
Faktatietoja Euroopan unionista - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

ENERGIAN SISÄMARKKINAT

Vuodesta 1996 on hyväksytty toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa
EU:n energian sisämarkkinat ja vapauttaa ne sääntelystä. Toimenpiteissä
on käsitelty markkinoille pääsyä, avoimuutta, sääntelyä, kuluttajansuojaa,
yhteenliitännän edistämistä ja tarjonnan riittävyyttä. Näillä toimenpiteillä pyritään
rakentamaan kilpailulle avoimemmat, asiakaskeskeisemmät, joustavammat ja
syrjimättömät EU:n energiamarkkinat, jotka perustuvat markkinapohjaisiin
toimitushintoihin. Niillä vahvistetaan ja laajennetaan yksittäisten asiakkaiden
ja energiayhteisöjen oikeuksia, puututaan energiaköyhyyteen, selkeytetään
markkinatoimijoiden ja sääntelijöiden rooleja ja vastuualueita ja niissä käsitellään
sähkön, kaasun ja öljyn toimitusvarmuutta sekä Euroopan laajuisten sähkön
ja kaasun siirtoverkkojen kehittämistä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti
energiakriisin, ja sen vuoksi EU:n energiamarkkinoilla on tapahtunut perusteellisia
rakenteellisia muutoksia.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 ja 194 artikla

TAVOITTEET

Unionin energia-alan sisämarkkinoiden toteuttaminen vaatii monien kaupan
esteiden ja rajoitteiden poistamista, verotus- ja hintapolitiikan lähentämistä sekä
normien, standardien ja ympäristö- ja turvallisuusmääräysten yhdenmukaistamista.
Tarkoituksena on varmistaa markkinoiden toimivuus, oikeudenmukainen markkinoille
pääsy, hyvä kuluttajansuoja, tarvittava yhteenliitäntäaste ja riittävä tuotantokapasiteetti.

SAAVUTUKSET

A. Kaasu- ja sähkömarkkinoiden vapauttaminen
Vielä 1990-luvulla useimmat kansalliset sähkö- ja kaasumarkkinat olivat
monopolimarkkinoita, mutta Euroopan unioni ja jäsenvaltiot päättivät avata markkinat
vähitellen kilpailulle. Ensimmäiset markkinoiden vapauttamista koskevat direktiivit
(ensimmäinen energiapaketti) hyväksyttiin vuosina 1996 (sähkö) ja 1998 (kaasu), ja
ne oli määrä saattaa osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä vuoteen 1998 mennessä
(sähkö) ja vuoteen 2000 mennessä (kaasu).
Toinen energiapaketti hyväksyttiin vuonna 2003, ja siihen kuuluvat direktiivit oli
määrä saattaa osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä vuoteen 2004 mennessä. Osa
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säännöksistä tuli voimaan vasta vuonna 2007. Yritys- ja kotitalousasiakkailla oli
nyt mahdollisuus valita vapaasti kaasun- ja sähköntoimittajansa useiden kilpailevien
yritysten joukosta.
Huhtikuussa 2009 hyväksytty kolmas energiapaketti oli tärkeä vaihe energian
sisämarkkinoiden toteuttamisessa. Sillä pyrittiin jatkamaan sähkön ja kaasun
sisämarkkinoiden vapauttamista ja muutettiin toista pakettia.
Kesäkuussa 2019 hyväksyttiin neljäs energiapaketti, johon kuuluu yksi
direktiivi (sähködirektiivi (EU) 2019/944) ja kolme asetusta: sähköasetus (EU)
2019/943, riskeihin varautumista koskeva asetus (EU) 2019/941 ja energia-alan
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) perustamisasetus (EU) 2019/942.
