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Energiansäästövelvoitteet Energiansäästövelvoitteet 

1. Jäsenvaltioiden on saavutettava 

kumulatiiviset loppukäytön 

energiansäästöt, jotka vastaavat vähintään 

1. Jäsenvaltioiden on saavutettava 

kumulatiiviset loppukäytön 

energiansäästöt, jotka vastaavat vähintään 

a) kunakin vuonna 1 päivän 

tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 

2020 välillä saavutettuja uusia säästöjä, 

joiden määrä on 1,5 prosenttia vuosittain 

loppukäyttäjille myydystä energian 

määrästä laskettuna 1 päivää tammikuuta 

2013 edeltäneen viimeisimmän 

kolmivuotiskauden keskiarvosta; 

a) kunakin vuonna 1 päivän 

tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 

2020 välillä saavutettuja uusia säästöjä, 

joiden määrä on 1,5 prosenttia vuosittain 

loppukäyttäjille myydystä energian 

määrästä laskettuna 1 päivää tammikuuta 

2013 edeltäneen viimeisimmän 

kolmivuotiskauden keskiarvosta; 

b) kunakin vuonna 1 päivän 

tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 

2030 välillä saavutettuja uusia säästöjä, 

joiden määrä on 1,5 prosenttia vuosittain 

loppukäyttäjille myydystä energian 

määrästä laskettuna 1 päivää tammikuuta 

2019 edeltäneen viimeisimmän 

kolmivuotiskauden keskiarvosta. 

b) kunakin vuonna 1 päivän 

tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 

2030 välillä saavutettuja uusia säästöjä, 

joiden määrä on vähintään 1,5 prosenttia 

vuosittain loppukäyttäjille myydystä 

energian määrästä laskettuna 1 päivää 

tammikuuta 2019 edeltäneen 

viimeisimmän nelivuotiskauden 

keskiarvosta. 

Jäsenvaltioiden on edelleen saavutettava 

1,5 prosentin vuotuiset uudet säästöt 

kymmenen vuoden ajan vuoden 2030 

jälkeen, ellei komission vuoteen 2027 

mennessä ja joka kymmenes vuosi sen 

Jäsenvaltioiden on edelleen saavutettava 

1,5 prosentin vuotuiset uudet säästöt 

kymmenen vuoden ajan vuoden 2030 

jälkeen, ellei komission vuoteen 2027 

mennessä ja joka kymmenes vuosi sen 
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jälkeen tekemissä tarkasteluissa päätellä, 

että tämä ei ole tarpeen, jotta saavutetaan 

unionin pitkän aikavälin energia- ja 

ilmastotavoitteet vuoteen 2050 mennessä. 

jälkeen tekemissä tarkasteluissa päätellä, 

että tämä ei ole tarpeen, jotta saavutetaan 

unionin pitkän aikavälin energia- ja 

ilmastotavoitteet vuoteen 2050 mennessä. 

Sovellettaessa b alakohtaa ja rajoittamatta 

2 ja 3 kohdan soveltamista jäsenvaltiot 

voivat laskea mukaan vain ne 

energiasäästöt, jotka johtuvat 31 päivän 

joulukuuta 2020 jälkeen käyttöön otetuista 

uusista politiikkatoimista tai 1 päivän 

tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 

2020 välisenä aikana käyttöön otetuista 

politiikkatoimista, jos voidaan osoittaa, 

että kyseiset toimet saavat aikaan 31 

päivän joulukuuta 2020 jälkeen 

toteutettavia yksittäisiä toimia ja tuottavat 

säästöjä. 

Edellä b kohdassa tarkoitettua kautta ja 

kaikkia muita vuoden 2030 jälkeisiä 

kausia varten vaadittujen säästöjen on 

oltava kumulatiivisia ja a kohdassa 

tarkoitettua kautta varten vaadittujen 

säästöjen lisänä. Tätä tarkoitusta varten 
ja rajoittamatta 2 ja 3 kohdan soveltamista 

jäsenvaltiot voivat laskea mukaan ne 

energiasäästöt, jotka johtuvat 31 päivän 

joulukuuta 2020 jälkeen tai sitä ennen 

käyttöön otetuista uusista 

politiikkatoimista, jos voidaan osoittaa, 

että kyseiset toimet saavat aikaan 31 

päivän joulukuuta 2020 jälkeen 

toteutettavia uusia yksittäisiä toimia ja 

tuottavat säästöjä. Jäsenvaltiot voivat 

laskea mukaan 1 päivän tammikuuta 2014 

ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 

aikana käyttöön otetuista, kriteerit 

täyttävistä yksittäisistä toimista aiheutuvat 

säästöt, jos toimien osoitetaan tuottavan 

yhä energiasäästöjä vuoden 2020 jälkeen. 

Liikenteessä käytetyn energian myynnin 

määrä voidaan jättää osittain tai kokonaan 

ottamatta huomioon näissä laskelmissa. 

