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Tarkistus 1638
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun asennetaan käyttäjäkohtainen mittari, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että siinä 
on liitäntä, joka tarjoaa loppukäyttäjälle 
suojatun tietojenvaihdon siten, että mittari 
voi siirtää henkilökohtaiset mittaustiedot 
loppukäyttäjälle tai tämän nimeämälle 
kolmannelle osapuolelle.

Kun asennetaan käyttäjäkohtainen mittari, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siihen sovelletaan näitä mittareita 
koskevia eurooppalaisia standardeja ja 
siinä on asianmukaiset toiminnot.

Or. en

Tarkistus 1639
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun asennetaan käyttäjäkohtainen mittari, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että siinä 
on liitäntä, joka tarjoaa loppukäyttäjälle 
suojatun tietojenvaihdon siten, että mittari 
voi siirtää henkilökohtaiset mittaustiedot
loppukäyttäjälle tai tämän nimeämälle 
kolmannelle osapuolelle.

Kun asennetaan käyttäjäkohtainen älykäs
mittari, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että se mittaa tarkasti ja siirtää suojatusti 
kulutustiedot loppukäyttäjälle tai tämän 
nimeämälle kolmannelle osapuolelle.
Tietoja on käsiteltävä suojatusti ja 
kuluttajien yksityisyys on suojattava EU:n 
asiaan liittyvän tietosuojaa ja 
yksityisyyden suojaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1640
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kun asennetaan käyttäjäkohtainen mittari, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että siinä 
on liitäntä, joka tarjoaa loppukäyttäjälle 
suojatun tietojenvaihdon siten, että mittari 
voi siirtää henkilökohtaiset mittaustiedot 
loppukäyttäjälle tai tämän nimeämälle 
kolmannelle osapuolelle.

Kun asennetaan käyttäjäkohtainen mittari, 
jäsenvaltiot voivat myönteisen kustannus-
hyötyanalyysin jälkeen varmistaa, että 
siinä on liitäntä, joka tarjoaa 
loppukäyttäjälle suojatun tietojenvaihdon 
siten, että mittari voi siirtää 
henkilökohtaiset mittaustiedot 
loppukäyttäjälle tai tämän nimeämälle 
kolmannelle osapuolelle henkilötietojen 
suojaa koskevan lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 1641
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun asennetaan käyttäjäkohtainen mittari, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että siinä 
on liitäntä, joka tarjoaa loppukäyttäjälle 
suojatun tietojenvaihdon siten, että mittari 
voi siirtää henkilökohtaiset mittaustiedot 
loppukäyttäjälle tai tämän nimeämälle 
kolmannelle osapuolelle.

Kun asennetaan käyttäjäkohtainen älykäs
mittari, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että siinä on liitäntä, joka tarjoaa 
loppukäyttäjälle suojatun tietojenvaihdon 
siten, että mittari voi siirtää 
henkilökohtaiset mittaustiedot 
loppukäyttäjälle tai tämän nimeämälle 
kolmannelle osapuolelle.

Or. en

Tarkistus 1642
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kun asennetaan käyttäjäkohtainen mittari, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että siinä 
on liitäntä, joka tarjoaa loppukäyttäjälle 
suojatun tietojenvaihdon siten, että mittari 
voi siirtää henkilökohtaiset mittaustiedot 
loppukäyttäjälle tai tämän nimeämälle 
kolmannelle osapuolelle.

Kun asennetaan käyttäjäkohtainen mittari, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että siinä 
on liitäntä, esimerkiksi personoitu 
internet-sivusto, joka tarjoaa 
loppukäyttäjälle suojatun tietojenvaihdon 
siten, että mittari voi siirtää 
henkilökohtaiset mittaustiedot 
loppukäyttäjälle tai tämän nimeämälle 
kolmannelle osapuolelle.

Or. en

Perustelu

Direktiivi ei saisi olla ristiriidassa kotinäyttöihin sovellettavan jäsenvaltioiden politiikan 
kanssa, sillä se voi olla teknisesti mutkikasta ja kallista (verrattuna joissakin tapauksissa 
tietojen julkaisemiseen verkkosivuston ja älypuhelinten välityksellä).

Tarkistus 1643
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitännän on tarjottava henkilökohtaisia 
tietoja, joiden perusteella loppukäyttäjät 
voivat paremmin säädellä 
energiankulutustaan ja käyttää tietoja 
säästömahdollisuuksien analysointiin. 
Tietoihin on sisällyttävä vähintään 
nykyinen kulutusaste (esim. kWh, kJ, m3) 
ja siihen liittyvät kustannukset, ja ne on 
annettava muodossa, joka kannustaa 
kuluttajia parantamaan 
energiatehokkuutta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1644
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitännän on tarjottava henkilökohtaisia
tietoja, joiden perusteella loppukäyttäjät
voivat paremmin säädellä 
energiankulutustaan ja käyttää tietoja 
säästömahdollisuuksien analysointiin. 
Tietoihin on sisällyttävä vähintään 
nykyinen kulutusaste (esim. kWh, kJ, m3) 
ja siihen liittyvät kustannukset, ja ne on 
annettava muodossa, joka kannustaa 
kuluttajia parantamaan 
energiatehokkuutta.

Mittarin liitännän on tuettava sellaisen 
kotinäytön liittämistä, joka tarjoaa tietoja, 
joiden perusteella loppukäyttäjät voivat 
paremmin säädellä ja vähentää
energiankulutustaan. Näitä tietoja 
loppukäyttäjän nimeämä kolmas osapuoli 
voi sitten käyttää säästömahdollisuuksien 
analysointiin sekä neuvontaan turvaten 
loppukäyttäjän yksityisyyden suojan. 
Tietoihin on sisällyttävä vähintään 
nykyinen kulutusaste (esim. kWh, kJ, m3) 
ja siihen liittyvät kustannukset.

Or. en

Tarkistus 1645
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitännän on tarjottava henkilökohtaisia 
tietoja, joiden perusteella loppukäyttäjät 
voivat paremmin säädellä 
energiankulutustaan ja käyttää tietoja 
säästömahdollisuuksien analysointiin. 
Tietoihin on sisällyttävä vähintään
nykyinen kulutusaste (esim. kWh, kJ, m3) 
ja siihen liittyvät kustannukset, ja ne on 
annettava muodossa, joka kannustaa 
kuluttajia parantamaan energiatehokkuutta.

Liitännän on tarjottava joko älykkään 
mittarin näytön tai internetin välityksellä
henkilökohtaisia tietoja, joiden perusteella 
loppukäyttäjät voivat paremmin säädellä 
tosiasiallista energiankulutustaan ja 
käyttää tietoja säästömahdollisuuksien 
analysointiin. Tietoihin on sisällyttävä 
vähintään nykyinen kulutusaste (esim. 
kWh, kJ, m3) ja siihen liittyvät 
kustannukset, ja ne on annettava muodossa, 
joka kannustaa kuluttajia parantamaan 
energiatehokkuutta.

Or. en
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Tarkistus 1646
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitännän on tarjottava henkilökohtaisia 
tietoja, joiden perusteella loppukäyttäjät 
voivat paremmin säädellä 
energiankulutustaan ja käyttää tietoja 
säästömahdollisuuksien analysointiin. 
Tietoihin on sisällyttävä vähintään 
nykyinen kulutusaste (esim. kWh, kJ, m3) 
ja siihen liittyvät kustannukset, ja ne on 
annettava muodossa, joka kannustaa 
kuluttajia parantamaan 
energiatehokkuutta.

Liitännän on tarjottava henkilökohtaisia 
tietoja, joiden perusteella loppukäyttäjät 
voivat paremmin säädellä 
energiankulutustaan ja käyttää tietoja 
säästömahdollisuuksien analysointiin. 
Tietoihin on sisällyttävä vähintään 
nykyinen kulutusaste (esim. kWh, kJ, m3) 
ja siihen liittyvät kustannukset, jos ne ovat 
tiedossa, ja ne on annettava muodossa, 
joka kannustaa asiakkaita parantamaan 
energiatehokkuutta.

Or. de

Tarkistus 1647
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitännän on tarjottava henkilökohtaisia 
tietoja, joiden perusteella loppukäyttäjät 
voivat paremmin säädellä 
energiankulutustaan ja käyttää tietoja 
säästömahdollisuuksien analysointiin. 
Tietoihin on sisällyttävä vähintään 
nykyinen kulutusaste (esim. kWh, kJ, m3) 
ja siihen liittyvät kustannukset, ja ne on 
annettava muodossa, joka kannustaa 
kuluttajia parantamaan energiatehokkuutta.

Liitännän on tarjottava henkilökohtaisia 
tietoja, joiden perusteella loppukäyttäjät 
voivat paremmin säädellä 
energiankulutustaan ja käyttää tietoja 
säästömahdollisuuksien analysointiin, sekä 
mahdollistettava joustavien aikatariffien 
soveltaminen kysynnänohjausta varten. 
Tietoihin on sisällyttävä vähintään 
nykyinen kulutusaste (esim. kWh, kJ, m3) 
ja siihen liittyvät kustannukset, ja ne on 
annettava muodossa, joka kannustaa 
kuluttajia parantamaan energiatehokkuutta.

Or. en
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Tarkistus 1648
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Älykkäiden mittarien infrastruktuurin on 
tuettava kaksisuuntaisia 
tietoliikenneliitäntöjä, jotka 
mahdollistavat energiatehokkuuteen ja 
kysynnänhallintaan liittyvien palvelujen 
tarjoamisen, muun muassa kodin 
automaatio-ohjelmat ja 
kysynnänohjausohjelmat, joiden avulla 
loppukäyttäjä voi reagoida 
hintasignaaleihin ja mukauttaa 
energiankulutusta. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että nämä liitännät ovat 
yhteentoimivia.

Or. en

Perustelu

Älykkäiden mittarien asentaminen tarjoaa hyvän tilaisuuden mahdollistaa samalla kehittyneet 
energiapalvelut, joiden avulla energiankulutusta ja -tuotantoa koskevat tiedot voidaan asettaa 
kolmansien osapuolten saataville energiatehokkuuteen ja kysynnänhallintaan liittyvien 
palvelujen mahdollistamiseksi. Tämä kattaa muun muassa kysynnänohjausjärjestelmät, jotka 
kannustavat kuluttajaa reagoimaan hintasignaaleihin ja muuttamaan 
energiankulutuskäyttäytymistään kohti tehokkaampia ja kestävämpiä kulutustottumuksia.

Tarkistus 1649
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
varmistettava, että liitännästä saadaan 
myös julkisia tietoja, joiden avulla 

Poistetaan.
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loppukäyttäjä voi seurata ja käyttää 
sovellettavia käyttöajankohdasta riippuvia 
tariffeja, joihin sisältyy reaaliaikainen 
hinnoittelu, kulutushuippujen hinnoittelu 
ja kulutushuippujen alennukset.

Or. en

Tarkistus 1650
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
varmistettava, että liitännästä saadaan 
myös julkisia tietoja, joiden avulla 
loppukäyttäjä voi seurata ja käyttää 
sovellettavia käyttöajankohdasta riippuvia 
tariffeja, joihin sisältyy reaaliaikainen 
hinnoittelu, kulutushuippujen hinnoittelu ja 
kulutushuippujen alennukset.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitännästä saadaan myös julkisia tietoja, 
joiden avulla loppukäyttäjä voi seurata ja 
käyttää sovellettavia käyttöajankohdasta 
riippuvia tariffeja, joihin sisältyy 
reaaliaikainen hinnoittelu, 
kulutushuippujen hinnoittelu ja 
kulutushuippujen alennukset.

Or. en

Perustelu

Tämä ei välttämättä ole kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävä.

Tarkistus 1651
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
varmistettava, että liitännästä saadaan 
myös julkisia tietoja, joiden avulla 
loppukäyttäjä voi seurata ja käyttää 
sovellettavia käyttöajankohdasta riippuvia 

Kansallinen sääntelyviranomainen voi 
varmistaa, että liitännästä saadaan myös 
julkisia tietoja, joiden avulla loppukäyttäjä 
voi seurata ja käyttää sovellettavia 
käyttöajankohdasta riippuvia tariffeja, 
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tariffeja, joihin sisältyy reaaliaikainen 
hinnoittelu, kulutushuippujen hinnoittelu ja 
kulutushuippujen alennukset.

joihin sisältyy reaaliaikainen hinnoittelu, 
kulutushuippujen hinnoittelu ja 
kulutushuippujen alennukset.

Or. ro

Tarkistus 1652
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
varmistettava, että liitännästä saadaan 
myös julkisia tietoja, joiden avulla 
loppukäyttäjä voi seurata ja käyttää 
sovellettavia käyttöajankohdasta riippuvia 
tariffeja, joihin sisältyy reaaliaikainen 
hinnoittelu, kulutushuippujen hinnoittelu ja 
kulutushuippujen alennukset.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
varmistettava, että liitännästä saadaan 
myös julkisia tietoja, joiden avulla 
loppukäyttäjä voi seurata ja käyttää sähkön 
tapauksessa sovellettavia 
käyttöajankohdasta riippuvia tariffeja, 
joihin sisältyy reaaliaikainen hinnoittelu, 
kulutushuippujen hinnoittelu ja 
kulutushuippujen alennukset.