Neljännessä energiapaketissa otettiin käyttöön uudet sähkömarkkinasäännöt, jotka
koskivat uusiutuvaa energiaa ja investointien houkuttelemista. Siten pyrittiin
tarjoamaan kannustimia kuluttajille ja otettiin käyttöön uusi tukikelpoisuuden raja-
arvo, jonka puitteissa voimalat voivat saada kapasiteettimekanismeille myönnettävää
valtiontukea. Paketti edellytti, että jäsenvaltiot laativat varautumissuunnitelmia
mahdollisia sähkökriisejä varten, ja sillä lisättiin ACERin toimivaltaa rajat ylittävässä
sääntely-yhteistyössä silloin, kun vaarana on kansallinen ja alueellinen hajanaisuus.
Viides energiapaketti, 55-valmiuspaketti, julkaistiin 14. heinäkuuta 2021. Sen
tarkoituksena on mukauttaa EU:n energiatavoitteet vuosiksi 2030 ja 2050 asetettuihin
Euroopan uusiin ilmastotavoitteisiin. Paketin energiaa koskevista näkökohdista
keskustellaan parhaillaan. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 ja
katkaistua kokonaan kaasuntoimituksensa Eurooppaan syntyi energiakriisi, jonka
vuoksi EU päätti nopeasti lopettaa kaiken fossiilisten polttoaineiden tuonnin Venäjältä,
ottaa käyttöön energiansäästötoimenpiteitä, monipuolistaa energian tuontiaan,
toteuttaa rakenteellisia toimenpiteitä sähkö- ja kaasumarkkinoilla ja nopeuttaa
uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.
B. Jatkotoimet
Kuten energiaunionin strategiassa (COM(2015)0080) ilmoitettiin, komissio antoi
varman, kestävän, kilpailukykyisen ja kohtuuhintaisen energian tarjoamiseksi
kuluttajille 30. marraskuuta 2016 Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille -paketin
(COM(2016)0860). Tällä hetkellä voimassa olevalla neljännellä energiapaketilla
toteutetaan energiaunioni. Paketin piiriin kuuluvat energiatehokkuus, uusiutuvat
energialähteet, sähkömarkkinoiden rakenne, sähkön toimitusvarmuus sekä
energiaunionin hallintoa koskevat säännöt. Energian sisämarkkinoiden toteuttamiseksi
komissio hyväksyi toimenpiteitä sähködirektiivissä, sähköriskeihin varautumista
koskevassa asetuksessa ja ACERin perustamisasetuksessa.
Sähkön sisämarkkinoista annetussa asetuksessa (EU) 2019/943 tarkistetaan
sähkön sisämarkkinoiden sääntöjä ja periaatteita niiden moitteettoman toiminnan ja
kilpailukyvyn varmistamiseksi. Asetuksella tuetaan EU:n energia-alan irtautumista
hiilestä ja poistetaan sähkön rajatylittävän kaupan esteitä. Sen avulla EU
voi siirtyä puhtaaseen energiaan ja noudattaa Pariisin sopimuksessa annettuja
sitoumuksia. Asetuksessa määritellään joukko sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia
markkinapohjaisia periaatteita. Käytännössä tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että
hinnanmuodostuksen on perustuttava kysyntään ja tarjontaan, asiakkaat hyötyvät
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markkinasäännöistä ja ovat aktiivisia markkinatoimijoita, vähähiilisen sähköntuotannon
kannustimet ovat markkinapohjaisia, rajat ylittävien sähkövirtojen esteet poistetaan
asteittain, tuottajat ovat suoraan tai välillisesti vastuussa sähkönmyynnistään ja
on vahvistettu uudet edellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat perustaa
kapasiteettimekanismeja, ja periaatteet niiden perustamista varten.
Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetussa direktiivissä
(EU) 2019/944 keskitytään jäsenvaltioihin ja kuluttajiin. Siinä vahvistetaan erilaisia
säännöksiä, joilla kuluttaja asetetaan puhtaaseen energiaan siirtymisen keskiöön.
Toimittajilla on vapaus määrittää hinta, jolla ne toimittavat sähköä asiakkaille.
