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LYHYET PERUSTELUT 

Valmistelija pitää tätä energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluja koskevaa 
direktiiviehdotusta hyvin tärkeänä osana ilmastonmuutoksen torjuntaa ja pyrkimystä lisätä 
erittäin tarpeellista energian loppukäytön tehokkuutta. Ehdotuksessa ei kuitenkaan oteta 
huomioon jo toteutettuja toimia eikä siinä anneta jäsenvaltioille riittävästi liikkumavaraa 
ehdotettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. On välttämätöntä luoda uudet markkinat 
energiapalveluille ja tehdä energiatehokkuudesta kiinteä osa sisämarkkinoita, mutta ehdotetut 
toimet vain turhauttaisivat markkinatoimijoita. 
 
Ehdotettu yhden prosentin yleinen vuotuinen säästötavoite ja 1,5 prosentin säästötavoite 
julkiselle sektorille saattavat olla hyviä tavoitteita koko EU:lle. Jos näitä tavoitteita kuitenkin 
sovelletaan yhtäläisesti kaikkiin aloihin ja kaikkiin jäsenvaltioihin, ei saavuteta kestäviä 
tuloksia. Komissio on identifioinut merkittävän määrän kustannustehokkaita säästötoimia. 
Valmistelija ehdottaa siksi vuotuiseksi tavoitteeksi viittä prosenttia kustannustehokkaiden 
säästötoimien potentiaalista, jotta rasitus kohdistuisi yhtäläisesti kaikkiin aloihin ja kaikkiin 
jäsenvaltioihin, vaikka, niin kauan kuin kustannustehokkuus määritellään "toimiksi, joista 
aiheutuvat kustannukset eivät saa olla niistä koituvia etuja suuremmat", ei voitane lainkaan 
puhua rasituksesta. 
 
Jotta tällaisille palveluille voitaisiin luoda riittävästi potentiaalia alkuvaiheessa, voitaisiin 
teoriassa sopia ilmaisista energiakatselmuksista, mutta tällaisten kustannusten sisällyttäminen 
energiamaksuihin olisi yhteisön oikeuden vastaista. Niiden kuluttajien edut, jotka eivät hyödy 
tällaisista energiakatselmuksista, on suojattava, ja jäsenvaltioita olisi siksi rohkaistava 
käyttämään muita kannustimia tällaisten katselmusten kysynnän luomiseksi. 
 
Valmistelija esittää joitakin tarkistuksia, jotka koskevat liikenteessä käytettävää energiaa. 
Tämän alan yrityksiä olisi vaadittava sisällyttämään niiden käyttämään kaupalliseen 
aineistoon tietoa energiansäästöstä ja ekologiasta. 
 
Ekologisesti hyvin merkittäviin tuloksiin voidaan päästä myös muuntamalla energiaa ja 
energian käyttöön tarkoitettuja välineitä. Valmistelija esittää siksi yhden nimenomaan tätä 
asiaa koskevan tarkistuksen. 
 
Viittaus "laiteasentajiin" on vanhentunut, koska kyseisten henkilöiden toimenkuva on 
laajentunut ja koska he asennusten lisäksi myös huoltavat laitteita, suorittavat tarkastuksia, 
katselmuksia ja sertifiointeja sekä antavat energiankäyttöä koskevaa neuvontaa. 
 
Valmistelija on tietoinen siitä, että tämä kysymys on erittäin tärkeä, mutta suosittaa silti, että 
komissio peruisi ehdotuksensa, ellei säästötavoitteista tehdä joustavampia ja ellei 
jäsenvaltioiden jo toteuttamia energian loppukäytön tehokkuutta lisääviä toimia oteta 
paremmin huomioon. 
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TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset: 

Komission teksti1 

 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistus 1 
Johdanto-osan 11 kappale 

(11) Energian jakelu- ja 
vähittäismyyntiyritykset voivat parantaa 
energiatehokkuutta Euroopan yhteisössä 
markkinoimalla energiapalveluja, joissa 
energian loppukäyttö on tehokasta, 
esimerkiksi tehokkaasti hoidettu 
lämpöviihtyvyys, kotitalouksien lämpimän 
veden jakelu, jäähdytys, valaistus ja 
käyttövoima. Voiton maksimointi näissä 
yrityksissä edellyttää näin ollen 
tulevaisuudessa pikemminkin sitä, että 
energiapalveluja myydään mahdollisimman 
monelle asiakkaalle, eikä niinkään sitä, että 
jokaiselle asiakkaalle myytäisiin 
mahdollisimman paljon energiaa. 