Or. en

Perustelu

Direktiivi ei saisi olla ristiriidassa kotinäyttöihin sovellettavan jäsenvaltioiden politiikan 
kanssa, sillä se voi olla teknisesti mutkikasta ja kallista (verrattuna joissakin tapauksissa 
tietojen julkaisemiseen verkkosivuston ja älypuhelinten välityksellä).

Tarkistus 1653
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
tarve asettaa tarvittaessa saataville 
kuluttajien, joilla on toiminnanrajoitteita, 
saavutettavissa olevia kuluttajaliitäntöjä.
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Or. en

Tarkistus 1654
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Loppukäyttäjän on voitava seurata 
liitännän kautta siirrettyjen 
henkilökohtaisten tietojen avulla aiempia 
kulutustasojaan (paikallisessa valuutassa 
ja yksikössä kWh, kJ tai m3):

Poistetaan.

a) edellisten seitsemän päivän aikana, 
päivittäin;
b) edellisen täyden viikon aikana;
c) edellisen täyden kuukauden aikana;
d) edellisen vuoden samana täytenä 
kuukautena;
e) edellisen täyden vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 1655
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Loppukäyttäjän on voitava seurata 
liitännän kautta siirrettyjen 
henkilökohtaisten tietojen avulla aiempia 
kulutustasojaan (paikallisessa valuutassa 
ja yksikössä kWh, kJ tai m3):

Loppukäyttäjän on voitava seurata 
liitännän kautta siirrettyjen 
henkilökohtaisten tietojen avulla aiempia 
kulutustasojaan useana ajanjaksona:

Or. en
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Perustelu

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

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

Tarkistus 1656
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Loppukäyttäjän on voitava seurata 
liitännän kautta siirrettyjen 
henkilökohtaisten tietojen avulla aiempia 
kulutustasojaan (paikallisessa valuutassa ja 
yksikössä kWh, kJ tai m3):

Loppukäyttäjän on voitava seurata 
kaksisuuntaisen tietoliitännän kautta 
suojatusti siirrettyjen kulutustietojen
avulla aiempia kulutustasojaan 
(paikallisessa valuutassa ja yksikössä kWh, 
kJ tai m3):

Or. en

Tarkistus 1657
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Loppukäyttäjän on voitava seurata 
liitännän kautta siirrettyjen 
henkilökohtaisten tietojen avulla aiempia 
kulutustasojaan (paikallisessa valuutassa ja 
yksikössä kWh, kJ tai m3):

Loppukäyttäjän on voitava seurata 
liitännän, esimerkiksi personoidun 
internetsivuston, kautta siirrettyjen 
henkilökohtaisten tietojen avulla aiempia 
kulutustasojaan useana ajanjaksona
(paikallisessa valuutassa ja yksikössä kWh, 
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kJ tai m3), esimerkiksi:

Or. en

Perustelu

Direktiivi ei saisi olla ristiriidassa kotinäyttöihin sovellettavan jäsenvaltioiden politiikan 
kanssa, sillä se voi olla teknisesti mutkikasta ja kallista (verrattuna joissakin tapauksissa 
tietojen julkaisemiseen verkkosivuston ja älypuhelinten välityksellä).

Tarkistus 1658
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellisten seitsemän päivän aikana, 
päivittäin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi saatava määritellä omat tietovaatimuksensa omien taloudellisten 
perusteidensa mukaisesti.

Tarkistus 1659
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellisten seitsemän päivän aikana, 
päivittäin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
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Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

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

Tarkistus 1660
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellisen täyden viikon aikana; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi saatava määritellä omat tietovaatimuksensa omien taloudellisten 
perusteidensa mukaisesti.

Tarkistus 1661
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellisen täyden kuukauden aikana; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi saatava määritellä omat tietovaatimuksensa omien taloudellisten 
perusteidensa mukaisesti.
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Tarkistus 1662
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edellisen vuoden samana täytenä 
kuukautena;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi saatava määritellä omat tietovaatimuksensa omien taloudellisten 
perusteidensa mukaisesti.

Tarkistus 1663
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 4 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edellisen täyden vuoden aikana. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi saatava määritellä omat tietovaatimuksensa omien taloudellisten 
perusteidensa mukaisesti.

Tarkistus 1664
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aiemman kulutuksen ajanjaksojen on 
vastattava laskutusjaksoja, jotta 

Poistetaan.
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varmistetaan johdonmukaisuus 
kotitalouksien laskujen kanssa.

Or. de

Perustelu

Täydellinen johdonmukaisuus ei ole teknisesti mahdollista jo siitä syystä, että näitä tietoja 
käsitellään erilaisissa tietotekniikkajärjestelmissä. Näin pitäisi tietosuojaan ja -turvaan 
liittyvistä syistä olla jatkossakin. Lisäksi laskutusjakso voi muuttoajankohdan mukaan poiketa 
aiemman kulutuksen ajanjaksosta.

Tarkistus 1665
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aiemman kulutuksen ajanjaksojen on 
vastattava laskutusjaksoja, jotta 
varmistetaan johdonmukaisuus 
kotitalouksien laskujen kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1666
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aiemman kulutuksen ajanjaksojen on 
vastattava laskutusjaksoja, jotta 
varmistetaan johdonmukaisuus 
kotitalouksien laskujen kanssa.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Vaikka asiakkaat saattavatkin arvostaa älykkäiden mittareiden tarjoamaa mahdollisuutta 
saada parempi käsitys kulutuksestaan, tämän ei tarvitse vaikuttaa laskutukseen. Asiakkaat 
haluavat mieluummin maksaa tasaerissä ja maksaa vuosittain tasauslaskun. Kaasunkulutus 
vaihtelee suuresti kesän ja talven välillä. Kulutukseen perustuvat lyhyet laskutusjaksot 
(esimerkiksi kuukausi tai kaksi kuukautta) johtavat maksujen huomattavaan vaihteluun, mikä 
vaikuttaa heikossa asemassa oleviin asiakkaisiin erityisen kielteisesti.

Tarkistus 1667
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aiempaa kulutusta koskevia täydentäviä 
tietoja (mistä tahansa päivästä, viikosta, 
kuukaudesta tai vuodesta älykkään 
mittauksen aloittamisen jälkeen) ja muita 
hyödyllisiä tietoja, joiden avulla kuluttajat 
voivat itse tarkkailla kulutustaan 
yksityiskohtaisemmin (esim. 
käyttäjäkohtaisen kulutuksen graafinen 
kehitys, vertailutiedot, 
kulutus/säästöt/menot kumulatiivisesti 
kunkin sopimuksen alusta alkaen ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus käyttäjäkohtaisessa 
kulutuksessa ja siihen liittyvät vältetyt 
hiilidioksidipäästöt), on asetettava 
helposti saataville joko suoraan liitännän 
kautta tai internetin välityksellä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1668
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Aiempaa kulutusta koskevia täydentäviä 
tietoja (mistä tahansa päivästä, viikosta, 
kuukaudesta tai vuodesta älykkään 
mittauksen aloittamisen jälkeen) ja muita 
hyödyllisiä tietoja, joiden avulla kuluttajat 
voivat itse tarkkailla kulutustaan 
yksityiskohtaisemmin (esim. 
käyttäjäkohtaisen kulutuksen graafinen 
kehitys, vertailutiedot, 
kulutus/säästöt/menot kumulatiivisesti 
kunkin sopimuksen alusta alkaen ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus käyttäjäkohtaisessa 
kulutuksessa ja siihen liittyvät vältetyt 
hiilidioksidipäästöt), on asetettava helposti 
saataville joko suoraan liitännän kautta tai 
internetin välityksellä.

Aiempaa kulutusta koskevia täydentäviä 
tietoja (päivä-, viikko- tai 
kuukausikohtaisia tietoja enintään 
älykkään mittauksen aloittamista
edeltävien 13 kuukauden ajalta) on 
asetettava helposti saataville joko suoraan 
liitännän kautta tai internetin välityksellä.

Or. en

Tarkistus 1669
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aiempaa kulutusta koskevia täydentäviä 
tietoja (mistä tahansa päivästä, viikosta, 
kuukaudesta tai vuodesta älykkään 
mittauksen aloittamisen jälkeen) ja muita
hyödyllisiä tietoja, joiden avulla kuluttajat 
voivat itse tarkkailla kulutustaan 
yksityiskohtaisemmin (esim. 
käyttäjäkohtaisen kulutuksen graafinen 
kehitys, vertailutiedot, 
kulutus/säästöt/menot kumulatiivisesti 
kunkin sopimuksen alusta alkaen ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus käyttäjäkohtaisessa 
kulutuksessa ja siihen liittyvät vältetyt 
hiilidioksidipäästöt), on asetettava helposti 

Aiempaa kulutusta koskevia täydentäviä 
tietoja (mistä tahansa päivästä, viikosta, 
kuukaudesta tai vuodesta älykkään 
mittauksen aloittamisen jälkeen) ja muita 
hyödyllisiä tietoja, joiden avulla kuluttajat 
voivat itse tarkkailla kulutustaan 
yksityiskohtaisemmin (esim. 
käyttäjäkohtaisen kulutuksen graafinen 
kehitys, vertailutiedot, 
kulutus/säästöt/menot kumulatiivisesti 
kunkin sopimuksen alusta alkaen ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus käyttäjäkohtaisessa 
kulutuksessa ja siihen liittyvät vältetyt 
hiilidioksidipäästöt), on asetettava helposti 
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saataville joko suoraan liitännän kautta tai 
internetin välityksellä.

saataville suoraan kotinäytön välityksellä 
ja vähintään yhden muuntyyppisen 
suoran palauteväylän kautta.

Or. en

Tarkistus 1670
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aiempaa kulutusta koskevia täydentäviä 
tietoja (mistä tahansa päivästä, viikosta, 
kuukaudesta tai vuodesta älykkään 
mittauksen aloittamisen jälkeen) ja muita 
hyödyllisiä tietoja, joiden avulla kuluttajat 
voivat itse tarkkailla kulutustaan 
yksityiskohtaisemmin (esim. 
käyttäjäkohtaisen kulutuksen graafinen 
kehitys, vertailutiedot, 
kulutus/säästöt/menot kumulatiivisesti 
kunkin sopimuksen alusta alkaen ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus käyttäjäkohtaisessa 
kulutuksessa ja siihen liittyvät vältetyt 
hiilidioksidipäästöt), on asetettava helposti 
saataville joko suoraan liitännän kautta tai 
internetin välityksellä.

Aiempaa kulutusta koskevia täydentäviä 
tietoja (mistä tahansa päivästä, viikosta, 
kuukaudesta tai vuodesta älykkään 
mittauksen aloittamisen jälkeen) ja muita 
hyödyllisiä tietoja, joiden avulla kuluttajat 
voivat itse tarkkailla kulutustaan 
yksityiskohtaisemmin (esim. 
käyttäjäkohtaisen kulutuksen graafinen 
kehitys, vertailutiedot, 
kulutus/säästöt/menot kumulatiivisesti 
kunkin sopimuksen alusta alkaen ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus käyttäjäkohtaisessa 
kulutuksessa ja siihen liittyvät vältetyt 
hiilidioksidipäästöt), on asetettava helposti 
saataville joko suoraan liitännän kautta tai 
internetin välityksellä ottaen huomioon 
henkilötietojen suojaa koskevan 
lainsäädännön ja säännöt.

Or. ro

Tarkistus 1671
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Lämmityskustannusten jakolaitteissa on 
oltava selkeälukuinen näyttö, jonka avulla 
loppukäyttäjä voi seurata kulloistakin 
kulutusastetta ja aiempia kulutustasoja. 
Lämmityskustannusten jakolaitteessa 
näytettyjen aiemman kulutuksen 
ajanjaksojen on vastattava laskutusjaksoja.

Lämmityskustannusten jakolaitteissa on 
oltava selkeälukuinen näyttö, jonka avulla 
loppukäyttäjä voi seurata kulloistakin 
kulutusastetta ja aiempia kulutustasoja 
selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. 
Lämmityskustannusten jakolaitteessa 
näytettyjen aiemman kulutuksen 
ajanjaksojen on vastattava laskutusjaksoja.

Or. en

Tarkistus 1672
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 1 kohta – 1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämmityskustannusten jakolaitteissa on 
oltava selkeälukuinen näyttö, jonka avulla 
loppukäyttäjä voi seurata kulloistakin 
kulutusastetta ja aiempia kulutustasoja. 
Lämmityskustannusten jakolaitteessa 
näytettyjen aiemman kulutuksen 
ajanjaksojen on vastattava laskutusjaksoja.

