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TARKISTUS LUONNOKSEEN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola 

Tarkistus 34 
 

Hylkää komission ehdotuksen. 

Or. en 

Perustelu 

Energian loppukäytön tehokkuus ja energiapalvelumarkkinat ovat tärkeitä keinoja, joilla 
voidaan edistää energialähteiden säästöä ja Kioton tavoitteiden saavuttamista. Siksi on 
tärkeää, että komission ehdotus energian loppukäytön tehostamisesta ja energiapalveluista on 
vaikuttava ja jättää jäsenvaltioille riittävästi pelivaraa, ja että tavoitteiden saavuttamiseksi 
ehdotetut menetelmät ja välineet ovat toimivia. Konkreettisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
yhteisön säästötavoitteiden on oltava kunnianhimoisempia, ja samalla on otettava huomioon 
jäsenvaltioiden ja eri teollisuuden alojen väliset erot ja niiden säästömahdollisuudet. 
Ehdotettu direktiivi olisi kompromissi, jolla ei saavuteta kestäviä tuloksia. Siksi tarvitaan 
parempia tavoitemekanismeja ja menetelmiä energiapalvelumarkkinoiden käynnistämiseksi. 

 



 

PE 350.194v01-00 2/20 AM\549606FI.doc 

FI 

TARKISTUKSIA LAINSÄÄDÄNTÖTEKSTIIN 

Komission teksti 

 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes 

Tarkistus 35 
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 (2 a) On toteutettava konkreettisia toimia, 
jotta voidaan saavuttaa yleistavoite eli 
vaarallisen ilmastonmuutoksen estäminen 
pitämällä maailman keskilämpötila tasolla, 
joka on vähemmän kuin 2 °C esiteollista 
tasoa korkeampi. 

Or. en 

Perustelu 

Komissio on perusteluissaan esittänyt seuraavaa: "Energiansäästötavoite ei kuitenkaan sulje 
pois sitä mahdollisuutta, että energiankulutus ei kasvaisi esimerkiksi voimakkaan 
talouskasvun tai rakennemuutosten myötä. Säästöjen mittaamisella ja todentamisella 
voidaankin osoittaa, että energiankulutus olisi ollut vielä korkeampi, jos toimenpiteitä ei olisi 
toteutettu." Siksi ne edistävät vain vähän energian loppukulutuksen vähenemistä. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes 

Tarkistus 36 
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi) 

 (2 b) Ehdotetut energiansäästötavoitteet 
eivät välttämättä johda energiankulutuksen 
vähenemiseen kaikissa jäsenvaltioissa tai 
yhteisön tasolla, ja siksi niillä ei välttämättä 
saavuteta yleistavoitetta eli vaarallisen 
ilmastonmuutoksen estämistä. 

Or. en 
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Perustelu 

Ks. johdanto-osan uuden 2 a kappaleen perustelu. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante 

Tarkistus 37 
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 (6 a) Direktiivin tarkoituksena ei ole 
pelkästään edistää energiapalvelujen 
tarjontapuolta, vaan luoda myös 
tehokkaampia kannustimia 
kysyntäpuolelle. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
velvoitettava julkinen sektorinsa 
näyttämään esimerkkiä siinä, miten ne 
investoivat energiaa kuluttavien 
järjestelmien ylläpitoon ja muihin 
menoihin, energiapalveluihin ja muihin 
energiatehokkuustoimiin. 

Or. de 

Perustelu 

On tärkeää, että direktiivissä korostetaan myös kysyntäpuolen merkitystä 
energiapalvelumarkkinoiden syntymiselle, sillä halutut markkinat syntyvät vain, jos on 
tarjontaa ja kysyntää. Julkinen sektori on kysyntäpuolella edelläkävijän ja esikuvan 
asemassa. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt ja Vittorio Prodi 

Tarkistus 38 
Johdanto-osan 7 kappale 

(7) Energiatehokkuudesta Euroopan 
yhteisössä 7 päivänä joulukuuta 1998 
antamassaan päätöslauselmassa neuvosto 
vahvisti koko yhteisöä koskevan tavoitteen, 
jonka mukaan energian loppukäytön 
intensiteettiä on parannettava vielä yhdellä 
prosenttiyksiköllä vuodessa vuoteen 2010 
saakka. 

(7) Energiatehokkuudesta Euroopan 
yhteisössä 7 päivänä joulukuuta 1998 
antamassaan päätöslauselmassa neuvosto 
vahvisti koko yhteisöä koskevan tavoitteen, 
jonka mukaan energian loppukäytön 
intensiteettiä on parannettava vielä yhdellä 
prosenttiyksiköllä vuodessa vuoteen 2010 
saakka. Euroopan yhteisön 
energiatehokkuuden parantamista 
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koskevasta toimintasuunnitelmasta 
14. maaliskuuta 2001 antamassaan 
päätöslauselmassa parlamentti pahoitteli 
sitä, ettei komissio ollut tarjonnut 
yksityiskohtaista ja avointa selvitystä 
arviostaan, jonka perusteella se asetti 
energiaintensiteetin vähentämistavoitteeksi 
yhden prosenttiyksikön vuosittain; 
parlamentti ei myöskään yhtynyt komission 
pessimistiseen näkemykseen vaan toisti sen 
sijaan aiemman kantansa, että lopullisen 
energiaintensiteetin 2,5 prosentin 
vuosittaisiin vähennyksiin pitäisi olla 
mahdollista päästä, mikäli vahva poliittinen 
tahto tähän on olemassa.  

