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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta ja 
direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0370),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0168/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon [kamarin (kamarien) /parlamentin (parlamenttien) nimi (nimet)] 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 
mukaisesti annetun perustellun lausunnon / annetut perustellut lausunnot, joiden mukaan 
säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle. 
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava kuntia 
ja muita julkisia elimiä laatimaan 
kokonaisvaltaisia ja kestäviä 
energiatehokkuussuunnitelmia, joilla on 
selvät tavoitteet, ottamaan kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja tiedottamaan heille 
riittävästi suunnitelmien sisällöstä ja 
edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa. 
Tällaisilla suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan. 
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle
"matalaenergiakaupunkien ja -alueiden
"suunnittelemiseksi". Tällaisen 
"matalaenergiakaupunkien ja -alueiden" 
käsitteen mukaan energiakysymykset ovat 
paikallisiin demokraattisiin ja 
hallinnollisiin menettelyihin sisältyvän 
kaupunki- ja aluekehityksen olennainen 
osatekijä. Kokonaisvaltaisten ja kestävien 
energiatehokkuussuunnitelmien 
ennakkoehtona jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava paikallisia viranomaisia 
määrittelemään sellaiset paikalliset 
kehittämisstrategiat, jotka perustuvat 
vuoropuheluun paikallisen väestön sekä 
kaupallisten ja yhteiskunnallisten 
sidosryhmien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi 
sitten kannustettava kuntia ja muita 
julkisia elimiä laatimaan kokonaisvaltaisia 
ja kestäviä energiatehokkuussuunnitelmia, 
joilla on selvät tavoitteet, ottamaan 
paikalliset sidosryhmät ja kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja tiedottamaan heille 
riittävästi suunnitelmien sisällöstä ja 
edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa. 
Tällaisilla suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
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energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan. 
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla 
”valkoisten todistusten” järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa. 
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Komission olisi kuitenkin 
määriteltävä delegoidulla säädöksellä 
ehdot, joiden mukaisesti jokin jäsenvaltio 
voisi tulevaisuudessa tunnustaa toisessa 
jäsenvaltiossa saavutetut energiansäästöt. 
Tällaisten järjestelmien vaatimustaso on 
asianmukaista vahvistaa yhteisellä 
unionin tason kehyksellä samalla kun 
jäsenvaltioille jätetään huomattavasti 
joustovaraa, jotta ne voivat ottaa 
täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla 
”valkoisten todistusten” järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa. 
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja. 
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
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organisaation, energiasektorin erityiset 
toimintaolosuhteet ja loppuasiakkaiden 
tottumukset. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja. 
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä paremmasta energiatehokkuudesta. 
Lisäksi sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)” 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat 
hyötyä paremmasta energiatehokkuudesta. 
Lisäksi sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)” 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat yrityksen 
omat asiantuntijat, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että he ovat päteviä tai 
akkreditoituja eivätkä ole suoraan 
tekemisissä katselmuksen kohteena olevan 
toiminnan kanssa ja että jäsenvaltio on 

(20) Katselmukset olisi suoritettava 
riippumattomalla ja kustannustehokkaalla 
tavalla. Riippumattomuusvaatimus sallii 
sen, että katselmuksia suorittavat 
ammattimaiset energiapalvelujen tarjoajat 
sekä yrityksen omat asiantuntijat, kuitenkin 
sillä edellytyksellä, että viimeksi mainitut 
ovat päteviä ja/tai akkreditoituja eivätkä 
ole suoraan tekemisissä katselmuksen 
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perustanut järjestelmän, jolla varmistetaan 
ja tarkastetaan katselmusten laatu ja 
määrätään tarvittaessa seuraamuksia.

kohteena olevan toiminnan kanssa ja että 
jäsenvaltio on perustanut järjestelmän, jolla 
varmistetaan ja tarkastetaan katselmusten 
laatu ja määrätään tarvittaessa 
seuraamuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan vähintään 20 prosentin 
säästön saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
lisäämiselle sekä tarvittaville 
säästötoimenpiteille sen jälkeen, jotta 
saadaan aikaan lähes täysin uusiutuvaan 
energiaan perustuva ja energiatehokas 
talous vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Perustelu

Tämä direktiivi on Euroopan mahdollisuus kunnioittaa EU:n valtionpäämiesten energia- ja 
ilmastositoumuksia. EU:n primäärienergian kulutuksessa on saatava aikaan vähintään 
20 prosentin vähennys, jotta voidaan siirtyä kohti uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa 
omavaraista energiatehokasta taloutta vuoteen 2050 mennessä. Komissio arvioi, että nykyisin 
ponnisteluin saavutetaan ainoastaan puolet tavoitteesta ja tuhlataan esimerkiksi 1 000 euroa 
vuodessa kotitaloutta kohti. Tässä direktiivissä olisi korjattava tämä suuntaus.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 'loppukäytön energiansäästöllä' 
säästetyn energian määrää, joka 
määritetään mittaamalla ja/tai 
arvioimalla loppukäyttäjän 
energiankäyttö ennen yhden tai 
useamman energiatehokkuutta 
parantavan toimenpiteen toteuttamista ja 
sen jälkeen siten, että energiankäyttöön 
vaikuttavat ulkoiset olosuhteet 
vakioidaan;

Or. en

Perustelu

Energiansäästön määritelmä on tarpeen. Esittelijä ehdottaa käytettäväksi määritelmää, joka 
käytetään nykyisessä energiapalveludirektiivissä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a. 'erittäin kustannustehokkailla 
suosituksilla' energiakatselmuksessa 
määriteltyjä toimenpiteitä, joiden 
takaisinmaksuaika on viisi vuotta;

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 12 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

12 b. 'laskulla' tiliotetta, jota ei pidetä 
(laskun) maksuvaatimuksena;

Or. en

Perustelu

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 27 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a. 'perusteellisella saneerauksella' 
uudistustöitä, joilla vähennetään sekä 
rakennukselle toimitettavaa energiaa että 
energian loppukulutusta yhteensä 
vähintään 75 prosenttia saneerausta 
edeltävään tasoon verrattuna;

Or. en

Perustelu

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 27 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 b. 'vaiheittaisella perusteellisella 
saneerauksella' uudistustöitä, joilla 
vähennetään vaiheittain sekä 
rakennukselle toimitettavaa energiaa että 
energian loppukulutusta yhteensä 
vähintään 75 prosenttia rakennusten 
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korjauksen välisen normaalin ajanjakson 
kuluessa, kun samalla varmistetaan, että 
mikään vaihe ei aiheuta tai lisää 
myöhempien vaiheiden kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Rahoitus ja tekninen tuki

2 a. Rajoittamatta SEUT-sopimuksen 
107 ja 108 artiklan soveltamista 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
rahoitusjärjestelyt useiden 
rahoitusvirtojen yhdistämiseksi, mukaan 
luettuina 
a) jäljempänä 6 artiklan mukaisten 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä 
aiheutuvat maksuosuudet tai sakot,
b) energiatehokkuutta varten direktiivin 
2009/29/EY 10 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti myönnetyt varat,
c) energiatehokkuutta varten myönnetyt 
varat hankkeiden rahoittamiseen 
tarkoitetuista EU:n 
joukkovelkakirjalainoista,
d) varat, jotka on myönnetty 
energiatehokkuutta varten monivuotisen 
rahoituskehyksen, erityisesti 
koheesiorahastoston ja rakennerahaston 
sekä erityisten EU:n rahoitusvälineiden, 
teknisen tuen ja rahoitusjärjestelyjen 
puitteissa,
e) varat, jotka on myönnetty 
energiatehokkuutta varten Euroopan 
investointipankista (EIP) ja muista 
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unionin rahoituslaitoksista, erityisesti 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankista sekä Euroopan neuvoston 
kehityspankista,
f) kansalliset varat, mukaan luettuina 
varat julkisista pankeista ja muista 
kansallisista rahoituslaitoksista.
2. Rahoituslaitosten on
a) käytettävä tätä rahaa niin, että saadaan 
hankittua mahdollisimman paljon 
yksityistä pääomaa erityisesti 
yhteisösijoittajilta;
b) perustettava rahoitusvälineitä 
(esimerkiksi yksityisen pääoman 
lainatakuut, energiatehokkuutta 
koskevien sopimusten lainatakuut, 
avustukset, korkotuetut lainat ja erityiset 
lainajärjestelyt), joilla vähennetään sekä 
energiatehokkuushankkeiden havaittuja 
että todellisia riskejä;
c) liityttävä ohjelmiin tai virastoihin, jotka 
kokoavat energiatehokkuushankkeet 
yhteen ja arvioivat niiden laatua, antavat 
teknistä tukea, edistävät 
energiapalvelumarkkinoita ja auttavat 
luomaan näitä palveluita koskevaa 
kysyntää kuluttajien keskuudessa
14 artiklan mukaisesti;
d) osoitettava riittävät varat koulutus- ja 
pätevöintiohjelmille, joilla parannetaan 
energiatehokkuushankkeita ja 
tunnustetaan niihin liittyvät taidot.
3. Komissio avustaa tarvittaessa suoraan 
tai eurooppalaisten rahoituslaitosten 
kautta pyynnöstä jäsenvaltioita 
perustamaan rahoituslaitoksia ja teknistä 
tukea koskevia järjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on lisätä 
energiatehokkuutta eri aloilla tukemalla 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
toimivaltaisten kansallisten tai 
alueellisten viranomaisten tai elinten 
välillä.
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Or. en

Perustelu
Ilman tarvittavia rahoitusvälineitä tässä direktiivissä ehdotetut toimenpiteet ovat 
toiveajattelua eivätkä luo lukuisia työpaikkoja ja edistä innovointia. Ehdotetulla direktiivillä 
olisi siksi perustettava rahoituslaitoksia käyttämällä nykyisiä EU:n rahoitusvirtoja, 
esimerkiksi rakennerahastoja ja koheesiorahastoa, joiden olisi asetettava etusijalle 
energiatehokkuus tai hankkeiden rahoittamiseen tarkoitetut EU:n joukkovelkakirjalainat. 
Esimerkiksi EU:n päästökauppajärjestelmästä saaduilla kansallisilla tuloilla, joilla 6 artiklan 
mukaisesti tuetaan yksityistä pääomaa ja säästövelvoitteita, voidaan myös hankkia 
huomattavasti tarpeellisia varoja.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava
kansallinen energiatehokkuustavoite, joka 
ilmastaan primäärienergian kulutuksen 
absoluuttisena tasona vuonna 2020. 
Tavoitetta asettaessaan niiden on otettava 
huomioon unionin 20 prosentin 
energiansäästötavoite, tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet, direktiivin 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen kansallisten 
energiansäästötavoitteiden 
saavuttamiseksi hyväksytyt toimenpiteet 
sekä muut energiatehokkuutta edistävät 
toimenpiteet jäsenvaltioissa ja unionin 
tasolla.

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että sen kansallinen primäärienergian 
kulutuksen absoluuttinen taso vuonna 
2020 on vähintään pienempi kuin sen 
tavoite, joka on vahvistettu liitteessä I 
olevan A osan taulukon vasemmassa 
sarakkeessa. Tällaiset pakolliset 
kansalliset tavoitteet vastaavat 
1 artiklassa säädettyä unionin vähintään 
20 prosentin energiansäästötavoitetta, 
joka edellyttää EU:n 
primäärienergiankulutuksen 
vähentämistä ennusteisiin verrattuna 
ainakin 368 öljyekvivalenttitonnilla 
vuonna 2020.

Or. en

Perustelu

Ilmastoa ja uusiutuvaa energiaa koskevasta EU:n lainsäädännöstä saatu kokemus osoittaa, 
että jäsenvaltioita sitovat tavoitteet ovat tarpeellisia. Ne parantavat näkyvyyttä, poliittista 
sitoutumista ja investointivarmuutta. Tiukkojen energiatehokkuustoimenpiteiden yleiset 
positiiviset makrotaloudelliset ja geopoliittiset hyödyt EU:n taloudelle ja kansalaisille 
oikeuttavat sitovat tavoitteet. Tämän EU:n 20 prosentin tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
komission mukaan ainakin 368 öljyekvivalenttitonnin vähennystä vuonna 2020 



PR\878374FI.doc 15/95 PE472.358v01-00

FI

(primäärienergian suhteen).