Lämmityskustannusten jakolaitteissa on 
mahdollisuuksien mukaan oltava 
selkeälukuinen näyttö, jonka avulla 
loppukäyttäjä voi seurata kulloistakin 
kulutusastetta ja aiempia kulutustasoja. 
Lämmityskustannusten jakolaitteessa 
näytettyjen aiemman kulutuksen 
ajanjaksojen on vastattava laskutusjaksoja.

Or. en

Tarkistus 1673
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1 Tosiasialliseen kulutukseen perustuvan 
laskutuksen tiheys

2.1 Tosiasialliseen kulutukseen perustuvan 
laskutuksen ja tietojen toimittamisen
tiheys
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Or. de

Tarkistus 1674
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1 Tosiasialliseen kulutukseen 
perustuvan laskutuksen tiheys

2.1 Asiakkaille tarkoitettujen tietojen 
toimittamisen tiheys

Or. en

Tarkistus 1675
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1 Tosiasialliseen kulutukseen perustuvan 
laskutuksen tiheys

2.1 Tosiasialliseen kulutukseen ja 
tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvien 
asiakastietojen toimittamisen tiheys

Or. en

Perustelu

Älykkäät mittarit olisi otettava käyttöön, kun kaikki olosuhteet (oikeudelliset, tekniset ja 
taloudelliset) ovat myönteiset. Lyhytjaksoinen informatiivinen laskutus – erityisesti paperilla 
– lisää jyrkästi kustannuksia, ja sen kustannukset ovat loppujen lopuksi suuremmat kuin 
palvelulla mahdollisesti saavutettavat säästöt. Laskutusjärjestelmillä ei saavuteta säästöjä. 
Kuukausittaisesta paperilaskusta aiheutuu paljon kustannuksia, se on kallis kuluttajille, eikä 
se ole ympäristöystävällinen. Lisäksi lisäkustannukset tulevat kuluttajien maksettaviksi.

Tarkistus 1676
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

2.1 Tosiasialliseen kulutukseen 
perustuvan laskutuksen tiheys

2.1 Tosiasiallista kulutusta koskevien
tietojen toimittamisen tiheys

Or. en

Perustelu

Savings cannot be realised throughout billing systems. A monthly based paper bill will be 
extremely expensive) and not very environmentally friendly. These additionalcosts must be 
covered by the customer.In general there is a tendency to confuse more information with 
better information, especially related to energy billing. In many countries costumers are 
confronted with unreadable bills and too much information.Anyway, the important work on 
standardisation led by the Commission has to be taken into consideration.The Directives 
2009/72/EC and 2009/73/EC does not provide in its Annex 1 for monthly billing. These rules 
were set on an adequate basis, in particular since as evidenced by international studies (just 
2 – 3% potential savings in field trials) in case of a comprehensive roll-out the effect of smart 
metering and monthly information on energy consumption seems to be rather small as only 
already motivated customers react on the feedback and change their consumption pattern 
accordingly.

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

Tarkistus 1677
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1 Tosiasialliseen kulutukseen 
perustuvan laskutuksen tiheys

2.1 Tosiasiallista kulutusta koskevien
tietojen toimittamisen tiheys

Or. en

Perustelu

Heikommassa asemassa olevien kotitalouksien voi olla hyvin vaikea selviytyä 
kuukausittaisesta laskutuksesta, ja se lisäisi energiaepävarmuutta. Lisäksi tällainen 
toimenpide kuuluu jäsenvaltioiden sosiaali- ja talouspolitiikan piiriin. 8 artiklassa olisi 
noudatettava kaikilta osin direktiivejä 2009/72 ja 2009/73.
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Tarkistus 1678
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1 Tosiasialliseen kulutukseen perustuvan 
laskutuksen tiheys

2.1 Tosiasialliseen kulutukseen perustuvan 
laskutustietojen toimittamisen tiheys

Or. en

Tarkistus 1679
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen perustuva laskutus on 
suoritettava seuraavalla tiheydellä:

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen perustuva laskutus on 
suoritettava sellaisella tiheydellä, että 
asiakkaat voivat halutessaan säännellä 
omaa kulutustaan ja osallistua 
markkinoille, kuten sähkön osalta 
säädetään direktiivin 2009/72/EY 
liitteessä I olevan 1 kohdan i alakohdassa 
ja kaasun osalta direktiivissä 2009/73/EY.

Or. en

Tarkistus 1680
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, jos se on 
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kulutukseen perustuva laskutus on 
suoritettava seuraavalla tiheydellä:

teknisesti mahdollista, taloudellisesti 
järkevää ja mahdollisiin 
energiansäästöihin nähden 
oikeasuhteista, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kuluttajat voivat lukea 
mittarin säännöllisesti, jos heillä ei ole 
älykkäitä sähkö- tai kaasumittareita, sen 
varmistamiseksi, että laskutus perustuu
tosiasialliseen kulutukseen.

Or. en

Tarkistus 1681
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen perustuva laskutus on
suoritettava seuraavalla tiheydellä:

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen ja tosiasiallisiin 
kustannuksiin perustuvat tiedot on 
toimitettava seuraavalla tiheydellä:

Or. en

Tarkistus 1682
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen perustuva laskutus on 
suoritettava seuraavalla tiheydellä:

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tiedot 
tosiasiallisesta kulutuksesta on 
toimitettava seuraavalla tiheydellä:

Or. en
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Perustelu

Heikommassa asemassa olevien kotitalouksien voi olla hyvin vaikea selviytyä 
kuukausittaisesta laskutuksesta, ja se lisäisi energiaepävarmuutta. Lisäksi tällainen 
toimenpide kuuluu jäsenvaltioiden sosiaali- ja talouspolitiikan piiriin. 8 artiklassa olisi 
noudatettava kaikilta osin direktiivejä 2009/72 ja 2009/73.

Tarkistus 1683
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen perustuva laskutus on 
suoritettava seuraavalla tiheydellä:

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen perustuvat laskutustiedot on 
toimitettava seuraavalla tiheydellä:

Or. de

Tarkistus 1684
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen perustuva laskutus on 
suoritettava seuraavalla tiheydellä:

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen perustuvat tiedot on 
toimitettava seuraavalla tiheydellä:

Or. de

Tarkistus 1685
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen perustuva laskutus on 
suoritettava seuraavalla tiheydellä:

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen perustuva laskutus on 
suoritettava seuraavalla tiheydellä 
edellyttäen, että asianmukaiset tekniset 
ratkaisut ovat käytettävissä:

Or. de

Tarkistus 1686
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça 
Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen perustuva laskutus on 
suoritettava seuraavalla tiheydellä:

Jotta loppukäyttäjät voisivat säännellä 
omaa energiankulutustaan, tosiasialliseen 
kulutukseen perustuvat laskutustiedot on 
toimitettava seuraavalla tiheydellä:

Or. en

Tarkistus 1687
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sähkönkulutuksen osalta 
kuukausittain;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1688
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sähkönkulutuksen osalta 
kuukausittain;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää laskutuksen tiheydestä, sillä vaatimuksella tiheämmästä 
laskutusvälistä olisi huomattavia kustannusvaikutuksia kuluttajille.

Tarkistus 1689
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sähkönkulutuksen osalta kuukausittain; a) sähkönkulutuksen osalta kuukausittain. 
Loppuasiakkaan suostumuksella tästä 
tiheydestä voidaan poiketa ja voidaan 
sopia laskutuksen suorittamisesta 
neljännesvuosittain, puolivuosittain tai 
vuosittain. Tässä tapauksessa 
loppuasiakkaalle on ilmoitettava 
kuukausittain odotettavissa olevan 
vuosikulutuksen kuukausittaisesta 
keskiarvosta;

Or. de

Tarkistus 1690
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) sähkönkulutuksen osalta kuukausittain; a) sähkönkulutuksen osalta kuukausittain, 
jollei asiakkaan kanssa toisin sovita;

Or. de

Tarkistus 1691
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sähkönkulutuksen osalta kuukausittain; a) sähkönkulutuksen osalta kuukausittain, 
jos se on teknisesti järkevää ja 
toteutettavissa;

Or. en

Tarkistus 1692
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maakaasun kulutuksen osalta 
vähintään kahden kuukauden välein. Jos 
kaasua käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, laskutus on tehtävä 
kuukausittain;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1693
Vicky Ford
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Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maakaasun kulutuksen osalta 
vähintään kahden kuukauden välein. Jos 
kaasua käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, laskutus on tehtävä 
kuukausittain;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1694
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maakaasun kulutuksen osalta vähintään 
kahden kuukauden välein. Jos kaasua 
käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, laskutus on tehtävä 
kuukausittain;

b) maakaasun kulutuksen osalta vähintään 
kahden kuukauden välein, jollei 
maakaasua käytetä käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa voidaan tehdä 
käyttäjäkohtaisia sopimuksia;

Or. de

Perustelu

Monella kuluttajalla ei olisi talvella lainkaan varaa lämmitykseen, elleivät he säästä jo 
kesällä lämmityskuluissa talvea varten. Tieto kulloisestakin kulutuksesta on tärkeämpi kuin 
tarkka lasku kuukausittain tai joka toinen kuukausi. Joka tapauksessa kuluttajilla olisi oltava 
valinnanvaraa. EU:n olisi jatkossakin otettava lähtökohdaksi valveutunut kuluttaja.

Tarkistus 1695
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) maakaasun kulutuksen osalta vähintään 
kahden kuukauden välein. Jos kaasua 
käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, laskutus on tehtävä 
kuukausittain;

b) maakaasun kulutuksen osalta vähintään 
kahden kuukauden välein. Jos kaasua 
käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, laskutus on tehtävä 
kuukausittain. Loppuasiakkaan 
suostumuksella tästä tiheydestä voidaan 
poiketa ja voidaan sopia laskutuksen 
suorittamisesta neljännesvuosittain, 
puolivuosittain tai vuosittain. Tässä 
tapauksessa loppuasiakkaalle on 
ilmoitettava kuukausittain odotettavissa 
olevan vuosikulutuksen kuukausittaisesta 
keskiarvosta;

Or. de

Tarkistus 1696
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maakaasun kulutuksen osalta vähintään 
kahden kuukauden välein. Jos kaasua 
käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, laskutus on tehtävä
kuukausittain;

b) maakaasun kulutuksen osalta vähintään 
kahden kuukauden välein. Jos kaasua 
käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, kuluttajille annettavat 
tiedot on toimitettava kuukausittain, jos se 
on teknisesti järkevää ja toteutettavissa;

Or. en

Tarkistus 1697
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) maakaasun kulutuksen osalta vähintään 
kahden kuukauden välein. Jos kaasua 
käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, laskutus on tehtävä
kuukausittain;

b) maakaasun kulutuksen osalta vähintään 
kahden kuukauden välein. Jos kaasua 
käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, tiedot on toimitettava
kuukausittain;

Or. en

Perustelu

Heikommassa asemassa olevien kotitalouksien voi olla hyvin vaikea selviytyä 
kuukausittaisesta laskutuksesta, ja se lisäisi energiaepävarmuutta. Lisäksi tällainen 
toimenpide kuuluu jäsenvaltioiden sosiaali- ja talouspolitiikan piiriin. 8 artiklassa olisi 
noudatettava kaikilta osin direktiivejä 2009/72 ja 2009/73.

Tarkistus 1698
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maakaasun kulutuksen osalta vähintään 
kahden kuukauden välein. Jos kaasua 
käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, laskutus on tehtävä
kuukausittain;

b) maakaasun kulutuksen osalta vähintään 
kahden kuukauden välein. Jos kaasua 
käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, tiedot on toimitettava
kuukausittain;

Or. de

Tarkistus 1699
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maakaasun kulutuksen osalta vähintään 
kahden kuukauden välein. Jos kaasua 

b) maakaasun kulutuksen osalta vähintään 
kahden kuukauden välein. Jos kaasua 
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käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, laskutus on tehtävä
kuukausittain;

käytetään käyttäjäkohtaiseen 
lämmitykseen, tiedot on toimitettava
kuukausittain;

Or. en

Tarkistus 1700
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1701
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1702
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

c) jos käyttäjäkohtaiset mittarit on 
asennettu, kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
osalta tosiasialliseen kulutukseen 
perustuva laskutus on tehtävä 
kuukausittain lämmitys-/jäähdytyskaudella, 
jos loppukäyttäjä sitä pyytää. Jos laskutus 
perustuu lämmön kustannusten 
jakamiseen, kuukausittainen tasaeräinen 
laskutus on tasattava vähintään kerran 
vuodessa.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaat saavat kuukausittain tietoa mutta 
suorittavat säännöllisesti samansuuruisia maksuja, jotta he eivät joudu vaikeuksiin 
talvikuukausina. 