Or. en 

Perustelu 

Mietinnössä toistetaan parlamentin aiempi kanta energiatehokkuudesta sekä esitetään muun 
muassa lukuisia perusteluja sille, miksi ehdotetaan korkeampia tavoitteita. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt ja Vittorio Prodi 

Tarkistus 39 
Johdanto-osan 8 kappale 

(8) Jäsenvaltioiden olisi tästä syystä 
vahvistettava kansallisia tavoitteita energian 
loppukäytön tehokkuuden edistämiseksi ja 
energiapalvelumarkkinoiden jatkuvan 
kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi. 

(8) Jäsenvaltioiden on tästä syystä 
vahvistettava 4 artiklan 2 kohdassa ja 
5 artiklan 2 kohdassa asetetut kansalliset 
tavoitteet energian loppukäytön 
tehokkuuden edistämiseksi ja 
energiapalvelumarkkinoiden jatkuvan 
kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Koska arviot energiansäästömahdollisuuksista tehtiin jo jonkin aikaa sitten, jolloin energian 
hinta oli huomattavasti alhaisempi, kustannustehokkaiden säästöjen mahdollisuus on nykyään 
huomattavasti suurempi. Tämä puhuu vahvasti sen puolesta, että tavoite voidaan asettaa 
korkeammaksi kuin komission alunperin ehdottama 1 prosentti. Kun otetaan huomioon, että 
energian hinta on noussut, että energiatehokkaan teknologian hinnat ovat laskeneet siitä, 
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mitä ne olivat direktiiviä valmisteltaessa, että ilmastonmuutoksen seuraukset näyttävät yhä 
vakavammilta ja että eri maat ovat toteuttaneet horisontaalisia toimia, korkeammat tavoitteet 
ovat oikea toimenpide. (Esimerkiksi öljyn barrelihinta oli 13 dollaria vuonna 1998, 25–
29 dollaria vuosina 2000–2002 ja noin 45 dollaria marraskuun 2004 puolivälissä.) 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante 

Tarkistus 40 
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 (11 a) Tarjonnan rahoittaminen ja 
kysyntäpuolen kustannukset ovat tärkeitä 
tekijöitä energiapalveluissa. Siksi rahastot, 
joista tuetaan energiatehokkuusohjelmien 
ja muiden energiatehokkuustoimien 
täytäntöönpanoa ja joilla edistetään 
energiapalvelumarkkinoiden kehitystä, ovat 
tärkeä väline näiden markkinoiden 
syrjimättömän alkurahoituksen.  

Or. de 

Perustelu 

Energiatehokkuuden lisääminen on yksi EU:n energia- ja ympäristöpolitiikan keskeisistä 
tavoitteista. Tarjonnan ja kysynnän luominen energiapalvelumarkkinoille on tärkeä tekijä 
tavoitteen saavuttamisessa. Tarjonnan rahoittaminen on yhtä tärkeää kuin kysynnän 
luominen. Siksi rahastojen perustaminen jäsenvaltioihin on tärkeä väline näiden 
markkinoiden syrjimättömän alkurahoituksen aikaansaamiseksi. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante 

Tarkistus 41 
Johdanto-osan 12 kappale 

(12) Julkisen sektorin olisi kussakin 
jäsenvaltiossa oltava hyvänä esimerkkinä 
energiaa käyttäviin laitteisiin tehtävien 
investointien sekä niiden huolto- ja muiden 
kustannusten, energiapalvelujen ja muiden 
energiatehokkuustoimien suhteen. 

Poistetaan. 

Or. de 
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Perustelu 

Esimerkkinä toimiminen on sisällytetty johdanto-osan uuteen 6 a kappaleeseen. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola 

Tarkistus 42 
4 artiklan 2 kohta 

2. Tavoitteeseen on sisällyttävä vuosittain 
säästettävä energiamäärä, joka vastaa yhtä 
prosenttia loppukäyttäjille toimitetusta ja/tai 
myydystä energiamäärästä laskettuna 
liitteessä I vahvistetun perusvuoden 
perusteella. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
aiheutuvat kustannukset eivät saa olla niistä 
koituvia etuja suuremmat. 

2. Komissio esittää viimeistään [kuuden 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä] Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen tämän direktiivin 
täydentämisestä. Ehdotukseen on 
sisällytettävä kunkin jäsenvaltion vuotuiset 
tavoitteet, joiden avulla yhteisön jo 
vahvistetut säästömahdollisuudet 
saavutetaan vuoteen 2010 mennessä. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä aiheutuvat 
kustannukset eivät saa olla niistä koituvia 
etuja suuremmat. 