(11) Energian jakelu- ja 
vähittäismyyntiyritykset voivat parantaa 
energiatehokkuutta Euroopan yhteisössä 
markkinoimalla energiapalveluja, joissa 
energian loppukäyttö on tehokasta, 
esimerkiksi tehokkaasti hoidettu 
lämpöviihtyvyys, kotitalouksien lämpimän 
veden jakelu, jäähdytys, valaistus ja 
käyttövoima. Voiton maksimointi näissä 
yrityksissä edellyttää näin ollen 
tulevaisuudessa pikemminkin sitä, että 
energiapalveluja myydään mahdollisimman 
monelle asiakkaalle, eikä niinkään sitä, että 
jokaiselle asiakkaalle myytäisiin 
mahdollisimman paljon energiaa. 
Energiantoimittajien ja vähittäismyyjien 
erilaisten toimintamuotojen välinen 
ristiintukeminen olisi ankarasti kiellettävä, 
jotta voidaan taata yhtäläiset 
mahdollisuudet kaikille energiapalvelujen 
tuottajille . Kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi pyrittävä 
välttämään kaikkinaista kilpailun 
vääristymistä tällä alalla.  

 

Tarkistus 2 
2 artiklan 2 kohta 

2. Jäsenvaltiot voivat jättää tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
pienet energian jakelu- tai 

2. Jäsenvaltiot voivat antaa määräyksiä, 
joiden perusteella pienet energian jakelu- tai 
vähittäismyyntiyritykset voivat 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
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vähittäismyyntiyritykset. vapaaehtoisesti osittain jättäytyä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 

Perustelu 

Pienten yritysten olisi voitava jättäytyä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, mutta niihin 
olisi siinä tapauksessa kuitenkin sovellettava "loppukäyttäjän" määritelmää. Katso 3 artiklan 
f kohtaa koskeva tarkistus. 
 

Tarkistus 3 
3 artiklan f alakohta 

f) ”Loppukäyttäjä”: loppukäyttäjä 
kotitalouksissa, maataloudessa, kaupan 
alalla, julkisella sektorilla, teollisuudessa 
(lukuun ottamatta direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I lueteltuja aloja ja direktiivin 
1996/61/EC liitteessä I lueteltuja teollisen 
toiminnan luokkia) ja liikenteen alalla 
(lukuun ottamatta lentoliikennettä ja 
merenkulkua). 

f) ”Loppukäyttäjä”: loppukäyttäjä 
kotitalouksissa, maataloudessa, kaupan 
alalla, julkisella sektorilla, teollisuudessa 
(lukuun ottamatta direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I lueteltuja aloja ja direktiivin 
1996/61/EC liitteessä I lueteltuja teollisen 
toiminnan luokkia) ja liikenteen alalla 
(lukuun ottamatta lentoliikennettä ja 
merenkulkua). Tätä määritelmää 
sovelletaan pieniin energian jakelu- tai 
vähittäismyyntiyrityksiin, jotka 2 artiklan 
2 kohdan mukaisesti jättäytyvät tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 

Perustelu 

Minkään jakeluyrityksen ei pitäisi jäädä kokonaan tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle. Jos niitä ei pidetä jakelijoina, ne olisi katsottava loppukäyttäjiksi. 
 

Tarkistus 4 
3 artiklan a a alakohta (uusi) 

 a a) "Verkossa siirrettävä energia": 
direktiivien 2003/55/EY ja 2003/54/EY 
soveltamisalaan kuuluva kaasu ja sähkö. 

