkuuden ohella luetellut lisäehdot voivat olla huomattavia hankintamenettelyn eri 
vaiheissa, minkä vuoksi niitä olisi painotettava eri tavoin eri vaiheissa.

Tarkistus 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen 
soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun;

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita, ottaen huomioon teknisen 
soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun;

Or. en
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Tarkistus 1582
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen soveltuvuuden 
sekä riittävän kilpailun;

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
korkeimpiin energiatehokkuusluokkiin
kuuluvia tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen soveltuvuuden 
sekä riittävän kilpailun;

Or. fr

Tarkistus 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen soveltuvuuden 
sekä riittävän kilpailun;

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, julkisten 
elinten on hankittava ainoastaan 
korkeimpaan energiatehokkuusluokkaan 
kuuluvia tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen soveltuvuuden 
sekä riittävän kilpailun;

Or. en
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Tarkistus 1584
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen soveltuvuuden 
sekä riittävän kilpailun;

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
periaatteessa korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen soveltuvuuden 
sekä riittävän kilpailun;

Or. ro

Tarkistus 1585
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden ja teknisen soveltuvuuden
sekä riittävän kilpailun;

a) jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EU 
nojalla annetun delegoidun säädöksen tai 
direktiivin 92/75/ETY 
täytäntöönpanemiseksi annetun komission 
direktiivin soveltamisalaan, hankittava 
ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia 
tuotteita, ottaen huomioon 
kustannustehokkuuden, terveysvaikutukset,
taloudellisen toteutettavuuden ja teknisen 
soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun;

Or. en



AM\884003FI.doc 71/103 PE475.997

FI

Perustelu

Myös terveysvaikutukset olisi otettava huomioon hankintapäätöksiä tehtäessä, jotta voidaan 
edistää esimerkiksi sellaisten tuotteiden hankintaa, joissa ei ole ihmisten terveydelle 
haitallisia aineita. 

Tarkistus 1586
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos a alakohdan soveltamisalaan 
kuulumaton tuote kuuluu sellaisen 
direktiivin 2009/125/EY nojalla annetun
täytäntöönpanotoimenpiteen 
soveltamisalaan, joka on annettu tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen, 
hankittava ainoastaan tuotteita, jotka 
vastaavat täytäntöönpanotoimenpiteessä 
määriteltyjä energiatehokkuuden 
viitearvoja;

b) jos a alakohdan soveltamisalaan 
kuulumaton tuote kuuluu sellaisen 
direktiivin 2009/125/EY nojalla annetun 
täytäntöönpanotoimenpiteen 
soveltamisalaan, joka on annettu tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen, 
hankittava periaatteessa tuotteita, jotka 
vastaavat täytäntöönpanotoimenpiteessä 
määriteltyjä energiatehokkuuden 
viitearvoja;

Or. ro

Tarkistus 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos a alakohdan soveltamisalaan 
kuulumaton tuote kuuluu sellaisen 
direktiivin 2009/125/EY nojalla annetun 
täytäntöönpanotoimenpiteen 
soveltamisalaan, joka on annettu tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen, 
hankittava ainoastaan tuotteita, jotka 

b) jos a alakohdan soveltamisalaan 
kuulumaton tuote kuuluu sellaisen 
direktiivin 2009/125/EY nojalla annetun 
täytäntöönpanotoimenpiteen 
soveltamisalaan, joka on annettu tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen, julkisten 
elinten olisi hankittava ainoastaan tuotteita, 
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vastaavat täytäntöönpanotoimenpiteessä 
määriteltyjä energiatehokkuuden 
viitearvoja;

jotka vastaavat 
täytäntöönpanotoimenpiteessä määriteltyjä 
energiatehokkuuden viitearvoja;

Or. en

Tarkistus 1588
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankittava neuvoston päätöksen 
[2006/1005/EY39] soveltamisalaan 
kuuluvia toimistolaitteita, jotka ovat 
vähintään mainitun päätöksen liitteenä 
olevan sopimuksen liitteessä C lueteltuja 
energiatehokkuusvaatimuksia vastaavien 
vaatimusten mukaisia;

c) julkisten elinten olisi hankittava 
neuvoston päätöksen [2006/1005/EY39] 
soveltamisalaan kuuluvia toimistolaitteita, 
jotka ovat vähintään mainitun päätöksen 
liitteenä olevan sopimuksen liitteessä C 
lueteltuja energiatehokkuusvaatimuksia 
vastaavien vaatimusten mukaisia;

Or. de

Perustelu

5 artiklaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti julkisissa hankinnoissa on voitava ottaa huomioon 
energiatehokkuuden lisäksi muitakin tekijöitä, jotta valintakriteereitä voidaan painottaa 
asianmukaisesti ja taloudellinen elinkelpoisuus voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankittava neuvoston päätöksen 
[2006/1005/EY39] soveltamisalaan 
kuuluvia toimistolaitteita, jotka ovat 
vähintään mainitun päätöksen liitteenä 

c) julkisten elinten olisi hankittava 
neuvoston päätöksen [2006/1005/EY39] 
soveltamisalaan kuuluvia toimistolaitteita, 
jotka ovat vähintään mainitun päätöksen 
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olevan sopimuksen liitteessä C lueteltuja 
energiatehokkuusvaatimuksia vastaavien 
vaatimusten mukaisia;

liitteenä olevan sopimuksen liitteessä C 
lueteltuja energiatehokkuusvaatimuksia 
vastaavien vaatimusten mukaisia;

Or. en

Tarkistus 1590
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – c a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

C a) silloin, kun kansallisissa 
energiatehokkuusstandardeissa ja/tai 
energiatehokkuuden 
merkintäjärjestelmissä yksilöidään tieto-
ja viestintätekniset laitteet, jotka ovat 
tehokkaampia kuin tämän direktiivin 
liitteessä III olevan 1 osan a ja 
b alakohdassa tarkoitetut laitteet, julkisten 
elinten on hankittava nämä laitteet.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta mahdollisimman paljon. Tätä 
tarkoitusta varten on käytettävä tieto- ja viestintäteknisiä laitteita, jotka jäsenvaltiot ovat jo 
yksilöineet erittäin tehokkaiksi.