Jäsenvaltioiden on varmistettava toimittajien välinen markkinapohjainen hintakilpailu,
energiaköyhien ja heikossa asemassa olevien kotitalousasiakkaiden suojelu sekä
se, että kaikilla loppuasiakkailla on oikeus valita toimittajansa kiinnostuneiden
joukosta riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa tällä on toimilupa, jos toimittaja
noudattaa EU:n sääntöjä. Kuluttajien on voitava pyytää älykkäiden sähkömittareiden
asentamista ilman lisäkustannuksia. Kotitalousasiakkailla ja mikroyrityksillä on oltava
maksutta käytettävissään vähintään yksi väline toimittajien tarjousten, mukaan
lukien dynaamisen hinnan sähkösopimuksia koskevat tarjoukset, vertailuun. Niille on
annettava oikeus vaihtaa toimittajaa maksutta korkeintaan kolmen viikon kuluessa ja
osallistua kollektiivisiin vaihtojärjestelmiin. Loppukuluttajat, joilla on älykkäät mittarit,
voivat pyytää dynaamisia sähkön hinnoittelusopimuksia vähintään yhden suuren
toimittajan kanssa. Loppuasiakkailla on oikeus toimia aktiivisina asiakkaina esimerkiksi
myymällä itse tuotettua sähköä ilman niihin kohdistuvia kohtuuttomia tai syrjiviä teknisiä
vaatimuksia, ja sopimusehdot on esitettävä tiivistetysti selkeässä muodossa.
Riskeihin varautumista koskevalla asetuksella (EU) 2019/941 parannetaan
riskeihin varautumista kannustamalla EU:n siirtoverkonhaltijoiden, naapurivaltioiden
siirtoverkonhaltijoiden sekä ACERin yhteistyötä. Sillä pyritään myös helpottamaan
sähköverkkojen rajatylittävää hallintaa sähkökriisin sattuessa uusien alueellisten
käyttökeskusten avulla, jotka perustettiin sähkön sisämarkkinoita koskevalla
asetuksella (EU) 2019/943. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto
(Sähkö-ENTSO) kehittää ja ehdottaa yhteistä menetelmää riskien tunnistamiseksi
yhteistyössä ACERin ja sähkön koordinointiryhmän kanssa, minkä jälkeen ACER
hyväksyy sen. Ehdotuksessa esitetään neljänlaisia toimenpiteitä:
1) yhteiset säännöt energiakriisien ehkäisemisestä ja niihin valmistautumisesta, jotta
voidaan varmistaa rajatylittävä yhteistyö,
2) yhteiset säännöt kriisitilanteiden hallinnasta,
3) yhteiset menetelmät toimitusvarmuuteen liittyvien riskien arvioimiseksi ja
4) yhteiset puitteet sähkön toimitusvarmuuden arvioimiseksi ja seuraamiseksi
paremmin.
Viidennen energiapaketin energianäkökohdista keskusteltiin alun perin tilanteessa,
jossa energian hinnat olivat korkealla pandemian jälkeisen elpymisen vuoksi.
Heinäkuussa 2021 komissio julkaisi ensimmäisen osan 55-valmiuspaketista. Sen
tavoitteena oli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia ja
tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Joulukuussa 2021
viidennen energiapaketin jälkeen julkaistiin vedyn ja hiilettömän kaasun markkinoita
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koskeva paketti. Keskustelu viidennestä energiapaketista muuttui radikaalisti Venäjän
hyökättyä Ukrainaan ja näin syntyneen energiakriisin vuoksi, kun Venäjä lopetti
yksipuolisesti kaasuntoimitukset EU:n jäsenvaltioihin ja kaasun ja sähkön hinnat
nousivat Euroopassa erittäin korkeiksi.
