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ENERGIATÕHUSUS

Energiatarbimise ja energia raiskamise vähendamine on ELi jaoks üha
suurema tähtsusega. ELi juhid seadsid 2007. aastal eesmärgi vähendada
2020. aastaks iga-aastast energiatarbimist ELis 20%. 2018. aastal seati paketi
„Puhas energia kõikidele eurooplastele“ raames uus eesmärk – vähendada
energiatarbimist 2030. aastaks vähemalt 32,5%. Pärast Venemaa sissetungi
Ukrainasse ja sellest põhjustatud energiakriisi leppis liit kokku, et sõltuvust Venemaa
fossiilkütustest vähendatakse kiiresti ja juba enne 2030. aastat, suurendades selleks
energiasäästu. Energiatõhususe meetmeid peetakse üha enam vahendiks, mis
lisaks kestliku energiavarustuse saavutamisele, kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamisele, varustuskindluse suurendamisele ja impordiarvete kärpimisele
aitab ka edendada ELi konkurentsivõimet. Energiatõhusus on seetõttu energialiidu
strateegiline prioriteet ning EL edendab energiatõhususe esikohale seadmise
põhimõtet. Praegu on arutamisel tulevane poliitikaraamistik 2030. aastaks ja selle
järgseks perioodiks.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikkel 194.

