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EED aikataulu

Komissio antoi syksyllä 2016 ehdotuksen energiatehokkuusdirektiivin  

(2012/27/EU) muuttamisesta osana puhtaan energian pakettia.

Muutoksia ja lisäyksiä erityisesti artikloihin 1, 3, 7, 9-11 ja liitteisiin IV, V 

ja VII

Aikataulu

- Neuvoston täysistunto hyväksyi 3.12.2018

- EU:n virallisessa lehdessä 21.12.2018

- Voimaan poikkeuksellisesti 24.12.2018

- 18 kk aikaa kansalliseen lainsäädäntöön (art 9-11, 22 kk)



Art 1 ja 3

- EU tason yleistavoite energiatehokkuudelle 32,5% vuonna 2030

Art 7

- Energiansäästövelvoite 0,8% /vuosi kaudelle 2021-2030 ja liikenteen kulutus 

nyt mukana kantaluvussa

- Liite V

Art 9abc, Art 10a ja Art 11a

- Lämpimän käyttöveden huoneistokohtainen mittaaminen ja laskutus 

pakolliseksi uusiin asuinrakennuksiin ja asuinrakennusosiin

- Liite VII

Hallintomalliasetus

- Suunnittelu ja raportointi hallintomalliasetuksen mukaan
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Oleelliset muutokset EED revisiossa



Art 1 ja Art 3

- EU tason energiatehokkuuden yleistavoite on vähintään 32,5% vuonna 

2030

- Tavoite on laskettu suhteellisesti PRIMES REF2007:n 2030 projektiosta

- Jäsenmaan on huomioitava, omia tavoitteita asettaessaan, unionin energiankulutus 

1273Mtoe (PEC) ja/tai 965 Mtoe (FEC)

- Energiatehokkuuden yleistavoite vuodelle 2020 on 20% (1474 Mtoe

PEC ja 1078 Mtoe FEC)

- Kaikki energiatehokkuustoimet palvelevat yleistavoitteen 

saavuttamista.

- EU ei ole saavuttamassa vuoden 2020 tavoitetta, jonka takia EU-tasolla 

on käynnistetty task force asian kuntoon laittamiseksi.
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EU:n energiatehokkuuden yleistavoite 
2030 on 32,5%



EU 2020 ja 2030 tavoitteet
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2020

2030

~1700 Mtoe

2005
1273

1474

-20%

-32,5%

1842



Art 7

Suomen on saavutettava kumulatiiviset loppukäytön energiansäästöt, jotka kaudella 2021-

2030 vastaavat vähintään kunakin vuonna saavutettuja uusia säästöjä, joiden määrä on 0,8% 

vuotuisesta loppuenergiankulutuksesta (vuosien 2016, 2017 ja 2018 keskiarvosta).

Säästövelvoitteen määrittäminen (alustava laskelma 20.11.2018)

- Loppukäyttö 2016 oli 306 TWh, 2017 309 TWh ja 2018 xxx TWh

- Käytetään laskentaperusteena 310 TWh (arvio ka. 2016-2018)

- Vuotuinen energiansäästön määrä 0,8%/a x 310 TWh on 2,48 TWh/a

- Kumulatiiviseksi muutettuna (kertaa 55) on 136,4 TWhkum

- Vastaavat jakson 2014-2020 tavoitteet ovat 1,75 TWh/a ja 49 TWhkum

Suunnittelu ja raportointi hallintomalliasetuksessa
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Jäsenvaltioiden sitova 
energiansäästövelvoite
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(ka. 2010-2012) (ka. 2016-2018)

310 TWh

2,48 TWh/a
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2,48 TWh
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55 LAATIKKOA

~136 TWhkum
2,48 TWh
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6,96



- Energiatehokkuussopimustoiminta

- Liikennepolttoaineiden verotus/tieliikenne

- Energiakatselmustoiminta

- Energiatehokkuussopimustoiminta/Energiapalvelujen toimenpideohjelma ja Höylä III –

Asiakkaat

- Pientalojen ja rivitalojen lämpöpumput

- Lämpökeskusinvestoinnit

- Energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamiselle ja perusparannuksen 

käynnistysavustus

- Energiatehokkuusmääräykset uudisrakentamiselle

- Jaksolla (2014-2016) toteutettavilla toimilla on arvioitu saavutettavan kumulatiivista 

energiansäästöä 54,87 TWhkum ja jaksolla (2017-2020) toteutettavilla toimilla yhteensä 

37,26 TWhkum

- Koko jaksolla 2014-2020 on arvioitu saavutettavan kumulatiivista energiansäästöä 92,14 

TWhkum

Komissiolle Art 7 tavoitteen saavuttamiseksi 
ilmoitettavat toimet (kausi 2014-2020)
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Art 9abc, Art 10a ja Art 11a

- Moniasuntoisiin ja moneen eri tarkoitukseen käytettäviin rakennusiin on 

asennettava käyttäjäkohtaiset kulutusmittarit, jos tämä on teknisesti ja 

taloudellisesti kannattavaa.