Tarkistus 1591
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) hankittava ainoastaan renkaita, jotka 
kuuluvat asetuksessa (EY) N:o 
1222/200940 määriteltyyn korkeimpaan 
polttoainetaloudellisuusluokkaan. Tämä 

d) hankittava ainoastaan renkaita, jotka 
kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1222/200940

10 artiklassa määriteltyyn luokkaan 
edellyttäen, että niitä on saatavilla 
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vaatimus ei estä julkisia elimiä 
hankkimasta korkeimpaan 
märkäpitoluokkaan tai 
vierintämeluluokkaan kuuluvia renkaita, 
jos se on perusteltua turvallisuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvistä syistä;

markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 1592
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) hankittava ainoastaan renkaita, jotka 
kuuluvat asetuksessa (EY) N:o 
1222/200940 määriteltyyn korkeimpaan 
polttoainetaloudellisuusluokkaan. Tämä 
vaatimus ei estä julkisia elimiä 
hankkimasta korkeimpaan 
märkäpitoluokkaan tai 
vierintämeluluokkaan kuuluvia renkaita, 
jos se on perusteltua turvallisuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvistä syistä;

d) julkisten elinten olisi hankittava 
ainoastaan renkaita, jotka kuuluvat 
asetuksessa (EY) N:o 1222/200940

määriteltyyn korkeimpaan 
polttoainetaloudellisuusluokkaan. Tämä 
vaatimus ei estä julkisia elimiä 
hankkimasta korkeimpaan 
märkäpitoluokkaan tai 
vierintämeluluokkaan kuuluvia renkaita, 
jos se on perusteltua turvallisuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvistä syistä;

Or. de

Perustelu

5 artiklaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti julkisissa hankinnoissa on voitava ottaa huomioon 
energiatehokkuuden lisäksi muitakin tekijöitä, jotta valintakriteereitä voidaan painottaa 
asianmukaisesti ja taloudellinen elinkelpoisuus voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – d kohta
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Komission teksti Tarkistus

d) hankittava ainoastaan renkaita, jotka 
kuuluvat asetuksessa (EY) N:o 
1222/200940 määriteltyyn korkeimpaan 
polttoainetaloudellisuusluokkaan. Tämä 
vaatimus ei estä julkisia elimiä 
hankkimasta korkeimpaan 
märkäpitoluokkaan tai 
vierintämeluluokkaan kuuluvia renkaita, 
jos se on perusteltua turvallisuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvistä syistä;

d) julkisten elinten olisi hankittava 
ainoastaan renkaita, jotka kuuluvat 
asetuksessa (EY) N:o 1222/2009 
määriteltyyn korkeimpaan 
polttoainetaloudellisuusluokkaan. Tämä 
vaatimus ei estä julkisia elimiä 
hankkimasta korkeimpaan 
märkäpitoluokkaan tai 
vierintämeluluokkaan kuuluvia renkaita, 
jos se on perusteltua turvallisuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvistä syistä;

Or. en

Tarkistus 1594
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – e kohta

Komission teksti Tarkistus

e) vaadittava palveluhankintasopimuksia 
koskevissa tarjouspyynnöissään, että 
palveluntarjoajat käyttävät kyseessä olevia 
palveluja tarjotessaan ainoastaan edellä 
a–d alakohdassa tarkoitetut vaatimukset 
täyttäviä tuotteita;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1595
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – e kohta

Komission teksti Tarkistus

e) vaadittava palveluhankintasopimuksia 
koskevissa tarjouspyynnöissään, että 

e) julkiset elimet voivat vaatia
palveluhankintasopimuksia koskevissa 
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palveluntarjoajat käyttävät kyseessä olevia 
palveluja tarjotessaan ainoastaan edellä a–d 
alakohdassa tarkoitetut vaatimukset 
täyttäviä tuotteita;

tarjouspyynnöissään, että palveluntarjoajat 
käyttävät kyseessä olevia palveluja 
tarjotessaan ainoastaan edellä 
a-d alakohdassa tarkoitetut vaatimukset 
täyttäviä tuotteita;

Or. de

Perustelu

5 artiklaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti julkisissa hankinnoissa on voitava ottaa huomioon 
energiatehokkuuden lisäksi muitakin tekijöitä, jotta valintakriteereitä voidaan painottaa 
asianmukaisesti ja taloudellinen elinkelpoisuus voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 1596
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – e kohta

Komission teksti Tarkistus

e) vaadittava palveluhankintasopimuksia 
koskevissa tarjouspyynnöissään, että 
palveluntarjoajat käyttävät kyseessä olevia 
palveluja tarjotessaan ainoastaan edellä a–
d alakohdassa tarkoitetut vaatimukset 
täyttäviä tuotteita;

e) vaadittava palveluhankintasopimuksia 
koskevissa tarjouspyynnöissään, että 
palveluntarjoajat käyttävät kyseessä olevia 
palveluja tarjotessaan ainoastaan edellä 
a-c alakohdassa tarkoitetut vaatimukset 
täyttäviä tuotteita.

Or. de

Perustelu

Liikennealalla on miltei mahdotonta – tai erittäin kallista – todentaa, käyttävätkö 
palveluntarjoajat energiatehokkaimpia renkaita. Näin ollen tässä kohdin olisi poistettava 
viittaus d alakohtaan.