SAAVUTUSED

A. Energiatõhususe direktiiv
1. Energiatõhususe direktiiv: programm „Horisont 2020“
2012. aasta detsembris jõustunud energiatõhususe direktiivis (2012/27/EL)
nõuti, et liikmesriigid seaksid soovituslikud riiklikud energiatõhususe eesmärgid,
millega tagataks, et EL täidab oma põhieesmärgi vähendada 2020. aastaks
energiatarbimist 20%. Absoluutarvudes ei tohtinud ELi energiatarbimine 2020. aastal
ületada 1474 miljonit naftaekvivalenttonni primaarenergia ja 1078 miljonit tonni
lõppenergia puhul. Liikmesriikidel oli lubatud seada energiasäästu eesmärgil neist
miinimumnõuetest rangemaid nõudeid. Direktiiviga nähti ette ka siduvad meetmed,
et aidata liikmesriikidel seda eesmärki saavutada, ning kehtestati lõpptarbijatele ja
energia tarnijatele õiguslikult siduvad eeskirjad. ELi liikmesriigid pidid avaldama oma
kolmeaastased riiklikud energiatõhususe tegevuskavad.
2. Läbivaadatud energiatõhususe direktiiv: programm „Horisont 2030“
Energiatõhususe esikohale seadmine on üks energialiidu peamisi põhimõtteid, millega
tahetakse tagada ELis kindel, kestlik, konkurentsivõimeline ja vastuvõetava hinnaga
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energiavarustus. Läbivaadatud direktiivis tegi komisjon ettepaneku seada kõrge
eesmärk saavutada 2030. aastaks 30% suurem energiatõhusus. 2018. aasta jaanuaris
muutis Euroopa Parlament komisjoni ettepanekut läbivaadatud energiatõhususe
direktiivi kohta, et muuta kogu ettepanek ambitsioonikamaks. Nõukoguga peetud
läbirääkimiste järel lepiti 2018. aasta novembris kokku seada eesmärgiks
vähendada 2030. aastaks ELi tasandil primaar- ja lõppenergia tarbimist 32,5%
võrreldes energiatarbimise prognoosidega aastaks 2030. Absoluutarvudes ei tohi
ELi energiatarbimine 2030. aastal ületada 1128 miljonit naftaekvivalenttonni
primaarenergia ja 846 miljonit tonni lõppenergia puhul, mõõdetuna 2007. aastal tehtud
lähteprognooside alusel. Direktiivis nõuti ka, et liikmesriigid võtaksid meetmeid, et
vähendada 2030. aastaks oma aastast energiatarbimist keskmiselt 4,4%. Kõik ELi
liikmesriigid peavad aastateks 2021–2030 koostama 10-aastased lõimitud riiklikud
energia- ja kliimakavad, milles kirjeldatakse, kuidas nad kavatsevad 2030. aastaks
seatud energiatõhususe eesmärgid saavutada.
Osana paketist „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ jõustus 2018. aasta detsembris
uus energiatõhususe direktiiv ((EL) 2018/2002), mille liikmesriigid võtsid oma
siseriiklikku õigusesse üle 25. juuniks 2020, välja arvatud mõõtmist ja arvete esitamist
käsitlevad sätted, mille ülevõtmise tähtaeg oli 25. oktoober 2020.
3. Järgmine samm: energiatõhususe direktiivi läbivaatamine
2021. aasta juulis tegi komisjon ettepaneku vaadata esimest korda läbi
energiatõhususe direktiiv osana paketist „Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimine“
ja kooskõlas oma uue kliimaeesmärgiga vähendada 2030. aastaks ELi
kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega ning
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Komisjon tegi ettepaneku suurendada ELi