Perustelu 

Selventää tekstiä. Verkossa siirrettävää energiaa koskevia velvoitteita olisi sovellettava 
kaasuun ja sähköön sisämarkkinoilla eikä esimerkiksi kaukolämmitykseen ja jäähdytykseen. 
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Tarkistus 5 
3 artiklan o a alakohta (uusi) 

  o a) "Julkinen sektori": valtion 
viranomaiset; julkisista palveluista 
vastaavat kansalliset, alueelliset tai 
paikalliset viranomaiset; muut osittain tai 
kokonaan julkisista varoista rahoitettavat 
elimet ja palvelut. Määritelmä ei koske 
yrityksiä, jotka toimivat markkinoiden 
ehdoilla ja joihin sovelletaan yksityis- ja 
kauppaoikeutta. 

Perustelu 

Julkisen sektorin määritelmä vaihtelee jäsenvaltioittain. 
 

Tarkistus 6 
3 artiklan o b alakohta (uusi) 

 o b) "Kustannustehokkaat toimet": toimet, 
joista aiheutuvat kustannukset eivät tietyn 
määräajan kuluessa saa olla niistä koituvia 
etuja suuremmat; sosiaalikustannuksia 
sovellettaessa kustannustehokkuus olisi 
arvioitava sosiaalisten hyötyjen perusteella. 

Perustelu 

Selventää tekstiä. 
 

Tarkistus 7 
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 viittä 
prosenttia kustannustehokkaista toimista. 
Nämä toimet määrittelee 
yksityiskohtaisemmin jäsenvaltion tasolla 
kyseinen jäsenvaltio ja komissiot. 
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Perustelu 

Sovellettaessa kustannustehokkaiden toimien viiden prosentin tavoitetta kaikkia jäsenvaltioita 
ja kaikkia aloja kohdellaan yhtäläisesti kun taas jaellun energian yhden prosentin säästöt 
ovat ongelmallisia niille aloille ja teollisuuden haaroille , jotka jo ovat käyttäneet suurimman 
osan säästöpotentiaalistaan. Komissio on identifioinut suuren joukon kustannustehokkaita 
säästötoimia. Ne tuottavat tarpeeksi säästöjä EU:n Kioton tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Kestävä ratkaisu olisi näin ollen tämän potentiaalin tunnistaminen jäsenvaltioiden tasolla ja 
siitä viiden prosentin täytäntöön paneminen vuosittain. 
 

Tarkistus 8 
4 artiklan 7 kohta 

7. Kun komissio on tarkastellut tavoitetta ja 
raportoinut siitä ensimmäisen kerran, se voi 
tarvittaessa tehdä ehdotuksen direktiiviksi, 
jossa markkinakeskeistä lähestymistapaa 
energiatehokkuuteen kehitetään edelleen ja 
käyttöön otetaan ”valkoiset todistukset”. 

7. Kun komissio on tarkastellut tavoitetta ja 
raportoinut siitä ensimmäisen kerran, se voi 
tarvittaessa tehdä ehdotuksen direktiiviksi, 
jossa markkinakeskeistä lähestymistapaa 
energiatehokkuuteen kehitetään edelleen 
ottamalla käyttöön ”valkoiset todistukset” ja 
luomalla yhteinen valuutta hiilitaloudelle, 
niin että mahdollisuus kaupankäyntiin eri 
sertifikaateilla ja oikeuksilla on taattu . 

Perustelu 

Erilaisten sertifikaattien, hyvitysten ja oikeuksien liiallinen määrä vaikeuttaa asioiden 
ymmärtämistä ja hidastaa todellisen, ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta välttämättömän 
hiilitalouden toteuttamista. 
 

Tarkistus 9 
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. 

Poistetaan. 
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Perustelu 

Katso 4 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu. 
 

Tarkistus 10 
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 4 artiklan 2 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: 

Perustelu 

Selventää tekstiä ja lisää siihen elinkaarikustannuksiltaan alhaisen palvelujen ryhmän. 
 