Tarkistus 1597
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – e kohta
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Komission teksti Tarkistus

e) vaadittava palveluhankintasopimuksia 
koskevissa tarjouspyynnöissään, että 
palveluntarjoajat käyttävät kyseessä olevia 
palveluja tarjotessaan ainoastaan edellä a–d 
alakohdassa tarkoitetut vaatimukset 
täyttäviä tuotteita;

e) vaadittava palveluhankintasopimuksia 
koskevissa tarjouspyynnöissään, että 
palveluntarjoajat käyttävät kyseessä olevia 
palveluja tarjotessaan ainoastaan edellä 
a-d alakohdassa tarkoitetut vaatimukset 
täyttäviä tuotteita; esittäessään 
palvelusopimuksia koskevia 
tarjouspyyntöjä julkisten elinten on 
arvioitava mahdollisuutta tehdä 
14 artiklan b alakohdassa tarkoitettuja 
energiatehokkuutta koskevia pitkän 
aikavälin sopimuksia;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – e kohta

Komission teksti Tarkistus

e) vaadittava palveluhankintasopimuksia 
koskevissa tarjouspyynnöissään, että 
palveluntarjoajat käyttävät kyseessä olevia 
palveluja tarjotessaan ainoastaan edellä a–d 
alakohdassa tarkoitetut vaatimukset 
täyttäviä tuotteita;

e) julkisten elinten olisi vaadittava 
palveluhankintasopimuksia koskevissa 
tarjouspyynnöissään, että palveluntarjoajat 
käyttävät kyseessä olevia palveluja 
tarjotessaan ainoastaan edellä 
a-d alakohdassa tarkoitetut vaatimukset 
täyttäviä tuotteita;

Or. en
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Tarkistus 1599
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – f kohta

Komission teksti Tarkistus

f) ostavat tai vuokraavat ainoastaan 
rakennuksia, jotka täyttävät vähintään 4 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Näiden 
vaatimusten noudattaminen on 
varmennettava direktiivin 2010/31/EU 11 
artiklassa tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1600
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – f kohta

Komission teksti Tarkistus

f) ostavat tai vuokraavat ainoastaan
rakennuksia, jotka täyttävät vähintään 4 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Näiden 
vaatimusten noudattaminen on 
varmennettava direktiivin 2010/31/EU 11 
artiklassa tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

f) otettava huomioon 
energiatehokkuusluokka pakollisena 
edellytyksenä ostaessaan tai 
vuokratessaan rakennuksia kiinnittäen 
asianmukaisesti huomiota 
kustannustehokkuuteen, taloudelliseen 
toteuttamiskelpoisuuteen ja tekniseen 
soveltuvuuteen sekä kilpailuun 
asianomaisen paikallisviranomaisen 
kattamalla alalla. Näiden vaatimusten 
noudattaminen on varmennettava 
direktiivin 2010/31/EU 11 artiklassa 
tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

Or. de
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Tarkistus 1601
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – f kohta

Komission teksti Tarkistus

f) ostavat tai vuokraavat ainoastaan 
rakennuksia, jotka täyttävät vähintään 4 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Näiden 
vaatimusten noudattaminen on 
varmennettava direktiivin 2010/31/EU 11 
artiklassa tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

f) ostettava tai vuokrattava ainoastaan 
rakennuksia, jotka täyttävät vähintään 
sijaintimaansa korkeimpia 
energiatehokkuusluokkia koskevat 
vaatimukset, tämän vaikuttamatta 
kuitenkaan direktiivin 2010/31/EU 
9 artiklan 1 kohdan soveltamiseen. 
Näiden vaatimusten noudattaminen on 
varmennettava direktiivin 2010/31/EU 
11 artiklassa tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

Or. en

Tarkistus 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – f kohta

Komission teksti Tarkistus

f) ostavat tai vuokraavat ainoastaan 
rakennuksia, jotka täyttävät vähintään 4 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Näiden 
vaatimusten noudattaminen on 
varmennettava direktiivin 2010/31/EU 11 
artiklassa tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

f) ostettava rakennuksia tai tehtävä uusia 
vuokrasopimuksia ainoastaan 
rakennuksista, jotka täyttävät vähintään 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset tai jotka tulevat 
täyttämään ne rakennuksen 
käyttöönottoajankohtana. Näiden 
vaatimusten noudattaminen on
varmennettava direktiivin 2010/31/EU 
11 artiklassa tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

Or. en



PE475.997 80/103 AM\884003FI.doc

FI

Tarkistus 1603
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – f kohta

Komission teksti Tarkistus

f) ostavat tai vuokraavat ainoastaan 
rakennuksia, jotka täyttävät vähintään 4 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Näiden 
vaatimusten noudattaminen on 
varmennettava direktiivin 2010/31/EU 11 
artiklassa tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

f) julkisten elinten olisi ostettava tai 
vuokrattava ainoastaan rakennuksia, jotka 
täyttävät vähintään 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Näiden 
vaatimusten noudattaminen on 
varmennettava direktiivin 2010/31/EU 
11 artiklassa tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

Or. de

Perustelu

5 artiklaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti julkisissa hankinnoissa on voitava ottaa huomioon 
energiatehokkuuden lisäksi muitakin tekijöitä, jotta valintakriteereitä voidaan painottaa 
asianmukaisesti ja taloudellinen elinkelpoisuus voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – f kohta

Komission teksti Tarkistus

f) ostavat tai vuokraavat ainoastaan 
rakennuksia, jotka täyttävät vähintään 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Näiden 
vaatimusten noudattaminen on 
varmennettava direktiivin 2010/31/EU 11 
artiklassa tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

f) julkisten elinten olisi ostettava tai 
vuokrattava ainoastaan rakennuksia, jotka 
täyttävät vähintään 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Näiden 
vaatimusten noudattaminen on 
varmennettava direktiivin 2010/31/EU 
11 artiklassa tarkoitetuilla 
energiatehokkuustodistuksilla.

Or. en
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Tarkistus 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä vaatimukset eivät vaikuta 
direktiivin 2004/18/EY ja direktiivin 
2004/17/EY artiklojen soveltamiseen 
eivätkä näiden direktiivien mahdolliseen 
myöhempään tarkistamiseen. 
Ristiriitatilanteessa nämä direktiivit ovat 
etusijalla tähän liitteeseen nähden.

Or. en

Tarkistus 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos ei ole mahdollista varmistaa a–
d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
kustannustehokkuutta, taloudellista 
toteutettavuutta ja teknistä soveltuvuutta 
tai riittävää kilpailua, julkiset elimet 
voivat hankkia seuraavaksi 
energiatehokkaimman saatavilla olevan 
tuotteen edellyttäen, että nämä ehdot 
täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 1607
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa f kohtaa ei sovelleta 
sellaisten rakennusten hankintaan tai 
vuokraamiseen, joita suojellaan 
virallisesti osana määrättyä ympäristöä tai 
niiden erityisen arkkitehtonisen tai 
historiallisen arvon vuoksi.