EU pyrki reagoimaan maailman pahenevaan energiakriisiin ja esitti useita
ehdotuksia, joiden tavoitteena ovat sen energiamarkkinoiden perusteelliset
rakennemuutokset. Maaliskuussa 2022 annetussa REPowerEU-tiedonannossa
(COM(2022)0108) todettiin välittömästi, että EU aikoo lopettaa riippuvuutensa
Venäjän fossiilisista polttoaineista. Tiedonantoa seurasi toukokuussa 2022
annettu REPowerEU-suunnitelma (COM(2022)0230), jossa esitettiin lisätoimia
energian säästämiseksi, toimitusten monipuolistamiseksi, energian toimitusvarmuuden
parantamiseksi ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi nopeuttamalla uusiutuvan
energian käyttöönottoa. Komissio ehdotti heinäkuussa 2022 uusia sääntöjä
koordinoiduista kaasun kysynnän vähentämistoimenpiteistä ja julkaisi tiedonannon
”Kaasua säästöön talven varalle” (COM(2022)0360). Uusi neuvoston asetus
(EU) 2022/1369 koordinoiduista kaasun kysynnän vähentämistoimenpiteistä tuli
voimaan 9. elokuuta. Syyskuun 14. päivänä 2002 komissio ehdotti uutta asetusta
korkeisiin energianhintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä (COM(2022)0473). Sillä
pyritään pienentämään eurooppalaisten kansalaisten ja yritysten energialaskuja.
Ehdotuksella otetaan käyttöön toimenpiteitä sähkön kysynnän vähentämiseksi,
väliaikainen tulojen yläraja sähköntuottajille, jotka käyttävät alhaisempia kustannuksia
aiheuttavia teknologioita, kuten uusiutuvia energialähteitä, ydinvoimaa ja ruskohiiltä,
sekä öljy-, kaasu-, hiili- ja jalostamoalan ylimääräisistä voitoista perittävä väliaikainen
solidaarisuusmaksu, joka siirretään energian kuluttajille.
C. Energiamarkkinoiden sääntely: Euroopan unionin energia-alan
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER
Asetuksella (EY) N:o 713/2009 perustettu ACER on ollut toiminnassa
maaliskuusta 2011 lähtien. Viraston tehtävänä on pääasiassa edistää kansallisten
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä aluetasolla ja unionin tasolla sekä seurata
energiaverkon ja sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden kehitystä. Sillä on myös valtuudet
tutkia markkinoiden väärinkäyttöä ja koordinoida asianmukaisten seuraamusten
täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden kanssa.
Kesäkuussa 2019 annettiin asetus (EU) 2019/942 ACERin uudistamiseksi.
Asetuksessa laaditaan uudelleen virastoa koskevat säädökset ja lujitetaan sen
roolia kansallisten sääntelijöiden toteuttamien toimien koordinoijana erityisesti alueilla,
joilla hajanainen kansallinen päätöksenteko kysymyksistä, joilla on rajatylittävää
merkitystä, johtaisi ongelmiin tai epäjohdonmukaisuuksiin sisämarkkinoiden
kannalta. ACERin velvollisuuksia tukkumarkkinoiden valvonnan ja rajatylittävän
infrastruktuurin alalla on lisätty, jotta sille voidaan antaa enemmän vastuuta
verkkosäännön lopullisen ehdotuksen laatimisesta ja sen esittämisestä komissiolle ja
paikallisten sähkömarkkinoiden (tarjousalue) tarkistusprosessiin vaikuttamisesta (josta
säädetään uudelleenlaaditussa sähkön sisämarkkinoista annetussa asetuksessa
(EU) 2019/943). ACERin perustamisasetuksella otettiin käyttöön maksuja, jotka
toimivat lisärahoituslähteenä ACERin toteuttaman REMIT-toiminnan kustannusten
kattamiseksi. Energian pääosasto ja ACER esittivät 15. heinäkuuta 2020
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ehdotuksen maksurakenteesta. Komissio hyväksyi 17. joulukuuta 2020 maksuja
koskevan päätöksen (EU) 2020/2152, jonka tarkoituksena on kattaa kustannukset,
jotka aiheutuvat ACERin toteuttamasta toiminnasta, kuten tietojen keräämisestä,
käsittelystä, prosessoinnista ja analysoinnista.