Tarkistus 11 
5 artiklan 4 kohdan b alakohta 

b) vaatimukset, joiden mukaan laite- ja 
ajoneuvohankinnoissa on otettava 
huomioon kunkin laite- ja ajoneuvoluokan 
energiatehokkaimmat tuotteet käyttäen 
mahdollisuuksien mukaan hyväksi 
elinkaarikustannusten minimointia koskevia 
analyysejä tai vastaavia menetelmiä 
kustannustehokkuuden varmistamiseksi; 

b) vaatimukset, joiden mukaan, mikäli 
palveluja ei ole saatavissa, 
tuotehankinnoissa on otettava huomioon 
mahdollisuus alhaiseen lepovirtaan. ja 
laite- ja ajoneuvohankinnoissa kunkin laite- 
ja ajoneuvoluokan energiatehokkaimmat 
tuotteet käyttäen mahdollisuuksien mukaan 
hyväksi elinkaarikustannusten minimointia 
koskevia analyysejä tai vastaavia 
menetelmiä kustannustehokkuuden 
varmistamiseksi; 
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Tarkistus 12 
5 artiklan 4 kohdan c alakohta 

c) vaatimukset, joiden mukaan 
tuotehankinnoissa on otettava huomioon 
mahdollisuus alhaiseen lepovirtaan 
käyttäen mahdollisuuksien mukaan hyväksi 
elinkaarikustannusten minimointia koskevia 
analyysejä tai vastaavia menetelmiä 
kustannustehokkuuden varmistamiseksi. 

c) vaatimukset, joiden mukaan palvelut on 
hankittava käyttäen mahdollisuuksien 
mukaan hyväksi elinkaarikustannusten 
minimointia koskevia analyysejä tai 
vastaavia menetelmiä kustannustehokkuuden 
varmistamiseksi. 

 

Tarkistus 13 
6 artiklan johdantokappale 

Jäsenvaltioiden on poistettava 
energiapalvelujen kysynnän esteet ja 
varmistettava, että sähköä, kaasua, 
kaukolämpöä ja/tai lämmitysöljyä myyvät 
energian jakelu- ja/tai 
vähittäismyyntiyritykset 

Jäsenvaltioiden on poistettava 
energiapalvelujen kysynnän esteet ja 
varmistettava, että sähköä, kaasua, 
kaukolämpöä ja/tai lämmitysöljyä myyvät 
energian jakelu- ja/tai 
vähittäismyyntiyritykset ja muut yritykset, 
jotka myyvät 3 artiklan a kohdassa 
tarkoitettua energiaa 

Perustelu 

Tekstiin olisi sisällytettävä kaikki energiamuodot 3 artiklan a kohdan mukaisesti. 
 

Tarkistus 14 
6 artiklan a alakohta 

a) tarjoavat asiakkailleen energian jakeluun 
ja/tai myyntiin olennaisena osana kuuluvia 
energiapalveluja joko suoraan tai muiden 
energiapalvelujen tarjoajien välityksellä ja 
edistävät aktiivisesti tällaisia palveluja. 
Asiakkaille tarjotaan energiakatselmuksia 
ilmaiseksi siihen asti, kun 5 prosenttia 
asiakkaista kuuluu energiapalvelujen 
piiriin; 

a) tarjoavat asiakkailleen energian jakeluun 
ja/tai myyntiin olennaisena osana kuuluvia 
energiapalveluja joko suoraan tai muiden 
energiapalvelujen tarjoajien välityksellä ja 
edistävät aktiivisesti tällaisia palveluja.  

Perustelu 

6 artiklan a alakohdan toinen virke poistetaan, koska se olisi yhteisön oikeuden vastainen. 
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Tarkistus 15 
6 artiklan b a alakohta (uusi) 

 b a) pidättyvät kaikista toimista, jotka 
voisivat estää vapaata energian hintojen 
muodostumista sähkön energiatehokkaan 
tuottamisen kustannuksella erityisesti 
vähäisen kulutuksen aikana ja varmistavat, 
että siirto- ja jakelumaksut eivät ole 
syrjiviä, että niissä otetaan huomioon 
kustannukset ja että ne ovat rakenteeltaan 
vakaita; 

Perustelu 

Tämän b alakohdan jälkeen sijoitettavan uuden kohdan tarkoituksena on estää sellaisten 
tilanteiden syntyminen, joissa sähköenergiaa tarpeettomasti tuotetaan vähiten ekologisella 
tavalla lisävoittojen saamiseksi. Tämä olisi estettävä sekä kuluttajien että ympäristön edun 
vuoksi.  
 

Tarkistus 16 
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 saatavilla olevia 
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. 

