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ENERGIAPOLITIIKKA: YLEISET PERIAATTEET

Euroopan unionilla on energia-alalla monia haasteita: lisääntynyt tuontiriippuvuus,
energialähteiden monipuolistamisen tarve, korkeat ja vaihtelevat energian hinnat,
energian kasvava kysyntä maailmanlaajuisesti, tuotanto- ja kauttakulkumaihin
vaikuttavat turvallisuusuhat, ilmastonmuutoksen kasvava uhka, hiilestä irtautuminen,
energiatehokkuuden hidas parantuminen, uusiutuvan energian osuuden lisäämisen
haasteet sekä tarve lisätä energiamarkkinoiden avoimuutta, integroitumista ja
yhteenliitäntöjä. EU:n energiapolitiikan ytimen muodostavat erilaiset toimet, joilla
pyritään integroituihin energiamarkkinoihin, energian toimitusvarmuuteen ja energia-
alan kestävyyteen.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 194 artikla
Erityismääräykset:
— toimitusvarmuus: SEUT:n 122 artikla

— energiaverkot: SEUT:n 170–172 artikla

— hiili: pöytäkirjassa N:o 37 selvennetään, mitä taloudellisia seurauksia Euroopan
hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolon päättymisestä
vuonna 2002 koitui

— ydinenergia: useimpien ydinalaa koskevien unionin toimien oikeusperustana
on Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (Euratomin
perustamissopimus)

Muut energiapolitiikkaan vaikuttavat määräykset:
— energian sisämarkkinat: SEUT:n 114 artikla

— energia-alan ulkosuhteet: SEUT:n 216–218 artikla.

TAVOITTEET

EU:n energiapolitiikan tavoitteena on energianunionin (2015) mukaisesti
— monipuolistaa Euroopan energialähteitä ja varmistaa energiaturvallisuus EU-

maiden välisen solidaarisuuden ja yhteistyön avulla

— varmistaa täysin yhdentyneiden energian sisämarkkinoiden toiminta siten,
että mahdollistetaan energian vapaa liikkuvuus koko EU:ssa asianmukaisen
infrastruktuurin avulla ja ilman teknisiä tai sääntelyyn liittyviä esteitä
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— parantaa energiatehokkuutta ja vähentää riippuvuutta energian tuonnista,
vähentää päästöjä ja luoda työpaikkoja ja kasvua

— irtautua hiilestä ja siirtyä vähähiiliseen talouteen Pariisin sopimuksen mukaisesti

— edistää vähähiilisten ja puhtaiden energiateknologioiden tutkimusta ja suosia
tutkimusta ja innovointia energiasiirtymän edistämiseksi ja kilpailukyvyn
parantamiseksi.

SEUT:n 194 artiklan mukaisesti eräät energiapolitiikan alat kuuluvat jaetun toimivallan
piiriin, mikä osoittaa pyrkimystä yhteiseen energiapolitiikkaan. Jäsenvaltioilla on
kuitenkin edelleen oikeus määritellä energiavarojensa hyödyntämisen ehdot, eri
energialähteiden välillä tekemänsä valinnat sekä energiahuoltonsa yleinen rakenne
(194 artiklan 2 kohta).

SAAVUTUKSET

A. Politiikan yleiset puitteet
Nykyisen toimintapoliittisen ohjelman perusajatuksena on, että EU:n energiatavoitteet
saatetaan vastaamaan heinäkuussa 2021 ehdotetun uuden 55-valmiuspaketin
ilmastotavoitteita. Näitä tavoitteita ovat muun muassa seuraavat:
— Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään

55 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna.

— Kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähennetään nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Kattavalla integroidulla ilmasto- ja energiapolitiikalla, jonka Eurooppa-neuvosto
hyväksyi 24. lokakuuta 2014 ja jota tarkistettiin joulukuussa 2018, pyritään
saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä seuraavat tavoitteet:
— Uusiutuvilla energialähteillä katettavaa energiankulutusosuutta kasvatetaan

32 prosenttiin.

— Energiatehokkuutta lisätään 32,5 prosentilla.

— Liitetään yhteen vähintään 15 prosenttia EU:n sähköverkoista.

EU:n uusista energiatavoitteista neuvotellaan parhaillaan. Vuodeksi 2030 ehdotetaan
seuraavia tavoitteita:
— Uusiutuvilla energialähteillä katettavaa energiankulutusosuutta kasvatetaan 42–

45 prosenttiin.

— EU:n primäärienergian kulutusta vähennetään 40–42 prosenttia ja energian
loppukulutusta 36–40 prosenttia.