Tarkistus 1703
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

c) jos käyttäjäkohtaiset mittarit on 
asennettu, kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
osalta tosiasialliseen kulutukseen 
perustuva laskutus on tehtävä 
kuukausittain lämmitys-/jäähdytyskaudella, 
jos loppukäyttäjät sitä pyytävät. Jos 
laskutus perustuu lämmön kustannusten 
jakamiseen, kuukausittainen tasaeräinen 
laskutus on tasattava vähintään kerran 
vuodessa.

Or. en
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Tarkistus 1704
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

c) jos käyttäjäkohtaiset mittarit on 
asennettu, kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
osalta tosiasialliseen kulutukseen 
perustuva laskutus on tehtävä 
kuukausittain lämmitys-/jäähdytyskaudella, 
jos loppukäyttäjät sitä pyytävät. Jos 
laskutus perustuu lämmön kustannusten 
jakamiseen, kuukausittainen tasaeräinen 
laskutus on tasattava vähintään kerran 
vuodessa.

Or. en

Perustelu

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment. At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

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

Tarkistus 1705
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
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laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

laskutus voidaan tehdä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella, jollei 
asiakkaan kanssa toisin sovita.
Kulutustiedot olisi kuitenkin toimitettava 
kuukausittain.

Or. de

Perustelu

Tarvitaan yleisesti lisää joustavuutta, jotta voidaan täyttää kuluttajakohtaiset toiveet ja 
tarpeet ja säästää kuluttajia turhilta kustannuksilta, sillä tarkan lämmityslaskun laatiminen 
kuukausittain saattaa usean huoneiston talossa maksaa alustavien arvioiden mukaan 
vuosittain jopa 60 euroa.

Tarkistus 1706
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

c) jos käyttäjäkohtaiset mittarit on 
asennettu, kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
osalta tosiasialliseen kulutukseen 
perustuva laskutus on tehtävä maksutta
kuukausittain lämmitys-/jäähdytyskaudella, 
jollei loppukäyttäjä toisin pyydä.

Or. en

Tarkistus 1707
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
tiedot on toimitettava kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella, mikäli se on 
teknisesti mahdollista ja 
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tarkoituksenmukaista.

Or. de

Tarkistus 1708
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
kuluttajille annettavat tiedot on 
toimitettava kuukausittain lämmitys-
/jäähdytyskaudella, jos se on teknisesti 
järkevää ja toteutettavissa.

Or. en

Tarkistus 1709
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
tiedot on toimitettava kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

Or. en

Perustelu

Heikommassa asemassa olevien kotitalouksien voi olla hyvin vaikea selviytyä 
kuukausittaisesta laskutuksesta, ja se lisäisi energiaepävarmuutta. Lisäksi tällainen 
toimenpide kuuluu jäsenvaltioiden sosiaali- ja talouspolitiikan piiriin. 8 artiklassa olisi 
noudatettava kaikilta osin direktiivejä 2009/72 ja 2009/73.
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Tarkistus 1710
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
tiedot on toimitettava kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

Or. en

Tarkistus 1711
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta 
laskutus on tehtävä kuukausittain 
lämmitys-/jäähdytyskaudella.

c) kaukolämmön ja -jäähdytyksen tai 
muun keskitetyn lämmityksen ja 
jäähdytyksen osalta laskutus on tehtävä 
kuukausittain lämmitys-/jäähdytyskaudella.

Or. en

Tarkistus 1712
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1713
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1714
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein.

d) lämmintä vettä koskevien tietojen osalta 
vähintään kahden kuukauden välein.

Or. en

Perustelu

Heikommassa asemassa olevien kotitalouksien voi olla hyvin vaikea selviytyä 
kuukausittaisesta laskutuksesta, ja se lisäisi energiaepävarmuutta. Lisäksi tällainen 
toimenpide kuuluu jäsenvaltioiden sosiaali- ja talouspolitiikan piiriin. 8 artiklassa olisi 
noudatettava kaikilta osin direktiivejä 2009/72 ja 2009/73.

Tarkistus 1715
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein.

d) lämpimän veden kulutuksen osalta 
vähintään kahden kuukauden välein.
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Or. en

Tarkistus 1716
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein.

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein tai samalla 
tiheydellä kuin c alakohdassa, jos se 
toimitetaan saman keskusjärjestelmän 
kautta.

Or. de

Perustelu

Jos lämmin vesi toimitetaan saman keskusjärjestelmän kautta kuin lämmitys, laskutusjaksojen 
olisi kustannustehokkuuden vuoksi oltava samat.

Tarkistus 1717
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein.

d) kuluttajille annettavien lämmintä vettä 
koskevien tietojen osalta vähintään kahden 
kuukauden välein, jos se on teknisesti 
järkevää ja toteutettavissa.

Or. en

Tarkistus 1718
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein.

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein tai samalla 
tiheydellä kuin c alakohdassa, jos se 
toimitetaan saman keskusjärjestelmän 
kautta.

Or. en

Tarkistus 1719
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein.

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein tai samalla 
tiheydellä kuin c alakohdassa, jos se 
toimitetaan saman keskusjärjestelmän 
kautta.

Or. en

Perustelu

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment. At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 1720
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein.

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein tai samalla 
tiheydellä kuin c alakohdassa, jos se 
toimitetaan saman keskusjärjestelmän 
kautta.

Or. en

Tarkistus 1721
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein.

d) lämpimän veden osalta vähintään 
kahden kuukauden välein, mikäli se on 
teknisesti mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista.

Or. de

Tarkistus 1722
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laskuun, joka perustuu
lämmityskustannusten jakolaitteella 
tehtyyn lämpöenergian kulutuksen 
mittaamiseen, on liityttävä selitys 
lämmityskustannusten jakolaitteen 

Tietoihin, jotka perustuvat
lämmityskustannusten jakolaitteella 
tehtyyn lämpöenergian kulutuksen 
mittaamiseen, on liityttävä selitys 
lämmityskustannusten jakolaitteen 
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näytössä olevista luvuista, ottaen huomioon 
lämmityskustannusten jakolaitteiden vakio-
ominaisuudet (EN 834)44.

näytössä olevista luvuista, ottaen huomioon 
lämmityskustannusten jakolaitteiden vakio-
ominaisuudet (EN 834)44.

Or. en

Perustelu

Heikommassa asemassa olevien kotitalouksien voi olla hyvin vaikea selviytyä 
kuukausittaisesta laskutuksesta, ja se lisäisi energiaepävarmuutta. Lisäksi tällainen 
toimenpide kuuluu jäsenvaltioiden sosiaali- ja talouspolitiikan piiriin. 8 artiklassa olisi 
noudatettava kaikilta osin direktiivejä 2009/72 ja 2009/73.

Tarkistus 1723
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laskuun, joka perustuu
lämmityskustannusten jakolaitteella 
tehtyyn lämpöenergian kulutuksen 
mittaamiseen, on liityttävä selitys 
lämmityskustannusten jakolaitteen 
näytössä olevista luvuista, ottaen huomioon 
lämmityskustannusten jakolaitteiden vakio-
ominaisuudet (EN 834)44.

Laskutustietoihin, jotka perustuvat
lämmityskustannusten jakolaitteella 
tehtyyn lämpöenergian kulutuksen 
mittaamiseen, on liityttävä selitys 
lämmityskustannusten jakolaitteen 
näytössä olevista luvuista, ottaen huomioon 
lämmityskustannusten jakolaitteiden vakio-
ominaisuudet (EN 834)44.

Or. en

Tarkistus 1724
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laskuissa, sopimuksissa, liiketoimissa ja 
jakeluasemilla saatavissa kuiteissa tai 
niiden mukana loppukäyttäjien saataville 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjien saataville asetetaan 
selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla sähkön 
osalta direktiivissä 2009/72/EY ja kaasun 
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asetetaan selkeällä ja ymmärrettävällä 
tavalla seuraavat tiedot:

osalta direktiivissä 2009/73/EY edellytetyt 
tarvittavat ja merkitykselliset tiedot. Tiedot 
voidaan esittää eri muodoissa ja eri 
aikavälein selkeästi ja tiiviisti ottaen 
kuitenkin huomioon tarve vähentää 
mahdollisimman pitkälle kuluttajan 
tietotulvaa.

Or. en

Tarkistus 1725
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laskuissa, sopimuksissa, liiketoimissa ja 
jakeluasemilla saatavissa kuiteissa tai 
niiden mukana loppukäyttäjien saataville 
asetetaan selkeällä ja ymmärrettävällä 
tavalla seuraavat tiedot:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laskuissa, sopimuksissa, liiketoimissa ja 
kuiteissa tai niiden mukana loppukäyttäjien 
saataville asetetaan selkeällä ja 
ymmärrettävällä tavalla seuraavat tiedot:

Or. ro

Tarkistus 1726
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laskuissa, sopimuksissa, liiketoimissa ja 
jakeluasemilla saatavissa kuiteissa tai 
niiden mukana loppukäyttäjien saataville 
asetetaan selkeällä ja ymmärrettävällä 
tavalla seuraavat tiedot:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laskuissa, sopimuksissa, liiketoimissa ja 
jakeluasemilla saatavissa kuiteissa tai 
niiden mukana loppukäyttäjien saataville 
asetetaan vähintään kerran vuodessa
selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla 
seuraavat tiedot:

Or. de
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Perustelu

Ei ole aina järkevää ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista toimittaa asiakkaalle kuukausittain 
kaikki tiedot. Monissa tapauksissa riittää, että tiedot toimitetaan vuosittain.

Tarkistus 1727
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) energian voimassa olevat tosiasialliset 
hinnat ja todellinen kulutus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1728
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kaikki laskutetun (lopullisen) hinnan 
osatekijät ja kunkin osatekijän 
yksityiskohtainen kuvaus;

Or. ro

Tarkistus 1729
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjän nykyisen 
energiankulutuksen ja saman kauden 
edellisen vuoden kulutuksen vertailu 

Poistetaan.
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mieluiten graafisessa muodossa;

Or. en

Tarkistus 1730
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vertailut saman käyttäjäluokan 
keskimääräisen normaali- tai 
vertailukäyttäjän kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1731
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vertailut saman käyttäjäluokan 
keskimääräisen normaali- tai 
vertailukäyttäjän kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällainen tieto ei soveltuisi esitettäväksi laskun muodossa. Lisäksi liian monien 
lisätietovaatimusten asettaminen laskuille saattaa tehdä niistä sekavia ja vähentää näin 
niiden viestien tehoa, joita niillä yritetään välittää.

Tarkistus 1732
Ioan Enciu
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Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vertailut saman käyttäjäluokan 
keskimääräisen normaali- tai 
vertailukäyttäjän kanssa;

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 1733
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sellaisten kuluttajajärjestöjen, 
energiatoimistojen tai vastaavien elinten 
yhteystiedot, mukaan lukien internet-
sivustojen osoitteet, joilta voi saada tietoa 
saatavilla olevista energiatehokkuutta 
parantavista toimenpiteistä, 
vertailukelpoisista 
loppukäyttäjäprofiileista ja energiaa 
käyttävien laitteiden objektiivisista 
teknisistä eritelmistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1734
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sellaisten kuluttajajärjestöjen, 
energiatoimistojen tai vastaavien elinten 
yhteystiedot, mukaan lukien internet-
sivustojen osoitteet, joilta voi saada tietoa 

d) sellaisten kuluttajajärjestöjen, 
energiatoimistojen tai vastaavien 
riippumattomien ja akkreditoitujen elinten 
yhteystiedot, mukaan lukien internet-
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saatavilla olevista energiatehokkuutta 
parantavista toimenpiteistä, 
vertailukelpoisista loppukäyttäjäprofiileista 
ja energiaa käyttävien laitteiden 
objektiivisista teknisistä eritelmistä.

sivustojen osoitteet, joilta voi saada tietoa 
saatavilla olevista energiatehokkuutta 
parantavista toimenpiteistä, 
vertailukelpoisista loppukäyttäjäprofiileista 
ja energiaa käyttävien laitteiden 
objektiivisista teknisistä eritelmistä.

Or. en

Tarkistus 1735
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaasu- ja sähkölaskun etusivulla on aina 
yhteenvetolaatikko, jossa on seuraavat 
tiedot:
a) tariffin tarkka nimi;
b) käytetyn energian määrä;
c) kaasun ja/tai sähkön osuus kWh:a 
kohti ja osuuksien päivittäinen 
jakautuminen;
d) kustannusten laskemistapa;
e) asiakkaan mahdollisesti saamat 
alennukset ja alennuksen 
päättymisajankohta;
f) toimittajan vaihtamisesta asiakkaalle 
tulevat maksut

Or. en

Perustelu

Energialaskun on oltava ymmärrettävä, jotta kuluttajat pystyvät muuttamaan energian 
kulutustaan. Kaasu- ja sähkölaskun etusivulla olevan edellä mainitut tiedot sisältävän 
yhteenvetolaatikon avulla kuluttajat voisivat yhdellä silmäyksellä saada selvää laskustaan.
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Tarkistus 1736
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 
että loppukäyttäjien saataville asetetaan 
laskuissa, sopimuksissa, liiketoimissa ja 
jakeluasemilla saatavissa kuiteissa tai 
niiden mukana selkeällä ja 
ymmärrettävällä tavalla vertailut saman 
käyttäjäluokan keskimääräisen normaali-
tai vertailukäyttäjän kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämä mahdollistaisi vertailut muualla, esimerkiksi verkkosivustoilla, saatavilla olevaan 
sellaiseen tietoon, jota ei ole tarkoituksenmukaista esittää itse laskussa.