- Jos ei ole, niin käytettävä käyttäjäkohtaisia lämmityskustannusten jakolaitteita 

mittamaan lämmönkulutusta pattereissa

- Jos ei sekään kustannustehokasta, niin voidaan harkita muita keinoja

- Uusiin moniasuntoisiin ja moneen eri tarkoitukseen käytettäviin rakennuksiin on 

asennettava lämpimän käyttöveden kulutusta mittaavat käyttäjäkohtaiset 

mittarit.

- Asennettavien mittareiden ja lämmityskustannusten on oltava etäluettavia 2020 

alkaen, kaikkien on oltava etäluettavia 1.1.2027.

- Ohjeistusta laskutuksesta ja tietojen toimittamisesta loppuasiakkaille, mukaan 

luettuna ne loppukuluttajat, joilla ei ole sopimusta energian toimittajan kanssa.

Käyttäjäkohtainen lämpöenergian 
mittaaminen ja laskutus
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Art 4 Rakennusten peruskorjaukset – siirretty EPBD:en

Art 5 Julkisten elinten rakennukset

- 3%:n korjausvelvoite (kokonaispinta-alasta) keskushallinnon omistamissa rakennuksissa 

tai vaihtoehtoiset toimet

Art 7 Julkisten elinten hankinnat

- Keskushallinto hankkii ainoastaan energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja rakennuksia

Art 8 Energiakatselmukset

- Energiakatselmusten saatavuus ja pakolliset katselmukset suurille yrityksille

Art 12-17 Viestintä ja koulutus

- Kuluttajien energianeuvonta, korjausrakentamisen neuvonta, Motiva

Art 14 Lämmityksen ja jäähdytyksen tehokkuuden edistäminen

- Tehokkaan yhteistuotannon ja tehokkaiden kaukolämpö ja –kylmäverkostojen edistäminen 

sekä hukkalämpöjen hyödyntämisen varmistaminen

Art 15 Energian muuntaminen, siirto ja jakelu

Art 16 Pätevyys-, akkreditointi- ja sertifiointijärjestelmien saatavuus

Art 18 Energiapalvelut

Art 19 Muut energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet

Muut artiklat
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Asetuksella on perustettu hallintomalli, jolla

a) Pannaan täytäntöön energiaunionin tavoitteiden ja päämäärien sekä Pariisin 

sopimuksen mukaisten unionin kasvihuonekaasupäästöjä koskevien pitkän 

aikavälin sitoumusten saavuttamiseksi laaditut strategiat ja toimenpiteet ja 

ensimmäisen, vuoden 2021-2030 kattavan kymmenvuotisjakson osalta 

erityisesti vuoteen 2030 ulottuvat unionin energia- ja ilmastotavoitteet;

b) Edistetään energiaunionin tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi 

tehtävää jäsenvaltioiden yhteistyötä, tarvittaessa myös alueellisella tasolla;

c) Varmistetaan unionin ja sen jäsenvaltioiden UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen 

sihteeristölle suorittaman raportoinnin oikea-aikaisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus, 

johdonmukaisuus, vertailtavuus ja kattavuus;

d) Parannetaan sääntely- ja investointivarmuutta ja autetaan hyödyntämään 

täysimääräisesti talouskehitystä, investointien edistämistä, työpaikkojen 

luomista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevia mahdollisuuksia

Hallintomalliasetus
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- Jäsenvaltiot tekevät komissiolle 31.12.2019 mennessä kansallisen energia- ja 

ilmastosuunnitelman, joka kattaa kauden 2021-2030, jatkossa 10 vuoden välein. Luonnos 

komissiolle 31.12.2018.

- Komissio arvioi luonnokset ja voi antaa jäsenvaltiolle maakohtaisia suosituksia 34 artiklan 

mukaisesti viimeistään kuusi kuukautta ennen varsinaisten suunnitelmien toimittamisen 

määräaikaa.

- Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja toimitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 

2020 ja sen jälkeen viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2029 ja sen jälkeen joka kymmenes vuosi 

vähintään 30 vuotta kattava pitkän aikavälin strategia, päivitys 5 vuoden välein.

- Kunkin jäsenvaltion on raportoitava komissiolle viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2023 ja sen 

jälkeen joka toinen vuosi yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman 

edistymisraportti.

- Komissiolle on raportoitava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2022 energiatehokkuutta koskevan 

kansallisen vuoden 2020 tavoitteensa saavuttamisesta

- Komissio arvioi 31.10.2021 tavoitteiden kunnianhimoisuuden ja tavoitteiden saavuttamisen

- Jos tavoitteet ei tarpeeksi kunnianhimoisia, niin komissio ehdottaa unionitasoisia toimenpiteitä ja voi antaa 

jäsenmaille suositukset nostaa tavoitetasoa

- Jos tulokset eivät johda tavoitteiden saavuttamiseen, niin komissio antaa jäsenvaltiokohtaisia suosituksia

Kansalliset suunnitelmat ja 
edistymisraportit (hallintomalliasetus)
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