siduvat iga-aastast energiatõhususe vähendamise eesmärki 2030. aastaks vähemalt
9%-ni, mõõdetuna 2020. aastal tehtud ajakohastatud lähteprognooside alusel, või
samaväärselt, et suurendada 2030. aastaks seatud energiatõhususe vähendamise
eesmärke primaarenergia tarbimise puhul 39%-ni ja lõppenergia tarbimise puhul
36%-ni, mõõdetuna 2007. aastal tehtud algsete lähteprognooside alusel. Ettepaneku
kohaselt ei ületaks ELi energiatarbimine absoluutarvudes 2030. aastal 1023 miljonit
naftaekvivalenttonni primaarenergia ja 787 miljonit tonni lõppenergia puhul.
Ettepanekus paluti liikmesriikidel seada orienteerivad riiklikud energiasäästu
eesmärgid, anti valem, mida liikmesriigid saavad kasutada oma panuse arvutamiseks,
võeti kasutusele tõhustatud automaatsed lünkade täitmise mehhanismid ja
kahekordistati liikmesriikide kohustus saavutada aastatel 2024–2030 uus aastane
energiasääst 1,5% lõppenergia tarbimisest. Sellega kehtestati ka näidisnõuded
üldkasutatavatele hoonetele, näiteks iga-aastane eesmärk vähendada avalikus
sektoris energiatarbimist 1,7% ja eesmärk renoveerida vähemalt 3% avaliku halduse
hoonete üldpõrandapinnast, tehti ettepanek leevendada kütteostuvõimetust, seades
esikohale kaitsetumad tarbijad, ning kehtestati eelkõige suurtele energiatarbijatele
auditeerimiskohustused ja tehnilise pädevuse nõuded.
Kuna on vaja, et liit vabaneks sõltuvusest Venemaalt imporditavast energiast
ning tal on vaja leida lahendus kõrgete energiahindade ja muutunud energiaturu
tingimuste olukorras, tegi komisjon 2022. aasta mais ettepaneku energiatõhususe
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direktiivi teiseks läbivaatamiseks, suurendades siduvat energiatõhususe vähendamise
eesmärki 9%-lt 13%-le või samaväärselt, et suurendada 2030. aastaks seatud
energiatõhususe vähendamise eesmärke primaarenergia tarbimise puhul 41%-ni
ja lõppenergia tarbimise puhul 39%-ni, mõõdetuna 2007. aastal tehtud algsete
lähteprognooside alusel. Ettepaneku kohaselt ei ületaks ELi energiatarbimine
absoluutarvudes 2030. aastal 980 miljonit naftaekvivalenttonni primaarenergia ja
750 miljonit tonni lõppenergia puhul. Ettepanekus kirjeldati ka tarbimisharjumuste
lühiajalist muutmist, et vähendada gaasi- ja naftanõudlust 5%, ning julgustati
liikmesriike algatama kodumajapidamistele ja tööstusele suunatud spetsiaalseid
teavituskampaaniaid ning kasutama energiasäästu soodustamiseks fiskaalmeetmeid,
nagu energiatõhusate küttesüsteemide, hoonete isolatsiooni ning seadmete ja toodete
vähendatud käibemaksumäärad. Samuti sätestati selles erakorralised meetmed tõsise
tarnehäire korral ning anti teada, et tarbijatele koostatakse suunised prioriseerimise
kriteeriumide kohta ja et kavas on aidata töötada välja ELi koordineeritud nõudluse
vähendamise kava.
B. Üldraamistik
1. Hoonete energiatõhusus
a. Hoonete energiatõhususe direktiiv
Hoonete energiatõhususe direktiivi (2010/31/EL), mida on muudetud 2018. aastal
(direktiiviga (EL) 2018/844), ja energiatõhususe direktiivi ((EL) 2018/2002) eesmärk on
tagada, et kõigis liikmesriikides oleks 2050. aastaks väga energiatõhus ja vähese CO2