Or. en 

Perustelu 

Energian loppukäytön tehokkuus ja energiapalvelumarkkinat ovat tärkeitä keinoja, joilla 
voidaan edistää energialähteiden säästöä ja Kioton tavoitteiden saavuttamista. Siksi on 
tärkeää, että komission ehdotus säästötavoitteista on hyvä ja vaikuttava. Konkreettisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisön säästötavoitteiden on oltava kunnianhimoisempia, ja 
samalla on otettava huomioon jäsenvaltioiden ja eri teollisuuden alojen väliset erot ja niiden 
säästömahdollisuudet. Ehdotettu yhden prosentin yleinen kokonaistavoite olisi kompromissi, 
jolla ei saavuteta kestäviä tuloksia, koska aiempia toimia ei oteta riittävästi huomioon tai 
niitä ei ylipäänsä ole. Siksi tarvitaan parempia tavoitemekanismeja. Tavoitteiden 
miettimiseen tarvittava aika ei hidasta säästöjen aikaansaamista, koska kaikki keskeiset 
tekijät, muun muassa energiapalvelumarkkinoiden luominen ja tiedonantovaatimukset, on jo 
hyväksytty. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt ja Vittorio Prodi 

Tarkistus 43 
4 artiklan 2 kohta 
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2. Tavoitteeseen on sisällyttävä vuosittain 
säästettävä energiamäärä, joka vastaa yhtä 
prosenttia loppukäyttäjille toimitetusta ja/tai 
myydystä energiamäärästä laskettuna 
liitteessä I vahvistetun perusvuoden 
perusteella. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
aiheutuvat kustannukset eivät saa olla niistä 
koituvia etuja suuremmat. 

2. Tavoitteeseen on sisällyttävä vuosittain 
säästettävä energiamäärä, joka vastaa 
vähintään kahta prosenttia loppukäyttäjille 
toimitetusta ja/tai myydystä energiamäärästä 
laskettuna liitteessä I vahvistetun 
perusvuoden perusteella. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
aiheutuvat kustannukset eivät saa olla niistä 
koituvia etuja suuremmat. 

Or. en 

Perustelu 

Ks. johdanto-osan 8 kappaleen perustelu. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 44 
4 artiklan 2 kohta 

2. Tavoitteeseen on sisällyttävä vuosittain 
säästettävä energiamäärä, joka vastaa yhtä 
prosenttia loppukäyttäjille toimitetusta ja/tai 
myydystä energiamäärästä laskettuna 
liitteessä I vahvistetun perusvuoden 
perusteella. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
aiheutuvat kustannukset eivät saa olla niistä 
koituvia etuja suuremmat. 

2. Tavoitteeseen on sisällyttävä vuosittain 
säästettävä energiamäärä, joka vastaa 
2,5 prosenttia loppukäyttäjille toimitetusta 
ja/tai myydystä energiamäärästä laskettuna 
liitteessä I vahvistetun perusvuoden 
perusteella. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
aiheutuvat kustannukset eivät saa olla niistä 
koituvia etuja suuremmat. 

Or. en 

Perustelu 

Komissio toteaa ehdotetun direktiivin perusteluissa, että "energiankulutusta on siis 
mahdollista vähentää ainakin viidenneksellä ilman, että viihtyvyys tai elintaso kärsii tai että 
aiheutuu ylimääräisiä nettokustannuksia (ja monissa tapauksissa kustannukset jopa 
alenevat)". Vaikka energiansäästö vaikuttaa myönteisesti EU:n kilpailukykyyn, työllisyyteen, 
kauppataseeseen, alue- ja koheesiopolitiikkaan ja auttaa vähentämään EU:n 
energiariippuvuutta, komissio ei ole kuitenkaan muodostanut em. konservatiivisesta 
arviostaan konkreettista tavoitetta. Lisäksi horisontaaliset toimet ja komission mainitsemat jo 
vuonna 1991 toteutetut toimet vaarantavat ehdotetun tavoitteen todellista tehoa. Siksi 
2,5 prosentin tavoite on asianmukaisempi, jos halutaan saavuttaa kestävä energiatalous. 



 

PE 350.194v01-00 8/20 AM\549606FI.doc 

FI 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes 

Tarkistus 45 
4 artiklan 2 kohta 

2. Tavoitteeseen on sisällyttävä vuosittain 
säästettävä energiamäärä, joka vastaa yhtä 
prosenttia loppukäyttäjille toimitetusta ja/tai 
myydystä energiamäärästä laskettuna 
liitteessä I vahvistetun perusvuoden 
perusteella. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
aiheutuvat kustannukset eivät saa olla niistä 
koituvia etuja suuremmat. 

2. Tavoitteeseen on sisällyttävä vuosittain 
säästettävä energiamäärä, joka vastaa 
2,5 prosenttia loppukäyttäjille toimitetusta 
ja/tai myydystä energiamäärästä laskettuna 
liitteessä I vahvistetun perusvuoden 
perusteella. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä 
aiheutuvat kustannukset eivät saa olla niistä 
koituvia etuja suuremmat. 