Sovellettaessa a alakohdassa tarkoitettua 

jaksoa liikenteessä käytetyn energian 

myynnin määrä voidaan jättää osittain tai 

kokonaan ottamatta huomioon näissä 

laskelmissa. 

 Liikenteessä käytetyn energian myynti on 

otettava kokonaan mukaan b kohdassa 

tarkoitettua kautta koskevissa laskelmissa, 

lukuun ottamatta kansainvälisessä lento- 

ja meriliikenteessä, rautatieliikenteessä, 

kaupunki- ja seutuliikenteen linja-

autoliikenteessä käytetyn polttoaineen ja 

liikenteen ”vaihtoehtoisten” 

polttoaineiden [sellaisina kuin ne on 

määritelty direktiivissä 2014/92/EU] 

myyntiä. 

Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten uusien 

säästöjen laskettu määrä jaetaan kullekin a 

ja b alakohdassa tarkoitetulle kaudelle, 

kunhan vaaditut kumulatiiviset 

Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten uusien 

säästöjen laskettu määrä jaetaan kullekin a 

ja b alakohdassa tarkoitetulle kaudelle, 

kunhan vaaditut kumulatiiviset 
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kokonaissäästöt on saavutettu kunkin 

kauden lopussa.  

kokonaissäästöt on saavutettu kunkin 

kauden lopussa.  

2. Jollei 3 kohdan soveltamisesta 

muuta johdu, kukin jäsenvaltio voi 

2. Jollei 3 kohdan soveltamisesta 

muuta johdu, kukin jäsenvaltio voi 

a) toteuttaa 1 kohdan a alakohdassa 

edellytetyt laskelmat käyttämällä 1 

prosentin arvoa vuosina 2014 ja 2015 ja 

1,25 prosentin arvoa vuosina 2016 ja 2017 

ja 1,5 prosentin arvoa vuosina 2018, 2019 

ja 2020; 

a) toteuttaa 1 kohdan a alakohdassa 

edellytetyt laskelmat käyttämällä 1 

prosentin arvoa vuosina 2014 ja 2015 ja 

1,25 prosentin arvoa vuosina 2016 ja 2017 

ja 1,5 prosentin arvoa vuosina 2018, 2019 

ja 2020; 

b) jättää laskelmien ulkopuolelle sen 

energian myynnin koko määrän tai osan 

siitä, joka on käytetty direktiivin 

2003/87/EY liitteessä I luetelluissa 

teollisuuden toiminnoissa; 

b) jättää laskelmien ulkopuolelle sen 

energian myynnin koko määrän tai osan 

siitä, joka on käytetty direktiivin 

2003/87/EY liitteessä I luetelluissa 

teollisuuden toiminnoissa; 

c) sallia sen, että energian 

muuntamisessa, jakelussa ja siirrossa 

saavutetut energiansäästöt, mukaan lukien 

tehokas kaukolämpö- ja -

jäähdytysinfrastruktuuri, jotka ovat tulosta 

14 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 5 kohdan 

b alakohdan sekä 15 artiklan 1–6 kohdan ja 

9 kohdan vaatimusten täytäntöönpanosta, 

otetaan huomioon 1 kohdan nojalla 

vaaditussa energiansäästöjen määrässä; 

c) sallia sen, että energian 

muuntamisessa, jakelussa ja siirrossa 

saavutetut energiansäästöt, mukaan lukien 

tehokas kaukolämpö- ja -

jäähdytysinfrastruktuuri, jotka ovat tulosta 

14 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 5 kohdan 

b alakohdan sekä 15 artiklan 1–6 kohdan ja 

9 kohdan vaatimusten täytäntöönpanosta, 

otetaan huomioon 1 kohdan a ja b 

alakohdan nojalla vaaditussa 

energiansäästöjen määrässä; 

d) ottaa huomioon 1 kohdan nojalla 

vaaditussa energiansäästöjen määrässä 

energiansäästöt, jotka ovat tulosta 31 

päivästä joulukuuta 2008 alkaen 

toteutetuista yksittäisistä toimista, joilla on 

edelleen vaikutusta vuonna 2020 ja sen 

jälkeen ja jotka voidaan mitata ja todentaa. 

ja 

d) ottaa huomioon 1 kohdan a 

alakohdan nojalla vaaditussa 

energiansäästöjen määrässä 

energiansäästöt, jotka ovat seurausta 31 

päivästä joulukuuta 2008 alkaen 

toteutetuista yksittäisistä toimista, joilla on 

edelleen vaikutusta vuonna 2020 ja sen 

jälkeen ja jotka voidaan mitata ja todentaa. 

ja 

e) jättää 1 kohdan nojalla vaadittujen 

energiansäästöjen määrän laskelmista 

pois rakennuksessa omaa käyttöä varten 

tuotetun energian todennettavissa olevan 

määrän, joka on tulosta 

politiikkatoimista, joilla edistetään 

uusiutuvan energian teknologian uusia 

asennuksia. 

 

 e a) jättää liikenteessä käytetyn 

energian myynti osittain tai kokonaan 
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pois laskelmista. 