Komissio julkaisi 25. helmikuuta 2015 energiaunionistrategian (COM(2015)0080). Sen
tavoitteena on luoda energiaunioni, joka tarjoaa EU:n kotitalouksille ja yrityksille
varman, kestävän, kilpailukykyisen ja kohtuuhintaisen energiahuollon. Marraskuun
30. päivänä 2016 komissio esitti ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -
paketin (COM(2016)0860). Se koostuu kahdeksasta lainsäädäntöehdotuksesta, jotka
koskevat hallintoa (energiaunionin hallinnosta annettu asetus (EU) 2018/1999),
sähkömarkkinoiden rakennetta (sähködirektiivi (EU) 2019/944, sähköasetus (EU)
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2019/943 ja riskeihin varautumista koskeva asetus (EU) 2019/941), energiatehokkuutta
(energiatehokkuusdirektiivi (EU) 2018/2002 ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi
(EU) 2018/844), uusiutuvaa energiaa (uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi
(EU) 2018/2001) sekä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa ACERia
koskevia sääntöjä (ACERin perustamisasetus (EU) 2019/942). Paketin viimeinen
osa, asetus energiaunionin hallinnosta, hyväksyttiin viimein 4. joulukuuta 2019. Sen
mukaan EU:n jäsenvaltioiden on laadittava kymmenvuotiset yhdennetyt kansalliset
energia- ja ilmastosuunnitelmat vuosiksi 2021–2030, toimitettava joka toinen vuosi
edistymisraportit ja laadittava johdonmukaiset kansalliset pitkän aikavälin strategiat
Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Päätöksellä (EU) 2019/504 tehtiin muutoksia EU:n energiatehokkuuspolitiikkaan ja
energiaunionin hallintoon Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen vuoksi. Sillä
tehtiin myös teknisiä mukautuksia vuoteen 2030 ulottuviin energiankulutusennusteisiin,
jotta ne soveltuisivat 27 jäsenvaltion unionille.
Komissio julkaisi 14. heinäkuuta ja 15. joulukuuta 2021 55-valmiuspaketin. Sen
tavoitteena on vähentää päästöjä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä
vuoden 1990 tasoihin verrattuna ja tehdä EU:sta hiilineutraali vuoteen 2050
mennessä. Tässä suuressa paketissa tarkistetaan kaikkia EU:n nykyisiä ilmastoa
ja energiaa koskevia säädöksiä, joita ovat muun muassa uusiutuvia energialähteitä
koskeva direktiivi (COM(2021)0557), energiatehokkuusdirektiivi (COM(2021)0558),
energiaverodirektiivi (COM(2021)0563), rakennusten energiatehokkuusdirektiivi
(COM(2021)0802), kaasudirektiivi (COM(2021)0803) ja -asetus (COM(2021)0804).
Siihen sisältyy myös uusia ehdotuksia, kuten asetus vaihtoehtoisten polttoaineiden
infrastruktuurin käyttöönotosta (COM(2021)0559), ReFuelEU Aviation -aloite
(COM(2021)0561) ja FuelEU Maritime -aloite (COM(2021)0562).
Komissio esitteli 18. toukokuuta 2022 REPowerEU-suunnitelmansa
(COM(2022)0230), jolla vastataan Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen
aiheuttamiin vaikeuksiin ja maailmanlaajuisiin energiamarkkinoiden häiriöihin.
Suunnitelmalla pyritään lopettamaan EU:n riippuvuus venäläisistä fossiilisista
polttoaineista ja lisäksi edistymään ilmastokriisin ratkaisemisessa.
B. Energian sisämarkkinoiden toteuttaminen
Täysin yhdentyneillä ja hyvin toimivilla energian sisämarkkinoilla varmistetaan
kohtuulliset energian hinnat, annetaan tarvittavia hintasignaaleja vihreään energiaan
tehtäville investoinneille, turvataan energiatoimitukset ja avataan edullisin kehityspolku
ilmastoneutraaliuteen.
Energian sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntö otettiin ensimmäisen kerran käyttöön
kolmannessa energiapaketissa (2009–2014), ja se kattoi viisi alaa, jotka olivat
eriyttäminen, riippumattomat kansalliset sääntelyviranomaiset, yhteistyö, ACER
ja oikeudenmukaiset vähittäismarkkinat. Rajat ylittävän yhteistyön parantamiseksi
paketilla perustettiin sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (Sähkö-
ENTSO) ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkostot (Kaasu-
ENTSO). Siihen kuuluivat muun muassa asetus (EU) N:o 1227/2011 energian
tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta sekä Euroopan laajuisia
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energiaverkkoja koskeva politiikka, joka perustuu asetukseen (EU) N:o 347/2013
Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista.
Neljännessä energiapaketissa (2015–2020), joka tunnetaan nimellä ”Puhdasta
energiaa kaikille eurooppalaisille”, keskityttiin sähkömarkkinoiden rakenteeseen
(sähködirektiivi, sähköasetus, riskeihin varautumista koskeva asetus, ACER-
asetus). Siinä otettiin käyttöön uusia sähköä koskevia sääntöjä energian
varastoinnin osalta ja kuluttajille tarkoitettuja kannustimia, joilla pyritään parantamaan
energian sisämarkkinoiden toimintaa, kymmenvuotiset kansalliset energia- ja
ilmastosuunnitelmat vuosiksi 2021–2030 sekä vahvistettiin ACERin roolia. Viimeisinä
vuosina siinä varauduttiin myös brexitiin (ks. faktatietoja 2.1.9 Energian sisämarkkinat).
Viides energiapaketti, joka tunnetaan nimellä ”55-valmiuspaketti”, julkaistiin kahdessa
osassa 14. heinäkuuta ja 15. joulukuuta 2021, ja siitä keskustellaan parhaillaan. Sen
tavoitteena on saattaa energiatavoitteet vastaamaan unionin uutta ilmastotavoitetta
eli päästöjen vähentämistä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä
sekä hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Siinä keskitytään
pääasiassa uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen, energiaverotukseen,
lento- ja meriliikenteeseen sekä rakennuksiin.
Komissio ehdotti joulukuussa 2021 kaasudirektiivin (2009/73/EY) ja kaasuasetuksen
((EY) N:o 715/2009) tarkistamista (COM(2021)0803 ja COM(2021)0804).
Tarkistuksessa ehdotetaan myös kilpailukykyisten vähähiilisten kaasumarkkinoiden
sääntelykehystä, mihin kuuluu myös EU:n uusien vetymarkkinoiden suunnittelu ja
kehittäminen.
Komissio ehdotti 18. toukokuuta 2022 osana REpowerEU-suunnitelmaansa
(COM(2022)0230) tavoitetta, että uusiutuvan vedyn kotimainen tuotanto lisätään
10 miljoonaan tonniin ja tuonti 10 miljoonaan tonniin vuoteen 2030
mennessä maakaasun, hiilen ja öljyn korvaamiseksi aloilla, joilla hiilestä