Tarkistus 1737
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Energian jakelijoiden, jakeluverkon 
haltijoiden ja energian 
vähittäismyyntiyritysten on sopimuksia ja 
sopimusmuutoksia lähettäessään sekä 
asiakkaiden saamissa laskuissa tai 
henkilöasiakkaille suunnattujen internet-
sivustojen kautta ilmoitettava asiakkailleen 
selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla 
sellaisten riippumattomien 
kuluttajaneuvontakeskusten, 
energiatoimistojen tai vastaavien elinten 
yhteystiedot, mukaan lukien niiden 
internet-osoitteet, joista he voivat saada 
neuvoja saatavilla olevista 

Energian vähittäismyyntiyritysten on 
ilmoitettava asiakkailleen selkeällä ja 
ymmärrettävällä tavalla sähkön osalta 
direktiivin 2009/72/EY 3 artiklan 
12 kohdassa ja kaasun osalta direktiivin 
2009/73/EY 3 artiklan 9 kohdassa 
edellytettävästä keskitetystä 
palvelupisteestä.
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energiatehokkuustoimenpiteistä, 
energiakulutuksensa vertailuprofiileista 
ja energiaa käyttävien laitteiden teknisistä 
eritelmistä, joiden avulla he voivat 
vähentää näiden laitteiden kulutusta.

Or. en

Tarkistus 1738
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – 2.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Energian jakelijoiden, jakeluverkon 
haltijoiden ja energian 
vähittäismyyntiyritysten on sopimuksia ja 
sopimusmuutoksia lähettäessään sekä 
asiakkaiden saamissa laskuissa tai 
henkilöasiakkaille suunnattujen internet-
sivustojen kautta ilmoitettava asiakkailleen 
selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla 
sellaisten riippumattomien 
kuluttajaneuvontakeskusten, 
energiatoimistojen tai vastaavien elinten 
yhteystiedot, mukaan lukien niiden 
internet-osoitteet, joista he voivat saada 
neuvoja saatavilla olevista 
energiatehokkuustoimenpiteistä, 
energiakulutuksensa vertailuprofiileista ja 
energiaa käyttävien laitteiden teknisistä 
eritelmistä, joiden avulla he voivat 
vähentää näiden laitteiden kulutusta.

Energian jakelijoiden, jakeluverkon 
haltijoiden ja energian
vähittäismyyntiyritysten on sopimuksia ja 
sopimusmuutoksia lähettäessään sekä 
asiakkaiden saamissa laskuissa tai niiden 
mukana tai henkilöasiakkaille 
suunnattujen internet-sivustojen kautta 
ilmoitettava asiakkailleen selkeällä ja 
ymmärrettävällä tavalla sellaisten 
riippumattomien 
kuluttajaneuvontakeskusten, 
energiatoimistojen tai vastaavien elinten 
yhteystiedot, mukaan lukien niiden 
internet-osoitteet, joista he voivat saada 
neuvoja saatavilla olevista 
energiatehokkuustoimenpiteistä, 
energiakulutuksensa vertailuprofiileista ja 
energiaa käyttävien laitteiden teknisistä 
eritelmistä, joiden avulla he voivat 
vähentää näiden laitteiden kulutusta.

Or. de

Tarkistus 1739
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII
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Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1740
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin kansallisiin lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmiin on sisällyttävä

1. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytysmahdollisuuksien arviointiin on 
sisällyttävä

Or. en

Tarkistus 1741
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin kansallisiin lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmiin on sisällyttävä

1. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytysmahdollisuuksien analyyseihin
on sisällyttävä

Or. en

Tarkistus 1742
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin kansallisiin lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmiin on sisällyttävä

1. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin kansallisiin lämmitys- ja 
jäähdytyskarttoihin on sisällyttävä

Or. fi

Tarkistus 1743
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin kansallisiin lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmiin on sisällyttävä

1. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin kansallisiin lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmiin voi sisältyä

Or. de

Perustelu

Paikallisten olosuhteiden valtava kirjo näkyy EU:ssa etenkin kuntatasolla. Tästä syystä myös 
suunnitelmien laadinnassa olisi sallittava suurempi joustavuus.

Tarkistus 1744
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – c alakohta – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

i) lämmityksen ja jäähdytyksen 
kysyntäpisteet, mukaan lukien

i) merkittävät lämmityksen ja jäähdytyksen 
kysyntäpisteet;

Or. en
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Tarkistus 1745
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – c alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kunnat ja taajamat, joiden 
tonttitehokkuus on vähintään 0,3; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1746
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – c alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– teollisuusalueet, joiden lämmityksen ja 
jäähdytyksen vuotuinen kokonaiskulutus 
on yli 20 GWh;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1747
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

iii) lämmityksen ja jäähdytyksen 
mahdolliset tarjontapisteet, mukaan lukien

iii) merkittävät lämmityksen ja 
jäähdytyksen mahdolliset tarjontapisteet.

Or. en

Tarkistus 1748
Vicky Ford
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Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sähköntuotantolaitokset, joiden 
vuotuinen kokonaissähköntuotanto on yli 
20 GWh; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1749
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jätteenpolttolaitokset; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1750
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– olemassa olevat ja suunnitellut 
yhteistuotantolaitokset, jotka on luokiteltu 
liitteen VII mukaisesti, ja 
kaukolämpölaitokset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1751
Lambert van Nistelrooij
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Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sen lämmitys- ja jäähdytyskysynnän 
määrittely, joka voitaisiin tyydyttää 
tehokkaalla yhteistuotannolla, muun 
muassa kotitalouksien 
mikroyhteistuotannolla, ja 
kaukolämmityksellä ja -jäähdytyksellä;

d) sen lämmitys- ja jäähdytyskysynnän 
määrittely, joka voitaisiin tyydyttää 
tehokkaalla yhteistuotannolla, mukaan 
lukien tarvittaessa erityinen osio
kotitalouksien mikroyhteistuotannosta, ja 
kaukolämmityksellä ja -jäähdytyksellä;

Or. en

Perustelu

Liitteestä VII pitäisi käydä selvästi ilmi, että jäsenvaltioita kannustetaan esittämään erillinen 
luku mikroyhteistuotannolla tyydytettävästä lämmitys- ja jäähdytyskysynnästä. Jos 
jäsenvaltiot esittävät vain yleisesti tehokasta yhteistuotantoa koskevan luvun, 
mikroyhteistuotantoa ei välttämättä oteta (riittävästi) huomioon niiden laskelmissa.

Tarkistus 1752
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tehokkaan yhteistuotannon 
lisäämismahdollisuuksien määrittely, 
mukaan lukien lisäys, joka voidaan 
toteuttaa olemassa olevia tuotanto- ja 
teollisuuslaitoksia tai muita hukkalämpöä 
tuottavia laitoksia uudistamalla ja uusia
rakentamalla;

e) tehokkaan yhteistuotannon 
lisäämismahdollisuuksien määrittely, 
mukaan lukien lisäys, joka voidaan 
toteuttaa uusia tuotanto- ja 
teollisuuslaitoksia tai muita hukkalämpöä 
tuottavia laitoksia rakentamalla;

Or. fi

Tarkistus 1753
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – f alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

f) toimenpiteet, jotka on määrä hyväksyä
vuoteen 2020 ja vuoteen 2030 mennessä, 
jotta voidaan toteuttaa e alakohdassa 
tarkoitetut mahdollisuudet d alakohdassa 
tarkoitetun kysynnän tyydyttämiseksi, 
mukaan lukien

f) toimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa
vuoteen 2020 ja vuoteen 2030 mennessä, 
jotta voidaan toteuttaa e alakohdassa 
tarkoitetut mahdollisuudet d alakohdassa 
tarkoitetun kysynnän tyydyttämiseksi, 
mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 1754
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – f alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat ja 
hyötylämpöä tuottavat teollisuuslaitokset 
sijoitetaan paikkoihin, joissa suurin 
mahdollinen osa saatavilla olevasta 
hyötylämmöstä otetaan talteen olemassa 
olevan tai ennustetun lämmitys- ja 
jäähdytyskysynnän tyydyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 1755
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – f alakohta – ii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii b) toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
uudet asuinalueet tai uudet 
teollisuuslaitokset, jotka kuluttavat 
lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
sijoitetaan paikoille, joissa suurin 
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mahdollinen osa niiden lämmöntarpeesta 
täytetään arvioinnissa määritellyllä 
saatavissa olevalla hyötylämmöllä, 
mukaan lukien useiden teollisuuslaitosten 
keskittäminen samalle alueelle, jotta 
voidaan varmistaa, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysyntä ja tarjonta vastaavat 
mahdollisimman hyvin toisiaan;

Or. en

Tarkistus 1756
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – f alakohta – ii c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii c) toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
sähköä tuottavat lämpövoimalat, 
hyötylämpöä tuottavat teollisuuslaitokset, 
jätteenpolttolaitokset ja muut laitokset, 
joissa jätteistä tuotetaan energiaa, on 
liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon;

Or. en

Tarkistus 1757
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – f alakohta – ii d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii d) toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
asuinalueet ja teollisuuslaitokset, jotka 
kuluttavat lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
on liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon.

Or. en
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Tarkistus 1758
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) arvio säästettävästä primäärienergiasta; h) arvio säästettävästä primääri- tai 
loppuenergiasta;

Or. fi

Tarkistus 1759
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) arvio lämmityksen ja jäähdytyksen
julkisista tukitoimenpiteistä, jos niitä on, 
sekä niiden vuosibudjetti ja mahdollisen 
tukiosuuden määrittely. Tämä ei vaikuta 
velvollisuuteen tehdä julkisista 
tukijärjestelmistä erillinen ilmoitus 
valtiontuen arviointia varten.

i) arvio kaukolämmityksen ja 
-jäähdytyksen julkisista tukitoimenpiteistä, 
jos niitä on, sekä niiden vuosibudjetti ja 
mahdollisen tukiosuuden määrittely. Tämä 
ei vaikuta velvollisuuteen tehdä julkisista 
tukijärjestelmistä erillinen ilmoitus 
valtiontuen arviointia varten.

Or. ro

Tarkistus 1760
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mikäli se on tarkoituksenmukaista, 
suunnitelma voi koostua yhteen kootuista 
alueellisista tai paikallisista 

2. Mikäli se on tarkoituksenmukaista, 
suunnitelma voi koostua yhteen kootuista 
alueellisista tai paikallisista lämmitys- tai 
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suunnitelmista. jäähdytyssuunnitelmista.

Or. en

Tarkistus 1761
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mikäli se on tarkoituksenmukaista, 
suunnitelma voi koostua yhteen kootuista 
alueellisista tai paikallisista suunnitelmista.

2. Mikäli se on tarkoituksenmukaista, 
lämmitys- ja jäähdytyskartta voi koostua 
yhteen kootuista alueellisista tai 
paikallisista suunnitelmista.

Or. fi

Tarkistus 1762
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Werner Langen, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupunkien aluesuunnitelmia
laadittaessa on varmistettava, että

Poistetaan.

a) uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat 
ja hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset sijoitetaan paikkoihin, 
joissa suurin mahdollinen osa saatavilla 
olevasta hukkalämmöstä otetaan talteen 
olemassa olevan tai ennustetun lämmitys-
ja jäähdytyskysynnän tyydyttämiseksi;
b) uudet asuinalueet tai uudet 
teollisuuslaitokset, jotka kuluttavat 
lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
sijoitetaan paikoille, joissa suurin 
mahdollinen osa niiden lämmöntarpeesta 
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täytetään kansallisessa lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmassa määritellyllä 
saatavissa olevalla hukkalämmöllä. Jotta 
voidaan varmistaa, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysyntä ja tarjonta vastaavat 
mahdollisimman hyvin toisiaan, 
aluesuunnitelmissa on suosittava useiden 
teollisuuslaitosten keskittämistä samalle 
alueelle;
c) sähköä tuottavat lämpövoimalat, 
hukkalämpöä tuottavat teollisuuslaitokset, 
jätteenpolttolaitokset ja muut laitokset, 
joissa jätteistä tuotetaan energiaa, on 
liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon;
d) asuinalueet ja teollisuuslaitokset, jotka 
kuluttavat lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
on liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon.