Or. en

Tarkistus 1608
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EU:n toimielimet vuokraavat tai 
hankkivat ainoastaan rakennuksia, jotka 
täyttävät sijaintimaansa korkeimpia 
energiatehokkuusluokkia koskevat 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 1609
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EU:n toimielinten tulevaisuudessa 
vuokraamien tai hankkimien 
lisärakennusten on aina oltava korkeinta 
saatavissa olevaa 
energiatehokkuusluokkaa.
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Or. en

Tarkistus 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EU:n toimielinten tulevaisuudessa 
vuokraamien tai hankkimien 
lisärakennusten on aina oltava korkeinta 
saatavissa olevaa 
energiatehokkuusluokkaa.

Or. en

Tarkistus 1611
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
LIITE IV – alaviite 3

Komission teksti

[3] Sovelletaan, jos energiansäästöt lasketaan suhteessa primäärienergian kulutukseen 
käyttäen energian loppukulutukseen perustuvaa alhaalta ylös -lähestymistapaa. 
Kilowattit u n t e i n a  mitatun sähkönsäästön osalta jäsenvaltiot voivat soveltaa 
oletuskerrointa 2,5. Jäsenvaltiot voivat soveltaa erilaista muuntokerrointa, jos ne pystyvät 
perustelemaan sen. 

Tarkistus

[3] Sovelletaan, jos energiansäästöt lasketaan suhteessa primäärienergian kulutukseen 
käyttäen energian loppukulutukseen perustuvaa alhaalta ylös -lähestymistapaa. 
Kilowattitunteina mitatun sähkönsäästön osalta jäsenvaltiot voivat soveltaa 
oletuskerrointa 2,5, jossa otetaan huomioon lämpövoimalla tuotetun sähkön arvioitu 
nykyinen keskimääräinen tehokkuus EU:ssa. Jäsenvaltioiden on sovellettava erilaista 
muuntokerrointa, jos laitokset ovat tehokkaampia ja mukauttavat kerrointa säännöllisesti.

Or. en
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Tarkistus 1612
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
LIITE IV – alaviite 3

Komission teksti

[3] Sovelletaan, jos energiansäästöt lasketaan suhteessa primäärienergian kulutukseen 
käyttäen energian loppukulutukseen perustuvaa alhaalta ylös -lähestymistapaa. 
Kilowattit u n t e i n a  mitatun sähkönsäästön osalta jäsenvaltiot voivat soveltaa 
oletuskerrointa 2,5. Jäsenvaltiot voivat soveltaa erilaista muuntokerrointa, jos ne pystyvät 
perustelemaan sen. 

Tarkistus

[3] Sovelletaan, jos energiansäästöt lasketaan suhteessa primäärienergian kulutukseen 
käyttäen energian loppukulutukseen perustuvaa alhaalta ylös -lähestymistapaa. 
Kilowattitunteina mitatun sähkönsäästön osalta jäsenvaltiot voivat soveltaa 
oletuskerrointa 2,5, jossa otetaan huomioon lämpövoimalla tuotetun sähkön arvioitu 
nykyinen keskimääräinen tehokkuus EU:ssa. Jäsenvaltiot voivat soveltaa erilaista
muuntokerrointa, jos ne pystyvät perustelemaan sen. Jäsenvaltioiden on sovellettava erilaista 
muuntokerrointa, jos laitokset ovat tehokkaampia. Kertoimia olisi mukautettava 
säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 1613
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
LIITE IV – alaviite 3

Komission teksti

[3] Sovelletaan, jos energiansäästöt lasketaan suhteessa primäärienergian kulutukseen 
käyttäen energian loppukulutukseen perustuvaa alhaalta ylös -lähestymistapaa. 
Kilowattit u n t e i n a  mitatun sähkönsäästön osalta jäsenvaltiot voivat soveltaa 
oletuskerrointa 2,5. Jäsenvaltiot voivat soveltaa erilaista muuntokerrointa, jos ne pystyvät 
perustelemaan sen. 



AM\884003FI.doc 85/103 PE475.997

FI

Tarkistus

[3] Sovelletaan, jos energiansäästöt lasketaan suhteessa primäärienergian kulutukseen 
käyttäen energian loppukulutukseen perustuvaa alhaalta ylös -lähestymistapaa. 
Kilowattitunteina mitatun sähkönsäästön osalta jäsenvaltiot voivat soveltaa 
oletuskerrointa 2,5. Jäsenvaltiot voivat soveltaa erilaista muuntokerrointa, jos ne pystyvät 
perustelemaan sen tai yksi tällainen muuntokerroin on jo vahvistettu kansallisessa 
lainsäädännössä.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä ei pitäisi puuttua määritelmiin, jotka on jo vahvistettu ja joita noudatetaan 
sähkön muuntamisessa primäärienergiamuotoon.

Tarkistus 1614
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
Liite V

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1615
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 1

Komission teksti Tarkistus

1. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet

Poistetaan.

Seuraavia toimenpiteitä pidetään 
toimenpiteinä, joilla pyritään lyhyen 
aikavälin säästöihin:
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a) energiatehokkaiden 
pienloistelamppujen jakelu tai 
asentaminen;
b) energiatehokkaiden suihkupäiden 
jakelu tai asentaminen;
c) energiakatselmukset;
d) tiedotuskampanjat.

Or. en

Perustelu

Suurin osa ehdotetuista lyhyen aikavälin säästöistä kuuluu joko ekologisen suunnittelun 
piiriin tai ei tuottaisi säästöjä yksinään (esim. tiedotuskampanjat), koska useimmiten säästöjä 
saadaan tuotekampanjoista (esim. kodinkoneet) lukuun ottamatta joitakin aloitteita (esim. 
sisälämpötilan laskeminen ja valmiustilasta aiheutuvan hukan vähentäminen), joita on usein 
vaikea ja kallista arvioida.

Tarkistus 1616
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on noudatettava 
seuraavia johtavia periaatteita 
määrittäessään sellaista energiansäästöä, 
joka ei olisi toteutunut myös itsestään.