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä, tuleeko unioni 
todennäköisesti saavuttamaan 
primäärienergian kulutusta koskevan 
20 prosentin säästötavoitteensa vuoteen 
2020 mennessä, mikä edellyttää EU:n 
primäärienergian kulutuksen 
vähentämistä 368 Mtoe:lla vuonna 2020, 
ja ottaa tässä arvioinnissa huomioon 
1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
tavoitteiden yhteismäärän sekä 
19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tehokkaasti suunnitellut toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niiden 
primäärienergian kulutus on sama tai 
suurempi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetty osuus.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että vuoden 2020 säästötavoitteet saavutetaan, jäsenvaltioiden olisi 
seurattava tavoitteidensa saavuttamista koskevaa ohjeellista kehityspolkua. Sen avulla 
komission on mahdollista harjoittaa energiansäästöä koskevan EU:n kokonaistavoitteen 
saavuttamisen seurantaa ja valvontaa.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Rakennusten saneeraus

1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
vähentämään 31 päivään joulukuuta 2050 
mennessä nykyisen rakennuskantansa 
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energiankulutusta 80 prosenttia vuoden 
2010 tasoon verrattuna.
2. Direktiivin 2010/31/EU 9 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten suunnitelmien 
osana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
1 kohdan soveltamista, jäsenvaltioiden on 
kehitettävä politiikkoja ja toteutettava 
toimenpiteitä, joilla edistetään 
rakennusten perusteellisia saneerauksia, 
vaiheittaiset perusteelliset saneeraukset 
mukaan luettuina.
3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
julkistettava 2 kohdassa tarkoitetut 
kansalliset suunnitelmat. Niihin on 
sisällyttävä vähintään
a) tiedot rakennuksista eriytettynä 
rakennuksen luokan mukaan,
b) perusteellisen saneerauksen tavoitteet 
vuosiksi 2020, 2030 ja 2040 eritytettynä 
rakennuksen luokan mukaan; näiden 
tavoitteiden on oltava johdonmukaisia
1 kohdassa tarkoitetun pitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamisen kanssa,
c) toimenpiteitä, joilla vastataan 
rakennusalan sosiaalisiin, teknisiin ja 
taloudellisiin haasteisiin,
d) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
vuokralaisia ei rangaista taloudellisesti.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusteelliset ja vaiheittaiset perusteelliset 
saneeraukset toteutetaan ensimmäiseksi 
rakennuksissa, sekä kaupallisissa 
rakennuksissa että asuinrakennuksissa, 
joiden energiatehokkuus on huonoin.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusteelliset saneeraukset toteutetaan 
ensimmäiseksi julkisten viranomaisten 
omistamissa tai käyttämissä 
rakennuksissa, joiden energiatehokkuus 
on huonoin.

Or. en
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Perustelu
Rakennukset edustavat EU:ssa 40:tä prosenttia kaikesta energiankulutuksesta EU:ssa, ja 
nykyisen rakennuskannan säästöpotentiaali on huomattava ja pitkälti käyttämätön. Sen vuoksi 
esittelijä ehdottaa, että noudatetaan holistista, pitkän aikavälin lähestymistapaa, joka 
perustuu kansallisiin "vuoden 2050 rakennusten etenemissuunnitelmiin". Edistettäessä 
"perusteellista" saneerausta kahden prosentin vuosivauhdilla EU:n rakennuskannan 
energiankulutusta vähennetään vuoteen 2050 mennessä keskimäärin viidenneksellä nykyiseen 
kulutukseen verrattuna.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 7 artiklan soveltamista.
Kolmen prosentin osuus lasketaan 
sellaisten asianomaisen jäsenvaltion 
julkisten elinten omistamien rakennusten 
kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja 
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 vähintään 
kolme prosenttia julkisten elinten 
omistamien tai käyttämien rakennusten 
kokonaispinta-alasta saneerataan 
perusteellisesti tai saneerataan 
perusteellisesti vaiheittain 3 a artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten suunnitelmien 
täytäntöönpanemiseksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2010/31/EU 9 artiklan soveltamista.

Or. en
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Perustelu

Julkisten elinten, EU:n toimielimet mukaan luettuina, on näytettävä oikeaa esimerkkiä. 
Julkisten elinten omistamat ja käyttämät rakennukset voivat toimia kannustimena tarvittavien 
teknisten, taloudellisten ja organisatoristen innovaatioiden käynnistämisessä ja luoda 
energiapalveluyritysten markkinat. Tämän vuoksi esittelijä katsoo, että kaikkia julkisia
rakennuksia koskeva vähintään kolmen prosentin saneerausaste on riittävän 
kunnianhimoinen.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tuettava 
julkisoikeudellisia laitoksia toteuttamaan 
vuosittain perusteellisia saneerauksia, 
jotka koskevat kolmea prosenttia niiden 
omistamasta kokonaispinta-alasta.

Or. en

Perustelu

Julkisoikeudelliset laitokset eivät voi nostaa veroja tai vuokratasoa, joten niiden 
investointipäätökset ovat rajoitettuja. Jäsenvaltioiden olisi siksi harjoitettava perusteellista 
kunnostamista tukevaa ennakoivaa politiikkaa erityisesti sosiaalisen asuntotuotannon alalla.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten elinten 
omistamista rakennuksista luettelo, jossa 

3. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 
2014 mennessä laadittava ja asetettava 
julkisesti saataville niiden julkisten elinten 
omistamista tai käyttämistä rakennuksista 
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ilmoitetaan luettelo, jossa ilmoitetaan

Or. en

Perustelu

Julkisten rakennusten luetteloiden olisi katettava laitosten kaikki rakennukset, niiden 
omistamat ja niiden käyttämän rakennukset mukaan luettuina.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava julkisia 
elimiä

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava
paikallisia elimiä, kuntia ja muita julkisia 
elimiä

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden monet kunnat ja muut julkiset elimet ovat jo toteuttaneet tai suunnitelleet 
toteuttavansa kaupunkeja koskevia yhdennettyjä toimia, jotka ulottuvat rakennusten 
yksittäisiä toimenpiteitä pidemmälle. Jäsenvaltioiden olisi siksi kannustettava kuntia, 
kaupunkeja, alueita tai muita julkisia elimiä tällaisten aloitteiden tai käsitteiden alalla, jotta 
ne suunnittelisivat esimerkiksi "vähäenergisiä kaupunkeja ja alueita" paikallisen demokratian 
ja hallintoprosessien puitteissa.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa 
ilmasto- tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa 
ilmastoa, matalaenergiakaupunkeja tai
-alueita koskevaa suunnitelmaa tai 
ympäristösuunnitelmaa kokonaisvaltaisen 



PE472.358v01-00 20/95 PR\878374FI.doc

FI

ja jonka avulla pyritään elimen
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään niiden 
energiansäästöjen ja energiatehokkuuden 
jatkuvaan parantamiseen;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden monet kunnat ja muut julkiset elimet ovat jo toteuttaneet tai suunnitelleet 
toteuttavansa kaupunkeja koskevia yhdennettyjä toimia, jotka ulottuvat rakennusten 
yksittäisiä toimenpiteitä pidemmälle. Jäsenvaltioiden olisi siksi kannustettava kuntia, 
kaupunkeja, alueita tai muita julkisia elimiä tällaisten aloitteiden tai käsitteiden alalla, jotta 
ne suunnittelisivat esimerkiksi "vähäenergisiä kaupunkeja ja alueita" paikallisen demokratian 
ja hallintoprosessien puitteissa.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan 
liitteessä III tarkoitettuja 
energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja 
rakennuksia.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiset elimet hankkivat ainoastaan 
liitteessä III tarkoitettuja 
energiatehokkaimpia tuotteita, palveluja ja 
rakennuksia.

Or. en

Perustelu

Julkisten elinten on aina ostettava vain tuotteita, palveluja ja rakennuksia, joiden 
energiatehokkuusominaisuudet ovat parhaita.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät Energiansäästövelvoitejärjestelmät

Or. en

Perustelu

Tämä järjestelmä on tämän direktiivin keskeinen osa, ja sen on johdettava todellisiin 
energiansäätöihin.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä. 
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
kaikki jäsenvaltion alueella toimivat 
energian jakelijat tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
vuotuisen energiansäästön, joka vastaa 
1,5 prosenttia niiden energianmyynnin 
määrästä edellisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
liikenteessä käytettyä energiaa. 
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
energiansäästövelvoitejärjestelmä. 
Järjestelmällä on varmistettava, että joko 
jäsenvaltion alueella toimivat energian 
jakelijat ja/tai energian 
vähittäismyyntiyritykset saavuttavat 
kumulatiivisesti vuotuisen 
energiansäästön, joka vastaa vähintään 
1,5 prosenttia niiden vuotuisesta 
energianmyynnin määrästä kyseisessä 
jäsenvaltiossa laskettuna viimeisimmän 
kolmevuotiskauden keskiarvosta. 
Velvoitettujen osapuolten on saavutettava 
tämä energiansäästö loppukäyttäjien 
keskuudessa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettua 1,5 prosentin vuotuista säästövelvoitetta on sovellettava talouteen 
kokonaisuutena, ja siihen on siksi sisällytettävä liikenteen ala, jonka taloudellinen 
säästöpotentiaali on merkittävä mutta vielä toteuttamatta. Jotta lisäksi voidaan tasapainottaa 
mahdolliset vuosittaiset vaihtelut, jotka johtuvat äärimmäisistä sääolosuhteista tai 
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taloudellisista muutoksista, esittelijä ehdottaa, että tavoitemäärän keskiarvo lasketaan 
pikemminkin kolmevuotiskauden perusteella kuin komission ehdottamalla tavalla.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmaistava kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyn 
energiansäästön määrä suhteessa joko 
niiden energian loppukulutukseen tai
primäärienergian kulutukseen. Vaaditun 
energiansäästön ilmaisemiseen valittua 
menetelmää on käytettävä myös 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamien 
säästöjen laskennassa. Laskennassa 
sovelletaan liitteessä IV vahvistettuja 
muuntokertoimia.

2. Jäsenvaltioiden on ilmaistava kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyn 
loppukäytön energiansäästön määrä 
suhteessa primäärienergian kulutukseen. 
Vaaditun energiansäästön ilmaisemiseen 
valittua menetelmää on käytettävä myös 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamien 
säästöjen laskennassa. Laskennassa 
sovelletaan liitteessä IV vahvistettuja 
muuntokertoimia.

Or. en

Perustelu

Velvoitteiden on katettava loppukäyttö ja ne on laskettava primäärienergian suhteen, koska 
viimeksi mainittu kuvastaa todellista energiankäytön vaikutusta.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että 1,5 prosenttia kunakin vuonna 
saavutetuista säästöistä täydentää 
kunakin aikaisempana vuonna 
saavutettuja säästöjä liitteessä V a 
tarkoitetulla tavalla.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella selkeytetään komission alkuperäistä tarkoitusta varmistaa, että kunakin 
vuonna saavutetulla 1,5 prosentin säästöllä on kumulatiivinen vaikutus.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa 
liitteessä V olevassa 1 kohdassa 
määriteltyjä joka tapauksessa toteutettavia 
toimenpiteitä ei saa laskea 
energiansäästön määrään, joka kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetään.

Or. en

Perustelu

Tällaisia velvoitejärjestelmiä jo soveltavista jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että on tärkeää rajoittaa järjestelmät hankkeisiin, jotka ovat täydentäviä.
Direktiivistä oli suljettava pois hankkeet tai sillä olisi rajoitettava hankkeita, joiden 
täydentävyys on vähäistä.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet, jotka on määritelty liitteessä 
V olevassa 1 kohdassa, saavat muodostaa 
enintään 10 prosenttia kultakin 
velvoitetulta osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
velvoitteen noudattamista laskettaessa 

3. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa lyhyen 
aikavälin säästöihin tähtäävät toimenpiteet, 
jotka on määritelty liitteessä V olevassa 
1 kohdassa, saavat muodostaa enintään 
10 prosenttia kultakin velvoitetulta 
osapuolelta edellytetyistä 
energiansäästöistä ja ne voidaan ottaa 
huomioon 1 kohdassa vahvistetun 
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ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

velvoitteen noudattamista laskettaessa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
yhdistetty toimenpiteisiin, joilla pyritään 
pidemmän aikavälin säästöihin.

Or. en

Perustelu

Tällaisia velvoitejärjestelmiä jo soveltavista jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että on tärkeää rajoittaa järjestelmät hankkeisiin, jotka ovat täydentäviä.
Direktiivistä oli suljettava pois hankkeet tai sillä olisi rajoitettava hankkeita, joiden 
täydentävyys on vähäistä.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpiteet, joista aiheutuu pitkän 
aikavälin säästöjä erityisesti vaiheittaisen 
perusteellisen saneerauksen osalta, 
vastaavat vähintään 50 prosenttia 
kultakin velvoitetulta osapuolelta 
edellytetyn energiansäästön määrästä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että lisää luottoja annetaan velvoitetuille osapuolille, 
jotka panevat täytäntöön toimenpiteitä, joista aiheutuu pitkän aikavälin säästöjä. 
Rakennuskannan asteittaista ja perusteellista saneerausta olisi siksi edistettävä ja siitä olisi 
palkittava tämän järjestelmän mukaisesti.
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Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 
2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
perustettava tarkastusjärjestelmät, joiden 
mukaisesti vähintään tilastollisesti 
merkittävä osuus velvoitettujen osapuolten 
käyttöön ottamista energiatehokkuutta 
parantavista toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoitettujen osapuolten ilmoittamat 
säästöt lasketaan liitteessä V olevan 
2 kohdan mukaisesti. Niiden on 
perustettava riippumattomat mittaus-, 
tarkastus- ja valvontajärjestelmät, joiden 
mukaisesti vähintään tilastollisesti 
merkittävä osuus edustava valikoima 
velvoitettujen osapuolten käyttöön 
ottamista energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä varmennetaan 
riippumattomasti.

Or. en

Perustelu

Täysin avoin ja riippumaton mittaus ja valvonta ovat markkinoiden ja yleisön 
luottamuksenkannalta tärkeitä näissä uusissa energiansäästöjärjestelmissä. 
Vapaamatkustusta on vältettävä. 

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmässä

5. Jäsenvaltioiden on 
energiansäästövelvoitejärjestelmässä

Or. en

Perustelu

Itsestään selvä.
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Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat velvoitteensa noudattamista 
laskiessaan ottaa huomioon 
energiapalvelujen tarjoajien tai muiden 
kolmansien osapuolten saavuttamat 
sertifioidut energiansäästöt; tässä 
tapauksessa niiden on vahvistettava selkeä, 
läpinäkyvä ja kaikille markkinatoimijoille 
avoin akkreditointiprosessi, jolla pyritään 
pitämään sertifioinnin kustannukset 
mahdollisimman alhaisina;

b) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat velvoitteensa noudattamista 
laskiessaan ottaa huomioon 
energiapalvelujen tarjoajien tai muiden 
kolmansien osapuolten saavuttamat 
sertifioidut energiansäästöt; niiden on 
vahvistettava selkeä, läpinäkyvä ja kaikille 
markkinatoimijoille avoin 
akkreditointiprosessi, jolla pyritään 
pitämään sertifioinnin kustannukset 
mahdollisimman alhaisina;

Or. en

Perustelu

Itsestään selvä.