irtautuminen on vaikeaa, sekä liikenteessä. Komissio ehdotti 14. syyskuuta
2022 Euroopan energiamarkkinoilla käyttöön otettavia hätätilanteen tukitoimenpiteitä
(COM(2022)0473), joilla puututaan viimeaikaisiin dramaattisiin hinnannousuihin.
Tukitoimenpiteet sisältävät poikkeuksellisia sähkön kysynnän vähentämistoimia ja
toimia, joilla energia-alan ylimääräiset voitot jaetaan loppuasiakkaille.
C. Energiatehokkuus
EU:n energiatehokkuuspolitiikan kulmakivi on energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/
EU. Siinä säädetään sitovista toimenpiteistä, joilla autetaan EU:ta
saavuttamaan 20 prosentin energiatehokkuustavoite vuoteen 2020 mennessä.
Direktiivillä otettiin myös käyttöön energiansäästötavoitteita ja monia
energiatehokkuustoimia, kuten rakennusten energiatehokkaat peruskorjaukset ja
pakolliset energiatehokkuustodistukset, energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset
eri tuotteille, energiatehokkuusmerkinnät ja älykkäät mittarit. Lisäksi siinä säädettiin
kuluttajien oikeuksista. Tarkistetulla energiatehokkuusdirektiivillä (2018/2002/EU)
nostettiin joulukuussa 2018 EU:n vuodeksi 2030 asettama energiatehokkuuden
kokonaistavoite vähintään 32,5 prosenttiin verrattuna vuonna 2007 tehtyihin
perusennusteisiin.
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Komissio ehdotti heinäkuussa 2021 tarkistettua energiatehokkuusdirektiiviä
(COM(2021)0558), jolla nostetaan vuodeksi 2030 asetetut energiatehokkuustavoitteet
39 prosenttiin primäärienergian kulutuksesta ja 36 prosenttiin energian
loppukulutuksesta verrattuna vuonna 2007 tehtyihin perusennusteisiin. Siinä myös
asetetaan jäsenvaltioiden vuotuiset energiansäästövelvoitteet 1,5 prosenttiin niiden
energian loppukulutuksesta vuosina 2024–2030.
Osana REPowerEU-suunnitelmaa (COM(2022)0230) komissio ehdotti toukokuussa
2022 energiatehokkuustavoitteiden tarkistamista (COM(2022)0222) venäläisten
fossiilisten polttoaineiden tuonnin lopettamiseksi asteittain vähentämällä
energiankulutusta vähintään 13 prosenttia vuonna 2030 verrattuna vuonna 2007
tehtyihin perusennusteisiin (absoluuttisina lukuina siten, että unionin energian
loppukulutus on enintään 750 oljyekvivalenttitonnia (Mtoe) ja unionin primäärienergian
kulutus enintään 980 Mtoe vuonna 2030). Parhaillaan neuvoteltavana olevaan
ehdotukseen sisältyy erilaisia vähennystavoitteita, jotka ovat 40–42 prosenttia EU:n
primäärienergian kulutuksesta ja 36–40 prosenttia energian loppukulutuksesta.
Muutetussa rakennusten energiatehokkuudesta annetussa direktiivissä (direktiivi
(EU) 2018/844) vahvistetaan etenemissuunnitelmat ja ohjeelliset välitavoitteet
vuosiksi 2030, 2040 ja 2050 sekä jäsenvaltioiden pitkän aikavälin strategiat,
joilla tuetaan sekä julkisten että yksityisten asuinrakennusten ja muiden kuin
asuinrakennusten kansallisen kannan peruskorjaamista erittäin energiatehokkaaksi ja
vähähiiliseksi rakennuskannaksi vuoteen 2050 mennessä. Komissio julkisti lokakuussa
2020 uuden perusparannusaaltoa koskevan strategian (COM(2020)0662), jonka
tavoitteena on kaksinkertaistaa energiaremontoitavien rakennusten vuotuinen osuus
seuraavien kymmenen vuoden aikana.
Komissio ehdotti heinäkuussa 2021 tarkistettua rakennusten
energiatehokkuusdirektiiviä (COM(2021)0802), jolla lisätään peruskorjausastetta
erityisesti kunkin maan energiatehokkuudeltaan heikoimpien rakennusten osalta,
korvataan pitkän aikavälin peruskorjausstrategiat kansallisilla rakennusten
perusparannussuunnitelmilla ja otetaan käyttöön energiatehokkuutta koskevat EU:n
tason vähimmäisvaatimukset.
EU:n ekosuunnitteludirektiivissä (direktiivi 2009/125/EY) ja energiamerkintöjä
koskevassa puiteasetuksessa (asetus (EU) 2017/1369) määritellään ekosuunnittelu-
ja energiamerkintävaatimukset yksittäisille tuoteryhmille (ks. faktatietoja 2.4.8
Energiatehokkuus).
D. Uusiutuva energia
Aurinkoenergia, maa- ja merituulivoima, valtamerienergia, vesivoima, biomassa,
biopolttoaineet ja vety ovat kaikki uusiutuvia energialähteitä. Energiamarkkinat eivät
yksinään pysty saavuttamaan uusiutuvan energian toivottua tasoa EU:ssa, minkä
vuoksi saatetaan tarvita kansallisia tukijärjestelmiä ja EU:n rahoitusjärjestelmiä.
Toukokuun 2013 Eurooppa-neuvostossa vahvistettiin painopisteiksi muun muassa
EU:n energianlähteiden monipuolistaminen ja paikallisten energiavarojen tehokkaampi
hyödyntäminen, jotta varmistetaan toimitusvarmuus ja vähennetään EU:n ulkoista
energiariippuvuutta. Huhtikuun 23. päivänä 2009 annetussa direktiivissä 2009/28/EY
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säädettiin uusiutuvien energialähteiden osuutta koskevasta 20 prosentin tavoitteesta
vuoteen 2020 mennessä.
Joulukuussa 2018 annetussa uudessa uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä
(direktiivi (EU) 2018/2001) vahvistettiin uusiutuvaa energiaa koskevaksi EU:n
sitovaksi kokonaistavoitteeksi vähintään 32 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Komissio julkisti 19. marraskuuta 2020 avomerellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa
koskevan EU:n strategian (COM(2020)0741). Sillä tehostetaan toimia, joilla
unionista tehdään ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Strategiassa ehdotetaan
Euroopan merituulivoimakapasiteetin lisäämistä nykyisestä 12 gigawatista vähintään
60 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä ja 300 gigawattiin vuoteen 2050 mennessä.
Kunkin uusiutuvan energialähteen käyttöönoton vauhdittamiseksi on olemassa erilaisia
strategioita (ks. faktatietoja 2.4.9 Uusiutuvat energialähteet).
Heinäkuussa 2021 annetulla ehdotuksella uudeksi uusiutuvaa energiaa
koskevaksi direktiiviksi (COM(2021)0557) pyritään nostamaan uusiutuvan energian
kokonaistavoite 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Toukokuussa 2022
komissio ehdotti parhaillaan neuvoteltavana olevan uusiutuvan energian tavoitteen
nostamista 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoite vastaa REPowerEU-
suunnitelmaa (COM(2022)0230), jolla pyritään lopettamaan asteittain venäläisten