Lisäksi on annettu kaksi asetusta, joilla luotiin rakenteet siirtoverkonhaltijoiden
eurooppalaisten verkostojen (ENTSO) yhteistyölle. Toinen asetuksista koskee sähköä
(asetus (EY) N:o 714/2009) ja toinen maakaasua (asetus (EY) N:o 715/2009), ja sitä on
muutettu komission päätöksellä 2010/685/EU. Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiset
verkostot laativat ACERin kanssa yksityiskohtaisia verkkoon pääsyä koskevia sääntöjä
ja teknisiä sääntöjä ja koordinoivat verkkojärjestelmän toimintaa vaihtamalla toimintaa
koskevia tietoja ja kehittämällä yhteisiä turvallisuus- ja hätätilannestandardeja
ja -menettelyjä. Siirtoverkonhaltijoiden verkostot vastaavat myös kymmenvuotisen
investointisuunnitelman päivittämisestä joka toinen vuosi. Tämän jälkeen ACER
tarkastelee niitä uudelleen.
Lisäksi asetuksella (EU) 2016/1952 parannetaan kaasusta ja sähköstä teollisilta
käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuutta siten, että jäsenvaltiot velvoitetaan
varmistamaan, että hinnoista ja hinnoittelujärjestelmistä ilmoitetaan Eurostat-
tilastovirastolle kerran tai kahdesti vuodessa. EU antoi lokakuussa 2011
energian tukkumarkkinoiden eheyttä ja tarkasteltavuutta koskevan asetuksen (EU)
N:o 1227/2011, jolla pyritään takaamaan oikeudenmukainen kaupankäynti Euroopan
energiamarkkinoilla.
D. Sähkön, maakaasun ja öljyn toimitusvarmuus
Asetuksessa (EU) 2019/941 määritellään sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseen
tähtääviä toimia. Niillä on tarkoitus varmistaa sähkön sisämarkkinoiden asianmukainen
toiminta, riittävä jäsenvaltioiden välinen yhteenliitäntäaste, riittävä tuotantokapasiteetti
ja tarjonnan ja kysynnän tasapainottaminen. Koska kaasulla on suuri merkitys
unionin energiatarjonnassa ja koska Venäjän ja Ukrainan välillä oli kaasukriisi
talvella 2008–2009, vuonna 2010 annettiin asetus (EU) 2017/1938 toimista
kaasunsaannin turvaamiseksi. Asetusta tarkistettiin vuonna 2017. Asetuksella pyritään
tehostamaan kriisien ehkäisyä ja niihin reagoimista. Öljynsaannin turvaamiseksi
jäsenvaltioiden on direktiivin 2009/119/EY mukaan pidettävä yllä öljyvarastoja, jotka
vastaavat vähintään 90 päivän keskimääräistä päivittäistä nettotuontia tai 61 päivän
keskimääräistä päivittäistä kotimaankulutusta, sen mukaan kumpi näistä määristä on
suurempi. Koska Venäjän kaasutoimitukset Ukrainan kautta herättivät huolta, komissio
julkaisi toukokuussa 2014 energiavarmuusstrategian (COM(2014)0330). Strategian
tavoitteena on varmistaa vakaat ja runsaat energiantoimitukset unionin kansalaisille
ja taloudelle. Siinä vahvistetaan toimia, kuten energiatehokkuuden parantaminen,
EU:n oman energiantuotannon lisääminen ja infrastruktuurin puuttuvien yhteyksien
rakentaminen, jotta energiaa voidaan kriisien aikana ohjata sinne, missä sitä tarvitaan.
Toukokuussa 2019 komissio hyväksyi direktiivin (EU) 2019/692 maakaasun
sisämarkkinoista vuonna 2009 annetun direktiivin muuttamisesta. Sen mukaan
kaasudirektiivin keskeisiä säännöksiä sovellettaisiin suoraan rajatylittäviin kaasuputkiin
kolmansien maiden kanssa tai tarkkaan ottaen putkien niihin osiin, jotka ovat EU:n
alueella. Tämä auttaisi varmistamaan, että mikään nykyinen, suunnitteilla oleva tai
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tuleva kaasun infrastruktuuria koskeva hanke jäsenvaltion ja kolmannen maan välillä
ei vääristäisi energian sisämarkkinoita tai heikentäisi toimitusvarmuutta EU:ssa.