Or. en

Tarkistus 1617
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 1 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

1. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät
toimenpiteet

1. Toimenpiteet, joilla ei edistetä 
energiansäästötavoitteen saavuttamista



AM\884003FI.doc 87/103 PE475.997

FI

Or. en

Tarkistus 1618
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 1 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seuraavia toimenpiteitä pidetään 
toimenpiteinä, joilla pyritään lyhyen 
aikavälin säästöihin:

Energiansäästötavoite ei koske seuraavia 
toimenpiteitä:

Or. en

Tarkistus 1619
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 1 – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) energiatehokkaiden 
pienloistelamppujen jakelu tai 
asentaminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1620
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 1 – kohta d

Komission teksti Tarkistus

d) tiedotuskampanjat. Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1621
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) sellaisten kodinkoneiden jakelu tai 
asentaminen, jotka kuuluvat 
parhaimpaan energialuokkaan ja joiden 
markkinaosuus on vähintään 
15 prosenttia mutta alle 30 prosenttia.

Or. de

Perustelu

Kodinkoneita, joiden markkinaosuus on 15–30 prosenttia, voidaan pitää "lyhyen aikavälin 
energiansäästönä".

Tarkistus 1622
Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) älykkäiden mittareiden jakelu tai 
asennus;

Or. it

Tarkistus 1623
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 2
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Komission teksti Tarkistus

2. Energiansäästöjen laskeminen 2. Energiansäästömenetelmät
Kansallisten 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 
energiasäästöjen laskennassa on otettava 
huomioon toimenpiteiden vaikutusaika. 
Jos vaikutusajoille ei ole vahvistettu 
kansallisia arvoja, sovelletaan 4 kohdassa 
esitettyjä oletusarvoja. 
Velvoitetut osapuolet voivat käyttää yhtä 
tai useampaa seuraavista menetelmistä 
energiansäästöjen laskemiseksi 6 artiklan 2 
kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten: 

Velvoitetut osapuolet voivat käyttää yhtä 
tai useampaa seuraavista menetelmistä 
energiansäästöjen laskemiseksi 6 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten:

a) tekniset arviot; a) Oletetut säästöt viitaten aiempien 
riippumattomasti seurattujen, vastaavissa 
laitoksissa toteutettujen 
energiansäästötoimenpiteiden tuloksiin. 
Oletettuja säästöjä määritettäessä 
noudatetaan 3 kohdassa vahvistettuja 
periaatteita. Yleinen toimintatapa on 
ennakkotarkastelu.

b) mittaukset; b) Mitatut säästöt, joissa toimenpiteen tai 
toimenpidepaketin käyttöönotosta 
saatavat säästöt määritetään tallentamalla 
energiankulutuksen todellinen vähennys 
ottaen asianmukaisesti huomioon sellaiset 
tekijät kuten asuminen, tuotantotasot ja 
sääolot, jotka voivat vaikuttaa 
kulutukseen. Yleinen toimintatapa on 
jälkitarkastelu.

c) jäsenvaltioiden selkein ja kestävin 
perustein hyväksymät vakioarvot ja -
vaikutusajat. Tällaiset arvot on 
ilmoitettava komissiolle. Komissio voi 
pyytää, että arvoja muutetaan, jos ne 
voivat vääristää kilpailua tai jos ne eivät 
ole yhtä vaativia kuin 3 ja 4 kohdassa 
esitetyt oletusarvot ja vaikutusajat; 

c) Mitoitetut säästöt, joissa säästöjä voi 
olla asianmukaista arvioida teknisesti 
silloin, kun on vaikeaa tai suhteellisesti 
liian kallista vahvistaa tiettyä laitosta 
koskevia luotettavia mitattuja tietoja, 
esimerkiksi sellaisen kompressorin tai 
sähkömoottorin vaihtamisesta, jolla on eri 
kilowattituntiluokka kuin sillä, jonka 
säästöt on mitattu riippumattomasti.

d) 3 ja 4 kohdassa esitetyt oletusarvot ja 
vaikutusajat, jos kansallisia vakioarvoja 
ja -vaikutusaikoja ei ole vahvistettu. 

d) Havaitut säästöt, joissa määritetään 
kuluttajien reaktiot neuvoihin, 
tiedotuskampanjoihin tai älykkäisiin 
mittausjärjestelmiin. Tätä toimintatapaa 
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voidaan hyödyntää ainoastaan säästöissä, 
jotka aiheutuvat kuluttajakäyttäytymisen 
muutoksista. Sitä ei voida käyttää 
säästöissä, jotka aiheutuvat fyysisten 
toimenpiteiden käyttöönotosta. Laitosten 
säästöt on saavutettava joko oletetusta 
säästövalikoimasta tai teknisten 
menetelmien avulla. Oletettuja säästöjä 
valittaessa ei voi käyttää teknisiä 
menetelmiä.

Or. en

Tarkistus 1624
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 2 – alakohta 2 – kohta a

Komission teksti Tarkistus

a) tekniset arviot; a) Mitoitetut säästöt, joissa säästöjä voi 
olla asianmukaista arvioida teknisesti 
silloin, kun on vaikeaa tai suhteellisesti 
liian kallista vahvistaa tiettyä laitosta 
koskevia luotettavia mitattuja tietoja, 
esimerkiksi sellaisen kompressorin tai 
sähkömoottorin vaihtamisesta, jolla on eri 
kilowattituntiluokka kuin sillä, jonka 
säästöt on mitattu riippumattomasti.

Or. en

Tarkistus 1625
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 2 – alakohta 2 – kohta a a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Oletetut säästöt viitaten aiempien 
riippumattomasti seurattujen, vastaavissa 
laitoksissa toteutettujen 
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energiansäästötoimenpiteiden tuloksiin.
Yleinen toimintatapa on 
ennakkotarkastelu.