fossiilisten polttoaineiden tuonti. Komissio on esittänyt EU:n aurinkoenergiastrategian
(COM(2022)0221), jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa aurinkosähkökapasiteetti
vuoteen 2025 mennessä syöttämällä verkkoon 600 gigawattia vuoteen 2030
mennessä. Siinä asetetaan myös tavoitteet uusiutuvan vedyn tuotannolle (kotimainen
tuotanto lisätään 10 miljoonaan tonniin ja tuonti 10 miljoonaan tonniin vuoteen
2030 mennessä), ehdotetaan biometaania koskevaa toimintasuunnitelmaa tuotannon
lisäämiseksi 35 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä sekä lupamenettelyjen
lyhentämistä ja yksinkertaistamista.
E. Energia-alan ulkosuhteiden lujittaminen
EU perusti vuonna 2012 tietojenvaihtomekanismin helpottamaan koordinointia EU-
maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä ja varmistamaan, että unionin oikeutta
noudatetaan (päätös 994/2012/EU). Siinä edellytetään, että EU-maat toimittavat
kaikki voimassa olevat kansainväliset energiasopimukset komission arvioitaviksi, ja
vaaditaan tietyntasoista tietojenvaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä.
Komissio vastasi Venäjän Ukrainaan tekemään hyökkäykseen 8. maaliskuuta 2022
antamassaan REPowerEU-tiedonannossa (COM(2022)0108) ehdottamalla fossiilisen
kaasun käytön vähentämistä vähintään 155 miljardilla kuutiometrillä, joka on
venäläisen kaasun tuontia vuonna 2021 vastaava määrä, ja tavoitteena on saavuttaa
lähes kaksi kolmasosaa vähennyksestä vuoden kuluessa.
Toukokuussa 2022 komissio teki yhteistyötä kansainvälisten kumppanien
kanssa monipuolistaakseen toimituksia ja turvatakseen nesteytetyn maakaasun
(LNG) tuonnin ja kaasutoimitusten lisäämisen kansainvälisiltä kumppaneilta.
Toimet vastaavat REPowerEU-suunnitelmaa (COM(2022)0230), jolla pyritään
lopettamaan asteittain venäläisten fossiilisten polttoaineiden tuonti. Se perusti EU:n
energianhankintafoorumin, joka on kaasun ja vedyn yhteisostojen vapaaehtoinen
koordinointimekanismi, ja julkaisi EU:n ulkoisen energiastrategian (JOIN(2022)0023),
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jolla EU tukee Ukrainaa, Moldovaa, Länsi-Balkanin maita ja itäisen kumppanuuden
maita sekä haavoittuvimpia kumppaneitaan.
F. Energian toimitusvarmuuden parantaminen
Osana ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -pakettia riskeihin varautumisesta
sähköalalla annetussa asetuksessa (EU) 2019/941 edellytetään, että EU:n jäsenvaltiot
tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että sähkökriisissä sähköä toimitetaan sinne,
missä sitä eniten tarvitaan. Asetuksella varmistetaan, että jäsenvaltiot ottavat
käyttöön asianmukaiset välineet mahdollisten sähkökriisien ehkäisemiseksi, niihin
valmistautumiseksi ja niiden hallitsemiseksi yhteisvastuun ja avoimuuden hengessä.
Koska kaasu ja öljy ovat erittäin tärkeitä EU:n energian toimitusvarmuudelle,
on hyväksytty useita toimenpiteitä, joilla varmistetaan riskienarviointien sekä
asianmukaisten ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien tekeminen.
Vuonna 2017 kaasun toimitusvarmuudesta annetulla asetuksella (asetus (EU)
2017/1938) otettiin käyttöön kaasun toimitusvarmuuden turvatoimia sekä tehostettuja
ennaltaehkäisy-, yhteisvastuu- ja kriisinhallintamekanismeja. EU:n öljyvarastoista
annetun direktiivin (direktiivi 2009/119/EY) mukaan jäsenvaltioiden on pidettävä yllä
öljyvarastojen vähimmäistasoa, joka vastaa 90 päivän keskimääräistä päivittäistä
nettotuontia tai 61 päivän keskimääräistä päivittäistä kotimaankulutusta, sen
mukaan kumpi näistä määristä on suurempi. Komissio on ehdottanut, että
kaasudirektiivin (direktiivi 2009/73/EY) soveltamisala laajennettaisiin kolmansista
maista tuleviin ja niihin meneviin kaasuputkiin, niin olemassa oleviin kuin
tuleviin (COM(2017)0660). Kaasudirektiiviä muutettiin vuonna 2019 direktiivillä (EU)
2019/692 sen varmistamiseksi, että EU:n kaasun sisämarkkinoita koskevia sääntöjä
voidaan soveltaa jäsenvaltion ja kolmannen maan välisiin kaasunsiirtoputkiin.
Lisäksi siinä säädettiin poikkeuksista nykyisiä putkia varten. Merellä tapahtuvan
öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta annettuun direktiiviin (direktiivi
2013/30/EU) sisältyy erityissäännöksiä. Asetuksessa (EU) 2017/1938 säädetään
tehostetusta alueellisesta yhteistyöstä, alueellisista ennaltaehkäisysuunnitelmista ja
hätäsuunnitelmista sekä yhteisvastuumekanismista kaasunsaannin turvaamiseksi.
Toimitusvarmuuden turvaaminen nousi EU:n energiamarkkinoiden prioriteetiksi
Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Maaliskuun 8. päivänä
2022 annetussa REPowerEU-tiedonannossa (COM(2022)0108) ehdotettiin useita
toimenpiteitä, joilla vastataan siihen, että Venäjä käyttää öljyä ja kaasua
aseena, kun se esimerkiksi keskeytti kaasutoimitukset useisiin EU:n jäsenvaltioihin.
Maaliskuun 23. päivänä 2022 komissio julkaisi tiedonannon toimitusvarmuudesta
ja kohtuullisista energian hinnoista (COM(2022)0138) ja ehdotuksen uudeksi
asetukseksi kaasun varastoinnista (COM(2022)0135). Ehdotetulla kaasun varastointia
koskevalla asetuksella asetettiin 1. marraskuuta 2022 mennessä saavutettavaksi
täyttötavoitteeksi vähintään 80 prosenttia varastojen kapasiteetista, ja täyttötavoite
nostetaan 90 prosenttiin seuraavina vuosina. Siinä myös asetettiin välitavoitteet
ja otettiin käyttöön uusi sertifiointimenettely ulkopuolelta tulevien häiriöiden
riskien pienentämiseksi. REPowerEU-suunnitelmalla (COM(2022)0230) otettiin
18. toukokuuta 2022 käyttöön toimia, joilla pyritään lopettamaan EU:n riippuvuus
venäläisistä fossiilisista polttoaineista energiansäästöjen, energiatoimitusten
monipuolistamisen ja uusiutuvan energian nopeutetun käyttöönoton avulla. Kaasun
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varastointia koskeva asetus (EU) 2022/1032, jolla otettiin käyttöön kaasuvarastojen
täyttöastetta koskevat vaatimukset, hyväksyttiin 27. kesäkuuta 2022 ennätysajassa.
Koska on olemassa riski, että Venäjä vähentää kaasutoimituksia edelleen, komissio
ehdotti heinäkuussa 2022 uutta neuvoston asetusta koordinoiduista kaasun kysynnän