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt siten, että ne katsotaan 
saavutetuksi jonakin kahdesta edeltävästä
tai kahdesta seuraavasta vuodesta.

c) sallia sen, että velvoitetut osapuolet 
voivat ottaa huomioon tiettynä vuonna 
saavutetut säästöt siten, että ne katsotaan 
saavutetuksi joko edeltävänä tai
seuraavana vuonna.

Or. en

Perustelu

Itsestään selvä.
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Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saavutetut energiansäästöt; a) edellytetyt energiansäästöt ja saavutetut 
energiansäästöt, joihin sovelletaan 
liitteessä V a olevaa kaavaa;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella selkeytetään komission alkuperäistä tarkoitusta varmistaa, että kunakin 
vuonna saavutetulla 1,5 prosentin säästöllä on kumulatiivinen vaikutus. 

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

9. Jäsenvaltioiden on sallittava 
velvoitettujen osapuolten täyttää 25–
50 prosenttia vuotuisista velvoitteistaan 
maksamalla 2 a artiklassa tarkoitetuille 
rahoituslaitoksille. Tämä on tehtävä siten, 
että rahoituslaitokselle maksetaan määrä, 
joka vastaa arvioituja 
investointikustannuksia, joilla 
saavutetaan osapuolia koskevien 
velvoitteiden osuus.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama täydellinen erivapauslauseke uhkaisi 6 artiklan mukaista uutta 
liiketoimintamallia. Esittelijän ehdottamalla menettely tarjoaa mahdollisuuden, että ne 
jäsenvaltiot, jotka ovat päättäneet tehdä tämän mukaisesti, voivat sallia velvoitettujen 
osapuoltensa maksaa osan rahoituslaitokselle (2 a artikla) täysimittaisten 
energiansäästötoimenpiteiden täytäntöönpanon sijaan. Samanaikaisesti tällä menettelyllä 
varmistetaan, että 1,5 prosentin säästötavoite saavutetaan jäsenvaltioissa käyttämällä tälle 
laitokselle maksettua osuutta energiansäästötoimenpiteisiin.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
1 päivään tammikuuta 2013 mennessä 
niiden velvoitteiden osuus, jotka ne 
aikovat täyttää sallimalla velvoitettujen 
osapuolten maksaa rahoituslaitokselle, 
mukaan lukien 9 artiklassa tarkoitetut 
seuraamuksia koskevat säännöt, ja 
osoitettava, kuinka niiden avulla 
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energiansäästö. Komissio voi evätä tällaiset 
toimenpiteet tai ehdottaa niihin muutoksia 
kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa vaihtoehtoista 
lähestymistapaa ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

saavutetaan ehdotettu energiansäästö 
käyttämällä maksettua varojen osuutta. 
Komissio voi evätä tällaiset toimenpiteet 
tai ehdottaa niihin muutoksia kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomainen jäsenvaltio ei 
saa soveltaa ohjelmia tai toimenpiteitä
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
toimenpideluonnokset.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama täydellinen erivapauslauseke uhkaisi 6 artiklan mukaista uutta 
liiketoimintamallia. Esittelijän ehdottamalla menettely tarjoaa mahdollisuuden, että ne 
jäsenvaltiot, jotka ovat päättäneet tehdä tämän mukaisesti, voivat sallia velvoitettujen 
osapuoltensa maksaa osan rahoituslaitokselle (2 a artikla) täysimittaisten 
energiansäästötoimenpiteiden täytäntöönpanon sijaan. Samanaikaisesti tällä menettelyllä 
varmistetaan, että 1,5 prosentin säästötavoite saavutetaan jäsenvaltioissa käyttämällä tälle 
laitokselle maksettua osuutta energiansäästötoimenpiteisiin.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Energiansäästövelvoitejärjestelmä olisi perustettava kansallisella tasolla ja pantava 
täytäntöön kunkin valtion alueella.

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Pk-yritykset tarvitsevat tukea energiakatselmusten kustannusten kattamiseen, mutta myös 
pannakseen täytäntöön katselmuksissa ehdotetut suositukset, joiden takaisinmaksuaika on 
enintään viisi vuotta. Laadukkaat katselmukset ja ainakin kustannustehokkaimpien 
toimenpiteiden konkreettinen täytäntöönpano ovat tärkeitä seikkoja tehokkaan ja vaikuttavan, 
katselmuksiin perustuvan energiansäästöpolitiikan kannalta, mikä on 7 artiklan tarkoitus.

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on kehitettävä 
kannustin- ja rahoitusjärjestelmiä kuten 
verohelpotuksia ja tukia, jotta 
varmistetaan, että pienet ja keskisuuret 
yritykset voivat kattaa täysin tai osittain 
energiakatselmuksesta ja 
energiakatselmuksista saatujen hyvin 
kustannustehokkaiden suositusten 
täytäntöönpanosta aiheutuvat 
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kustannukset.

Or. en

Perustelu

Pk-yritykset tarvitsevat tukea energiakatselmusten kustannusten kattamiseen, mutta myös 
pannakseen täytäntöön katselmuksissa ehdotetut suositukset, joiden takaisinmaksuaika on 
enintään viisi vuotta. Laadukkaat katselmukset ja ainakin kustannustehokkaimpien 
toimenpiteiden konkreettinen täytäntöönpano ovat tärkeitä seikkoja tehokkaan ja vaikuttavan, 
katselmuksiin perustuvan energiansäästöpolitiikan kannalta, mikä on 7 artiklan tarkoitus.

Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset, jotka ovat kannustin- tai 
rahoitustukijärjestelmien edunsaajia, 
sitoutuvat panemaan täytäntöön 
katselmuksissa eritellyt hyvin 
kustannustehokkaat suositukset.

Or. en

Perustelu

Pk-yritykset tarvitsevat tukea energiakatselmusten kustannusten kattamiseen, mutta myös 
pannakseen täytäntöön katselmuksissa ehdotetut suositukset, joiden takaisinmaksuaika on 
enintään viisi vuotta. Laadukkaat katselmukset ja ainakin kustannustehokkaimpien 
toimenpiteiden konkreettinen täytäntöönpano ovat tärkeitä seikkoja tehokkaan ja vaikuttavan, 
katselmuksiin perustuvan energiansäästöpolitiikan kannalta, mikä on 7 artiklan tarkoitus.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on kehitettävä 
6 artiklan mukaisesti taloudellisia 
kannustinjärjestelmiä tai säännöksiä, 
joilla autetaan tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisia yrityksiä muuttamaan 
pakollisten katselmusten suositukset 
energiansäästösijoituksiksi. Komissio 
laatii EU:n valtiontukisääntöjen 
mukaisesti suuntaviivat, joilla 
yksilöidään, mitkä jäsenvaltioiden 
vahvistamat, niiden asianomaisia 
yrityksiä suosivat taloudelliset 
kannustimet ovat yhdenmukaisia 
sisämarkkinasääntöjen ja 
valtiontukisääntöjen kanssa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella kehotetaan jäsenvaltioita sisämarkkinasääntöjen ja valtiontukisääntöjen 
mukaisesti etsimään keinoja, joilla autetaan taloudellisesti yrityksiä panemaan täytäntöön 
energiakatselmuksissa ehdotetut toimenpiteet.
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kun älykkäät mittarit on asennettu, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen tai 
muun keskuslämmityksen tai 
-jäähdytyksen ja kaukolämpöverkosta tai 
muusta keskuslämmitysverkosta saatavan 
kotitalouksien lämpimän käyttöveden 
loppukäyttäjille tarjotaan käyttäjäkohtaiset 
mittarit, jotka mittaavat tarkasti heidän 
todellista energiankulutustaan ja 
mahdollistavat sen asettamisen saataville ja 
antavat tosiaikaiset tiedot kulutuksen 
todellisesta ajoittumisesta liitteen VI 
mukaisesti veloituksetta ja tavalla, jonka 
avulla asiakkaiden on mahdollista 
ymmärtää entistä paremmin 
energiankäyttöään.

Or. en

Perustelu

Esittelijä suhtautuu myönteisesti älykkäiden mittareiden asentamiseen, jos kustannus-
hyötyanalyysiä arvioidaan positiivisesti sähkö- ja kaasumarkkinoita koskevissa direktiiveissä 
2009/72/EY ja 2009/73/EY tarkoitetulla tavalla, mikä ei aina tapahdu pienten asiakkaiden 
kuten kotitalouksien osalta. Esittelijä kuitenkin katsoo, että energian kysyntään vastaamisen 
näkökulmasta on olemassa tarpeeksi näyttöä, jotta voidaan määrätä älykkäät mittarit 
yrityksille, jotka kuluttavat tietyn määrän sähköä.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
älykkäitä mittareita sähkö- ja 

Jos älykkäiden mittareiden käyttöönottoa
arvioidaan sähkö- ja kaasumarkkinoista 
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kaasumarkkinoista annettujen direktiivien 
2009/72/EY ja 2009/73/EY mukaisesti, 
niiden on varmistettava, että 
energiatehokkuutta ja loppukäyttäjille 
koituvaa hyötyä koskevat tavoitteet otetaan 
täysimittaisesti huomioon mittareiden 
vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

annettujen direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY mukaisesti positiivisesti, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energiansäästöä ja loppukäyttäjille 
koituvaa hyötyä koskevat tavoitteet otetaan 
täysimittaisesti huomioon mittareiden 
vähimmäistoimintoja ja 
markkinatoimijoille asetettavia 
velvollisuuksia määriteltäessä.

Or. en

Perustelu

Esittelijä suhtautuu myönteisesti älykkäiden mittareiden asentamiseen, jos kustannus-
hyötyanalyysiä arvioidaan positiivisesti sähkö- ja kaasumarkkinoita koskevissa direktiiveissä 
2009/72/EY ja 2009/73/EY tarkoitetulla tavalla, mikä ei aina tapahdu pienten asiakkaiden 
kuten kotitalouksien osalta. Esittelijä kuitenkin katsoo, että energian kysyntään vastaamisen 
näkökulmasta on olemassa tarpeeksi näyttöä, jotta voidaan määrätä älykkäät mittarit 
yrityksille, jotka kuluttavat tietyn määrän sähköä.

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset, mukaan luettuina kaupallisen 
alan yritykset, joiden sähkön 
loppukäyttöön liittyvä kulutus on yli 
6 000 kWh vuodessa, ovat asentaneet 
älykkäät mittarit viimeistään 1 päivään 
tammikuuta 2015 mennessä.

Or. en

Perustelu

Esittelijä suhtautuu myönteisesti älykkäiden mittareiden asentamiseen, jos kustannus-
hyötyanalyysiä arvioidaan positiivisesti sähkö- ja kaasumarkkinoita koskevissa direktiiveissä 
2009/72/EY ja 2009/73/EY tarkoitetulla tavalla, mikä ei aina tapahdu pienten asiakkaiden 
kuten kotitalouksien osalta. Esittelijä kuitenkin katsoo, että energian kysyntään vastaamisen 
näkökulmasta on olemassa tarpeeksi näyttöä, jotta voidaan määrätä älykkäät mittarit 
yrityksille, jotka kuluttavat tietyn määrän sähköä.
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Sähkön tapauksessa mittareista vastaavien 
operaattoreiden on voitava loppukäyttäjän 
pyynnöstä varmistaa, että mittari pystyy 
ottamaan huomioon loppukäyttäjän tiloissa 
tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjän tosiaikaista tuotantoa tai 
kulutusta koskevat mittaustiedot ovat 
loppukäyttäjän käytettävissä. Jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden 
tosiaikaista tuotantoa tai kulusta koskevat 
mittaustiedot on toimitettava 
loppukäyttäjälle tai loppukäyttäjän 
puolesta toimivalle kolmannelle 
osapuolelle ilman lisäkustannuksia ja 
tavalla, jota loppukäyttäjä voi käyttää 
sopimusten tasapuoliseen vertailuun.

Or. en

Perustelu

Esittelijä suhtautuu myönteisesti älykkäiden mittareiden asentamiseen, jos kustannus-
hyötyanalyysiä arvioidaan positiivisesti sähkö- ja kaasumarkkinoita koskevissa direktiiveissä 
2009/72/EY ja 2009/73/EY tarkoitetulla tavalla, mikä ei aina tapahdu pienten asiakkaiden 
kuten kotitalouksien osalta. Esittelijä kuitenkin katsoo, että energian kysyntään vastaamisen 
näkökulmasta on olemassa tarpeeksi näyttöä, jotta voidaan määrätä älykkäät mittarit 
yrityksille, jotka kuluttavat tietyn määrän sähköä.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Esittelijä suhtautuu myönteisesti älykkäiden mittareiden asentamiseen, jos kustannus-
hyötyanalyysiä arvioidaan positiivisesti sähkö- ja kaasumarkkinoita koskevissa direktiiveissä 
2009/72/EY ja 2009/73/EY tarkoitetulla tavalla, mikä ei aina tapahdu pienten asiakkaiden 
kuten kotitalouksien osalta. Esittelijä kuitenkin katsoo, että energian kysyntään vastaamisen 
näkökulmasta on olemassa tarpeeksi näyttöä, jotta voidaan määrätä älykkäät mittarit 
yrityksille, jotka kuluttavat tietyn määrän sähköä.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Esittelijä suhtautuu myönteisesti älykkäiden mittareiden asentamiseen, jos kustannus-
hyötyanalyysiä arvioidaan positiivisesti sähkö- ja kaasumarkkinoita koskevissa direktiiveissä 
2009/72/EY ja 2009/73/EY tarkoitetulla tavalla, mikä ei aina tapahdu pienten asiakkaiden 
kuten kotitalouksien osalta. Esittelijä kuitenkin katsoo, että energian kysyntään vastaamisen 
näkökulmasta on olemassa tarpeeksi näyttöä, jotta voidaan määrätä älykkäät mittarit 
yrityksille, jotka kuluttavat tietyn määrän sähköä.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
loppukäyttäjät sitä pyytävät, heidän 
energialaskujaan ja aiempaa kulutustaan 
koskevat tiedot asetetaan loppukäyttäjän 
nimeämän energiapalvelujen tarjoajan 
saataville. Jos älykäs mittari asennetaan, 
jäsenvaltioiden on kiellettävä takautuva 
laskutus.