Or. en

Tarkistus 1626
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 2 – alakohta 2 – kohta b

Komission teksti Tarkistus

b) mittaukset; b) Mitatut säästöt, joissa toimenpiteen tai 
toimenpidepaketin käyttöönotosta 
saatavat säästöt määritetään tallentamalla 
energiankulutuksen todellinen vähennys 
ottaen asianmukaisesti huomioon sellaiset 
tekijät kuten asuminen, tuotantotasot ja 
sääolot, jotka voivat vaikuttaa 
kulutukseen. Yleinen toimintatapa on 
jälkitarkastelu.

Or. en

Tarkistus 1627
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 2 – alakohta 2 – kohta b

Komission teksti Tarkistus

b) mittaukset; b) reaaliaikainen seuranta, valvonta ja
mittaukset;

Or. en

Tarkistus 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 2 – alakohta 2 – kohta b

Komission teksti Tarkistus

b) mittaukset; b) mittaukset, mittauslaitteet;

Or. en

Tarkistus 1629
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 2 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Energiansäästöjen laskemisessa 
sovellettavat periaatteet
Määritettäessä 
energiansäästötoimenpiteen avulla 
saavutettavia energiansäästöjä 
sovelletaan seuraavia periaatteita:
a) Säästöiksi voidaan laskea ainoastaan 
säästöt, jotka saavutetaan markkinoille 
asetetusta keskivertotuotteesta 
odotettavissa olevien säästöjen lisäksi. 
Energian lisäsäästöjä määritettäessä on 
otettava asianmukaisesti huomioon
seuraavat seikat:
i. nykyisen rakennuskannan verhoilujen 
(seinät, katot, lattiat, ikkunat ja ovet) 
tämänhetkinen energiatehokkuus ja 
energiamerkinnät;
ii. voimassa olevat säännökset uusien 
rakennusten tai ajoneuvojen 
energiatehokkuutta tai tiettyjen tuotteiden 
poistamista koskevista 
vähimmäisvaatimuksista; esimerkiksi 
tiettyjen hehkulamppujen kieltäminen 
merkitsee, että energiansäästölamput ovat 
vallitseva normi;
iii. energiaan liittyvien tuotteiden EU:n 
energiatehokkuutta koskevat 
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vähimmäisvaatimukset EU:n ekologista 
suunnittelua koskevassa direktiivissä 
määritetyllä tavalla;
iv. energiaa kuluttavien tuotteiden 
tämänhetkiset markkinaosuudet ja 
-trendit jäsenvaltiossa, jossa EU:n 
energiamerkintäperusteet on määritetty;
b) velvoitettujen osapuolten toiminnan on 
oltava todistettavasti välttämätöntä 
väitettyjen säästöjen saavuttamisen 
kannalta;
c) on otettava asianmukaisesti huomioon 
toimenpiteiden käyttöönotosta saatava 
lisääntynyt mukavuus tai vastavaikutus, 
esimerkiksi eristystoimenpiteillä 
saavutettava parempi viihtyvyys;
d) useampi kuin yksi velvoitettu osapuoli 
voi ilmoittaa loppukäytössä saavutettavat 
säästöt vain silloin, kun niistä on 
todisteet;
e) muiden paikallisten, alueellisten, 
kansallisten tai kansainvälisten 
toimintalinjojen tuloksena saavutettavia 
säästöjä, esimerkiksi voimassa olevia 
rakennusmääräyksiä, ei voi ottaa 
huomioon;
f) alueellisten ilmastoerojen huomioon 
ottamiseksi jäsenvaltiot voivat halutessaan 
mukauttaa säästöjä vakioarvoon tai 
myöntää muunlaisia energiansäästöjä 
alueellisten lämpötilavaihtelujen mukaan; 
mukautus on perusteltava ja komission on 
hyväksyttävä se viimeistään kolmen 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta;
g) jos toimenpiteet aiheuttavat muutoksia 
useamman kuin yhden polttoainetyypin 
kulutukseen, on otettava asianmukaisesti 
huomioon kyseisten polttoaineiden 
liitteessä IV määritetty 
primäärienergiasisältö;
h) energiansäästöjen laskennassa on 
otettava huomioon toimenpiteiden 
vaikutusaika;
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i) jos toimenpiteet aiheuttavat laitteiden, 
tuotteiden tai rakennusten osien nopean 
korvaamisen, on otettava asianmukaisesti 
huomioon energiansäästöjen kesto 
alkuperäisten osien energiankulutukseen 
verrattuna alkuperäisen osan jäljellä 
olevaan vaikutusaikaan;
j) velvoitettujen osapuolten toimenpiteet, 
joko erilliset tai yhteiset toimenpiteet, 
jotka tähtäävät tuotteiden, laitteiden tai 
markkinoiden pysyvään muuntamiseen 
energiatehokkaammiksi, ovat sallittuja;
k) energiatehokkuustoimenpiteisiin 
ryhtymistä edistäessään jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että ylläpidetään 
tuotteiden, palvelujen ja toimenpiteiden 
käyttöönoton laatustandardeja. Jos 
tällaisia standardeja ei ole olemassa, 
jäsenvaltioiden on laadittava ne yhdessä 
velvoitettujen osapuolten kanssa.
Energiansäästöjen laskentaa on 
tarkistettava vähintään kahden vuoden 
välein, jotta otetaan huomioon sääntelyn 
ja tekninen kehitys.

Or. en

Tarkistus 1630
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 2 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) Ilmoitusmenetelmä
Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
ehdotuksensa yksityiskohtaisiksi 
menetelmiksi pakollisten 
energiatehokkuussuunnitelmien 
toiminnasta. Tällaiseen ilmoitukseen on 
sisällytettävä seuraavat yksityiskohtaiset 
tiedot:



AM\884003FI.doc 95/103 PE475.997

FI

a) velvoitetut osapuolet;
b) kohdealat;
c) energiasäästötavoitteen taso;
d) velvoitejakson kesto;
e) tukikelpoiset toimenpideluokat;
f) laskentamenetelmä, mukaan lukien 
tapa, jolla täydentävyys ja olennaisuus 
määritetään;
g) toimenpiteiden vaikutusajat;
h) tapa, jolla jäsenvaltioiden ilmastolliset 
erot otetaan huomioon;
i) sellaisten polttoaineiden käsittely, 
joiden hiili- tai primäärienergiasisältö on 
poikkeava;
j) laatustandardit;
k) seuranta- ja varmennusmenettelyt;
l) tarkistusmenettelyt.
Komissio voi pyytää, että menetelmiä 
muutetaan, jos ne voivat vääristää 
kilpailua tai jos ne eivät ole yhtä tiukkoja 
kuin muiden jäsenvaltioiden 
järjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 1631
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 3