3. Kaikki 2 kohdan nojalla valitut 

vaihtoehdot saavat olla yhteensä enintään 

25 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta 

energiasäästöjen määrästä. Jäsenvaltioiden 

on laskettava valittujen vaihtoehtojen 

vaikutukset erikseen 1 kohdan a ja b 

alakohdassa tarkoitettuja kausia varten: 

3. Kaikki 2 kohdan nojalla valitut 

vaihtoehdot saavat olla yhteensä enintään 

25 prosenttia 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetun kauden energiasäästöjen 

määrästä ja enintään 30 prosenttia 

1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla 

kaudella. Jäsenvaltioiden on laskettava 

valittujen vaihtoehtojen vaikutukset 

erikseen 1 kohdan a ja b alakohdassa 

tarkoitettuja kausia varten: 

a) 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 

kautta varten vaadittujen energiasäästöjen 

määrän laskemista varten jäsenvaltiot 

voivat käyttää 2 kohdan a, b, c ja d 

alakohtaa; 

a) 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 

kautta varten vaadittujen 

energiansäästöjen määrän laskemista 

varten jäsenvaltiot voivat käyttää 2 kohdan 

a, b, c ja d alakohtaa; 

b) 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 

kautta varten vaadittujen energiasäästöjen 

määrän laskemista varten jäsenvaltiot 

voivat käyttää 2 kohdan b, c, d ja e 

alakohtaa, edellyttäen että d alakohdassa 

tarkoitetuilla yksittäisillä toimilla on 

edelleen todennettavissa ja mitattavissa 

olevaa vaikutusta 31 päivän joulukuuta 

2020 jälkeen. 

b) 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 

kautta varten vaadittujen energiasäästöjen 

määrän laskemista varten jäsenvaltiot 

voivat käyttää 2 kohdan b, c, d ja 

e a alakohtaa; 

4. Energiasäästöjä, jotka on saavutettu 

31 päivän joulukuuta 2020 jälkeen, ei 

voida laskea mukaan kumulatiivisiin 

säästöihin, jotka vaaditaan 1 päivän 

tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 

2020 väliseltä ajalta. 

4. Energiasäästöjä, jotka on saavutettu 

31 päivän joulukuuta 2020 jälkeen, ei 

voida laskea mukaan kumulatiivisiin 

säästöihin, jotka vaaditaan 1 päivän 

tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 

2020 väliseltä ajalta. 

 4 a. Jäsenvaltiot, jotka ylittävät 1 

päivänä tammikuuta 2014 alkavalta ja 31 

päivänä joulukuuta 2020 päättyvältä 

kaudelta vaaditun energiansäästöjen 

määrän, voivat laskea kaikki ylimääräiset 

säästöt mukaan 31 päivänä joulukuuta 

2030 päättyvää kautta varten vaadittuihin 

energiansäästöihin. 

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 7 a ja 7 b artiklassa ja 20 artiklan 6 

kohdassa tarkoitetuista politiikkatoimista 

johtuvat säästöt lasketaan liitteen V 

mukaisesti. 

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 7 a ja 7 b artiklassa ja 20 artiklan 6 

kohdassa tarkoitetuista politiikkatoimista 

johtuvat säästöt lasketaan liitteen V 

mukaisesti. 

6. Jäsenvaltioiden on saavutettava 1 6. Jäsenvaltioiden on saavutettava 1 
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kohdan nojalla vaadittujen säästöjen määrä 

joko perustamalla 7 a artiklassa tarkoitettu 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä tai 

toteuttamalla 7 b artiklassa tarkoitettuja 

vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Jäsenvaltiot 

voivat yhdistää 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmiin 

vaihtoehtoisia politiikkatoimia. 

kohdan nojalla vaadittujen säästöjen määrä 

joko perustamalla 7 a artiklassa tarkoitettu 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä tai 

toteuttamalla 7 b artiklassa tarkoitettuja 

vaihtoehtoisia toimenpiteitä sekä 

toteuttamalla samalla toimenpiteitä, joilla 

minimoidaan tällaisten järjestelmien 

suorista ja välillisistä kustannuksista 

mahdollisesti aiheutuvia kielteisiä 

vaikutuksia unionin kilpailukyvylle ja 

erityisesti kansainväliselle kilpailulle 

altistuvien yritysten kilpailukyvylle. 

Jäsenvaltiot voivat yhdistää 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmiin 

vaihtoehtoisia politiikkatoimia. 

7. Jäsenvaltioiden on osoitettava, että 

politiikkatoimien tai yksittäisten toimien 

vaikutusten ollessa päällekkäisiä 

energiansäästöjä ei lasketa kahteen 

kertaan.”; 

7. Jäsenvaltioiden on osoitettava, että 

politiikkatoimien tai yksittäisten toimien 

vaikutusten ollessa päällekkäisiä 

energiansäästöjä ei lasketa kahteen 

kertaan.”; 

Or. en 

 

 