vähentämistoimenpiteistä (COM(2022)0361). Sen tavoitteena on vähentää kaasun
käyttöä Euroopassa 15 prosentilla kevääseen 2023 mennessä. Se julkaisi myös EU:n
energiansäästöä koskevan tiedonannon (COM(2022)0240), jossa esitetään useita
lyhyen aikavälin säästövaihtoehtoja, kuten lämmityksen ja jäähdytyksen kohdennettu
vähentäminen julkisissa rakennuksissa.
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ehdotetusta oikeudenmukaisen
siirtymän rahastosta (COM(2020)0022) tuetaan kivihiilialueita ja hiili-intensiivisiä
alueita pyrittäessä siirtymään vähähiilisiin energialähteisiin.
EU-maiden energiainfrastruktuuriin sovelletaan Euroopan laajuisia energiaverkkoja
koskevaa politiikkaa (asetus (EU) N:o 347/2013). Siinä on määritelty yhdeksän
ensisijaista käytävää (neljä sähkökäytävää, neljä kaasukäytävää ja yksi öljykäytävä)
ja kolme ensisijaista aihealuetta (älykkäät verkot, sähkönsiirron valtaväylät ja
rajat ylittävät hiilidioksidiverkot), joiden avulla pyritään kehittämään paremmin
yhteenliitettyjä EU:n energiaverkkoja. Euroopan laajuisia energiaverkkoja rahoitetaan
vuosien 2021–2027 Verkkojen Eurooppa -välineen energiaosiosta (asetus (EU)
2021/1153).
Energiaunionin hallintoa koskevassa asetuksessa (asetus (EU) 2018/1999) asetettiin
yhteenliitäntätavoitteeksi vähintään 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, millä EU-
maita kannustetaan liittämään yhteen asennettu sähköntuotantokapasiteettinsa. Rajat
ylittävän kapasiteetin 15 prosentin suhdeluku laskettiin jakamalla jäsenvaltioiden
tuontikapasiteetti niiden asennetulla tuotantokapasiteetilla.
Lainsäätäjät hyväksyivät huhtikuussa 2022 uuden TEN-E-asetuksen (EU) 2022/869
unionin vuosien 2030 ja 2050 energia- ja ilmastotavoitteiden mukaisesti. Asetuksessa
nimettiin EU:n yhteistä etua koskevat hankkeet (viides yhteistä etua koskevien
hankkeiden luettelo) ja keskinäistä etua koskevat hankkeet, jotka yhdistävät EU:n
kolmansiin maihin, lopetettiin tuki uusille maakaasu- ja öljyhankkeille ja otettiin käyttöön
pakolliset kestävyyskriteerit kaikille hankkeille.
G. Tutkimus-, kehittämis- ja demonstrointihankkeet
Horisontti Eurooppa (asetus (EU) 2021/695) on puiteohjelma, jota toteutetaan vuosina
2021–2027. Se on unionin tärkein energia-alan tutkimuksen edistämisväline ja sen
määrärahat ovat 95,5 miljardia euroa (vuoden 2018 hintoina), joista 5,4 miljardia euroa
saadaan Next Generation EU-ohjelmasta.
Vuonna 2007 hyväksytyllä Euroopan strategisella energiateknologiasuunnitelmalla
(SET-suunnitelma) pyrittiin nopeuttamaan ilmastoneutraalin energiajärjestelmän
markkinoille saattamista ja käyttöönottoa vähähiilisten energiateknologioiden
hyväksymisen avulla. Suunnitelmassa yksilöitiin kymmenen tutkimus- ja
innovointitoimea (uusiutuvan energian teknologiat, teknologian kustannusten
alentaminen, uudet teknologiat ja palvelut kuluttajille, energiajärjestelmien
häiriönsietokyky ja turvallisuus, rakennusten uudet materiaalit ja teknologiat,
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teollisuuden energiatehokkuus, kilpailukyky akkualan maailmanmarkkinoilla ja
sähköisen liikkuvuuden alalla, uusiutuvat polttoaineet ja bioenergia, hiilidioksidin
talteenotto ja varastointi sekä ydinturvallisuus), se kattoi koko innovaatioketjun, myös
rahoituksen ja sääntelykehyksen, ja sillä oli yleinen hallintorakenne.
Koska sähköllä on merkittävä rooli hiilestä irtautumisessa, akut sähkön
varastointilaitteina on määritelty vähähiilisen talouden keskeisiksi mahdollistaviksi
teknologioiksi. Käytettyjä akkuja koskeva EU:n lainsäädäntö sisältyy akkudirektiiviin
(direktiivi 2006/66/EY). Akkuja koskevalla strategisella toimintasuunnitelmalla
(COM(2018)0293) pyritään luomaan akuille maailmanlaajuisesti integroitu kestävä ja
kilpailukykyinen teollinen perusta.
Komissio ehdotti 10. joulukuuta 2020 uutta akkuasetusta (COM(2020)0798) sen
varmistamiseksi, että EU:n markkinoille tulevat akut ovat kestäviä ja turvallisia koko
niiden elinkaaren ajan. Akkuasetuksesta käydään parhaillaan toimielinten välisiä
neuvotteluja.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on aina kannattanut painokkaasti yhteistä energiapolitiikkaa, jossa
käsitellään hiilestä irtautumista, kilpailukykyä, turvallisuutta ja kestävyyskysymyksiä.
Se on vaatinut EU:n sisämarkkinoiden nykyisten ja tulevien haasteiden vuoksi
useaan otteeseen jäsenvaltioilta yhtenäistä toimintaa, päättäväisyyttä, yhteistyötä
ja solidaarisuutta sekä kaikkien jäsenvaltioiden poliittista sitoutumista ja toivonut
komissiolta vahvaa aloitteellisuutta, jotta edistyttäisiin vuosien 2030 ja 2050
tavoitteiden saavuttamisessa.
Parlamentti on kannattanut energiamarkkinoiden laajempaa yhdentymistä ja
kunnianhimoisia ja oikeudellisesti sitovia tavoitteita uusiutuvia energialähteitä,
energiatehokkuutta ja kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä varten. Se tukee
vahvempaa sitoutumista EU:n omiin tavoitteisiin ja tähdentää, että uudella
energiapolitiikalla on tuettava tavoitetta vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä ja
saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.
Parlamentin viimeisimpien energia koskevien päätöslauselmien mukaan kaikkien
EU:n energiapolitiikan perustana olevien ilmasto- ja ympäristötavoitteiden merkitys
on kasvanut: parlamentti julisti 28. marraskuuta 2019 Eurooppaan ilmasto-
ja ympäristöhätätilan[1], vahvisti 15. tammikuuta 2020, että Euroopan vihreän
kehityksen ohjelma ja ilmastosyyt ovat energiaunionin tavoitteiden lähtökohta[2],
ja kehotti 10. heinäkuuta 2020[3] komissiota päivittämään Euroopan laajuisten
energiainfrastruktuurien suuntaviivat ja mukauttamaan ne EU:n ilmastopolitiikkaan.
Parlamentti päätti 8. lokakuuta 2020 aloittaa neuvoston kanssa neuvottelut, jotta
kasvihuonekaasujen yleinen vähennystavoite nostettaisiin 60 prosenttiin vuoteen 2030
mennessä ja kaikista fossiilisten polttoaineiden suorista ja kaikista epäsuorista tuista
pyrittäisiin luopumaan asteittain viimeistään vuoteen 2025 mennessä[4]. Covid-19-