Or. en

Tarkistus 1763
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupunkien aluesuunnitelmia 
laadittaessa on varmistettava, että

Poistetaan.

a) uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat 
ja hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset sijoitetaan paikkoihin, 
joissa suurin mahdollinen osa saatavilla 
olevasta hukkalämmöstä otetaan talteen 
olemassa olevan tai ennustetun lämmitys-
ja jäähdytyskysynnän tyydyttämiseksi;
b) uudet asuinalueet tai uudet 
teollisuuslaitokset, jotka kuluttavat 
lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
sijoitetaan paikoille, joissa suurin 
mahdollinen osa niiden lämmöntarpeesta 
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täytetään kansallisessa lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmassa määritellyllä 
saatavissa olevalla hukkalämmöllä. Jotta 
voidaan varmistaa, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysyntä ja tarjonta vastaavat 
mahdollisimman hyvin toisiaan, 
aluesuunnitelmissa on suosittava useiden 
teollisuuslaitosten keskittämistä samalle 
alueelle;
c) sähköä tuottavat lämpövoimalat, 
hukkalämpöä tuottavat teollisuuslaitokset, 
jätteenpolttolaitokset ja muut laitokset, 
joissa jätteistä tuotetaan energiaa, on 
liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon;
d) asuinalueet ja teollisuuslaitokset, jotka 
kuluttavat lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
on liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon.

Or. en

Perustelu

Tämä ei kansallisten olosuhteiden erojen vuoksi sovellu pakolliseksi säännökseksi. Nämä 
aluesuunnittelua koskevat erityisvaatimukset aiheuttaisivat jäsenvaltioille huomattavasti 
lisärasitusta. Jäsenvaltioiden olisi voitava määritellä toimenpiteet ja täytäntöönpanokeinot, 
joilla tavoitteet parhaiten saavutetaan.

Tarkistus 1764
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupunkien aluesuunnitelmia 
laadittaessa on varmistettava, että

Poistetaan.

a) uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat 
ja hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset sijoitetaan paikkoihin, 
joissa suurin mahdollinen osa saatavilla 
olevasta hukkalämmöstä otetaan talteen 
olemassa olevan tai ennustetun lämmitys-
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ja jäähdytyskysynnän tyydyttämiseksi;
b) uudet asuinalueet tai uudet 
teollisuuslaitokset, jotka kuluttavat 
lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
sijoitetaan paikoille, joissa suurin 
mahdollinen osa niiden lämmöntarpeesta 
täytetään kansallisessa lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmassa määritellyllä 
saatavissa olevalla hukkalämmöllä. Jotta 
voidaan varmistaa, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysyntä ja tarjonta vastaavat 
mahdollisimman hyvin toisiaan, 
aluesuunnitelmissa on suosittava useiden 
teollisuuslaitosten keskittämistä samalle 
alueelle;
c) sähköä tuottavat lämpövoimalat, 
hukkalämpöä tuottavat teollisuuslaitokset, 
jätteenpolttolaitokset ja muut laitokset, 
joissa jätteistä tuotetaan energiaa, on 
liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon;
d) asuinalueet ja teollisuuslaitokset, jotka 
kuluttavat lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
on liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon.

Or. en

Tarkistus 1765
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupunkien aluesuunnitelmia 
laadittaessa on varmistettava, että

Poistetaan.

a) uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat 
ja hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset sijoitetaan paikkoihin, 
joissa suurin mahdollinen osa saatavilla 
olevasta hukkalämmöstä otetaan talteen 
olemassa olevan tai ennustetun lämmitys-
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ja jäähdytyskysynnän tyydyttämiseksi;
b) uudet asuinalueet tai uudet 
teollisuuslaitokset, jotka kuluttavat 
lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
sijoitetaan paikoille, joissa suurin 
mahdollinen osa niiden lämmöntarpeesta 
täytetään kansallisessa lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmassa määritellyllä 
saatavissa olevalla hukkalämmöllä. Jotta 
voidaan varmistaa, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysyntä ja tarjonta vastaavat 
mahdollisimman hyvin toisiaan, 
aluesuunnitelmissa on suosittava useiden 
teollisuuslaitosten keskittämistä samalle 
alueelle;
c) sähköä tuottavat lämpövoimalat, 
hukkalämpöä tuottavat teollisuuslaitokset, 
jätteenpolttolaitokset ja muut laitokset, 
joissa jätteistä tuotetaan energiaa, on 
liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon;
d) asuinalueet ja teollisuuslaitokset, jotka 
kuluttavat lämpöä tuotantoprosesseissaan, 
on liitetty paikalliseen kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoon.

Or. en

Tarkistus 1766
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat ja 
hukkalämpöä tuottavat teollisuuslaitokset 
sijoitetaan paikkoihin, joissa suurin 
mahdollinen osa saatavilla olevasta 
hukkalämmöstä otetaan talteen olemassa 
olevan tai ennustetun lämmitys- ja 
jäähdytyskysynnän tyydyttämiseksi;

a) uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat ja 
hukkalämpöä tuottavat teollisuuslaitokset 
pyritään sijoittamaan paikkoihin, joissa 
suurin mahdollinen osa saatavilla olevasta 
hukkalämmöstä otetaan talteen olemassa 
olevan tai ennustetun lämmitys- ja 
jäähdytyskysynnän tyydyttämiseksi;
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Or. fi

Tarkistus 1767
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uudet asuinalueet tai uudet 
teollisuuslaitokset, jotka kuluttavat lämpöä 
tuotantoprosesseissaan, sijoitetaan
paikoille, joissa suurin mahdollinen osa 
niiden lämmöntarpeesta täytetään 
kansallisessa lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmassa määritellyllä 
saatavissa olevalla hukkalämmöllä. Jotta 
voidaan varmistaa, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysyntä ja tarjonta vastaavat 
mahdollisimman hyvin toisiaan, 
aluesuunnitelmissa on suosittava useiden 
teollisuuslaitosten keskittämistä samalle 
alueelle;

b) uudet asuinalueet tai uudet 
teollisuuslaitokset, jotka kuluttavat lämpöä 
tuotantoprosesseissaan, pyritään 
sijoittamaan paikoille, joissa suurin 
mahdollinen osa niiden lämmöntarpeesta 
täytetään kansallisessa lämmitys- ja 
jäähdytyskartassa määritellyllä saatavissa 
olevalla hukkalämmöllä. Jotta voidaan 
varmistaa, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysyntä ja tarjonta vastaavat 
mahdollisimman hyvin toisiaan, 
aluesuunnitelmissa on suosittava useiden 
teollisuuslaitosten keskittämistä samalle 
alueelle;

Or. fi

Tarkistus 1768
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tällainen toimintatapa ei sovellu vapautetuille markkinoille, vaan se muistuttaa lähinnä 
kommunistisen mallin mukaista suunnitelmataloutta. Komissiota olisi pikemminkin 
kehotettava kehittämään suuntaviivoja asiaa koskeville toteutettavuustutkimuksille.
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Tarkistus 1769
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sijaintia koskevat kysymykset ja muut hyvin yksinkertaiset toimenpiteet on poistettava tästä 
ehdotuksesta. Talouteen ja teknologiaan perustuvat investointilaskelmat riittävät näyttämään, 
onko yhteistuotantolaitokselle ja sekä sähkön että lämmön taloudelliselle käytölle 
potentiaalia.

Tarkistus 1770
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1771
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. fi
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Tarkistus 1772
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1773
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun sarakkeessa C mainittua kapasiteettia 
vastaava lämmön kysyntäpiste on olemassa 
tai on olemassa mahdollinen lämmön 
kysyntäpiste, voimala on sijoitettava
sarakkeessa A annettua vastaavaa 
etäisyyttä lähemmäs. Mahdollinen lämmön 
kysyntäpiste määritellään pisteeksi, josta 
voidaan osoittaa, että sellainen voidaan 
kohtuudella luoda esimerkiksi rakentamalla 
kaukolämpöverkko. Esimerkiksi jos 
vakiomuotoisia arviointitekniikoita 
käyttäen voidaan osoittaa, että yli 
15 MW/km2:n yhteenlaskettu 
lämpökuorma on olemassa, tämä katsotaan 
lämmön kysyntäpisteeksi. Tällaisen 
lämmön kysyntäpisteen 
kysyntäkapasiteetiksi katsotaan tällaisten 
yhteenliitettävien neliökilometrikohtaisten 
kuormien kokonaismäärä.

Kun sarakkeessa C mainittua kapasiteettia 
vastaava lämmön kysyntäpiste on olemassa 
tai on olemassa mahdollinen lämmön 
kysyntäpiste, voimala suositellaan 
sijoitettavaksi sarakkeessa A annettua 
vastaavaa etäisyyttä lähemmäs. 
Mahdollinen lämmön kysyntäpiste 
määritellään pisteeksi, josta voidaan 
osoittaa, että sellainen voidaan kohtuudella 
luoda esimerkiksi rakentamalla 
kaukolämpöverkko. Esimerkiksi jos 
vakiomuotoisia arviointitekniikoita 
käyttäen voidaan osoittaa, että yli 
15 MW/km2:n yhteenlaskettu 
lämpökuorma on olemassa, tämä katsotaan 
lämmön kysyntäpisteeksi. Tällaisen 
lämmön kysyntäpisteen 
kysyntäkapasiteetiksi katsotaan tällaisten 
yhteenliitettävien neliökilometrikohtaisten 
kuormien kokonaismäärä.

Or. fi
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Tarkistus 1774
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun sarakkeessa C mainittua kapasiteettia 
vastaava lämmön kysyntäpiste on olemassa 
tai on olemassa mahdollinen lämmön 
kysyntäpiste, voimala on sijoitettava
sarakkeessa A annettua vastaavaa 
etäisyyttä lähemmäs. Mahdollinen lämmön 
kysyntäpiste määritellään pisteeksi, josta 
voidaan osoittaa, että sellainen voidaan 
kohtuudella luoda esimerkiksi rakentamalla 
kaukolämpöverkko. Esimerkiksi jos 
vakiomuotoisia arviointitekniikoita 
käyttäen voidaan osoittaa, että yli 
15 MW/km2:n yhteenlaskettu 
lämpökuorma on olemassa, tämä katsotaan 
lämmön kysyntäpisteeksi. Tällaisen 
lämmön kysyntäpisteen 
kysyntäkapasiteetiksi katsotaan tällaisten 
yhteenliitettävien neliökilometrikohtaisten 
kuormien kokonaismäärä.

Kun sarakkeessa C mainittua kapasiteettia 
vastaava lämmön kysyntäpiste on olemassa 
tai on olemassa mahdollinen lämmön 
kysyntäpiste, voimala voitaisiin sijoittaa
sarakkeessa A annettua vastaavaa 
etäisyyttä lähemmäs. Mahdollinen lämmön 
kysyntäpiste määritellään pisteeksi, josta 
voidaan osoittaa, että sellainen voidaan 
kohtuudella luoda esimerkiksi rakentamalla 
kaukolämpöverkko. Esimerkiksi jos 
vakiomuotoisia arviointitekniikoita 
käyttäen voidaan osoittaa, että yli 
15 MW/km2:n yhteenlaskettu 
lämpökuorma on olemassa, tämä katsotaan 
lämmön kysyntäpisteeksi. Tällaisen 
lämmön kysyntäpisteen 
kysyntäkapasiteetiksi katsotaan tällaisten 
yhteenliitettävien neliökilometrikohtaisten 
kuormien kokonaismäärä.

Or. en

Tarkistus 1775
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE VIII a
10 artiklan mukaisesti käytettävän 
kustannus-hyötyanalyysin käyttöä 

koskevat perussuuntaviivat
Kustannus-hyötyanalyysi koostuu 
kattavasta joukosta energia-alan 
hankkeen arvioinnissa käytettäviä 



AM\884267FI.doc 67/87 PE476.055v01-00

FI

pääperiaatteita. Suuntaviivoissa 
käsitellään arviointiprosessin tärkeitä 
näkökohtia, muun muassa 
perusskenaarion laadintaan liittyviä 
seikkoja, vaihtoehtoisten skenaarioiden 
määrittämistä, aikahorisonttia ja 
herkkyysanalyysin käyttöä. 
Suuntaviivoissa esitetään myös 
hyvinvointitaloustieteen teoria, jota 
sovelletaan sekä markkinatavaroiden ja 
-palvelujen että markkinattomien 
tavaroiden ja palvelujen asianmukaiseen 
arvostamismenetelmään.
Suuntaviivat sisältävät joukon energian 
arvioituja hintoja. Näitä hintoja 
suositellaan käytettäväksi tehtäessä 
esimerkiksi lämmityssuunnitteluun 
liittyviä kustannus-hyötyanalyyseja. Ne 
sisältävät arvioidut vuotuiset erilaisten 
energiapanosten hinnat, tuotantohinnat, 
verot sekä ilman epäpuhtauksien 
hyvinvointitaloudelliset hinnat vähintään 
vuoteen 2020 ja 2030 asti. Ne päivitetään 
vuosittain eri tietolähteistä (muun muassa 
Kansainväliseltä energiajärjestöltä) 
saatavien tietojen ja mallisimulaation 
perusteella ottaen huomioon hallituksen 
politiikan muutokset.
Suuntaviivoilla myös varmistetaan, että 
valittu ratkaisu johtaa todellisiin 
primäärienergian säästöihin, ja ne 
perustuvat myös sosioekonomisiin 
kriteereihin.
Lämmityssuunnitteluun liittyvä 
kustannus-hyötyanalyysi kattaa 
soveltuvan, tarkasti määritellyn 
maantieteellisen yksikön, esimerkiksi 
alueen, jotta ei valittaisi epätyydyttäviä 
ratkaisuja hanke kerrallaan, mikä ei 
välttämättä ole optimaalista verrattuna 
lämmitysvaihtoehtojen analysointiin ja 
valitsemiseen laajemmassa 
maantieteellisessä yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 1776
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
Liite IX

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1777
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite IX – b kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuun standardiyksikkönä on 
1 MWh. Se koskee laitoksen rajalla 
mitattua ja verkkoon siirrettyä 
nettosähköntuotantoa.