Or. en 

Perustelu 

Komissio toteaa ehdotetun direktiivin perusteluissa, että "energiankulutusta on siis 
mahdollista vähentää ainakin viidenneksellä ilman, että viihtyvyys tai elintaso kärsii tai että 
aiheutuu ylimääräisiä nettokustannuksia (ja monissa tapauksissa kustannukset jopa 
alenevat)". Vaikka energiansäästö vaikuttaa myönteisesti EU:n kilpailukykyyn, työllisyyteen, 
kauppataseeseen, alue- ja koheesiopolitiikkaan ja auttaa vähentämään EU:n 
energiariippuvuutta, komissio ei ole kuitenkaan muodostanut em. konservatiivisesta 
arviostaan konkreettista tavoitetta. Lisäksi horisontaaliset toimet ja komission mainitsemat jo 
vuonna 1991 toteutetut toimet vaarantavat ehdotetun tavoitteen todellista tehoa. Siksi 
2,5 prosentin tavoite on asianmukaisempi, jos halutaan saavuttaa kestävä energiatalous. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante 

Tarkistus 46 
5 artiklan 2 kohta 

2. Julkisen sektorin tavoitteeseen on 
sisällyttävä vähintään 1,5 prosentin 
vuotuinen säästö tälle sektorille toimitetusta 
ja/tai myydystä energiamäärästä. Säästö 
jaotellaan ja lasketaan 4 artiklan 3 kohdan ja 
liitteessä I vahvistetun menetelmän 
mukaisesti. Vertailussa ja primaarienergiaksi 
muunnossa sovelletaan liitteessä II 
vahvistettuja muuntokertoimia. 

2. Julkisen sektorin tavoitteeseen on 
sisällyttävä vähintään 2,5 prosentin 
vuotuinen säästö tälle sektorille toimitetusta 
ja/tai myydystä energiamäärästä. Säästö 
jaotellaan ja lasketaan 4 artiklan 3 kohdan ja 
liitteessä I vahvistetun menetelmän 
mukaisesti. Vertailussa ja primaarienergiaksi 
muunnossa sovelletaan liitteessä II 
vahvistettuja muuntokertoimia. 
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Or. de 

Perustelu 

Julkisen sektorin on otettava edelläkävijän ja esikuvan rooli energiatehokkuustavoitteiden 
täyttämisessä. Siksi on tärkeää, että sille asetetaan yleistavoitetta korkeampi säästötavoite. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes 

Tarkistus 47 
5 artiklan 2 kohta 

2. Julkisen sektorin tavoitteeseen on 
sisällyttävä vähintään 1,5 prosentin 
vuotuinen säästö tälle sektorille toimitetusta 
ja/tai myydystä energiamäärästä. Säästö 
jaotellaan ja lasketaan 4 artiklan 3 kohdan ja 
liitteessä I vahvistetun menetelmän 
mukaisesti. Vertailussa ja primaarienergiaksi 
muunnossa sovelletaan liitteessä II 
vahvistettuja muuntokertoimia. 

2. Julkisen sektorin tavoitteeseen on 
sisällyttävä vähintään 3 prosentin vuotuinen 
säästö tälle sektorille toimitetusta ja/tai 
myydystä energiamäärästä. Säästö jaotellaan 
ja lasketaan 4 artiklan 3 kohdan ja liitteessä I 
vahvistetun menetelmän mukaisesti. 
Vertailussa ja primaarienergiaksi muunnossa 
sovelletaan liitteessä II vahvistettuja 
muuntokertoimia. 

Or. en 

Perustelu 

"Merkittävä" (KOM(2003)0739, s. 11) energiansäästö on julkisella sektorilla muita suurempi. 
Siksi 3 prosentin tavoite on asianmukaisempi, jos halutaan saada aikaan kestävä ja 
ympäristöystävällinen energiatalous. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt ja Vittorio Prodi 

Tarkistus 48 
5 artiklan 2 kohta 

2. Julkisen sektorin tavoitteeseen on 
sisällyttävä vähintään 1,5 prosentin 
vuotuinen säästö tälle sektorille toimitetusta 
ja/tai myydystä energiamäärästä. Säästö 
jaotellaan ja lasketaan 4 artiklan 3 kohdan ja 
liitteessä I vahvistetun menetelmän 
mukaisesti. Vertailussa ja primaarienergiaksi 
muunnossa sovelletaan liitteessä II 

2. Julkisen sektorin tavoitteeseen on 
sisällyttävä vähintään 2,5 prosentin 
vuotuinen säästö tälle sektorille toimitetusta 
ja/tai myydystä energiamäärästä. Säästö 
jaotellaan ja lasketaan 4 artiklan 3 kohdan ja 
liitteessä I vahvistetun menetelmän 
mukaisesti. Vertailussa ja primaarienergiaksi 
muunnossa sovelletaan liitteessä II 
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vahvistettuja muuntokertoimia. vahvistettuja muuntokertoimia. 