 

Tarkistus 17 
10 artiklan b alakohta 

b) jakeluyritysten energian loppukäyttöön 
tekemistä investoinneista aiheutuvat 

Poistetaan. 
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kustannukset saadaan katettua 
sisällyttämällä ne jakelutariffeihin ottaen 
asianmukaisesti huomioon tasapuolinen 
kilpailu ja tasapuoliset toimintaedellytykset 
muille energiapalvelujen tarjoajille. 
Tällainen menettely voidaan sallia 
6 artiklan a alakohdan mukaisesta 
energiapalveluvelvoitteiden täyttämisestä 
aiheutuvien kustannusten osalta 
edellyttäen, että toimivaltainen 
viranomainen pitää näitä kustannuksia 
kohtuullisina ja kilpailukykyisinä. 

Perustelu 

Katso 6 artiklan a alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu. 10 artiklan b alakohta on 
yhteisön oikeuden vastainen. 
 

Tarkistus 18 
12 artikla 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saatavilla on riippumattomia korkealaatuisia 
energiakatselmusjärjestelmiä, joiden avulla 
pystytään tunnistamaan mahdolliset 
energiatehokkuustoimi- ja 
energiapalvelutarpeet sekä valmistelemaan 
niiden täytäntöönpanoa. Katselmuksia on 
tarjottava myös kotitalouksille ja pienille 
kaupallisille sekä pieni- ja keskikokoisille 
teollisuustiloille ja yrityksille, joille 
liiketoimista aiheutuvat kustannukset ovat 
suhteellisen korkeita. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saatavilla on riippumattomia korkealaatuisia 
energiakatselmusjärjestelmiä, joiden avulla 
pystytään tunnistamaan mahdolliset 
energiatehokkuustoimi- ja 
energiapalvelutarpeet sekä valmistelemaan 
niiden täytäntöönpanoa. Katselmuksia on 
tarjottava myös kotitalouksille ja pienille 
kaupallisille sekä pieni- ja keskikokoisille 
teollisuustiloille ja yrityksille, joille 
liiketoimista aiheutuvat kustannukset ovat 
suhteellisen korkeita. On käytettävä 
energiatehokkuuden hallinta- ja 
auditointijärjestelmää (E2MAS), silloin 
kun se on mahdollista. 

Perustelu 

Olisi otettava käyttöön räätälöity väline pienten teollisuusyritysten ja kaupallisten yritysten 
energiankäytön arviointiin ja optimointiin, niin että menettely olisi yhdenmukaista EU:n 
tasolla. 
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Tarkistus 19 
12 a artikla (uusi) 

 12 a artikla 
 Liikennettä koskevat määräykset 
 Liikenteeseen sovelletaan direktiivin 6–9, 

11 ja 12 artiklaa sovelletaan, tarpeelliset 
muutokset huomioon ottaen. 

 Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, 
että kakki polttoaineiden jalostus-, jakelu- 
ja/tai vähittäismyyntiyritykset 

 – pidättyvät käyttämästä kaupallista 
aineistoa, joka voisi estää energiasäästöjä 
ja 

 – ilmoittavat kaikessa kaupallisessa 
aineistossaan 13 artiklan 3 kohdan d ja 
e alakohdassa tarkoitetut tiedot. 

Perustelu 

Komission ehdotuksessa ei kiinnitetä riittävästi huomiota liikenteeseen, vaikka se on 
voimakkaimmin kasvava kasvihuonekaasupäästöjen lähde yhteisössä. 
 

Tarkistus 20 
12 b artikla (uusi) 

 12 b artikla 
 Energian ja energian käyttöön 

tarkoitettujen välineiden muuntaminen 

 Komissio arvioi viimeistään kahden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin hyväksymisestä, 
missä määrin energiatehokkuutta on 
parannettu ja voidaan parantaa energiaa ja 
energian käyttöön tarkoitettuja laitteita 
muuntamalla, kuten siirtymällä yksittäisten 
kuumavesisäiliöiden käytöstä 
kaukolämmitykseen tai korvaamalla 
fossiiliset energialähteet uusiutuvilla 
energioilla. 

 Jäsenvaltiot voivat käyttää tätä arviota 
lisävälineenä hyödyntääkseen paremmin 
säästöpotentiaalia ja saadakseen ekologisia 
etuja pyrkiessään saavuttamaan 
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energiansäästötavoitteensa. 