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Käyttäjäkohtaisen energiankulutuksen 
mittaamista ja laskutusta koskevat tiedot 
sekä muut 1, 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä 
VI mainitut tiedot on annettava 
loppukäyttäjien käyttöön maksutta kahden 
tunnin kuluessa tai niin pian kuin se on 
teknisesti mahdollista.

Or. en

Perustelu

Tosiaikaiset tiedot ovat olennaisia, jotta energiaa voidaan käyttää entistä tehokkaammin.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Kuluttajalle tiedottamista ja kuluttajan 

vallan lisäämistä koskeva ohjelma
1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallinen strategia, jonka mukaan 
pienten energia-asiakkaiden, 
kotitalousasiakkaat mukaan luettuina, 
tehokasta energiankäyttöä edistetään ja se 
tehdään mahdolliseksi.
2. Jäsenvaltioiden on 1 kohdan 
soveltamista varten ainakin
a) perustettava keskitetty asiointipiste 
neuvontaa ja akkreditoituja 
palveluntarjoajia varten 13 ja 14 artiklan 
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mukaisesti;
b) otettava käyttöön välineitä ja 
menettelyjä, joilla edistetään 
käyttäytymisen muuttamista, mukaan 
luettuina
– taloudelliset kannustimet;
– rahoituksen, avustusten tai tukien 
saanti;
– tiedotus;
– esimerkkihankkeet;
– toiminta työpaikoilla;
– vähimmäisvaatimukset laskutuksesta ja 
laskujen ulkoasua koskevista tiedoista;
c) laadittava ohjelma, jolla kuluttajat ja 
kuluttajajärjestöt saadaan osallistumaan 
älykkäiden mittareiden käyttöönottoon 
tiedottamalla
– kustannustehokkaista ja helposti 
toteutettavista muutoksista 
energiankäytössä;
– energiatehokkuustoimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin tiedottamista ja neuvontaa koskevat säännökset eivät ole riittäviä, jotta 
saavutetaan sille asetettu tavoite, joka on asianomaisten ryhmien ja loppukäyttäjien 
osallistuminen. On tärkeää, että tiedottamista koskevia säännöksiä ei aseteta tavoitteiksi 
sinänsä, vaan ne sisällytetään lainsäädännöllisiin puitteisiin, jotka palkitsevat ainoastaan 
energiatehokkuushankkeiden tulokset (eivätkä panoksia), toisin sanoen ainoastaan 
mitattavissa olevista käyttäytymismuutoksista palkitaan eikä pelkästään tiedonlevityksestä. 

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

säännökset 6–8 artiklan nojalla annettujen 
kansallisten säännösten noudattamatta 
jättämiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia sekä 
vähintään viisi kertaa suurempia kuin 
kansallisten 
energiansäästövelvoiteohjelmien 
keskimääräiset kustannukset, ja ne on 
maksettava 2 a artiklassa tarkoitetulle 
rahoituslaitokselle. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään [12 kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin hyväksymisestä] 
ja ilmoitettava viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Or. en

Perustelu

Noudattamatta jättämisestä asetettujen seuraamusten olisi oltava tarpeeksi varoittavia, jotta 
varmistetaan, että tässä direktiivissä ehdotetut toimenpiteet toteutetaan todella 
täysimääräisesti.

Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä laadittava ja 
ilmoitettava komissiolle kansallinen 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelma, jonka 
avulla pyritään kehittämään tehokkaan 
yhteistuotannon ja tehokkaan 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja joka 
sisältää liitteessä VII määritellyt tiedot 
sekä yksityiskohdat niihin liittyvistä 
toimenpiteistä ja laillisista velvoitteista. 
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Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet.

Suunnitelmat on saatettava ajan tasalle ja 
ilmoitettava komissiolle joka viides vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sääntelykehyksensä avulla, että kansalliset 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmat otetaan 
huomioon paikallisissa ja alueellisissa 
kehittämissuunnitelmissa, myös 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnitelmissa, ja että ne täyttävät 
liitteessä VII vahvistetut 
suunnitteluperusteet. Kansallisissa 
lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmissa on 
otettava täysimääräisesti huomioon 
direktiivin 2004/8/EY mukaisesti laadittu 
tehokkaan yhteistuotannon kansallisia 
mahdollisuuksia koskeva analyysi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi hyödyttävä niiden alueella olevista sähkön, lämmön ja 
jäähdytysenergian yhteistuotannon mahdollisuuksista.

Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
3 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, 
kun

Poistetaan.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty;
b) laitoksen sijoittelua koskevaa 3 kohdan 
b alakohdan vaatimusta ei voida täyttää, 
koska laitos on sijoitettava lähelle 
direktiivin 2009/31/EY nojalla luvan 
saanutta geologista varastointipaikkaa; 
tai
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c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi hyödyttävä niiden alueella olevista sähkön, lämmön ja 
jäähdytysenergian yhteistuotannon mahdollisuuksista. Sen takia poikkeuksia ei tarvita.

Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
3 kohdassa tarkoitetut lupaperusteet ovat 
linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

Or. en
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Perustelu

Samalla kun kaupunkialueiden ja maaseudun aluesuunnittelua koskevia kansallisia 
määräyksiä olisi noudatettava, jäsenvaltioiden olisi myös hyödyttävä niiden kansallisista 
energian tehokkaan yhteistuotannon mahdollisuuksista.

Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
6 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, 
kun

Poistetaan.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai
b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi hyödyttävä niiden alueella olevista sähkön, lämmön ja 
jäähdytysenergian yhteistuotannon mahdollisuuksista. Sen takia poikkeuksia ei tarvita.
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Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle, kun

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi hyödyttävä niiden alueella olevista sähkön, lämmön ja 
jäähdytysenergian yhteistuotannon mahdollisuuksista. Sen takia poikkeuksia ei tarvita.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi hyödyttävä niiden alueella olevista sähkön, lämmön ja 
jäähdytysenergian yhteistuotannon mahdollisuuksista. Sen takia poikkeuksia ei tarvita.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lämpövoimalla tuotetun sähkön 
tuotantokapasiteetin yleinen vuotuinen 
energiatehokkuus kasvaa vähintään 
prosentin vuodessa ja saavuttaa 
vähintään 60 prosenttia vuoteen 2025 
mennessä.

Or. en

Perustelu
EU:n energiansiirtojärjestelmän – tavanomaisista voimalaitoksista jalostamoihin – teho on 
yleensä melko alhainen, alle 35 prosenttia. Merkittävät ja nopeat säästöt ovat mahdollisia 
seuraavina vuosina. Jäsenvaltioiden olisi myös hyödynnettävä yhdistetyn lämmön- ja 
sähköntuotannon nykyisiä mahdollisuuksia.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava vähintään 
kolmasosa 10 artiklan 1 kohdassa 
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tarkoitusta tehokkaan yhteistuotannon ja 
kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 
yksilöidyistä mahdollisuuksista vuoteen 
2020 mennessä ja kaksi kolmasosaa 
vuoteen 2030 mennessä.

Or. en

Perustelu

EU:n energiansiirtojärjestelmän – tavanomaisista voimalaitoksista jalostamoihin – teho on 
yleensä melko alhainen, alle 35 prosenttia. Merkittävät ja nopeat säästöt ovat mahdollisia 
seuraavina vuosina. Jäsenvaltioiden olisi myös hyödynnettävä yhdistetyn lämmön- ja 
sähköntuotannon nykyisiä mahdollisuuksia.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltiot voivat sallia verkossa 
siirrettävän ja jaeltavan energian osalta 
sellaiset järjestelmien ja tariffirakenteiden 
osat, joilla on sosiaalinen tavoite, 
edellyttäen, että tariffirakenteilla 
edistetään sähkön tuotannon, 
toimituksen, siirron ja jakelun 
kokonaistehokkuutta (myös 
energiatehokkuutta).

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
ylläpitämistä koskevia vaatimuksia 
noudattaen ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten määrittelemien avointen ja 
syrjimättömien perusteiden pohjalta, että 
niiden alueella toimivat siirtoverkonhaltijat 
ja jakeluverkonhaltijat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/28/EY1

16 artiklan 2 kohdan soveltamista,
_____________
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.

Or. en

Perustelu

Yhteistuotannosta saatavan sähkön ensisijainen verkkoon pääsy ja tällaisen sähkön 
asettaminen ajojärjestyksessä etusijalle on myönteinen asia, mutta sillä ei saisi estää 
uusiutuvalle energialle annettua ensisijaista pääsyä verkkoon. Yhteistuotantolaitosten koko 
sähköjärjestelmälle tuottamat edut on tunnustettava.

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

c a) panevat täytäntöön säännöksiä 
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vältetyistä verkon kustannuksista 
saatavista asianmukaisista korvauksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirtoverkonhaltijat ja 
jakeluverkonhaltijat 
tasapainottamispalveluihin ja 
lisäpalveluihin resursseja hankkiessaan 
kohtelevat kysynnän ohjauksesta 
vastaavia tahoja, myös yhteisostoryhmiä, 
syrjimättömästi niiden teknisten 
valmiuksien perusteella.
Siirtoverkonhaltijoiden ja 
jakeluverkonhaltijoiden on vahvistettava 
kysynnänohjaustoimien ja 
kysynnänohjausohjelmien 
rahoitustoimien toteutus.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuustoimien käytännön toteutuksessa tarvitaan sääntelijöiden, 
siirtoverkonhaltijoiden ja jakeluverkonhaltijoiden kattavaa osallistumista toimintaan. 
Etusijalle olisi asetettava älykkäiden verkkojen toteutuksen nopeuttaminen sekä kansallisten 
ja alueellisten kysynnänohjausmarkkinoiden luominen.
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Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
kysynnänohjausta ja osallistumistaan 
järjestäytyneille sähkömarkkinoille 
vaatimalla tarvittaessa kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja 
siirtoverkonhaltijoita määrittelemään 
energiamarkkinoille ja tertiäärisille 
reservimarkkinoille osallistumista 
koskevia teknisiä tietoja näiden 
markkinoiden teknisten vaatimusten ja 
kysynnänohjausvalmiuksien mukaisesti, 
yhteisostoryhmät mukaan luettuina.
Tertiääristen reservimarkkinoiden 
kysynnänohjaukseen osallistumista 
koskeviin teknisiin tietoihin on 
sisällytettävä
a) osallistumiseen tarvittava 
vähimmäiskilowattikapasiteetti;
b) perusmittausmenetelmä;
c) kysynnänohjauksen aktivoinnin kesto;
d) kysynnänohjauksen aktivoinnin 
ajoitus;
e) kysynnänohjauksen aktivoinnin 
ilmoitusaika;
f) telemetriset vaatimukset;
g) saatavuusmaksut.
Jäsenvaltioiden on 
kapasiteetinriittävyyssuunnitelmia 
toteuttaessaan varmistettava, että 
mahdollisuudet vaikuttaa 
kysynnänohjaukseen otetaan 
täysimääräisesti huomioon.
Jäsenvaltioiden on raportoitava 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013 ja sen jälkeen joka 
toinen vuosi toimista, joita ne ovat 
toteuttaneet tässä kohdassa tarkoitettujen 
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tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuustoimien käytännön toteutuksessa tarvitaan sääntelijöiden, 
siirtoverkonhaltijoiden ja jakeluverkonhaltijoiden kattavaa osallistumista toimintaan. 
Etusijalle olisi asetettava älykkäiden verkkojen toteutuksen nopeuttaminen sekä kansallisten 
ja alueellisten kysynnänohjausmarkkinoiden luominen.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 7 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kysynnänohjauksen etenemissuunnitelma 
ja toimintasuunnitelma, joka sisältää 
yksityiskohtaista tietoa siitä, miten 
kysynnänohjausresurssit voidaan 
tarvittaessa mukauttaa parhaiten 
alueellisiin sähkömarkkinoihin, erityisesti 
tertiäärisiin reservimarkkinoihin ja 
kapasiteettimarkkinoihin. 
Kysynnänohjauksen etenemissuunnitelma 
ja toimintasuunnitelma on toimitettava 
komissiolle ja julkaistava viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013, ja sitä on 
päivitettävä sen jälkeen vähintään joka 
toinen vuosi. Komissio arvioi 
kysynnänohjauksen 
etenemissuunnitelman ja 
toimintasuunnitelman seuraavien 
kysynnänohjauksen sisällyttämistä 
koskevien perusteiden mukaisesti:
a) markkinoiden yhdentyminen ja 
tuotanto- ja kysyntäpuolen resurssien 
yhtäläiset markkinoille pääsyn 
mahdollisuudet (toimitus- ja 
kulutuskuorma);
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b) kysynnänohjauksessa olisi voitava 
käyttää kysyntäpuolen yhteenlaskettuja 
kuormia, mikä tarkoittaa, että 
yhteisostoryhmät voivat yhdistää useita 
lyhytkestoisia kysyntäpuolen resursseja 
(kuluttajakuormat) yhdeksi suureksi 
kuormanvähennyseräksi ja myydä tai 
huutokaupata niitä tarvittaessa useille 
järjestäytyneille energiamarkkinoille, 
erityisesti tertiäärisille reservimarkkinoille 
ja kapasiteettimarkkinoille;
c) alueellisilla ja paikallisilla 
kysynnänohjausohjelmilla olisi voitava 
purkaa paikallisten ja alueellisten 
järjestelmien kapasiteettirajoitteita 
nykyisen infrastruktuurin käytön 
optimoimiseksi.