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1632
Vicky Ford
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Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 3 – kohta 3.1

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1633
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 3 kohta – 3.1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) KOTITALOUSKUIVAUSRUMMUT
1 päivästä joulukuuta 2013
Luokka A Oletettu säästö (kWh/vuosi) tbd
Luokka A+ Oletettu säästö (kWh/vuosi) 
tbd
Luokka A++ Oletettu säästö (kWh/vuosi) 
tbd
Luokka A+++ Oletettu säästö (kWh/vuosi) 
tbd

Or. de

Perustelu

Liitteessä V olevan 3 osan olisi oltava yhdenmukainen energiamerkintöjen täytäntöönpanon 
uusimman vaiheen kanssa ajankohtana, jolloin direktiivi hyväksytään. Delegoitu asetus 
kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnöistä annetaan pian, ja arvioitujen säästöjen 
olisi vastattava asetettua lopullista energiatehokkuusluokkaa.

Tarkistus 1634
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 3 – kohta 3.2 – alakohta 1
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Komission teksti Tarkistus

Yksikkökohtaiset säästöt, kun 
hehkulamput42 vaihdetaan 
pienloistelampuiksi 16 kWh/vuosi

Poistetaan.

__________________
42 GLS tai volframilankalamput.

Or. en

Tarkistus 1635
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – osa 4

Komission teksti Tarkistus

4. Oletetut vaikutusajat
Energiatehokkuutta parantava 
toimenpide, jossa vaihdetaan 
osia

Oletettu 
vaikutusaika 
vuosina

Kondenssikattila 20
Suorapolttokattila 20
Öljy- ja kaasupolttimet 10
Säätölaitteet 15-20
Säätöjärjestelmä – keskitetty 15-25
Säätöjärjestelmä –
huonekohtainen

15-25

Lämmityksen säätö: 
automaattiset säätöventtiilit

10

Mittarit 10

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1636
Claude Turmes
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Ehdotus direktiiviksi
LIITE V a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE V a
Energiakatselmuksiin ja 

energianhallintajärjestelmiin 
sisällytettävät vähimmäisvaatimukset

Edellä 7 artiklassa tarkoitettuun 
energiakatselmukseen ja 
energianhallintajärjestelmään on 
sisällytettävä ja niiden on täytettävä 
seuraavat vähimmäisvaatimukset:
1. Energianhallintajärjestelmiin, joihin 
sisältyvät myös energiakatselmukset, on 
sisällytettävä selkeä yrityksille ja 
laitoksille suunnattu energiapolitiikka 
sekä toimintasuunnitelmat, jotka 
sisältävät investoinnit, talousarviot ja 
toimenpiteet, ja selkeät vastuualueet, 
energiankulutusta koskeva 
vastuuvelvollisuus ja parempi 
energiatehokkuus, joka ulotetaan aina 
huipputason johtajiin saakka.
2. Energiakatselmuksissa ja 
energianhallintajärjestelmissä on 
määritettävä selkeät tavoitteet, joiden 
tarkoituksena on yritysten ja 
kotitalouksien energiatehokkuuden 
parantaminen ja ylläpitäminen 
taloudellisesti parhaalla mahdollisella 
tasolla ottaen huomioon ympäristön 
kuormitus ja tekninen toteutettavuus. 
Pienten ja keskisuurten yritysten ja 
kotitalouksien energiakatselmukset ovat 
yleensä yksinkertaisempia ja niitä ei 
tarvitse suorittaa niin usein kuin 
suuremmissa yrityksissä ja suuremmissa 
rakennuksissa[1]. Tässä liitteessä 
vahvistettuja yleisiä laatuehtoja 
sovelletaan kuitenkin pk-yritysten ja 
kotitalouksien energiakatselmuksiin.
3. Näiden energiakatselmusten ja 
energiahallintajärjestelmien on 
perustuttava ajantasaisiin mitattavissa 