Perustelu 

Energian ja energian käyttöön tarkoitettujen välineiden muuntaminen mahdollistaa 
suunnattomat energiansäästöt. Tämä arvio auttaa jäsenvaltioita suuntamaan tehokkuustoimia 
myös tälle alalle, niin että kaikkia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää. 
 

Tarkistus 21 
13 artiklan 1 kohta 

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että: 
verkossa siirrettävän energian 
jakeluyritysten ja/tai energian 
vähittäismyyntiyritysten kaikille asiakkaille 
tarjotaan kilpailukykyisin hinnoin 
käyttäjäkohtaiset mittarit, mikäli ne ovat 
kustannustehokkaita, jotka mittaavat 
tarkasti käyttäjän todellisen 
energiankulutuksen ja, sähkönkulutuksen 
kyseessä ollessa, todellisen käyttöajan 

Perustelu 

Selventää tekstiä. Katso myös "verkossa siirrettävän energian" määritelmän sisältävää 
3 artiklaa koskevan tarkistuksen 4 perustelu. 
 

Tarkistus 22 
13 artiklan 3 kohdan johdantokappale 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että: 
energianjakelijat ja/tai vähittäismyyjät 
antava loppukäyttäjille tarkoitetuissa 
laskuissa tai niiden liitteissä, sopimuksissa, 
liiketoimissa, jakeluasemilla saatavissa 
kuiteissa ja myynninedistämisaineistossa 
seuraavat tiedot:  

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että: 
energianjakelijat ja/tai vähittäismyyjät 
antavat loppukäyttäjille tarkoitetuissa 
laskuissa tai niiden liitteissä, sopimuksissa, 
liiketoimissa, jakeluasemilla saatavissa 
kuiteissa, tiliotteissa ja 
myynninedistämisaineistossa selkeällä ja 
ymmärrettävällä tavalla seuraavat tiedot:  

 

Tarkistus 23 
13 artiklan 3 kohdan b alakohta 

b) käyttäjän nykyisen energiankulutuksen ja 
saman kauden edellisen vuoden kulutuksen 

b) käyttäjän nykyisen energiankulutuksen ja 
edellisen kauden ja/tai saman kauden 
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vertailu graafisessa muodossa; edellisen vuoden kulutuksen vertailu 
graafisessa muodossa, tarvittaessa 
astepäivälukukorjauksin; 

Perustelu 

Saattaa olla välttämätöntä ottaa huomioon sääolot. Toisinaan on tarkoituksenmukaisempaa 
verrata kulutusta edellisten kausien kulutukseen, koska edellinen vuosi saattaa tuntua liian 
kaukaiselta muutosten mieleen palauttamiseksi. 
 

Tarkistus 24 
13 artiklan 3 kohdan c alakohta 

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

c) vertailut saman energialuokan 
keskimääräisen normaali- tai 
vertailukäyttäjän kanssa ja ekologisesti 
tehokkaimman korvaavan energialuokan 
keskimääräisen normaali- tai 
vertailukäyttäjän kanssa; 

Perustelu 

Tarkoituksena on antaa kuluttajille tietoa parhaasta vaihtoehtoisesta energialuokasta. 
 

Tarkistus 25 
13 artiklan 3 kohdan d alakohta 

d) toimitetun tai käyttöön myydyn energian 
ympäristövaikutus, kuten hiilidioksidin 
muodostuminen; 

d) toimitetun tai käyttöön myydyn energian 
ympäristövaikutus, kuten hiilidioksidin 
muodostuminen ja per capita -tavoitteen 
kanssa vertailut. Tiedoissa olisi ilmoitettava 
erikseen kuluttajan valintojen (esim. 
säästöt) ja jakelijan valintojen 
(polttoaineen vaihto) vaikutukset; 

Perustelu 

Tarkoituksena on antaa vertailukelpoista tietoa yksilöllisistä hiilidioksidipäästöjen lisäyksistä 
suhteessa per capita -tavoitteeseen. Saattaa olla välttämätöntä erottaa kuluttajan valinnat 
jakelijoiden käyttäytymisestä. 
 