heitega hoonefond.
Hoonete energiatõhususe direktiiviga (direktiiv (EU) 2018/844) kohustati liikmesriike
koostama nii oma riigi avaliku kui ka erasektori hoonefondi renoveerimise
toetamiseks pikaajalised renoveerimisstrateegiad, et saavutada 2050. aastaks kõrge
energiatõhususega ja vähese CO2 heitega hoonefond. Direktiiviga kiirendati ka
praeguste hoonete liginullenergiahooneteks muutmist 2050. aastaks, nõudes, et kõik
uued hooned peavad olema liginullenergiahooned alates 2021. aastast, ning toetati
kõigi hoonete ajakohastamist aruka tehnoloogia abil.
Komisjon tegi 15. detsembril 2021 ettepaneku hoonete energiatõhususe
direktiiv läbi vaadata, et viia see kooskõlla ELi eesmärgiga vähendada
kasvuhoonegaaside heidet 55% ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.
Läbivaadatud direktiivis määratakse kindlaks visioon heitevaba hoonefondi
saavutamiseks 2050. aastaks ja kavandatakse selleks vajalikud vahendid, võetakse
kasutusele heitevabade hoonete uus määratlus ning täpsustatakse olemasolevaid
määratlusi, nagu „liginullenergiahoone“ ja „põhjalik renoveerimine“. Pikaajalised
renoveerimisstrateegiad asendatakse riiklike hoonete renoveerimise kavadega, mis
on operatiivsemad ja paremini jälgitavamad ning mis tuleb esitada 30. juuniks
2024. Energia miinimumstandardeid suurendatakse, esitades nõude, et kõik uued
ELi hooned peavad olema alates 2030. aastast ja kõik uued üldkasutatavad
hooned alates 2027. aastast heitevabad, kõiki energiatõhususe klassi G kuuluvaid
mitteeluhooneid tuleb renoveerida nii, et nad saavutaksid 2027. aastaks vähemalt
klassi F ja 2030. aastaks vähemalt klassi E, ning kõik elamud peavad 2030. aastaks
saavutama vähemalt klassi F ja 2033. aastaks vähemalt klassi E. Läbivaatamise
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tulemusena tagatakse 2025. aastaks võrreldavad riiklikud energiamärgiste standardid,
võetakse 2024. aastaks kasutusele vabatahtlikud renoveerimispassid ja 2026.
aastaks nutivalmiduse näitaja ning antakse rahalist toetust energiaostuvõimetuse
leevendamiseks.
Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ja kooskõlas kavaga „REPowerEU“
muutis komisjon 18. mail 2022 hoonete energiatõhususe direktiivi, suurendades
toetust hoonetes päikeseenergia kasutuselevõtule, kehtestades sealhulgas katusele
paigaldatava päikeseenergia valitud järkjärgulise kohustusliku paigaldamise
(päikesekatuste algatus).
b. Renoveerimislaine strateegia
Oktoobris 2020 avaldas komisjon renoveerimise ergutamiseks uue strateegia nimetuse
all „Euroopa renoveerimislaine – keskkonnahoidlikumad hooned, uued töökohad,
parem elujärg“, millega tahetakse lähema kümnendi jooksul renoveeritavate hoonete
määra vähemalt kahekordistada ning tagada renoveerimise abil suurem energia- ja
ressursitõhusus. Renoveerimislaine algatus tugineb paketi „Puhas energia kõikidele
eurooplastele“ raames kokku lepitud meetmetele, eelkõige nõudele, et iga ELi
liikmesriik avaldaks pikaajalise hoonete renoveerimise strateegia, ning kõigi ELi
liikmesriikide riiklike energia- ja kliimakavade hoonetega seotud aspektidele.
2. Koostootmine
Energialiidu paketi raames avaldas komisjon 16. veebruaril 2016 ELi kütte- ja
jahutusstrateegia. Strateegia hõlmas kavasid hoonete energiatõhususe tõstmiseks,
elektrisüsteemide ja kaugküttesüsteemide vaheliste seoste parandamiseks, mis
suurendavad oluliselt taastuvenergia kasutamist, ning tööstuses tekkiva heitsoojuse ja
-jahutuse korduskasutamise soodustamiseks. Strateegia õiguslikud sätted sisalduvad
paketis „Puhas energia kõikidele eurooplastele“.
Energiatõhususe direktiivis ((EL) 2018/2002) nõutakse, et liikmesriigid hindaksid,
millised võimalused on nende territooriumil suure tõhususega koostootmiseks ning
kaugkütteks ja -jahutuseks, teataksid hindamistulemustest komisjonile ja viiksid
läbi tasuvusanalüüsi, mille aluseks oleksid (mõningate eranditega) kliimatingimused,
majanduslik teostatavus ja tehniline sobivus.
Komisjoni ettepanekus energiatõhususe direktiivi läbivaatamise kohta nähakse
ette põhjaliku hindamise rangem kavandamine ja järelmeetmed, tõhusa kaugkütte
ja -jahutuse läbivaadatud määratlused ning lisakriteeriumid suure tõhususega
koostootmise eriheite jaoks (270 g CO2/kWh).