AM\884003FI.doc 99/103 PE475.997

FI

oleviin operatiivisiin tietoihin 
energiankulutuksesta ja 
kuormitusjakaumista (sähkön osalta), 
jotka voidaan tallentaa myöhempää 
analyysia ja tehokkuuden seurantaa 
varten. Katselmusten toteuttamisen on 
perustuttava tuleviin ja lähteviin 
energiavirtoihin yli asianomaisten 
yritysten, laitosten ja rakennusten yleisten 
järjestelmärajojen. Niihin on näin ollen 
sisällytettävä kohteiden energian 
kokonaiskulutus, erilliset prosessi-, 
palvelu- ja järjestelmäkulutukset 
energialuokittain (höyry, polttoaine, 
sähkö) sekä aiemmat, nykyiset ja 
ennustetut energia- ja 
käyttökustannukset. Tiedot on 
mukautettava ulkoisiin vaikutuksiin, 
kuten sääoloihin ja teollisuuden 
volyymiin.
4. Suurempien yritysten ja suurempien 
rakennusten energiakatselmuksiin on 
sisällytettävä sekä yrityksiin ja 
rakennuksiin ja yrityksistä ja 
rakennuksista suuntautuvien 
kokonaisenergiavirtojen 
makrokatselmukset että 
järjestelmärajojen sisäpuolella olevien 
erillisten teknisten järjestelmien, 
prosessien ja laitteiden 
mikrokatselmukset, jotka on toteutettava 
kattavasti ja järjestelmällisesti 
riippumattomalla, avoimella ja 
objektiivisella tavalla ensiksi mainitun 
osalta kolmen ja viimeksi mainitun osalta 
kahden vuoden välein sisältäen vuotuisen 
raportoinnin yrityksissä. Paikan päälle 
suoritettavat vierailut ovat olennainen osa 
näitä katselmuksia.
5. Energiakatselmusten on myös oltava 
edustavia luotettavien ja olennaisten 
tietojen keräämiseksi. Tietojen on oltava 
myös suhteellisia ja ne on voitava toistaa, 
jäljittää ja todentaa.
6. Näiden energiakatselmusten ja 
energianhallintajärjestelmien on 
perustuttava aina kun mahdollista koko 
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elinkaaren kustannusanalyysiin pelkkien 
kuoletusaikojen asemesta, jotta otetaan 
huomioon muun muassa pitkän aikavälin 
säästöt, pitkän aikavälin investointien 
jäännösarvot ja alennusprosentit.
7. Kaikkien energiatarkastajien ja 
energianhallintajärjestelmien 
pääkäyttäjien (sisäisten ja ulkoisten) on 
oltava sertifioituja ja/tai jäsenvaltion tai 
aluehallinnon hyväksymän ja/tai 
tunnustaman virallisen elimen 
akkreditoimia.
8. Sisäisten energiatarkastajien ja 
sisäisten energianhallintajärjestelmän 
pääkäyttäjien on toimittava ratkaisevassa 
asemassa turvattaessa ja ylläpidettäessä 
sisäistä toimivaltaa, perehtyneisyyttä, 
viestintää ja sitoutuneisuutta 
velvoitetuissa ja kohteena olevissa 
yrityksissä ja rakennuksissa.
9. Valittaessa ja mitoitettaessa uutta ja 
korvattavaa energiaa käyttävää laitteistoa, 
prosesseja ja muita 
energiansäästötoimenpiteitä on 
toteutettava taloudellinen, toimintatapoja 
koskeva ja tekninen analyysi sekä 
laadittava ehdotuksia ja suunnitelmia 
toimenpiteiden täytäntöönpanosta 
aiheutuvien vaikutusten seurantaa ja 
todentamista varten. On myös 
raportoitava muista kuin energiaa 
koskevista mahdollisista parannuksista 
kuten tuottavuuden paranemisesta ja 
pienemmistä ylläpitokustannuksista sekä 
yhdistettyjen toimenpiteiden teknisestä 
vuorovaikutuksesta ja synergiasta.
10. Energiakatselmusten on oltava 
"laadukkaita investointitason 
katselmuksia" siinä mielessä, että 
ehdotettujen toimenpiteiden taloudelliset 
laskelmat on eriteltävä ja perusteltava 
riittävällä tavalla, jotta mahdolliset 
investoijat (sisäiset ja ulkoiset) sekä 
veroviranomaiset ja rahoitusalan 
viranomaiset saavat selkeää tietoa 
ehdotettujen toimenpiteiden ja 
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toimenpidepakettien mahdollisista 
säästöistä, kassavirroista ja 
nettonykyarvoista sekä tähän liittyvistä 
teknisistä ja rahoituksellisista riskeistä.
11. Energiakatselmusten ja 
energianhallintajärjestelmien ja niissä 
annettavien suositusten on perustuttava 
yritysten, rakennusten, laitosten, 
järjestelmien ja prosessien tilan 
arviointiin, jossa niitä on verrattava 
sovellettavaan vertailuanalyysiin ja 
parhaiden käytäntöjen järjestelmiin sekä 
jatkuvasti päivitettäviin parhaiden 
saatavilla olevien tekniikoiden (Best 
Available Techniques, BAT) luetteloihin 
(esimerkiksi BAT 
IPCC-vertailuasiakirjoissa[2]) kyseisellä 
alalla ja erityisalalla.
12. Nykyisin käytössä olevat tai ehdotetut 
energiatehokkuutta parantavat 
toimenpiteet eivät saa millään tavoin 
vaarantaa voimassa olevia terveys- ja 
turvallisuusmääräyksiä, kuten sisäilmaa 
ja paloturvallisuutta koskevia määräyksiä 
täytäntöönpanon, toiminnan ja asumisen 
aikana, tai muita lainsäädännöllisiä 
rajoituksia.
13. EN ISO 50001 -standardin 
(energianhallintajärjestelmät) käyttö 
voidaan tunnustaa keinoksi täyttää tämän 
direktiivin 7 artiklassa vahvistetut 
vaatimukset edellyttäen, että standardin 
soveltaminen yrityksiin ja rakennuksiin 
täyttää myös tämän liitteen 1–12 kohdassa 
asetetut ehdot[3].
[1] Rakennusten energiatehokkuudesta 
19 päivänä toukokuuta 2010 annetussa 
direktiivissä 2010/31/EU rakennusten 
energiakatselmusten taajuus määräytyy 
vaadittavien energiatehokkuustodistusten 
perusteella, joihin energiakatselmukset 
sisältyvät olennaisena osana.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3] prEN ISO 16247-1 -standardin 
(energiakatselmukset) käyttö voidaan 
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myös tunnustaa keinoksi täyttää tämän 
direktiivin 7 artiklassa vahvistetut 
vaatimukset edellyttäen, että standardin 
soveltaminen yrityksiin ja rakennuksiin 
täyttää myös tämän liitteen 1–12 kohdassa 
asetetut ehdot ja standardi hyväksytään 
virallisesti.

Or. en

Tarkistus 1637
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite V b
6 artiklan mukaista energiansäästöjen 
mittaamista ja todentamista koskevat 

vähimmäisvaatimukset
1. Energiansäästömahdollisuudet 
lasketaan aloittain.
2. Säästövaikutukset lasketaan ehdotettua 
toimenpidettä kohden alhaalta ylöspäin 
suuntautuvalla toimintatavalla, jossa 
erotellaan nykyiset, uudet ja suunnitellut 
toimenpiteet.
3. Kaikkien toimenpiteiden 
kokonaissäästövaikutusten on oltava 
vastaavuussuhteessa kansalliseen 
tavoitteeseen sovelletun alakohtaisen 
rakenteen mukaisesti.
4. Vuotuisia säästöjä seurataan 
tilastotietojen ja tavoitteeseen vertailun 
perusteella.
5. Jos seurannassa ilmenee poikkeamaa 
kehityspolulta kohti tavoitteen 
saavuttamista, toimenpiteitä on seurattava 
erikseen ja mukautettava tarvittaessa.

Or. en
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