 

PA\546281FI.doc 15/18 PE 349.917v01-00  

 FI 

Tarkistus 26 
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, vertailevista 
loppukäyttäjäprofiileista sekä energiaa 
käyttävien laitteiden teknisistä määräyksistä 
markkinoilla saatavilla olevat mahdolliset 
factor 4 -laitteet mukaan lukien. 

Perustelu 

"Factor 4" tarkoittaa markkinoille nykyisin tulevia uusia teknisiä laitteita, joiden avulla 
energiaa voidaan säästää tehokkaammin. 
 

Tarkistus 27 
13 artiklan 3 a kohta (uusi) 

 3 a. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 
mukaisesti koottava ja käsiteltävä 
6 artiklan c kohdan mukaisesti kerätyt 
tiedot ja muut tarvittavat tiedot ja annettava 
ne ilmaiseksi kaikkien energian jakelu- ja 
vähittäismyyntiyritysten ja/tai muiden 
energiapalvelujen tarjoajien käyttöön. 

 

Tarkistus 28 
14 artiklan 3 b kohta (uusi) 

 3 b. Komissio julkaisee viimeistään kaksi 
vuotta tämän direktiivin hyväksymisen 
jälkeen kustannus-hyötyarvion, jossa 
tarkastellaan EU-normien, asetusten, 
politiikkojen ja energian loppukäytön 
tehokkuutta koskevien toimien välisiä 
yhteyksiä. 
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Tarkistus 29 
Liite III, 1 kohdan d alakohta 

d) valaistus (esim. uudet energiatehokkaat 
lamput ja niiden liitäntälaitteet, digitaaliset 
ohjausjärjestelmät); 

d) valaistus (esim. uudet energiatehokkaat 
lamput ja niiden liitäntälaitteet, digitaaliset 
ohjausjärjestelmät, liikkeentunnistimien 
käyttö ympärivuorokautisen valaistuksen 
sijasta liikerakennuksissa); 

 

Tarkistus 30 
Liite III, 1 kohdan g alakohta 

g) tuotteiden valmistusprosessit (esim. 
paineilman, lauhteen sekä kytkimien ja 
venttiilien tehokkaampi käyttö, 
automaattisten ja integroitujen järjestelmien 
käyttö, energiatehokkaat 
valmiustilatoiminnot); 

g) tuotteiden valmistusprosessit (esim. 
paineilman, lauhteen sekä kytkimien ja 
venttiilien tehokkaampi käyttö, 
automaattisten ja integroitujen järjestelmien 
käyttö, energiatehokkaat 
valmiustilatoiminnot); elinkaaren 
huomioon ottavat ajattelu- ja 
tiedotusprosessit tuotteen valmistuksessa 
tuotantoketjuissa ja alihankinnoissa, 
erityisesti pk-yrityksissä; 

 

Tarkistus 31 
Liite III, 1 kohdan k alakohdan 6 a luetelmakohta (uusi) 

 – julkisen liikenteen käyttöä edistävät 
politiikat ja toimet; 

 

Tarkistus 32 
Liite III, 1 kohdan l alakohdan 4 a luetelmakohta (uusi) 

 – yksityistä liikennettä varten tarkoitetut 
älykkäät hinnoittelujärjestelmät, jotka 
perustuvat ulkoisiin kustannuksiin 
internalisointiin ja siten optimoivat teiden 
käytön. 
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Tarkistus 33 
Liite III, 2 kohdan 3 a luetelmakohta (uusi) 

 – julkista hallintoa ja julkisia palveluja 
tehostavat toimet, jotka suoraan parantavat 
energiatehokkuutta, sekä esimerkiksi 
e-hallinnoinnissa käytettävät ATK-
sovellukset, jotka välillisesti vähentävät 
energiankulutusta. 
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ASIAN KÄSITTELY 

Otsikko Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista 

Viiteasiakirjat KOM(2003)0739 – C6-0642/2003 – 2003/0300(COD) 
Asiasta vastaava valiokunta ITRE 
Tehostettu yhteistyö – 
Valmistelija Eija-Riitta Anneli Korhola 
 Nimitetty (pvä) ... 

Valiokuntakäsittely xx     
Tarkistukset hyväksytty (pvä) ... 
Lopullisen äänestyksen tulos puolesta: x 
 vastaan: x 
 tyhjää: x 
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet 

x 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet 

x 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta) 

x 
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