Or. en

Perustelu

On syytä luoda kysynnänohjausmarkkinat. 

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetuilla 
sertifiointijärjestelmillä on yhteinen 
akkreditointikehys, jotta ne olisivat 
kuluttajille avoimia ja jotta voidaan 
varmistaa, että järjestelmät ovat 
luotettavia ja auttavat saavuttamaan 
kansalliset energiatehokkuustavoitteet.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 14 artiklan loppuun esitettyihin uusiin kohtiin. On tärkeää tunnustaa, että 
sertifiointijärjestelmien onnistuminen riippuu kuluttajien luottamuksesta.
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Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
14 artiklan -a kohdassa tarkoitettu yksi 
yhteyspiste ohjaa kuluttajat kääntymään 
akkreditoitujen palveluntarjoajien 
puoleen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – -a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

-a) perustamalla yksi yhteyspiste, josta saa 
perustietoa energiapalveluista ja joka 
ohjaa kuluttajat kääntymään 
energiatehokkuuspalvelujen ja -tuotteiden 
akkreditoitujen tarjoajien puoleen;

Or. en

Perustelu

Kolmannen energiapaketin linjan mukaisesti tarvitaan yksi yhteyspiste antamaan perustietoa 
energiatehokkuuspalveluista ja osoittamaan akkreditoidut palveluntarjoajat. Samaten 
tarvitaan riippumaton mekanismi, kuten energia-alan oikeusasiamies, jotta varmistetaan 
valitusten ja tuomioistuimen ulkopuolisten menettelyjen tehokas käsittely.
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Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) tarkistamalla ja päivittämällä 
säännöllisesti luetteloa saatavilla olevista 
akkreditoiduista energiapalvelujen 
tarjoajista ja niiden tarjoamista 
energiapalveluista;

Or. en

Perustelu

Kolmannen energiapaketin linjan mukaisesti tarvitaan yksi yhteyspiste antamaan perustietoa 
energiatehokkuuspalveluista ja osoittamaan akkreditoidut palveluntarjoajat. Samaten 
tarvitaan riippumaton mekanismi, kuten energia-alan oikeusasiamies, jotta varmistetaan 
valitusten ja tuomioistuimen ulkopuolisten menettelyjen tehokas käsittely. 

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) varmistamalla, että käytettävissä on 
asiamiehen kaltainen riippumaton 
mekanismi, joka voi toimia eri 
teollisuudenaloilla ja jonka avulla 
voidaan varmistaa, että useita 
palveluntarjoajia käsittävistä 
kotitalouksien 
energiatehokkuusohjelmista johtuvien 
valitusten ja tuomioistuimen 
ulkopuolisten menettelyjen käsittely on 
tehokasta;

Or. en

Perustelu

Kolmannen energiapaketin linjan mukaisesti tarvitaan yksi yhteyspiste antamaan perustietoa 
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energiatehokkuuspalveluista ja osoittamaan akkreditoidut palveluntarjoajat. Samaten 
tarvitaan riippumaton mekanismi, kuten energia-alan asiamies, jotta varmistetaan valitusten 
ja tuomioistuimen ulkopuolisten menettelyjen tehokas käsittely.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tukemalla riippumattomia 
markkinatoimijoita, verkostoja ja 
foorumeita, jotka yhdistävät 
energiatehokkuuspalvelujen kysyntä- ja 
tarjontapuolta ja edistävät 
energiakatselmusten ja 
energiatehokkuuden parantamistoimien 
välistä yhteyttä;

Or. en

Perustelu

Kolmannen energiapaketin linjan mukaisesti tarvitaan yksi yhteyspiste antamaan perustietoa 
energiatehokkuuspalveluista ja osoittamaan akkreditoidut palveluntarjoajat. Samaten 
tarvitaan riippumaton mekanismi, kuten energia-alan oikeusasiamies, jotta varmistetaan 
valitusten ja tuomioistuimen ulkopuolisten menettelyjen tehokas käsittely.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) tukemalla hanketoimijoita, jotka 
markkinatoimijoiden ohella neuvovat 
viranomaisia energiatehokkuuspalvelujen 
tarjouskilpailumenettelyissä, sopimusten 
laadinnassa ja täytäntöönpanossa sekä 
viranomaisten suorittamassa erityisten 
energiatehokkuuspalveluhankkeiden 
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seurannassa.

Or. en

Perustelu

Kolmannen energiapaketin linjan mukaisesti tarvitaan yksi yhteyspiste antamaan perustietoa 
energiatehokkuuspalveluista ja osoittamaan akkreditoidut palveluntarjoajat. Samaten 
tarvitaan riippumaton mekanismi, kuten energia-alan oikeusasiamies, jotta varmistetaan 
valitusten ja tuomioistuimen ulkopuolisten menettelyjen tehokas käsittely. 

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus 75

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus 76

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

Komission teksti Tarkistus

b b) julkisten tukiohjelmien rajoitukset ja 
syrjäyttämisvaikutukset, jotka estävät 
markkinatoimijoita toteuttamasta 
energiatehokkuuspalveluja; olisi pyrittävä 
varmistamaan markkinoiden tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja kehittämään 
edelleen energiatehokkuuspalveluja 
tarjoavia yrityksiä;

Or. en

Perustelu

Tarkistus 77

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

Komission teksti Tarkistus

b c) usean omistajan 
päätöksentekoprosesseja sääntelevät 
kansalliset lait; olisi pyrittävä 
helpottamaan investointeja 
energiansäästöön ja perustamaan tätä 
varten rahastoja.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Energiasäästöjen vertailussa ja 
vertailukelpoisiin yksiköihin muunnossa 
sovelletaan liitteessä IV vahvistettuja 
muuntokertoimia, jollei muiden 
muuntokertoimien käyttö ole perusteltua.

Energiasäästöjen vertailussa ja 
vertailukelpoisiin yksiköihin muunnossa 
sovelletaan liitteessä IV vahvistettuja 
muuntokertoimia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 30 päivään huhtikuuta 2013
mennessä ja sen jälkeen joka toinen vuosi 
kertomus kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden täyttämisessä 
saavutetusta edistymisestä liitteessä XIV 
olevan 1 kohdan mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
30 päivään huhtikuuta 2013 mennessä ja 
sen jälkeen joka kolmas vuosi täydentävä 
kertomus, jossa annetaan tietoja 
kansallisista energiatehokkuuspolitiikoista 
ja kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutetuista tai suunnitelluista 
toimintasuunnitelmista, ohjelmista ja 
toimenpiteistä energiatehokkuuden 
parantamiseksi siten, että voidaan saavuttaa 
3 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
kansalliset energiatehokkuustavoitteet. 
Kertomuksissa on esitettävä ajan tasalle 
saatetut arviot odotetusta primäärienergian 
kokonaiskulutuksesta vuosina 2014, 2016, 
2018 ja 2020 sekä arviot primäärienergian 
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liitteessä XIV olevassa 1 kohdassa 
mainituilla aloilla.

kulutuksesta liitteessä XIV olevassa 
1 kohdassa mainituilla aloilla.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio laatii 30 päivään huhtikuuta 
2012 mennessä mallin täydentävien 
kertomusten laatimiselle. Mallin on 
sisällettävä liitteessä XIV säädetyt 
vähimmäisvaatimukset. Jäsenvaltioiden 
on noudatettava mallia kansallista 
uusiutuvaa energiaa käsittelevää 
toimintasuunnitelmaa laatiessaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi vuotuiset kertomukset 
ja täydentävät kertomukset ja arvioi, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat edistyneet 
3 artiklan 1 kohdassa vaadittujen 
kansallisten energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa. Komissio toimittaa 

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

arviointinsa ja kertomuksensa vuosittain
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Komissio voi kertomuksista tekemänsä 
arvioinnin pohjalta antaa suosituksia 
jäsenvaltioille. Ensimmäinen arviointi ja 
kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuonna 2013.

Or. en

Perustelu

Direktiiviin kuuluvan raportointijärjestelmän olisi oltava mahdollisimman yksinkertainen, 
mutta siltä konkreettinen ja riittävän selkeä, jotta se olisi vertailukelpoinen ja kykenisi 
tunnistamaan parhaat käytännöt. Siinä olisi seurattava edistymistä ja arvioitava eri toimien 
tehokkuutta. Tiedot olisi asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

olevien laitosten lupia tarkastellaan 
määräajoin uudelleen. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio esittää ehdotuksia direktiivin
2003/87/EY, direktiivin 2009/28/EY, 
päätöksen N:o 406/2009/EY ja direktiivin
2010/31/EU mukauttamisesta tähän 
direktiiviin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Komission ehdottama kaksivaiheinen lähestymistapa viivästyttäisi lopullista päätöstä 
pakollisista kansallisista tavoitteista vähintään vuoden 2016 loppuun saakka, jolloin olisi 
liian myöhäistä vaikuttaa vuoden 2020 tavoitteeseen. Tällaista lähestymistapaa ei kuitenkaan 
enää tarvita, jos kansalliset tavoitteet asetetaan nykyisten kansallisten tavoitteiden, muutetun 
3 artiklan ja liitteen -1 mukaisesti.

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio esittää viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2013 analyysin ja 
toimintasuunnitelman energiansäästö- ja 
energiatehokkuusteknologioiden 
rahoituksesta, jotta voidaan erityisesti
a) tehostaa koheesio- ja 
rakennerahastojen ja puiteohjelmien 
käyttöä,
b) tehostaa ja lisätä Euroopan 
investointipankin ja muiden julkisten 
rahoituslaitosten varojen käyttöä,
c) parantaa riskipääoman saatavuutta 
erityisesti tutkimalla mahdollisuutta ottaa 
energiansäästöinvestoinneissa käyttöön 
riskinjakoväline ja
d) parantaa unionin sekä kansallisen ja 
alueellisen/paikallisen tason rahoituksen 
ja muiden tukimuotojen välistä 
koordinointia.

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
 Liitännäisohjelma

Edistääkseen tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla 
komissio luo "Älykäs energiahuolto 
Euroopassa" -ohjelman (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätös 
N:o 1639/2006/EY1) yhteyteen 
liitännäisvälineen. Välineellä tuetaan 
käytännöistä, vertailuarvoista, 
verkottumisesta ja innovaatioista saatujen 
kokemusten vaihtoa.
____________
1 EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15. 
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Or. en

Perustelu
Nykyisiä unionin ohjelmia, kuten "Älykäs energiahuolto Euroopassa", on syytä jatkaa.

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
(1) Liite -I (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE -I
Kansalliset energiansäästötavoitteet

A. Kansallinen energiansäästötavoite 
2020 (primäärienergia)
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jossa
"tbd" tarkoittaa "määritellään 
myöhemmin"
S2020 = energiansäästö kyseisessä 
jäsenvaltiossa 2020

Primäärienergian 
enimmäiskulutus 
2020 (Mtoe)

Energiansäästön 
vähimmäistavoite –
Vähennys 
primäärienergian 
kulutuksessa 2020 
(Mtoe) (S2020)

Belgia tbd tbd
Bulgaria tbd tbd
Tšekin tasavalta tbd tbd
Tanska tbd tbd
Saksa tbd tbd
Viro tbd tbd
Irlanti tbd tbd
Kreikka tbd tbd
Espanja tbd tbd
Ranska tbd tbd
Italia tbd tbd
Kypros tbd tbd
Latvia tbd tbd
Liettua tbd tbd
Luxemburg tbd tbd
Unkari tbd tbd
Malta tbd tbd
Alankomaat tbd tbd
Itävalta tbd tbd
Puola tbd tbd
Portugali tbd tbd
Romania tbd tbd
Slovenia tbd tbd
Slovakian tasavalta tbd tbd
Suomi tbd tbd
Ruotsi tbd tbd
Yhdistynyt 
kuningaskunta

tbd tbd

EU 1474 368



PR\878374FI.doc 67/95 PE472.358v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, Member 
States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or at 
national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work towards an 
indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It will allow the 
Commission to make the necessary monitoring and verification towards the achievement of 
the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this path (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
LIITE IV – otsikko – alaviite

Komission teksti Tarkistus

Tiettyjen energian loppukäytön 
polttoaineiden energiasisältö –
muuntotaulukko41

Tiettyjen energian loppukäytön 
polttoaineiden energiasisältö –
muuntotaulukko

41 Jäsenvaltiot voivat soveltaa erilaisia 
muuntokertoimia, jos ne ovat 
perusteltavissa..

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän liitteen taulukossa on jo useita muuntokertoimia, joita olisi käytettävä 
mahdollisimman yhdenmukaisesti koko EU:ssa. Ehdotettuun alaviitteeseen sisältyy 
epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi se on poistettava.