Alkuperätakuun standardiyksikkönä on 
1 MWh. Se koskee 10 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettua sähkön 
tuotantoa tehokkaalla yhteistuotannolla.

Or. en

Tarkistus 1778
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
Liite IX – b kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuun standardiyksikkönä on 1 
MWh. Se koskee laitoksen rajalla 
mitattua ja verkkoon siirrettyä 
nettosähköntuotantoa.

Alkuperätakuun standardiyksikkönä on 1 
MWh. Se koskee 10 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua sähkön tuotantoa tehokkaalla 
yhteistuotannolla.

Or. en
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Perustelu

Tehokkaasta yhteistuotannosta saatavan sähkön alkuperätakuussa on esitettävä kaikki 
tuotetun sähkön määrät. Liitteen XI sääntöjen on oltava johdonmukaisia 10 artiklan 
11 kohdassa esitettyjen tehokkaan yhteistuotannon tukisääntöjen kanssa, joissa kaikki 
sähköntuotanto on tuen kohteena. Samanlaisia alkuperätakuuta ja sähköntuotantoa koskevia 
sääntöjä hyväksytään uusiutuvan energian tukea varten.

Tarkistus 1779
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
Liite IX – b kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuun standardiyksikkönä on 1 
MWh. Se koskee laitoksen rajalla 
mitattua ja verkkoon siirrettyä 
nettosähköntuotantoa.

Alkuperätakuun standardiyksikkönä on 1 
MWh. Se koskee 10 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua sähkön tuotantoa tehokkaalla 
yhteistuotannolla.

Or. en

Tarkistus 1780
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite X

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 11 artiklassa kuvattujen tietojen toimittamisen tuomat edut vaikuttavat hyvin 
vähäisiltä tai olemattomilta ottaen huomioon tämän direktiivin jo nyt edellyttämät 
huomattavat raportointivaatimukset.

Tarkistus 1781
András Gyürk
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Ehdotus direktiiviksi
Liite X

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1782
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite X – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) nimiä sisältämätön luettelo kaasun ja 
öljyn jalostusta harjoittavista laitoksista, 
sisältäen jokaisesta laitoksesta seuraavat 
tiedot:

Poistetaan.

– laitoksen keskimääräinen vuotuinen 
energiapanos (MWth);
– laitoksen keskimääräinen vuotuinen 
energiatuotos (polttoaineseoksen 
energiasisältö, MWth);
– keskimääräinen vuotuinen raaka-aine;
– laitoksen tyyppi ja laitteistossa käytetty 
teknologia;
– suunniteltu hyötysuhde (teoreettinen);
– käyttöönottopäivämäärä;
– viimeisimmän merkittävän uudistamisen 
ajankohta;
– keskimääräiset vuotuiset käyttötunnit;
– keskimääräinen vuotuinen 
nettohyötysuhde.

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltiossa voi aivan hyvin olla vain yksi jalostuslaitos. Ainakin näissä tapauksissa tiedot 
ovat erittäin arkaluonteisia ja vaarantavat vakavasti kilpailukyvyn. Vaihtoehtoisesti 
komission on varmistettava tietojen täydellinen salassapito.

Tarkistus 1783
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
Liite X – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) nimiä sisältämätön luettelo kaasun ja 
öljyn jalostusta harjoittavista laitoksista, 
sisältäen jokaisesta laitoksesta seuraavat 
tiedot:

Poistetaan.

– laitoksen keskimääräinen vuotuinen 
energiapanos (MWth);

– laitoksen keskimääräinen vuotuinen 
energiatuotos (polttoaineseoksen 
energiasisältö, MWth);

– keskimääräinen vuotuinen raaka-aine;

– laitoksen tyyppi ja laitteistossa käytetty 
teknologia;

– suunniteltu hyötysuhde (teoreettinen);

– käyttöönottopäivämäärä;

– viimeisimmän merkittävän uudistamisen 
ajankohta;

– keskimääräiset vuotuiset käyttötunnit;
keskimääräinen vuotuinen 
nettohyötysuhde.

Or. en
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Tarkistus 1784
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Energiaverkon sääntelyyn ja energia-alan
sääntelyviranomaisten vahvistamiin tai 
hyväksymiin verkkotariffeihin liittyvät 
energiatehokkuusperusteet

Sähköverkon sääntelyyn ja sähköalan
sääntelyviranomaisten vahvistamiin tai 
hyväksymiin verkkotariffeihin liittyvät 
energiatehokkuusperusteet

Or. en

Tarkistus 1785
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Verkkosääntöjen ja -tariffien on 
annettava verkonhaltijoille mahdollisuus 
tarjota järjestelmäpalveluja ja 
järjestelmätariffeja 
kysynnänohjaustoimenpiteitä, kysynnän 
hallintaa ja hajautettua tuotantoa varten 
järjestäytyneillä sähkömarkkinoilla,
erityisesti seuraavissa tarkoituksissa:

2. Verkkosäännöissä ja -tariffeissa on 
otettava huomioon erityisesti seuraavien 
tekijöiden vaikutus verkon kustannuksiin 
ja niiden mahdolliset hyödyt:

Or. en

Tarkistus 1786
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Verkkosääntöjen ja -tariffien on 
annettava verkonhaltijoille mahdollisuus 

2. Verkkosääntöjen ja -tariffien on
kannustettava verkonhaltijoita 
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tarjota järjestelmäpalveluja ja 
järjestelmätariffeja 
kysynnänohjaustoimenpiteitä, kysynnän 
hallintaa ja hajautettua tuotantoa varten 
järjestäytyneillä sähkömarkkinoilla, 
erityisesti seuraavissa tarkoituksissa:

edistämään järjestelmäpalveluja ja 
järjestelmätariffeja 
kysynnänohjaustoimenpiteitä, kysynnän 
hallintaa ja hajautettua tuotantoa varten 
järjestäytyneillä sähkömarkkinoilla
kohdeasiakasryhmittäisten (asukkaat, 
kaupalliset toimijat, teollisuus) 
kustannus-hyötyvaikutusten mukaisesti. 
Järjestelmäpalveluihin sisältyvät 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 1787
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Verkkosääntöjen ja -tariffien on 
annettava verkonhaltijoille mahdollisuus 
tarjota järjestelmäpalveluja ja 
järjestelmätariffeja 
kysynnänohjaustoimenpiteitä, kysynnän 
hallintaa ja hajautettua tuotantoa varten 
järjestäytyneillä sähkömarkkinoilla, 
erityisesti seuraavissa tarkoituksissa:

2. Verkkosääntöjen ja -tariffien on 
kannustettava verkonhaltijoita 
tarjoamaan järjestelmäpalveluja ja 
järjestelmätariffeja 
kysynnänohjaustoimenpiteitä, kysynnän 
hallintaa ja hajautettua tuotantoa varten 
järjestäytyneillä sähkömarkkinoilla, 
erityisesti seuraavissa tarkoituksissa:

Or. en

Tarkistus 1788
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) loppukäyttäjät siirtävät kuormitusta 
kulutushuipuista muihin aikoihin ottaen 
huomioon uusiutuvista lähteistä, 
yhteistuotannosta ja hajautetusta 

Poistetaan.
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tuotannosta peräisin olevan energian 
saatavuuden;

Or. en

Tarkistus 1789
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) energiansäästöt, joita saavutetaan 
energian yhteisostoryhmien toteuttamalla 
hajautettujen kuluttajien kysynnän 
ohjauksella;

b) energiatehokkuuden parannukset, joita 
saavutetaan energian yhteisostoryhmien 
toteuttamalla hajautettujen kuluttajien 
kysynnän ohjauksella;

Or. en

Tarkistus 1790
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) energian varastointi. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Verkonhaltijoiden toiminta-alaan mahdollisesti liitettävät järjestelmäpalvelut aiheuttavat 
suurta hämmennystä. Voi syntyä eturistiriita, jos verkonhaltijoiden sääntömääräiseen 
toimintaan sisällytetään sellaisia palveluja kuin energian varastointi. Olisi otettava käyttöön 
erityistoimenpiteitä, jotta ei edistettäisi verkonhaltijoiden energiatehokkuustoimia (kuten 
energian varastointi), koska tämä saattaisi heikentää direktiivin 2009/72/EY mukaista 
eriyttämistä.
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Tarkistus 1791
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) energian varastointi. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Verkonhaltijoiden toiminta-alaan mahdollisesti liitettävät järjestelmäpalvelut aiheuttavat 
suurta hämmennystä. Voi syntyä eturistiriita, jos verkonhaltijoiden sääntömääräiseen 
toimintaan sisällytetään sellaisia palveluja kuin energian varastointi. Olisi otettava käyttöön 
erityistoimenpiteitä, jotta ei edistettäisi verkonhaltijoiden energiatehokkuustoimia, koska 
tämä saattaisi heikentää direktiivin 2009/72/EY mukaista eriyttämistä.

Tarkistus 1792
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä säännöksessä käsitteeseen 
"järjestäytyneet sähkömarkkinat" 
sisältyvät OTC-markkinat ja sähköpörssit, 
joissa käydään kauppaa energialla, 
kapasiteetilla, tasapainottamispalveluilla 
ja lisäpalveluilla kaikilla aikajaksoilla, 
mukaan lukien termiinimarkkinat, spot-
markkinat ja päivänsisäiset markkinat.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1793
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Saatavilla on oltava verkkotariffeja, 
jotka tukevat loppukäyttäjien 
kysynnänohjaustoimenpiteiden dynaamista 
hinnoittelua, mukaan lukien:

3. Saatavilla on oltava verkkotariffeja, 
jotka antavat markkinoille 
mahdollisuuden tarjota loppukäyttäjien 
kysynnänohjaustoimenpiteiden dynaamista 
hinnoittelua, esimerkiksi:

Or. en

Tarkistus 1794
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Saatavilla on oltava verkkotariffeja, 
jotka tukevat loppukäyttäjien 
kysynnänohjaustoimenpiteiden dynaamista 
hinnoittelua, mukaan lukien:

3. Saatavilla voi olla verkkotariffeja, jotka 
tukevat loppukäyttäjien 
kysynnänohjaustoimenpiteiden dynaamista 
hinnoittelua, mukaan lukien:

Or. en

Perustelu

Yritykset voivat hyötyä dynaamisesta hinnoittelusta, mutta olemme huolissamme siitä, että 
näin ei ole asia kaikkien kuluttajien/kotitalouksien kohdalla. On tärkeää, että 
kotitalousasiakkaat saavat ennen verkkotariffien käyttöönottoa välineet dynaamiseen 
hinnoitteluun vastaamiseksi.

Tarkistus 1795
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on suoritettava 
vaikutusten arviointi, johon sisältyy 
kysynnänohjausmahdollisuuksia koskeva 
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yksityiskohtainen analyysi ja jossa 
määritellään, miten kysynnänohjauksen 
vaikutus jakautuu eri kuluttajaryhmien 
kesken ja voivatko nämä ryhmät hyötyä 
dynaamisesta hinnoittelusta.

Or. en

Perustelu

There will be consumers who will most probably not be able to shift their energy consumption 
from peak to off peak time and may end up paying more with the introduction of time-of-use 
tariffs related to demand response. Therefore, it is recommended to perform a distributional
analysis on the impact of time-of-use tariffs on different groups of final costumers, including 
social criteria, household size, consumption pattern, technical equipment etc. Before 
implementing it has to be clear if/how these groups can access the benefits of new deals and 
where demand-response makes sense in order to reduce peak loads.