Or. en 

Perustelu 

Ks. johdanto-osan 8 kappaleen perustelu. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante 

Tarkistus 49 
5 artiklan 4 kohdan johdantokappale 

4. Edellä 1 kohdan mukaisesti asetetun 
tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot 
voivat antaa esimerkiksi julkisia hankintoja 
koskevia ohjeita, jotta viranomaiset voisivat 
ottaa energiatehokkuutta koskevat 
näkökohdat huomioon energiapalveluja, 
energiatehokkuusohjelmia ja muita 
energiatehokkuustoimia koskevissa 
investoinneissaan ja toimintabudjeteissaan. 
Ohjeiden on oltava julkisia hankintoja 
koskevassa kansallisessa ja yhteisön 
lainsäädännössä vahvistettujen menettelyjen 
mukaisia, ja niissä voidaan käsitellä 
seuraavia seikkoja: 

4. Edellä 1 kohdan mukaisesti asetetun 
tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden 
on vahvistettava julkisia hankintoja 
koskevia ohjeita, jotta viranomaiset 
velvoitetaan ottamaan energiatehokkuutta 
koskevat näkökohdat huomioon 
energiapalveluja, energiatehokkuusohjelmia 
ja muita energiatehokkuustoimia koskevissa 
investoinneissaan ja toimintabudjeteissaan ja 
vahvistamaan energiatehokkuuden 
julkisten tarjouskilpailujen ensisijaiseksi 
arviointikriteeriksi. Ohjeiden on oltava 
julkisia hankintoja koskevassa kansallisessa 
ja yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen 
menettelyjen mukaisia, ja niissä voidaan 
käsitellä seuraavia seikkoja: 

Or. de 

Perustelu 

Jotta ei edistetä pelkästään tarjontapuolta vaan käynnistetään myös energiapalvelujen 
kysyntä, on tärkeää tuottaa alusta alkaen tietty peruskysyntä. Julkiselle sektorille asetettava 
energiatalousvelvoite voisi olla kysyntäpuolen käynnistävä tekijä. Siksi 
energiatehokkuuskriteeri olisi kirjattava ensisijaisena asiana julkisiin tarjouskilpailuihin. 
Jäsenvaltiot voivat päättää joustavasti, millaisten ohjeiden avulla tavoitteet ovat 
saavutettavissa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante 

Tarkistus 50 
5 artiklan 4 kohdan 1 a alakohta (uusi) 

 Jäsenvaltioiden on julkistettava hallinnon 
julkisten hankintojen 
energiatehokkuudesta annetut ohjeet, jotka 
komissio arvioi 2 kohdassa tarkoitetun 
tavoitteen soveltamisajanjakson päätyttyä. 

Or. de 

Perustelu 

Julkistaminen on tärkeää, jotta komissio voi arvioida ohjeita ja päättää kohdassa 2 
tarkoitetun tavoitteen soveltamisajanjakson päätyttyä, onko syytä tehdä ehdotus ohjeiksi ja 
yhdenmukaistetuiksi toimiksi, joilla edistetään julkisen sektorin energiatehokkuutta. Tämä ei 
aiheuttaisi jäsenvaltioille ylimääräistä hallinnollista rasitusta, koska tarvittavat tiedot ovat 
saatavissa 5 artiklan 3 kohdan nojalla perustettavista organisaatioista. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante 

Tarkistus 51 
5 artiklan 4 kohdan c a alakohta (uusi) 

 c a) energiapalvelujen tarjoamista koskevat 
vaatimukset käyttäen mahdollisuuksien 
mukaan hyväksi elinkaarikustannusten 
minimointia koskevia analyysejä tai 
vastaavia menetelmiä 
kustannustehokkuuden varmistamiseksi.  

Or. de 

Perustelu 

Tarkistus nojautuu esittelijän ajatuksiin pyrkimättä kuitenkaan yhdistämään b ja c kohtaa. 
Näin artiklasta tulee ymmärrettävämpi. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante 

Tarkistus 52 
5 artiklan 5 kohta 

5. Kun ajanjakso, jona tavoitetta sovelletaan, 
päättyy, komissio tarkastelee uudelleen 
2 kohdassa mainittua tavoitetta. Komissio 
voi tehdä ehdotuksen mainitun tavoitteen 
soveltamisjakson pidentämisestä tai 
tavoitteen muuttamisesta. 

5. Kun ajanjakso, jona tavoitetta sovelletaan, 
päättyy, komissio tarkastelee uudelleen 
2 kohdassa mainittua tavoitetta. Komissio 
voi tehdä ehdotuksen mainitun tavoitteen 
soveltamisjakson pidentämisestä tai 
tavoitteen muuttamisesta. Samalla komissio 
tarkastelee, onko tarkoituksenmukaista 
tehdä ehdotus yhdenmukaistetuista ohjeista 
ja toimista julkisen sektorin 
energiatehokkuuden lisäämiseksi. 