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
LIITE IV – alaviite 3

Komission teksti Tarkistus

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

Sovelletaan, jos energiansäästöt lasketaan 
käyttäen energian loppukulutukseen 
perustuvaa alhaalta ylös -lähestymistapaa. 
Primäärienergiana mitatun sähkönsäästön 
osalta jäsenvaltioiden on sovellettava
oletuskerrointa 2,5 yhtä kilowattituntia 
(nettolämpöarvo) kohti, ellei ole 
lainsäädännössä vahvistettua kansallista 
vakioarvoa.

Or. en

Perustelu
Kaikkien jäsenvaltioiden olisi sovellettava samaa oletusarvoa, kun ne laskevat 
loppukulutuksen energiansäästön primäärienergiana. Jos jäsenvaltiolla on kansallisessa 
laissaan säädetty muuntokerroin, ne saavat käyttää sitä. 
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Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät Energiansäästövelvoitejärjestelmät

Or. en

Perustelu

Tällaisia velvoitejärjestelmiä jo soveltavista jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että on tärkeää rajoittaa järjestelmät hankkeisiin, jotka ovat täydentäviä.
Direktiivistä oli suljettava pois hankkeet tai sillä olisi rajoitettava hankkeita, joiden 
täydentävyys on vähäistä.

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät
toimenpiteet

1. Toimenpiteet, joilla ei edistetä 
energiansäästötavoitteen saavuttamista

Seuraavia toimenpiteitä pidetään 
toimenpiteinä, joilla pyritään lyhyen 
aikavälin säästöihin:

Seuraavat toimenpiteet on suljettava pois 
6 artiklassa tarkoitetuista 
energiansäästötavoitteista:

Or. en

Perustelu

Tällaisia velvoitejärjestelmiä jo soveltavista jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että on tärkeää rajoittaa järjestelmät hankkeisiin, jotka ovat täydentäviä.
Direktiivistä oli suljettava pois hankkeet tai sillä olisi rajoitettava hankkeita, joiden 
täydentävyys on vähäistä. 
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Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 1 luku– a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) energiatehokkaiden
pienloistelamppujen jakelu tai 
asentaminen;

a) pienloistelamppujen jakelu tai 
asentaminen;

Or. en

Perustelu

Tällaisia velvoitejärjestelmiä jo soveltavista jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että on tärkeää rajoittaa järjestelmät hankkeisiin, jotka ovat täydentäviä. 
Direktiivistä oli suljettava pois hankkeet tai sillä olisi rajoitettava hankkeita, joiden 
täydentävyys on vähäistä.

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 1 luku– a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) polttoaineen vaihtaminen;

Or. en

Perustelu

Tällaisia velvoitejärjestelmiä jo soveltavista jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että on tärkeää rajoittaa järjestelmät hankkeisiin, jotka ovat täydentäviä. 
Direktiivistä oli suljettava pois hankkeet tai sillä olisi rajoitettava hankkeita, joiden 
täydentävyys on vähäistä. 

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 1 luku– a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) sellaisten kodinkoneiden jakelu tai 
asentaminen, joita ei ole luokiteltu 
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parhaimpaan energialuokkaan tai joiden 
markkinaosuus on vähintään 
30 prosenttia;

Or. en

Perustelu

Tällaisia velvoitejärjestelmiä jo soveltavista jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että on tärkeää rajoittaa järjestelmät hankkeisiin, jotka ovat täydentäviä. 
Direktiivistä oli suljettava pois hankkeet tai sillä olisi rajoitettava hankkeita, joiden 
täydentävyys on vähäistä.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 1 luku– a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) sellaisten lämpöpumppujen jakelu tai 
asentaminen, joiden suorituskerroin 
(COP) on 4 tai alle sen;

Or. en

Perustelu

Tällaisia velvoitejärjestelmiä jo soveltavista jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että on tärkeää rajoittaa järjestelmät hankkeisiin, jotka ovat täydentäviä. 
Direktiivistä oli suljettava pois hankkeet tai sillä olisi rajoitettava hankkeita, joiden 
täydentävyys on vähäistä. 

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 1 luku– c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) energiakatselmukset; c) älykkäiden mittareiden jakelu tai 
asennus;

Or. en
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Perustelu

Tällaisia velvoitejärjestelmiä jo soveltavista jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että on tärkeää rajoittaa järjestelmät hankkeisiin, jotka ovat täydentäviä. 
Direktiivistä oli suljettava pois hankkeet tai sillä olisi rajoitettava hankkeita, joiden 
täydentävyys on vähäistä.

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 1 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lyhyen aikavälin säästöihin tähtäävät 
toimenpiteet
a) sellaisten kodinkoneiden jakelu tai 
asentaminen, jotka kuuluvat 
parhaimpaan energialuokkaan tai joiden 
markkinaosuus on vielä alle 
30 prosenttia;
b) sellaisten lämpöpumppujen jakelu tai 
asentaminen, joiden suorituskerroin 
(COP) on yli 4;
c) energiakatselmukset.

Or. en

Perustelu

Tällaisia velvoitejärjestelmiä jo soveltavista jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että on tärkeää rajoittaa järjestelmät hankkeisiin, jotka ovat täydentäviä. 
Direktiivistä oli suljettava pois hankkeet tai sillä olisi rajoitettava hankkeita, joiden 
täydentävyys on vähäistä. 

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 2 luku– 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallinen säätelyviranomainen vastaa 
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varmentamisesta, dokumentoinnista ja 
raportoinnista. Velvoitettujen osapuolten on 
suoritettava riippumaton katselmus joka 
toinen vuosi ja toteutettava laadunvalvonta 
joka vuosi. Kansallinen 
sääntelyviranomainen valvoo vuosittain 
erityisesti dokumentointia ja raportointia. Se 
myös hyväksyy vakioarvot (oletettu säästö) ja 
sovellettavat menetelmät.

Or. en

Perustelu

Jotta järjestelmään luotettaisiin, riippumattoman tahon on vastattava 
energiansäästölaskelmista ja -menetelmistä sekä varmentamisesta.

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
V LIITE – 2 luku– 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Velvoitettujen osapuolten on käytettävä
yhtä tai useampaa seuraavista menetelmistä 
energiansäästöjen laskemiseksi 6 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten:

Or. en

Perustelu

Jotta järjestelmään luotettaisiin, riippumattoman tahon on vastattava 
energiansäästölaskelmista ja -menetelmistä sekä varmentamisesta.

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 2 luku– d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

oletusarvot ja vaikutusajat, jos kansallisia 
vakioarvoja ja -vaikutusaikoja ei ole 
vahvistettu. Komissio päivittää 
oletusarvoja ja vaikutusaikoja vuosittain 
teknisen edistyksen huomioon 
ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Jotta järjestelmään luotettaisiin, riippumattoman tahon on vastattava 
energiansäästölaskelmista ja -menetelmistä sekä varmentamisesta.

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 3.1. jakso – a kohta

Komission teksti

a. PAKASTIMET JA JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET ERIKSEEN
Jääkaappi-
pakastimet Pakastimet

*Luokka A+ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 64 62

**Luokka A+ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 76 73
Luokka A++ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 129 123
Luokka A+++ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 193 185

Tarkistus
a. PAKASTIMET JA JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET ERIKSEEN

Jääkaappi-
pakastimet Pakastimet
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Poistetaan. Poistetaan. Poistetaan.

Poistetaan. Poistetaan. Poistetaan.

Luokka A++ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) Ei sovelleta Ei sovelleta
Luokka A+++ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) Ei sovelleta Ei sovelleta

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvät oletusarvot on laskettu käyttäen viitearvona huonointa 
energiatehokkuusluokkaa. Tällaisilla oletusarvoilla päästään suuriin säästöihin silloinkin, 
kun säästöä ei ole todellisuudessa lainkaan. Tämän välttämiseksi laskelmat ja säästöt on 
toteutettava toisella tavalla. Esittelijä on käyttänyt laskennassa Topten-työkalua -
www.topten.eu/ -(kuluttajille tarkoitettu online-työkalu, jonka avulla löytyvät eri 
tuoteryhmien parhaat laitteet). 

Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 3.1. luku – b alakohta

Komission teksti

b. PAKASTIMET JA JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET YHDESSÄ

Jääkaappi-pakastimet 
ja pakastimet

*Luokka A+ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 64
**Luokka A+ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 75
Luokka A++ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 128
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Luokka A+++ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 191

Tarkistus

b. PAKASTIMET JA JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET YHDESSÄ

Jääkaappi-pakastimet 
ja pakastimet

*Luokka A+ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 0
**Luokka A+ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 0
Luokka A++ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 68
Luokka A+++ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 125

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvät oletusarvot on laskettu käyttäen viitearvona huonointa 
energiatehokkuusluokkaa. Tällaisilla oletusarvoilla päästään suuriin säästöihin silloinkin, 
kun säästöä ei ole todellisuudessa lainkaan. Tämän välttämiseksi laskelmat ja säästöt on 
toteutettava toisella tavalla. Esittelijä on käyttänyt laskennassa Topten-työkalua -
www.topten.eu/ -(kuluttajille tarkoitettu online-työkalu, jonka avulla löytyvät eri 
tuoteryhmien parhaat laitteet).

Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 3.1. luku – c alakohta

Komission teksti

c. KOTITALOUKSIEN PYYKINPESUKONEET
*30 päivään marraskuuta 2013
Luokka A+ Oletettu 
säästö (kWh/vuosi) 26
Luokka A++ Oletettu 
säästö (kWh/vuosi) 46
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Luokka A+++ Oletettu 
säästö (kWh/vuosi) 63

*1 päivästä joulukuuta 2013
Luokka A++ Oletettu 
säästö (kWh/vuosi) 20
Luokka A+++ 
Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 37

*Joulukuun 1 päivästä 2013 kotitalouksien pyykinpesukoneiden, joiden nimelliskapasiteetti 
on vähintään 4 kg, energiatehokkuusindeksin (EEI) on oltava pienempi kuin 59 (ks. 
komission asetuksen (EU) N:o 1015/2010 liite I).

Tarkistus

c. KOTITALOUKSIEN PYYKINPESUKONEET
*30 päivään marraskuuta 2013
Luokka A+ Oletettu 
säästö (kWh/vuosi) 0
Luokka A++ Oletettu 
säästö (kWh/vuosi) 29
Luokka A+++ Oletettu 
säästö (kWh/vuosi) 55

*1 päivästä joulukuuta 2013
Luokka A++ Oletettu 
säästö (kWh/vuosi) 13
Luokka A+++ 
Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 37

*Joulukuun 1 päivästä 2013 kotitalouksien pyykinpesukoneiden, joiden 
nimelliskapasiteetti on vähintään 4 kg, energiatehokkuusindeksin (EEI) on oltava 
pienempi kuin 59 (ks. komission asetuksen (EU) N:o 1015/2010 liite I).

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvät oletusarvot on laskettu käyttäen viitearvona huonointa 
energiatehokkuusluokkaa. Tällaisilla oletusarvoilla päästään suuriin säästöihin silloinkin, 
kun säästöä ei ole todellisuudessa lainkaan. Tämän välttämiseksi laskelmat ja säästöt on
toteutettava toisella tavalla. Esittelijä on käyttänyt laskennassa Topten-työkalua -
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www.topten.eu/ -(kuluttajille tarkoitettu online-työkalu, jonka avulla löytyvät eri 
tuoteryhmien parhaat laitteet).

Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 3.1. luku – d alakohta

Komission teksti

d. KOTITALOUKSIEN ASTIANPESUKONEET
30 päivään marraskuuta 
2013**

Luokka A+ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 37

Luokka A++ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 69
Luokka A+++ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 97

**1 päivästä joulukuuta 2013
Luokka A++ 
Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 32
Luokka A+++ 
Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 60

**Joulukuun 1 päivästä 2013 kotitalouksien astianpesukoneiden, joiden 
nimelliskapasiteetti on vähintään 11 astiastoa, ja kotitalouksien astianpesukoneiden, 
joiden nimelliskapasiteetti on 10 astiastoa ja leveys enemmän kuin 45 cm, 
energiatehokkuusindeksin (EEI) on oltava pienempi kuin 63 (ks. komission asetuksen 
(EU) N:o 1016/2010 liite I).

Tarkistus

d. KOTITALOUKSIEN ASTIANPESUKONEET
30 päivään marraskuuta 
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2013**

Luokka A+ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 0

Luokka A++ Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 33
Luokka A+++ Oletettu 
säästö (kWh/vuosi) 61

**1 päivästä joulukuuta 
2013
Luokka A++ 
Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 32
Luokka A+++ 
Oletettu säästö 
(kWh/vuosi) 60

**Joulukuun 1 päivästä 2013 kotitalouksien astianpesukoneiden, joiden 
nimelliskapasiteetti on vähintään 11 astiastoa, ja kotitalouksien astianpesukoneiden, 
joiden nimelliskapasiteetti on 10 astiastoa ja leveys enemmän kuin 45 cm, 
energiatehokkuusindeksin (EEI) on oltava pienempi kuin 63 (ks. komission asetuksen 
(EU) N:o 1016/2010 liite I).

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvät oletusarvot on laskettu käyttäen viitearvona huonointa 
energiatehokkuusluokkaa. Tällaisilla oletusarvoilla päästään suuriin säästöihin silloinkin, 
kun säästöä ei ole todellisuudessa lainkaan. Tämän välttämiseksi laskelmat ja säästöt on
toteutettava toisella tavalla. Esittelijä on käyttänyt laskennassa Topten-työkalua -
www.topten.eu/ -(kuluttajille tarkoitettu online-työkalu, jonka avulla löytyvät eri 
tuoteryhmien parhaat laitteet).
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Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 3.2. luku

Komission teksti

3.2. Asuntojen valaistus

Yksikkökohtaiset säästöt, kun hehkulamput vaihdetaan pienloistelampuiksi
16 kWh/vuosi

Yksikkökohtaiset säästöt, kun hehkulamput vaihdetaan ledilampuiksi
17 kWh/vuosi

Tarkistus

3.2. Asuntojen valaistus

Poistetaan.