[1]Päätöslauselma 28. marraskuuta 2019 ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (EUVL C 232, 16.6.2021, s. 28).
[2]Päätöslauselma 15. tammikuuta 2020 Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (EUVL C 270, 7.7.2021, s. 2).
[3]Päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistamisesta (EUVL C
371, 15.9.2021, s. 68).
[4]Parlamentin 8. lokakuuta 2020 hyväksymät tarkistukset eurooppalaiseen ilmastolakiin (Hyväksytyt tekstit P9_TA(2020)0253).
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pandemia on johtanut muun muassa siihen, että vihreiden ja digitaalisten strategioiden
asema yhdennetymmän, vankemman ja tehokkaamman energiaunionin kulmakivinä
on vahvistunut.
Parlamentti on hyväksynyt seuraavat keskeiset kannat, jotka koskevat Venäjän
hyökkäsystä Ukrainaan ja sitä seurannutta energiakriisiä:
— Parlamentti tuomitsi 1. maaliskuuta 2022 Venäjän laittoman, provosoimattoman

ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan ja tunkeutumisen
Ukrainaan[5].

— Parlamentti vaati 7. huhtikuuta 2022, että venäläisen öljyn, hiilen, ydinpolttoaineen
ja kaasun tuonti kielletään välittömästi ja kokonaan[6].