Or. de 

Perustelu 

Julkisen sektorin energiansäästömahdollisuudet ovat Euroopassa valtavat. Julkisen sektorin 
energiatehokkuuden edistämistoimien yhdenmukaistamisella päästäisiin hyödyntämään näitä 
mahdollisuuksia paremmin. Siksi komission olisi tavoitteen soveltamisajanjakson päätyttyä 
harkittava yhdenmukaistamista ja tehtävä tarvittaessa asiaa koskeva ehdotus. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland 

Tarkistus 53 
6 artiklan c alakohta 

c) antavat 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille 
nimetyille viranomaisille tai virastoille 
loppukäyttäjiä koskevia tietoja, joita nämä 
tarvitsevat energiatehokkuusohjelmien 
suunnittelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi 
asianmukaisella tavalla sekä 
energiapalvelujen ja 
energiatehokkuustoimien edistämiseksi. 
Tietoja on annettava aiemmasta ja 
nykyisestä loppukäyttäjien kulutuksesta, 
kuormitusprofiileista, asiakkaiden 
segmentoitumisesta ja tarvittaessa 
asiakkaiden maantieteellisestä 
jakautumisesta; kaupallisesti arkaluonteiset 
tiedot on pidettävä luottamuksellisina. 

c) antavat 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille 
nimetyille viranomaisille tai virastoille 
loppukäyttäjiä koskevia tietoja, joita nämä 
tarvitsevat energiatehokkuusohjelmien 
suunnittelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi 
asianmukaisella tavalla sekä 
energiapalvelujen ja 
energiatehokkuustoimien edistämiseksi. 
Tietoja on annettava aiemmasta ja 
nykyisestä loppukäyttäjien kulutuksesta, 
kuormitusprofiileista, asiakkaiden 
segmentoitumisesta ja tarvittaessa 
asiakkaiden maantieteellisestä 
jakautumisesta; kaupallisesti arkaluonteiset 
tiedot on pidettävä luottamuksellisina, ja 
loppukäyttäjien henkilötietojen suojaa 
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koskevat, kansalliseen tai yhteisön 
lainsäädäntöön perustuvat velvoitteet on 
täytettävä. 

Or. nl 

Perustelu 

Jakeluyritysten on noudatettava voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, joka menee tällä 
direktiivillä asetettavien velvoitteiden edelle. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland 

Tarkistus 54 
7 artikla 

7 artikla Poistetaan. 

Säästöjen toteutus  

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energiapalveluja, 
energiatehokkuusohjelmia tai muita 
energiatehokkuustoimia tarjotaan kaikille 
vaatimukset täyttäville asiakkaille, myös 
pienille ja keskisuurille yrityksille, 
kuluttajille ja pienkuluttajien 
vapaaehtoisille yhteenliittymille, ja että 
pätevät laitokset, myös laiteasentajat, 
energiapalveluyritykset, energianeuvojat ja 
energiakonsultit, pystyvät 
mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan ja 
toteuttamaan energiapalveluja, ohjelmia ja 
muita toimia. 

 

Or. nl 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että saavutetaan lopullinen tavoite eli 
energiankulutuksen väheneminen. Se on niille tällä direktiivillä asetettava velvoite. 
Direktiivin tapauksessa se on myös ainoa velvoite, joka niille voidaan asettaa. On 
jäsenvaltioiden asia valita väline, jolla niiden alueella päästään parhaisiin tuloksiin. Siksi on 
liikaa velvoittaa yleisesti tarjoamaan energiapalveluja kaikille loppukäyttäjille. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland 

Tarkistus 55 
13 artiklan 1 kohdan 2 alakohta 

verkossa siirrettävän energian 
jakeluyritysten ja/tai energian 
vähittäismyyntiyritysten kaikille asiakkaille 
tarjotaan kilpailukykyisin hinnoin 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti käyttäjän todellisen 
energiankulutuksen ja todellisen käyttöajan. 

verkossa siirrettävän energian 
jakeluyritysten ja/tai energian 
vähittäismyyntiyritysten kaikille asiakkaille 
tarjotaan kilpailukykyisin hinnoin 
käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat 
tarkasti käyttäjän energiankulutuksen. 

Or. nl 

Perustelu 

Monissa jäsenvaltioissa loppukäyttäjillä on jo käyttäjäkohtaiset mittarit. Ne eivät useimmiten 
näytä todellista reaaliaikaista kulutusta, vaan tietyn aikavälin kumulatiivisen kulutuksen. On 
liian kallista velvoittaa korvaamaan mittarit todellisen kulutuksen ja käyttöajan näyttävillä 
mittareilla. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland 

Tarkistus 56 
13 artiklan 3 kohdan b alakohta 

b) käyttäjän nykyisen energiankulutuksen ja 
saman kauden edellisen vuoden kulutuksen 
vertailu graafisessa muodossa; 

b) käyttäjän nykyisen energiankulutuksen ja 
saman kauden edellisen vuoden kulutuksen 
vertailu; 

Or. nl 

Perustelu 

Energiankulutuksen vertailu voi tapahtua myös muussa muodossa, esimerkiksi lukujen 
pohjalta. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante 

Tarkistus 57 
13 artiklan 3 kohdan c alakohta 
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c) vertailut saman energialuokan 
keskimääräisen normaali- tai 
vertailukäyttäjän kanssa; 

Poistetaan. 