Yksikkökohtaiset säästöt, kun hehkulamput vaihdetaan ledilampuiksi
12 kWh/vuosi

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvät oletusarvot on laskettu käyttäen viitearvona huonointa 
energiatehokkuusluokkaa. Tällaisilla oletusarvoilla päästään suuriin säästöihin silloinkin, 
kun säästöä ei ole todellisuudessa lainkaan. Tämän välttämiseksi laskelmat ja säästöt on 
toteutettava toisella tavalla. Esittelijä on käyttänyt laskennassa Topten-työkalua -
www.topten.eu/ -(kuluttajille tarkoitettu online-työkalu, jonka avulla löytyvät eri 
tuoteryhmien parhaat laitteet).

Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – 4 luku

Komission teksti

4. Oletetut vaikutusajat



PR\878374FI.doc 81/95 PE472.358v01-00

FI

Energiatehokkuutta parantava 
toimenpide, jossa vaihdetaan osia

Oletettu vaikutusaika 
vuosina

Kondenssikattila 20
Suorapolttokattila 20
Öljy- ja kaasupolttimet 10
Säätölaitteet 15-20
Säätöjärjestelmä – keskitetty 15-25
Säätöjärjestelmä – huonekohtainen 15-25
Lämmityksen säätö: automaattiset 
säätöventtiilit

10

Mittarit 10

Tarkistus

4. Oletetut vaikutusajat

Energiatehokkuutta parantava 
toimenpide, jossa vaihdetaan osia

Oletettu vaikutusaika 
vuosina

Kondenssikattila 12
Suorapolttokattila 12
Öljy- ja kaasupolttimet Poistetaan.
Säätölaitteet Poistetaan.
Säätöjärjestelmä – keskitetty Poistetaan.
Säätöjärjestelmä – huonekohtainen Poistetaan.
Lämmityksen säätö: automaattiset 
säätöventtiilit

Poistetaan.

Poistetaan. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvät oletusarvot on laskettu käyttäen viitearvona huonointa 
energiatehokkuusluokkaa. Tällaisilla oletusarvoilla päästään suuriin säästöihin silloinkin, 
kun säästöä ei ole todellisuudessa lainkaan. Tämän välttämiseksi laskelmat ja säästöt on
toteutettava toisella tavalla. Esittelijä on käyttänyt laskennassa Topten-työkalua -
www.topten.eu/ -(kuluttajille tarkoitettu online-työkalu, jonka avulla löytyvät eri 
tuoteryhmien parhaat laitteet).
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Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE Va
Energiansäästön laskentakaava

jossa:
• n = vuotta energiatehokkuusdirektiivin 
soveltamisen alkamisesta 
• En = energian myynti vuonna n
• Sn = energiansäästövelvoitteet vuonna 
n.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin 6 artiklassa tarkoitettujen energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien mukaan 
kunkin jäsenvaltion olisi varmistettava, että vuotuinen 1,5 prosentin säästö on lisäsäästö 
edellisenä vuonna saavutettuihin säästöihin. Kaavan avulla on helpompi ymmärtää komission 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoittama kumulatiivinen vaikutus.

Tarkistus 111

Ehdotus direktiiviksi
LIITE XIV – OSA 1 – 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
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Perustelu

Tarkistus 112

Ehdotus direktiiviksi
LIITE XIV – OSA 1 – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sellaisten jäsenvaltioiden julkisten 
elinten omistamien rakennusten 
kokonaispinta-ala, jotka on kunnostettu 
edellisen vuoden aikana;

d) sellaisten jäsenvaltioiden alueellisten tai 
paikallisten julkisten elinten ja 
viranomaisten omistamien tai niiden 
käytössä olevien rakennusten 
kokonaispinta-ala, jotka on kunnostettu 
edellisen vuoden aikana 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

Or. en

Perustelu

Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi
LIITE XIV – OSA 1 – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) energiansäästöt, jotka on saavutettu 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
6 artiklan 9 kohdan mukaisesti 
hyväksytyillä vaihtoehtoisilla 
toimenpiteillä.

e) energiansäästöt, jotka on saavutettu 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus 114

Ehdotus direktiiviksi
LIITE XIV – OSA 1 – viimeinen lause

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäiseen kertomukseen on 
sisällyttävä myös 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu kansallinen tavoite.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 115

Ehdotus direktiiviksi
LIITE XIV – OSA 2 – 1 luku – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 
1 kohdassa vahvistettu kansallinen 
ohjeellinen energiansäästötavoite;

– tämän direktiivin 3 a artiklan 
3 kohdassa ja 4 artiklassa sekä direktiivin 
2006/32/EY 4 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetut kansalliset ohjeelliset 
energiansäästötavoitteet;

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 116

Ehdotus direktiiviksi
LIITE XIV – OSA 2 – 3. -1. luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.-1. Taloudellinen tuki (2 a artikla)
Täydentäviin kertomuksiin on sisällyttävä 
tieto 2 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahoitusvälineiden luomisesta ja varojen 
saatavuudesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 117

Ehdotus direktiiviksi
LIITE XIV – OSA 2 – 3. -1a. luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.-1a. Rakennusten saneeraus 
(3 a artikla)
Täydentäviin kertomuksiin on sisällyttävä 
arvio 3 a artiklassa tarkoitetun 
kansallisen saneeraussuunnitelman 
toteuttamisessa saavutetusta 
edistymisestä.
Täydentäviin kertomuksiin on sisällyttävä 
erityisesti arvio 3 a artiklan 3, 4 ja 
5 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, 
joilla varmistetaan, että 

 vuokralaisille ei koidu taloudellista 
haittaa 

 otetaan huomioon sosiaaliset haasteet

 energiatehokkuudeltaan heikoimmat 
rakennukset saneerataan ensin.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus 118

Ehdotus direktiiviksi
LIITE XIV – OSA 2 – 3.2. luku

Komission teksti Tarkistus

Täydentäviin kertomuksiin on sisällyttävä 
liitteen IV mukaisesti valitut kansalliset 
kertoimet.

Täydentäviin kertomuksiin on sisällyttävä 
liitteen IV mukaisesti valitut, 16 artiklassa 
tarkoitetut sovellettavat kansalliset 
muuntokertoimet.

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.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 119

Ehdotus direktiiviksi
LIITE XIV – OSA 2 – 3.3 a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.3 a. Kuluttajille tiedottaminen ja 
kuluttajien aseman vahvistaminen 
(8 a artikla)
Täydentäviin kertomuksiin on sisällyttävä 
arvioi 8 a artiklassa tarkoitetun, energian 
pienkuluttajien aseman vahvistamista 
koskevan kansallisen strategian 
toteuttamisessa saavutetusta 
edistymisestä.

Or. en
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Perustelu
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PERUSTELUT

I. ENERGIATEHOKKUUS – TOTEUTA TAI TUHOA!

Jos Euroopan unioni epäonnistuu energiatehokkuuden suhteen, se epäonnistuu 
ilmastonmuutoksen, energian toimitusvarmuuden, vihreän kasvun ja sosiaalisen suojelun 
suhteen.

1) Ilmastonmuutoksesta ja resurssien niukkuudesta selviäminen 
Ne ilmasto- ja energiaskenaariot, jotka täyttävät maailmanlaajuisen kahden celsiusasteen 
lämpötilatavoitteen, edellyttävät kunnianhimoisia energiansäästö- ja 
energiatehokkuuspolitiikkoja1. Energiatehokkuus on myös osoittautunut olevan halvin ja 
nopein tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä2.

2) EU:n ulkoisen energiariippuvuuden vähentäminen ja EU:n geopoliittisen 
riippumattomuuden ja energian toimitusvarmuuden lisääminen
EU käyttää vuodessa yli 400 miljardia euroa energian tuontiin. Vähintään 20 prosentin 
energiansäästötavoitteen toteuttaminen ei paranna ainoastaan unionin energian 
toimitusvarmuutta, vaan vähentää ainakin 50 miljardilla eurolla vaurauden siirtoa EU:n 
talouksista energiaa tuottaviin maihin.

3) Kestävän kasvun varmistaminen talouskriisin aikana
Tehokkaiden tekniikoiden ja palvelujen suunnitteluun, käyttöön ja tuotantoon liittyvä EU:n 
johtava rooli on uhattuna. Eurooppalaisten yritysten ollessa edelleen markkinajohtajia tietyillä 
aloilla energiatehokkuuden alan markkinoiden laajentaminen ja syventäminen EU:n alueella 
auttaa näitä vihreän teknologian yrityksiä kilpailemaan maailmanlaajuisesti.
Paikallisella ja kansallisella tasolla, rakennusala mukaan luettuna, EU:hun luodaan miljoonia 
työpaikkoja täydentävän yksityisen investointipääoman vipuvaikutuksen avulla. Lisäksi EU:n 
raskasta teollisuutta sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä kannustetaan parantamaan energian 
tuottavuutta, joka on olennaista globaaleilla markkinoilla kilpailtaessa.

4) Energiakustannusten pitäminen hallinnassa
Energian toimittajien välinen kilpailu ei riitä pitämään energiakustannuksia hallinnassa, koska 
hinnat energiayksikköä kohti todennäköisesti nousevat jatkuvasti. Sen vuoksi politiikkojen ja 
toimenpiteiden on johdettava energiankulutuksen absoluuttiseen vähentämiseen, mikä 
vähentää kuluttajien yleisiä energiakustannuksia, vapauttaa sen vuoksi EU:n kansalaisten ja 
yritysten tuloja sekä myös vähentää julkisen sektorin menoja.

Tehokkailla säästötoimenpiteillä voidaan vähentää voimalaitosten investointitarpeita 
50 prosenttia ja siirtoverkon investointitarpeita 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi 
kansallista ja alueellista kysyntää vastaavien markkinoiden luominen saa aikaan laskevaa 
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painetta sähkön tukkumyyntihintoihin3.

Hintojen nostaminen energiayksikköä kohti talouskriisin vallitessa vaikuttaa myös 
pienituloisiin kotitalouksiin. Polttoaineköyhyyden torjumisen on oltava tämän lainsäädännön 
ydinaluetta.

II. EU:N ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI – KONKREETTISIA 
TOIMENPITEITÄ KIIREELLISEN TARPEEN TÄYTTÄMISEKSI 
EU:n yhteiset toimet ovat tarpeellisia energian säästämisen, energiatehokkuuden ja 
innovoinnin tehostamiseksi, mittakaavaetujen aikaansaamiseksi ja hallinnollisten rasitteiden 
vähentämiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. EU:n tehokkuuspolitiikka pohjautuu olemassa oleviin 
ja hyvin toimiviin alueellisiin ja kansallisiin politiikkoihin ja on samalla tarvittavan joustavaa, 
jotta paikalliset ja kansalliset erityispiirteet voidaan ottaa huomioon.

Euroopan menestystarina on rakennettava kahdelle seuraavalle perustalle:

a) a) tehokkuustoimenpiteiden ennakkorahoitus 

Valtion talouden kannalta epävarmoina aikoina investoijien luottamus ei voi (ainoastaan) 
perustua julkiseen tukeen. Tarvittavan yksityisen pääoman ohjaamiseksi energiatehokkuuden 
alalle esittelijä ehdottaa

– sitovia tavoitteita ja toimenpiteitä. Ilmastoa ja uusiutuvaa energiaa koskevasta EU:n 
lainsäädännöstä saatu kokemus osoittaa, että jäsenvaltioita sitovat tavoitteet ovat 
tarpeellisia. Niiden avulla lisätään näkyvyyttä, poliittista sitoutumista ja 
investointivarmuutta sekä otetaan käyttöön resursseja ja toteutetaan toimia. 
Tiukkojen energiatehokkuustoimenpiteiden yleiset positiiviset makrotaloudelliset ja 
geopoliittiset hyödyt EU:n taloudelle ja kansalaisille oikeuttavat sitovat tavoitteet.

– uusia pysyviä hallituksesta riippumattomia varoja. USA:n yleishyödyllisten 
maksujen järjestelmästä ja useiden EU-maiden (Yhdistynyt kuningaskunta, Tanska 
tai Ranska) energiansäästötavoitteista saadut kokemukset osoittavat, että kaikkia 
asiakkaita tai jälleenmyyjiä koskevilla pienillä maksuilla voidaan saada merkittävää 
ja jatkuvaa rahoitusta.

– uusia liiketoimintamalleja. Energiapalveluyritykset USA:ssa ja Kiinassa rahoittavat
ennakkoon lukuisia energiatehokkuusinvestointeja. Niistä saadut hyödyt jaetaan 
sitten yritysten ja niiden asiakkaiden kesken. Yhdistyneen kuningaskunnan 
energiansäästövelvoitetta koskeva malli on myös menossa tähän suuntaan.

  

b) Teknisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen innovoinnin alullepano

– oppimiskäyrän nopeuttamista. Pitkälle ulottuvan uudistuksen kustannusten 
vähentämisen nopeuttamiseksi tarvitaan investointien kriittistä massaa, joka 
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käynnistää tarvittavan teknisen ja ennen kaikkea organisatorisen innovoinnin.

– julkisen osallistumisen tehostamista. Paikallisen ja alueellisen tason 
kuluttajajärjestöt on otettava mukaan laatimaan tehokkuustoimenpiteitä.