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

Tarkistus 1796
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Julkisen sektorin energiatehokkuutta 
koskevien sopimusten vähimmäissisältö

Energiatehokkuutta koskevien sopimusten 
vähimmäissisältö

Or. ro

Tarkistus 1797
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Selkeä ja avoin luettelo seuraamuksista, 
joita sovelletaan, jos taattuja säästöjä ei 
saavuteta
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Or. ro

Tarkistus 1798
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Selkeä ja avoin luettelo seuraamuksista, 
joita sovelletaan, jos taattuja säästöjä ei 
saavuteta

Or. en

Tarkistus 1799
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE XIII a

Rakennusosien asentajien sertifiointi
Tämän direktiivin 13 artiklassa 
tarkoitettujen sertifiointijärjestelmien tai 
vastaavien hyväksymisjärjestelmien on 
pohjauduttava seuraaviin perusteisiin:
1. Sertifiointi- tai hyväksymisprosessin on 
oltava läpinäkyvä ja jäsenvaltion tai sen 
nimeämän hallintoelimen selkeästi 
määrittelemä.
2. Direktiivin 2010/31/EU 2 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjen rakennusosien 
asentajien sertifiointi tapahtuu 
akkreditoidussa koulutusohjelmassa tai 
akkreditoidun kouluttajan toimesta.
3. Koulutusohjelman tai kouluttajan 
akkreditoinnista vastaavat jäsenvaltiot tai 
niiden nimeämät hallintoelimet. 
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Akkreditoija varmistaa, että kouluttajan 
tarjoama koulutusohjelma on jatkuva 
sekä alueellisesti tai valtakunnallisesti 
kattava. Kouluttajalla on oltava 
käytännön koulutukseen riittävät tekniset 
valmiudet. Kouluttajan on asentajien 
elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi 
tarjottava peruskoulutuksen lisäksi 
lyhyempiä päivityskursseja 
ajankohtaisista aiheista, kuten uusista 
teknologioista. Kouluttaja voi olla laitteen 
tai järjestelmän valmistaja, oppilaitos tai 
järjestö.
4. Asentajan sertifiointiin tai 
hyväksymiseen johtavan koulutuksen on 
sisällettävä sekä teoreettisia että 
käytännön osioita. Koulutuksen päätyttyä 
asentajalla on oltava kyky asentaa 
tarvittavat laitteet ja järjestelmät 
asiakkaan suorituskyky- ja 
luotettavuusvaatimusten mukaisesti, 
hänen on oltava laadukkaaseen jälkeen 
pystyvä alansa ammattilainen ja hänen on 
kyettävä noudattamaan kaikkia kulloinkin 
sovellettavia määräyksiä ja standardeja, 
energia- ja ympäristömerkinnät mukaan 
lukien.
5. Koulutuksen on päätyttävä 
loppukokeeseen, jonka läpäiseminen 
johtaa sertifiointiin tai hyväksymiseen. 
Kokeessa on käytännön tasolla arvioitava 
kykyä asentaa energiatehokkuutta 
parantavia laitteita.
6. Tämän direktiivin 13 artiklassa 
tarkoitettujen sertifiointijärjestelmien tai 
vastaavien hyväksymisjärjestelmien on 
sisällettävä seuraavat osatekijät:
– akkreditoituja koulutusohjelmia olisi 
tarjottava työkokemusta omaaville 
asentajille, joilla jo on asianmukainen 
koulutus tai jotka ovat parhaillaan 
suorittamassa sitä;
– ammatillinen koulutusohjelma, jolla 
taataan asentajalle asianmukaiset taidot, 
jotka vastaavat kolmen vuoden koulutusta 
asiaankuuluvissa taidoissa, ja joka 



PE476.055v01-00 80/87 AM\884267FI.doc

FI

sisältää sekä luokkaopetusta että 
työssäoppimista;
– sertifiointi olisi myönnettävä tietyksi 
ajaksi siten, että sertifioinnin jatkaminen 
edellyttää päivityskoulutusta.

Or. fr

Tarkistus 1800
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 1 – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 19 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen vuosikertomusten pohjalta 
seurataan edistymistä vuodelle 2020 
asetettujen kansallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kertomuksiin sisältyvät 
vähintään seuraavat tiedot:

Tämän direktiivin 19 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen vuosikertomusten pohjalta 
seurataan edistymistä vuodelle 2020 
asetettujen kansallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. Jäsenvaltioiden on 
annettava tietoja, joiden avulla saadaan 
yleiskuva energiatehokkuuden 
parantamisessa saavutetusta edistyksestä, 
mukaan lukien seuraavat tiedot, jos niiden 
antaminen on mahdollista eikä se aiheuta 
kohtuuttomia kustannuksia tai 
hallinnollista taakkaa:

Or. en

Tarkistus 1801
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 1 – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-ala, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja 
jotka eivät kertomuksen antamisvuoden 
tammikuun 1 päivänä täytä 4 artiklan 1 

c) sellaisten julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-ala, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 500 m2 ja 
1 päivästä heinäkuuta 2015 alkaen yli 
250 m2 ja jotka eivät kertomuksen 
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kohdassa tarkoitettuja 
energiatehokkuusvaatimuksia;

antamisvuoden tammikuun 1 päivänä täytä 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
energiatehokkuusvaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 1802
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 1 – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-ala, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja
jotka eivät kertomuksen antamisvuoden 
tammikuun 1 päivänä täytä 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja 
energiatehokkuusvaatimuksia;

c) sellaisten julkisten elinten omistamien 
tai niiden käytössä olevien rakennusten 
kokonaispinta-ala, jotka eivät kertomuksen 
antamisvuoden tammikuun 1 päivänä täytä 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
energiatehokkuusvaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 1803
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 2 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täydentävien kertomusten yleiset puitteet Täydentävien tietojen yleiset puitteet
(Tarkistus koskee koko tekstiä. Jos se 
hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä kaikkialle tekstiin.)

Or. en
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Tarkistus 1804
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 2 – 3 kohta – 3.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täydentäviin kertomuksiin on sisällyttävä 
luettelo julkisista elimistä, jotka ovat 
laatineet energiatehokkuussuunnitelman 
4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Täydentäviin tietoihin on sisällyttävä 
luettelo julkisista elimistä, jotka ovat 
laatineet energiatehokkuussuunnitelman 
4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Täydentäviin tietoihin voi sisältyä tietoja 
3 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettujen 
vaihtoehtoisten toimenpiteiden 
edistymisestä.

Or. en

Tarkistus 1805
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 2 – 3 kohta – 3.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäiseen täydentävään kertomukseen 
on sisällyttävä lyhyt kuvaus 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta 
järjestelmästä tai 6 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti hyväksytyistä vaihtoehtoisista 
toimenpiteistä.

Ensimmäiseen täydentävään kertomukseen 
on sisällyttävä lyhyt kuvaus 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta 
järjestelmästä taikka 3 artiklan 1 a kohdan 
tai 6 artiklan 9 kohdan mukaisesti 
hyväksytyistä vaihtoehtoisista 
toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 1806
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 2 – 3 kohta – 3.4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3.4. Tehokkaan lämmityksen ja 
jäähdytyksen edistäminen (10 artikla)

Poistetaan.

Täydentäviin kertomuksiin on sisällyttävä 
arvioi 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kansallisen lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelman toteuttamisessa 
saavutetusta edistymisestä.

Or. en

Tarkistus 1807
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 2 – 3 kohta – 3.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täydentäviin kertomuksiin on sisällyttävä 
arvioi 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kansallisen lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelman toteuttamisessa 
saavutetusta edistymisestä.

Täydentäviin kertomuksiin on sisällyttävä 
arvioi 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin toteuttamisessa saavutetusta 
edistymisestä.

Or. en

Tarkistus 1808
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 2 – 3 kohta – 3.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täydentäviin kertomuksiin on sisällyttävä 
arvioi 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kansallisen lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelman toteuttamisessa 
saavutetusta edistymisestä.

Täydentäviin kertomuksiin on sisällyttävä 
arvioi 10 artiklan 1 kohdasta johtuvien 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytystoimenpiteiden toteuttamisessa 
saavutetusta edistymisestä.
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Or. en

Tarkistus 1809
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – osa 2 – 3 kohta – 3.5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.5. Energian muuntaminen (11 artikla) Poistetaan.
– Täydentäviin kertomuksiin on 
sisällyttävä ei-luottamuksellinen 
tiivistelmä 11 artiklassa tarkoitetun 
inventaarion tiedoista liitteen X 
vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1810
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite XV a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE XV a

Energiakatselmusasiantuntijoiden 
sertifiointi

Tämän direktiivin 7 artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen 
sertifiointijärjestelmien tai vastaavien 
hyväksymisjärjestelmien on 
pohjauduttava seuraaviin perusteisiin:
1. Sertifiointi- tai hyväksymisprosessin on 
oltava läpinäkyvä ja jäsenvaltion tai sen 
nimeämän hallintoelimen selkeästi 
määrittelemä.
2. Energiakatselmusasiantuntijoiden 
sertifioinnin on tapahduttava 
koulutusohjelmassa tai hyväksytyn 
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kouluttajan toimesta.
3. Koulutusohjelman tai kouluttajan 
hyväksynnästä vastaa jäsenvaltio tai sen 
nimeämä hallintoelin. Akkreditoija 
varmistaa, että kouluttajan tarjoama 
koulutusohjelma on jatkuva sekä 
alueellisesti tai valtakunnallisesti kattava. 
Kouluttajalla on oltava käytännön 
koulutukseen riittävät tekniset valmiudet, 
mukaan lukien tarvittavat 
laboratoriolaitteet tai vastaavat laitteet. 
Kouluttajan on 
energiakatselmusasiantuntijoiden 
elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi 
tarjottava peruskoulutuksen lisäksi 
lyhyempiä päivityskursseja 
ajankohtaisista aiheista, kuten uusista 
teknologioista. Kouluttaja voi olla laitteen 
tai järjestelmän valmistaja, oppilaitos tai 
järjestö.
4. Energiakatselmusasiantuntijoiden 
sertifiointiin tai hyväksymiseen johtavan 
koulutuksen olisi sisällettävä sekä 
teoreettisia että käytännön osioita. 
Koulutuksen päätyttyä asentajalla on 
oltava kyky asentaa laitteita ja 
järjestelmiä asiakkaan suorituskyky- ja 
luotettavuusvaatimusten mukaisesti, 
hänen on oltava laadukkaaseen jälkeen 
pystyvä alansa ammattilainen ja hänen on 
kyettävä noudattamaan kaikkia 
määräyksiä ja standardeja, energia- ja 
ympäristömerkinnät erityisesti mukaan 
lukien.
5. Energiakatselmusasiantuntijoiden 
koulutuksessa teoreettisen osion olisi 
annettava yleisnäkemys 
energiatehokkuuden parantamiseen 
liittyvien markkinamahdollisuuksien 
tilanteesta, logistiikasta ja alan 
avustusmuodoista. Koulutuksessa olisi 
annettava hyvät tiedot mahdollisista alan 
teknologian eurooppalaisista 
standardeista sekä energiatehokkuuteen 
liittyvästä kansallisesta ja unionin 
lainsäädännöstä.
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6. Koulutus päättyy keskusteluun, jonka 
jälkeen myönnetään sertifikaatti tai 
luokitus. Tarkastelussa arvioidaan muun 
muassa käytännön tietämystä 
termodynamiikan fysikaalisista 
perusperiaatteista ja toimintasäännöistä, 
teknisistä laitteista ja vaihtoehtoisista 
energialähteistä, tarkastusmenettelyistä ja 
ohjelmistoista, ja se sisältää myös 
käytännön kokeita, luokkaopetusta ja 
työssäoppimista.
7. Energiakatselmusasiantuntija saa 
seuraavien alojen taidot:
Rakennusfysiikan ja termodynamiikan 
perusteet; tietämys lämmön ja kosteuden 
siirtymisestä; eristys ja eristysaineet; kyky 
arvioida rakennelmia käytännössä
Teknisten laitteiden ja vaihtoehtoisia 
energialähteitä käyttävien 
lämmityslaitteiden perusteet; 
lämminvesijärjestelmät; ilmanvaihto; 
jäähdytys, aurinkoenergialla toimivat 
kuumanvedenvaraajat, aurinkopaneelit
Yleinen osa: alan kansallisen, alueellisen 
ja unionin lainsäädännön tuntemus; 
soveltamisala
Tarkastusmenettely: kyky ymmärtää ja 
selittää tarvittavia lomakkeita; 
soveltamisala, hankkeen yksityiskohdat; 
tarkastettavan rakennelman tiedot
Käytännön kokemus: kyky noudattaa 
energiatehokkuustodistuksen laadinnassa 
sovellettavia menettelyjä; kyky täydentää 
energiatehokkuutta koskevaa tietokantaa; 
kyky tarkastaa 
energiatehokkuustodistuksia. Huomiota 
olisi kiinnitettävä yksityisyyteen liittyvien 
kysymysten ymmärtämisen ja 
kuluttajaystävällisen toimintatavan 
varmistamiseen.

Or. en



AM\884267FI.doc 87/87 PE476.055v01-00

FI

Perustelu

Liitteessä vahvistetaan suuntaviivat energiakatselmuksia tekevien asiantuntijoiden 
sertifiointijärjestelmälle.