Se on myös antanut useita muita päätöslauselmia konfliktin yksittäisistä näkökohdista:
myönteisestä suhtautumisesta komission viralliseen suositukseen myöntää EU:n
ehdokasmaan asema Ukrainalle ja Moldovan tasavallalle sekä tukea Georgian
pyrkimyksiä lähentyä EU:hun, EU:n tarjoaman suojelun lisäämisestä Ukrainan sotaa
pakeneville lapsille ja nuorille sekä Ukrainan sodan vaikutuksista naisiin.
Parlamentti on hyväksynyt nykyiseen 55-valmiuspakettiin seuraavat kannat:
— Parlamentti kannatti 14. syyskuuta 2022 komission heinäkuussa 2021 esittämää

alkuperäistä ehdotusta[7] kunnianhimoisempia energiatehokkuustavoitteita.
Parlamentin tavoitteena on, että energian loppukulutusta vähennetään 40
prosenttia ja primäärienergian kulutusta 42,5 prosenttia, mikä vastaa absoluuttisia
ylärajoja 740 Mtoe ja 960 Mtoe. Parlamentin tavoitteet ovat hieman
kunnianhimoisempia kuin tarkistetut tavoitteet, joita komissio ehdotti RepowerEU-
suunnitelmassaan toukokuussa 2022.