Esittelijä ehdottaa siksi direktiiviehdotusta koskevaa seuraavaa lähestymistapaa.

1) Sitovien tavoitteiden asettaminen EU:n tasolla ja kasallisella tasolla (1 ja 3 artikla)

Tämä direktiivi antaa Euroopalle mahdollisuuden kunnioittaa EU:n valtionpäämiesten 
energia- ja ilmastositoumusta. EU:n energiatehokkuuden parantaminen 20 prosentilla johtaa 
trendin vastaisesti 368 öljyekvivalenttitonnin vähennykseen vuoteen 2020 mennessä.

Nykyisin toimin saavutetaan kuitenkin vain puolet tavoitteesta, tuhlataan 1 000 euroa 
vuodessa kotitaloutta kohti4 ja joudutaan tarpeettomasti rakentamaan uusia voimalaitoksia 
sekä tuomaan suuria määriä kaasua ja öljyä.

Laajat tutkimukset ovat osoittaneet, että kyseinen energiansäästökuilu voidaan sulkea 
ottamalla pikaisesti käyttöön uusia toimenpiteitä5, vaikka tavoitteiden asettamista koskeva 
EU:n komission ehdottama kaksivaiheinen lähestymistapa itse asiassa tarkoittaa, että 
vaadittua tointa lykätään vähintään vuoteen 2016 asti, mitä ei voi hyväksyä.
Sitovat tavoitteet olisi pantava täytäntöön yhdenmukaisesti taakanjakojärjestelmän avulla 
maakohtaista energian käyttöä koskevaa lähtötasoa käyttäen. Nykyiset energiaa koskevat 
parantamismahdollisuudet ovat kaikkialla EU:ssa samanlaisia, ja lukuisat tutkimukset ovat 
osoittaneet, että jopa kauan energiatehokkuuspolitiikkoja soveltaneet maat eivät ole vielä 
saaneet niistä täyttä taloudellista hyötyä eivätkä saavuttaneet teknisiä rajoja.

Sen vuoksi esittelijä katsoo, että kunkin maan olisi saavutettava energiansäästöissä sama 
prosentuaalinen osuus, joka perustuu nykyiseen maakohtaiseen energiankulutustasoon. 
Vastaavat kansalliset tavoitteet olisi ilmoitettava suhteessa primaarienergiaan, jotta 
edistymistä EU:ssa voidaan mitata ja verrata aikaan suhteutettuna.
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Kuten alla oleva kuvio6 osoittaa, 20 prosenttia kansallisen tason tehokkuustavoitteista voidaan 
saavuttaa yhdistelemällä lukuisia politiikkoja ja toimenpiteitä eri aloilla. Kuitenkin kaikkein 
tärkein toimenpide yleisen 20 prosentin tavoitteen saavuttamisen kannalta on 1,5 prosentin 
vuosittainen loppukäyttäjän energiansäästövelvoite (sellaisena kuin se on esitetty 6 artiklassa).

2) Energiatehokkuusvälineiden suunnittelu ja (ennakko)rahoituksen tehostaminen (uusi 
2 a artikla)

Euroopan energiansäästötavoitteen saavuttaminen edellyttää 800–1200 miljardin euron 
investointeja seuraavan vuosikymmenen aikana7. Näiden investointien takaisinmaksuaika on 
yleensä 4–8 vuotta, ja ne luovat lukuisia työpaikkoja ja edistävät innovointia. Kuitenkin 
tarvittavan yksityisen pääoman saannin tukeminen on järjestettävä.

– Ehdotetulla direktiivillä olisi perustettava erityisiä kansallisia rahastoja käyttämällä EU:n 
nykyisiä rahoitusvirtoja, esimerkiksi rakenne- ja koheesiorahastoja, joissa olisi asetettava 
etusijalle energiatehokkuus ja tehokkuusinvestointeihin kohdistetut hankkeen rahoittamiseen 
tarkoitetut obligaatiot. Lisäksi innovatiivisten rahoitusvälineiden kuten uusiutuvien rahastojen 
olisi käytettävä EU:n varoja ja EU:n päästökauppajärjestelmästä saatavia kansallisia tuloja 
yksityisen pääoman hankintaan. Nykyisiä unionin ohjelmia, kuten "Älykäs energiahuolto 
Euroopassa", olisi myös jatkettava.

– Ehdotetuilla 6 artiklan mukaisilla säästövelvoitteilla voidaan saada suuri osa tarvittavasta 
rahoituksesta. Toteuttamalla nämä säästövelvoitteet saataisiin käyttöön noin 400 miljardia 

Source: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011
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vuoteen 2020 mennessä. Säästövelvoitejärjestelmät ovat vakaita, ennustettavissa olevia ja 
tehokkaita rahoitusvälineitä, ja ne myös nopeuttavat EU:n energiayritysten siirtymistä uuteen 
liiketoimintamalliin.

– Kansallisten viranomaisten olisi myös harkittava sitä, että kannustetaan yksityisten säästöjen 
käyttämistä energiatehokkuusinvestointeihin niitä varten tarkoitettujen rahoitusvälineiden 
avulla (kuten Ranskan "livret d'epargne Vert" -hanke tai vihreitä investointirahastoja koskeva 
EU:n tuleva lainsäädäntö).

3) Rakennustemme energiatarkastusten tehostaminen (uusi 4 a artikla, 4 artikla)

EU:n nykyinen lainsäädäntö ei tarjoa riittäviä perusteita tarvittavalle paradigmamuutokselle, 
minkä vuoksi esittelijä ehdottaa, että valitaan pidemmän aikavälin lähestymistapa laatimalla 
rakennuksille kansalliset "vuoden 2050 etenemissuunnitelmat", jollaisia tällä hetkellä 
kehitellään Saksassa.

Rakennukset edustavat EU:ssa 40:tä prosenttia kaikesta energiankulutuksesta EU:ssa, ja 
nykyisen rakennuskannan säästöpotentiaali on huomattava ja pitkälti käyttämätön.

Kuten alla oleva kuvio osoittaa, jäsenvaltioiden on lisättävä sekä energiaan liittyvää 
saneerausastetta vähintään kaksi prosenttia vuodessa ja mentävä säästöissä "syvemmälle" 
kunkin saneerauksen yhteydessä.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti kolmen prosentin sitovaan julkisten elinten rakennusten 
saneerausasteeseen. Julkisten elinten omistamat ja käyttämät rakennukset voivat toimia 

Source: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, September 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings: 
The German experience



PR\878374FI.doc 93/95 PE472.358v01-00

FI

kannustimena tarvittavien teknisten, taloudellisten ja organisatoristen innovaatioiden 
käynnistämisessä (erityisesti "perusteellinen saneeraus") ja luoda energiapalveluyritysten 
markkinat.

4) Julkisten hankintojen ja muiden toimenpiteiden tehostaminen tehottomien energiaa 
käytävien vanhojen tuotteiden korvaamisvauhdin nopeuttamiseksi (5 artikla)

Jotta tuotteiden energiansäästöä koskevista toimista hyödytään täysimääräisesti, kansallisella 
tasolla tarvitaan tarmokasta toimintaa, joka kohdistuu sekä julkisiin hankintoihin että 
kuluttajien luomaan yleiseen, parhaita laadukkaita tuotteita koskevaan markkinoiden vetoon.

5) Energian loppukäytön säästötavoitteen asettaminen (6 artikla)
Tämä artikla on direktiivin keskeinen osa. Esittelijä katsoo, että ehdotettua 1,5 prosentin 
vuotuista säästövelvoitetta on sovellettava talouteen kokonaisuutena ja siihen on sisällytettävä 
liikenteen ala, jonka taloudellinen säästöpotentiaali on merkittävä mutta vielä toteuttamatta.

Sähkön säästäminen on asetettava etusijalle, koska sähkön kulutus kasvaa nopeasti ja koska 
yksi yksikkö sähköä edellyttää energiapanoksina useita – ainakin 2,5 – primaarienergian 
yksiköitä. 
Velvoitettujen osapuolten olisi annettava toteuttaa osan velvoitteistaan maksamalla sitä varten 
tarkoitettuun rahastoon. Kaksinkertaisen laskennan estäviä toimenpiteitä on otettava käyttöön, 
toisin sanoen vaadittu energiansäästö on saavutettava toimenpitein, jotka täydentävä nykyisiä 
lainsäädännöllisiä vaatimuksia kuten ekologista suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä.

6) Teollisuuden ja pk-yritysten avustaminen energiatuottavuuden lisäämisessä (7 artikla)
Tarvitaan täydentäviä kannustimia, jotta teollisuuden ja pk-yritysten ala voi siirtyä nopeasti 
tarkastuksista uuteen energianhallintajärjestelmään ja investointeihin, jotka tuottavat todellista 
ja merkittävää energiansäästöä. Tanskasta, Suomerta, Alankomaista ja Ruotsista saadun 
myönteisen kokemuksen perusteella esittelijä ehdottaa, että luodaan yhteys energian 
säästövelvoitejärjestelmien, kansallisten verovähennysjärjestelmien ja EU:n 
valtiontukisääntöjen välille, jotta autetaan EU:n yrityksiä tulemaan entistä 
kilpailukykyisemmiksi niiden energiakustannuksia vähentämällä.

7) Käyttäytymisen muuttamisen edistäminen ottamalla mukaan kuluttajat, kaupungit ja 
alueet (8 artikla)
Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että otetaan käyttöön älykkäitä mittareita, jotka voivat 
auttaa kuluttajia parantamaan energiatehokkuuteen liittyvää käyttäytymistään.
Kuluttajajärjestöille on annettava entistä näkyvämpi rooli suunniteltaessa kansallisia 
energiapolitiikkoja, ja tarvittavat suojatoimenpiteet on otettava käyttöön kuluttajien 
suojelemiseksi epäoikeutetuilta hinnannousuilta.

Paikallisten ja alueellisten hallintorakenteiden roolia on vahvistettava sen suhteen, että 
energiatahokkuus toteutuu paikan päällä ("matalaenergiakaupungit", "2000 watin 
yhteiskunta", "kaupunginjohtajien ilmastosopimus"). 
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8) EU:n energiajärjestelmän tehottomuuden vähentäminen (10 artikla, 11 artikla ja 
19 artiklan 5 kohta) 
EU:n energiansiirtojärjestelmän – tavanomaisista voimalaitoksista jalostamoihin – teho on 
suhteellisen alhainen, alle 35 prosenttia. Sen vuoksi merkittävät ja nopeat säästöt ovat 
mahdollisia tällä alalla.

Sen lisäksi, että varmistetaan, että uusissa investoinneissa käytetään parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa (BAT-standardit), EU:n on tarkistettava jälleen kerran yhdistetyn 
voimantuotannon, lämmityksen ja jäähdytyksen potentiaali. Näin ollen 10 artiklassa 
säädettyjä poikkeuksia on rajoitettava. Kuitenkin hyötyjä, joita yhteistuotantolaitokset tuovat 
sähköjärjestelmälle kokonaisuutena, on palkittava, koska hyvin suunnitelluilla sähkön ja 
lämmön yhteistuotantolaitteistoilla voisi olla myös rooli energian ja sähkön varastoinnissa.

Yhteistuotannosta saatavan sähkön ensisijainen verkkoon pääsy ja tällaisen sähkön 
asettaminen ajojärjestyksessä etusijalle on myönteinen asia, mutta sillä ei saisi estää 
uusiutuvalle energialle annettua ensisijaista pääsyä verkkoon.

9) Selkeiden roolien määrittäminen sääntelijöille ja siirtoverkonhaltijoille 
kysyntäpuolen markkinoita luotaessa (12 artikla)

Energiatehokkuustoimien käytännön toteutuksessa tarvitaan sääntelijöiden,
siirtoverkonhaltijoiden ja jakeluverkonhaltijoiden täysimääräistä osallistumista toimintaan. 
Etusijalle olisi asetettava älykkäiden verkkojen toteutuksen nopeuttaminen sekä kansallisten 
ja alueellisten kysynnänohjausmarkkinoiden luominen.

USA:ssa kysynnän säästämistä ja kysyntään vastaamista koskevat ohjelmat tuottavat jo nyt 
suuria säästöjä kuluttajille (1,2 miljardia dollaria äskettäisessä PJM:n8

kapasiteettihuutokaupassa). 12 artiklan perusteella EU:n sääntelijöiden olisi poistettava 
pienten kuluttajien ja tuottajien esteet tasapainottamiseen ja muihin täydentäviin palveluihin 
osallistumiselta.

10) Oikeudenmukaisen ja avoimen kilpailun takaaminen entistä suuremmilla EU:n 
palvelumarkkinoilla (13, 14 ja 15 artikla)

Kasvavilla EU:n energiansäästöpalvelumarkkinoilla on vähennettävä byrokratiaa. Esimerkiksi 
kolmansien osapuolten sijoitukset estävät kansalliset esteet olisi poistettava. 
Suojatoimenpiteitä olisi myös pantava täytäntöön, jotta varmistetaan, että energialaitokset 
eivät pakota pienempiä kilpailijoitaan käyttäytymään kilpailunvastaisesti.

11) Energiatehokkuuspolitiikkojen hallinnoinnin parantaminen (19 artikla)

Direktiiviin kuuluvan raportointijärjestelmän olisi oltava mahdollisimman yksinkertainen, 
mutta silti konkreettinen ja riittävän selkeä, jotta se olisi vertailukelpoinen ja kykenisi 
tunnistamaan parhaat käytännöt. Siinä olisi seurattava edistymistä ja arvioitava eri toimien 
tehokkuutta. Tiedot olisi asetettava julkisesti saataville.
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