Or. nl 

Perustelu 

Tällä tiedolla ei ole kovin suurta arvoa loppukäyttäjälle, koska eri loppukäyttäjien tilanne on 
erilainen. Vertailu normaalikäyttäjän kanssa aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista työtä, josta 
ei koidu ympäristönsuojelullista hyötyä. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland 

Tarkistus 58 
13 artiklan 3 kohdan e alakohta 

e) yhteystiedot, myös www-sivustot, joilta 
löytyy tietoa saatavilla olevista 
energiapalveluista, 
energiatehokkuusohjelmista ja muista 
energiatehokkuustoimista sekä energiaa 
käyttävien laitteiden teknisistä 
määräyksistä. 

e) yhteystiedot, myös www-sivustot, joilta 
löytyy tietoa saatavilla olevista 
energiapalveluista, 
energiatehokkuusohjelmista ja muista 
energiatehokkuustoimista. 

Or. nl 

Perustelu 

Laitteiden huollosta ja niiden uusimisesta ajoissa vastaa loppukäyttäjä eikä suinkaan 
jakeluyritys tai energian vähittäiskauppias. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 59 
Liite I, 1 kohta 

1. Jäsenvaltiot laskevat maansa osalta 
energian loppukäytön kokonaismäärän 
aritmeettisen keskiarvon siltä 
viimeisimmältä tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa edeltävältä 
viisivuotisjaksolta, josta on saatavissa 

1. Jäsenvaltiot käyttävät maansa vuotuista 
energian loppukäyttöä siltä viimeisimmältä 
tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
edeltävältä viisivuotisjaksolta, josta on 
saatavissa virallisia tietoja, vuotuisen 
keskiarvokulutuksen laskennassa. Tämän 
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virallisia tietoja, ja käyttävät kyseistä jaksoa 
perusajanjaksona koko tämän direktiivin 
voimassaoloajan. Tässä on käytettävä 
tietoja, jotka koskevat loppukäyttäjille 
kyseisen jakson aikana toimitetun tai 
myydyn energian määrää, jota ei ole 
tarkistettu astepäivälukujen, 
rakennemuutosten tai tuotannon muutosten 
huomioon ottamiseksi. 

absoluuttisen energiankulutuksen 
perusteella lasketaan vuotuiset 
energiansäästötavoitteet, joita sovelletaan 
koko tämän direktiivin voimassaoloajan. 
Tässä on käytettävä määrää, joka vastaa 
loppukäyttäjille kyseisen jakson aikana 
toimitetun tai myydyn energian määrää, jota 
ei ole tarkistettu astepäivälukujen, 
rakennemuutosten tai tuotannon muutosten 
huomioon ottamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Tavoite on katsottava ehdottomaksi tavoitteeksi, ja sen on oltava sopusoinnussa ehdottomat 
katot asettavan päästökauppadirektiivin periaatteiden kanssa. Tarkistuksen sanamuoto 
selventää asiaa. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 60 
Liite I, 2 kohta 

2. Vuotuiset energiansäästötavoitteet 
lasketaan perusajanjakson perusteella ja 
ilmaistaan absoluuttisina lukuina 
gigawattitunteina tai vastaavina yksiköinä 
käyttäen liitteessä II ilmoitettuja 
muuntokertoimia. 

2. Vuotuiset energiansäästötavoitteet 
lasketaan siis keskimääräisen 
energiankulutuksen perusteella ja 
ilmaistaan absoluuttisina lukuina 
gigawattitunteina tai vastaavina yksiköinä 
käyttäen liitteessä II ilmoitettuja 
muuntokertoimia. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella selvennetään sanamuotoa. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 61 
Liite I, 3 kohta 
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3. Jonakin tiettynä vuonna toteutunut 
energiansäästö, joka on tulosta aiempana 
vuonna, kuitenkin aikaisintaan vuonna 1991, 
käynnistetyistä energiatehokkuustoimista, 
voidaan ottaa huomioon vuotuista 
energiansäästön määrää laskettaessa. Tämä 
energiansäästö olisi voitava mitata ja 
todentaa tämän direktiivin liitteessä IV 
olevien suuntaviivojen mukaisesti. 

3. Jonakin tiettynä vuonna toteutunut 
energiansäästö, joka on tulosta aiempana 
vuonna, kuitenkin aikaisintaan vuonna 2000, 
käynnistetyistä energiatehokkuustoimista, 
voidaan ottaa huomioon vuotuista 
energiansäästön määrää laskettaessa. Tämä 
energiansäästö olisi voitava mitata ja 
todentaa tämän direktiivin liitteessä IV 
olevien suuntaviivojen mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella asetetaan komission ehdotusta kunnianhimoisempi tavoite. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes 

Tarkistus 62 
Liite I, 3 kohta 

3. Jonakin tiettynä vuonna toteutunut 
energiansäästö, joka on tulosta aiempana 
vuonna, kuitenkin aikaisintaan vuonna 1991, 
käynnistetyistä energiatehokkuustoimista, 
voidaan ottaa huomioon vuotuista 
energiansäästön määrää laskettaessa. Tämä 
energiansäästö olisi voitava mitata ja 
todentaa tämän direktiivin liitteessä IV 
olevien suuntaviivojen mukaisesti. 