Komissio ehdotti joulukuussa 2021 kaasudirektiivin 2009/73/EY ja kaasuasetuksen
715/2009 tarkistamista (COM(2021)0803, COM(2021)0804 ja COM(2021)0805). Näin
luodaan sääntelykehys kilpailukykyisille vähähiilisille kaasumarkkinoille. Ehdotuksiin
sisältyy EU:n uusien vetymarkkinoiden suunnittelu ja kehittäminen sekä uusi asetus
metaanipäästöjen vähentämisestä energia-alalla.
Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja ryhdyttyä käyttämään kaasutoimituksia aseena
komissio ehdotti 23. maaliskuuta 2022 uutta kaasun varastointia koskevaa asetusta
(asetus (EU) 2022/1032), jonka mukaan EU-maiden on täytettävä kaasuvarastojensa
kapasiteetista 80 prosenttia 1. marraskuuta 2022 mennessä ja 90 prosenttia
seuraavina vuosina. Se julkaisi myös tiedonannon ”Toimitusvarmuus ja kohtuulliset
energian hinnat:Vaihtoehtoja kiireellisiksi toimenpiteiksi ja valmistautuminen ensi
talveen” (COM(2022)0138). Lainsäätäjät hyväksyivät kaasun varastointia koskevan
asetuksen 27. kesäkuuta 2022.
E. Euroopan laajuiset energiaverkot (TEN-E)
TEN-E-politiikan tavoitteena on jäsenvaltioiden energiainfrastruktuurien yhdistäminen.
Osana politiikkaa on yksilöity yhdeksän ensisijaista käytävää (neljä sähkökäytävää,
neljä kaasukäytävää ja yksi öljykäytävä) ja kolme ensisijaista aihealuetta (älykkäiden
verkkojen käyttöönotto, sähkönsiirron valtaväylät ja rajatylittävä hiilidioksidiverkko).
Asetuksella (EU) N:o 347/2013 vahvistettiin Euroopan laajuisia energiaverkkoja
koskevat suuntaviivat, joissa määritetään yhteistä etua koskevat hankkeet ja Euroopan
laajuisiin sähkö- ja kaasuverkkoihin kuuluvat ensisijaiset hankkeet. Energia-alan
yhteistä etua koskevia hankkeita ja rajatylittäviä uusiutuvaa energiaa koskevia
hankkeita rahoitetaan Verkkojen Eurooppa -välineen energiaosiosta (CEF-E). Tämän
rahoitusvälineen kokonaismäärärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 5,84 miljardia euroa,
ja ne osoitetaan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston
hallinnoimina avustuksina. Vuosina 2014–2020 Verkkojen Eurooppa -välineen
energiaosion kokonaismäärärahat olivat 4,8 miljardia euroa, ja niillä rahoitettiin
149:ää rajatylittävää energiainfrastruktuuritoimea 107:ssä yhteistä etua koskevassa
hankkeessa kahdeksassa ensisijaisessa käytävässä (neljä sähköalalla ja neljä
kaasualalla). Komissio hyväksyy yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelon
delegoidulla säädöksellä, joka tulee voimaan ainoastaan, jos parlamentti tai neuvosto
ei vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta.