— Parlamentti kannatti 14. syyskuuta 2022 kunnianhimoisempaa uusiutuvan
energian tavoitetta. Sen mukaan uusiutuvien energialähteiden osuuden energian
loppukulutuksesta on oltava 45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä[8]. Tämä
vastaa RepowerEU-suunnitelmaa, jolla pyritään lopettamaan asteittain energian
tuonti Venäjältä ja nopeuttamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.

Parlamentti tukee myös energialähteiden ja toimitusreittien monipuolistamista.
Parlamentti on korostanut Keski- ja Kaakkois-Euroopan halki pohjoinen–etelä-
akselilla kulkevien kaasun ja sähkön yhteenliitäntöjen merkitystä, sillä näin voitaisiin
parantaa yhteyksiä, monipuolistaa nesteytetyn maakaasun terminaaleja ja kehittää
jakeluverkostoa ja siten edistää sisämarkkinoiden avaamista.
Koska tutkimus on merkittävässä asemassa varmistettaessa kestävää energiahuoltoa,
parlamentti korosti, että on saatava yhdessä aikaan uutta teknologiaa sekä uusiutuvan
energian että kestävien fossiilisten polttoaineiden alalla ja että tarvitaan lisää julkista ja
yksityistä rahoitusta suunnitelman menestyksekästä toteuttamista varten.

[5]Päätöslauselma 1. maaliskuuta 2022 (Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0052).
[6]Päätöslauselma 7. huhtikuuta 2022 (Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0121).
[7]Päätöslauselma 14. syyskuuta 2022 (Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0315).
[8]Päätöslauselma 14. syyskuuta 2022 (hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0317).
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