3. Jonakin tiettynä vuonna toteutunut 
energiansäästö, joka on tulosta aiempana 
vuonna, kuitenkin aikaisintaan vuonna 2000, 
käynnistetyistä energiatehokkuustoimista, 
voidaan ottaa huomioon vuotuista 
energiansäästön määrää laskettaessa. Tämä 
energiansäästö olisi voitava mitata ja 
todentaa tämän direktiivin liitteessä IV 
olevien suuntaviivojen mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotuksen heikkous on siinä, että jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon 
energiansäästöt, jotka ovat tulosta ennen direktiivin täytäntöönpanoa aina vuodelta 1991 
peräisin olevista toimenpiteistä. Tämä on ristiriidassa direktiivin tarkoituksen eli sen kanssa, 
että pyritään saamaan aikaan lisävähennyksiä energian kysyntään. Tarkistuksessa 
suositetaan ottamaan huomioon toimet vasta vuodesta 2000 eteenpäin. Näin vähennetään 
myös hallinnollista kuormitusta eikä luoteta kyseenalaisiin menetelmiin, joilla laskettiin 
aiempien toimien vaikutuksia. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante 

Tarkistus 63 
Liite III, 1 kohdan l a alakohta (uusi) 

 l a) toimet, jotka mahdollistavat siirtymisen 
fossiilista polttoaineista uusiutuviin 
energianlähteisiin; 

Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt ja Vittorio Prodi 

Tarkistus 64 
Liite III, 1 kohdan a a alakohta (uusi) 

 a a) yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto, 
jota olisi edistettävä mahdollisimman 
pienessä mittakaavassa, energianlähteiden 
mahdollisimman suuren termodynaamisen 
hyödyntämisen varmistamiseksi; olisi 
edistettävä sähköverkon muuttamista, jotta 
näin tuotettu sähkö voidaan syöttää 
jakelujärjestelmään; 

Or. en 

Perustelu 

Energiatehokkuuden lisäämisessä on tärkeää käyttää hyväksi suuret lämpötilamuutokset 
tuotettaessa ensin mekaanista tai sähköenergiaa ja käyttää sitten hukkalämpö muihin 
tarkoituksiin. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt ja Vittorio Prodi 

Tarkistus 65 
Liite III, 1 kohdan b a alakohta (uusi) 

 b a) rakennusten ulkokuoriin ja 
rakenteisiin tehtävät parannukset, joiden 
tarkoituksena on saada aikaan viihtyvyys 
kesäaikaan ilman energiankulutusta tai 
vähäisellä energiankulutuksella, kuten 
teknologia, jolla valvotaan lämpövuota ja 
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auringon säteilyä (seinien parempi 
lämpöeristys, auringonsuojalasitus, jonka 
emissiivisyys on pieni, säteilysuojauksella 
varustetut jäähdytetyt katot), ja teknologia 
rakennuksen liittämiseksi matalalämpöisiin 
ympäristölähteisiin kesällä (yhteys 
maaperään ilma- tai vesikierron avulla, 
yöilmastointi ja siihen liittyvä suurempi 
lämpömassa); 

 rakennusten ulkokuoriin ja rakenteisiin 
tehtävät parannukset, joiden tarkoituksena 
on saada aikaan viihtyvyys talviaikaan 
(paksummat seinät, katon ja perustusten 
eristäminen, ikkunanpuitteet, joilla on 
heikko läpäisykyky ja hidas suotautuminen, 
lasitus, jonka emissiivisyys on pieni); 

Or. en 

Perustelu 

On syytä edistää ilman energiankulutusta tai vähäisellä energiankulutuksella toimivia 
rakennuksia, joiden viihtyvyys on kesät talvet sama. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes 

Tarkistus 66 
Liite III, 2 kohta 

Kohdennetut horisontaaliset toimet voivat 
tulla kyseeseen, jos energiansäästö voidaan 
mitata ja todentaa yksiselitteisesti tämän 
direktiivin liitteessä IV esitettyjen 
suuntaviivojen mukaisesti. Kyse voi olla 
seuraavista toimista (luettelo ei ole 
tyhjentävä): 

Poistetaan. 

– määräykset, verot jne., joiden 
ensisijaisena tarkoituksena on energian 
loppukäytön vähentäminen; 

 

– standardit ja normit, joiden ensisijaisena 
tarkoituksena on tuotteiden ja palvelujen 
energiatehokkuuden parantaminen; 

 

– kampanjat, joilla edistetään 
energiatehokkuutta ja siihen liittyviä 
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toimia. 

Or. en 

Perustelu 

#Vaikka joillakin "horisontaalisilla toimilla", kuten asianmukaisesti sovellettavilla 
energiaveroilla, määräyksillä, standardeilla ja normeilla, olisikin myönteisiä vaikutuksia 
energian kulutukseen, on vaikeaa ellei peräti mahdotonta ja vähintäänkin joiltakin osin hyvin 
kallista mitata kyseisillä toimilla saavutettuja säästöjä. Kun poistetaan maininta 
horisontaalista toimista, vältetään samalla päällekkäisyydet liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
lueteltujen konkreettisten hankkeiden kanssa.# 
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