Tarkistettu TEN-E-asetus hyväksyttiin 5. huhtikuuta 2022, jotta voidaan tukea
paremmin Euroopan rajatylittävän energiainfrastruktuurin nykyaikaistamista ja
saavuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti kannatti sisämarkkinoiden lainsäädäntöpaketin yhteydessä siirtoverkon
omistuksen eriyttämistä sähköalalla, koska se on tehokkain keino
edistää syrjimättömällä tavalla infrastruktuuri-investointeja, uusien toimijoiden
verkkoon pääsyä ja markkinoiden avoimuutta. Parlamentti on myös pitänyt
tärkeänä yhteisen eurooppalaisen näkemyksen muodostamista keskipitkän
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aikavälin investoinneista (ohjeelliset eurooppalaiset kymmenvuotissuunnitelmat,
joissa keskitytään yhteenliitäntöihin), sääntelyviranomaisten, jäsenvaltioiden ja
siirtoverkonhaltijoiden yhteistyön tehostamista sekä verkkoon pääsyä koskevien
ehtojen yhdenmukaistamista. Parlamentin aloitteesta kuluttajien oikeuksia korostettiin
osana sen neuvoston kanssa aikaan saamaa sopimusta: päätöslauselmissa
edellytettiin kuluttajien oikeuksien vahvistamista (toimittajien vaihto, älykkäiden
mittareiden käyttöön perustuvat suorat tiedot ja energia-alan ”oikeusasiamiehelle”
esitettyjen valitusten tehokas käsittely). Parlamentin ansiosta on myös otettu käyttöön
energiaköyhyyden käsite. Parlamentti on kannattanut painokkaasti energia-alan
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamista ja korostanut, että sille on
annettava tarvittavat valtuudet sellaisten kysymysten ratkaisemiseen, joita kansalliset
sääntelyviranomaiset eivät kykene ratkaisemaan ja jotka haittaavat sisämarkkinoiden
yhdentymistä ja sujuvaa toimintaa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan se on antanut useita
päätöslauselmia, joissa käsitellään luopumista venäläisten fossiilisten polttoaineiden
käytöstä ja meneillään olevaa energiakriisiä.
Merkittäviä viimeaikaisia päätöslauselmia:
— 5. lokakuuta 2022: Parlamentti hyväksyi päätöslauselman energian hinnoista

ja vaati jälleen, että öljyn, hiilen, ydinpolttoaineen ja kaasun tuonti Venäjältä
kielletään välittömästi kokonaisuudessaan. Se korosti jäsenvaltioille, että EU:n
kuluttajilta, jotka eivät pysty maksamaan energialaskujaan, ei pitäisi katkaista
energiansaantia, ja korosti tarvetta välttää häätöjä, kun kyseessä ovat muita
heikommassa asemassa olevat ihmiset, jotka eivät pysty maksamaan laskujaan ja
vuokraansa. Se kehotti myös asettamaan asianmukaisen hintakaton putkikaasun
tuonnille, toteuttamaan uusia toimenpiteitä keinottelun torjumiseksi, asettamaan
kuluttajien ja yritysten hyödyksi ylärajan tuloille, jotka saadaan käyttämällä
sähköntuotannossa inframarginaalisia teknologioita, ja antoi komission tehtäväksi
analysoida mahdollisuutta irrottaa sähkön hinta kaasun hinnasta.

— 19. toukokuuta 2022: Parlamentti hyväksyi päätöslauselman Venäjän Ukrainassa
käymän sodan sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista EU:hun ja kehotti
jäsenvaltioita hyväksymään pikaisesti kuudennen pakotepaketin. Se vaati jälleen
asettamaan Venäjän öljyn, hiilen, ydinpolttoaineen ja kaasun välittömään ja
täydelliseen tuontikieltoon ja luopumaan täysin Nord Stream 1- ja Nord Stream 2
-kaasuputkista.

— 7. huhtikuuta 2022 Parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa se vaati, että
venäläisen öljyn, hiilen, ydinpolttoaineen ja kaasun tuonti kielletään välittömästi
kokonaisuudessaan ja että kaasuputkista Nordstream 1 ja 2 luovutaan täysin
ja että esitetään suunnitelma, jolla jatketaan EU:n energian toimitusvarmuuden
turvaamista lyhyellä aikavälillä.

— 1. maaliskuuta 2022: Parlamentti tuomitsi Venäjän laittoman, provosoimattoman
ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan ja Valko-Venäjän
osallistumisen tähän hyökkäykseen. Se kehotti laajentamaan pakotteiden
soveltamisalaa ja kohdentamaan pakotteet Venäjän talouden ja teollisen perustan,
erityisesti sotilaallis-teollisen kompleksin, strategiseen heikentämiseen. Se kehotti
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erityisesti rajoittamaan Venäjän tärkeimpien vientituotteiden, kuten öljyn ja kaasun,
tuontia.

Matteo Ciucci
09/2022
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