2022. aasta mais kehtestati hoonete energiatõhususe direktiivi muudatusega
liikmesriikidele kohustus edendada päikeseenergiaseadmete kasutuselevõttu
hoonetes.
3. Toodete energiatõhusus
Toodete energiatõhususega seoses on ELi tasandil kehtestatud mitu meedet,
sealhulgas:
— energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine

märgistel ja ühtses tootekirjelduses, mida reguleeritakse energiatõhususe
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märgistust käsitleva määrusega (määrus (EL) 2017/1369). Selle 2017. aasta
juulis avaldatud määrusega kehtestati uus energiamärgistuse raamistik, millega
seatakse tähtajad praegu kasutatavate energiaklasside A+, A++ ja A+++
asendamiseks 2021. aasta märtsis kasutusele võetud skaalaga A–G;

— energiamõjuga toodete suhtes ökodisaini nõuete kehtestamine, mida
reguleeritakse raamdirektiiviga 2009/125/EÜ, millega sõnastatakse uuesti
direktiiv 2005/32/EÜ, mida muudeti direktiiviga 2008/28/EÜ. Rakendusmäärused
hõlmavad väga paljusid eri tooteid.

23. veebruaril 2021 võttis komisjon vastu 2019. aastal avaldatud ökodisaini ja
energiamärgistuse määruste koondmuudatuse seoses eri liiki toodete ökodisaini
nõuetega.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud kõrgemaid energiatõhususe eesmärke ja
rangemaid eeskirju. Aastal 2012 oli parlamendil keskne roll energiatõhususe direktiivi
üle peetud läbirääkimistel ning ta aitas tagada, et riiklike hoonete renoveerimise
strateegiate ja suurettevõtete kohustuslike energiaauditite suhtes kehtivad nõuded jäid
nõukoguga kokku lepitud lõplikku kompromissvarianti alles.
23. juunil 2016 võttis parlament vastu resolutsiooni energiatõhususe direktiivi
rakendamise aruande kohta, tehes järelduse, et kehtiv direktiiv loob küll raamistiku
energianõudluse vähendamiseks, kuid selle rakendamine on olnud puudulik, ning
kutsus liikmesriike üle seda kiiresti ja täiel määral rakendama. Lisaks väitis
parlament, et tõsine energiatõhususe poliitika võimaldaks ELil saavutada oma
energia- ja kliimaeesmärgid vastavalt COP 21-l vastu võetud 2016. aasta Pariisi
kokkuleppele ning aitaks suurendada energiajulgeolekut, vähendades sõltuvust
välistest energiaallikatest. 2016. aasta novembris esitas komisjon ettepaneku
energiatõhususe direktiivi muutmiseks.
13. septembril 2016 võttis parlament vastu resolutsiooni ELi kütte- ja jahutusstrateegia
kohta, milles ta kutsus komisjoni üles keskendama tegevust hoonete ja eelkõige
kütteostuvõimetute leibkondade energiatõhususe meetmetele.
17. jaanuaril 2018 võttis parlament vastu resolutsiooni, milles nõuti 2030. aastaks
energiatõhususe suurendamist ELis vähemalt 35%, mis on rohkem kui komisjoni
kavandatud 30%. Parlamendi täiskogu istungil toimunud hääletusel toetati lisaks artiklis
7 sätestatud energiatõhususe alaseid kohustusi, mille kohaselt peaksid ELi liikmesriigid
säästma aastas 1,5% energiast.
15. jaanuaril 2020 võttis parlament vastu resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe
kohta, milles nõutakse energiatõhususe direktiivi ja hoonete energiatõhususe direktiivi
läbivaatamist kooskõlas ELi suuremate kliimaeesmärkidega ja nende rakendamise
tõhustamist siduvate riiklike sihteesmärkide abil, mille puhul pöörataks erilist
tähelepanu kaitsetumatele kodanikele, võttes ühtlasi arvesse asjaomaste sektorite
vajadust majandusliku prognoositavuse järele.
17. septembril 2020 võttis parlament vastu ELi hoonete energiatõhususe potentsiaali
suurendamist toetava resolutsiooni ning kutsus komisjoni üles töötama välja
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järjepidevaid meetmeid, et ergutada hoonete kiiremat ja põhjalikumat renoveerimist.
Resolutsioonis väidetakse, et 2050. aastaks ELi hoonete piisava energiatõhususe
saavutamiseks on ainuüksi ELi rahalisi stiimuleid vaja vähemalt 75 miljardi euro
ulatuses aastas. Sellega seoses nõudis parlament, et kõigi asjakohaste ELi fondide
puhul seataks esikohale energiatõhususega seotud renoveerimine, ning palus
kaasseadusandjatel tagada Euroopa majanduse elavdamise kava jaoks vajalikud
rahalised vahendid.
14. septembril 2022 võttis parlament vastu energiatõhususe direktiivi läbivaatamist
käsitleva muudatusettepaneku, millega tõsteti veidi komisjoni poolt kava „RepowerEU“
raames välja pakutud ELi energiatõhususe vähendamise eesmärki, et see oleks 2030.
aastaks vähemalt 13% lõppenergia tarbimisest, võrreldes 2020. aasta prognoosidega.
See on samaväärne 2030. aastaks seatud energia vähendamise eesmärkidega, mis on
lõppenergia tarbimise puhul vähemalt 40% ja primaarenergia tarbimise puhul vähemalt
42,5%, võrreldes 2007. aasta prognoosidega, või energiatarbimise piirmääradega, mis
on lõppenergia tarbimise puhul 740 miljonit naftaekvivalenttonni ja primaarenergia
tarbimise puhul 960 miljonit naftaekvivalenttonni.

Matteo Ciucci
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0315_ET.html

	Energiatõhusus
	Õiguslik alus
	Saavutused
	Euroopa Parlamendi roll


