
 
Parlamentti hyväksyi kaasuvarastojen
täyttämisen ennen talvea
 

Lehdistötiedote
23-06-2022 - 12:56
20220616IPR33214

• Varastot täytetään kansalaisten ja yritysten suojelemiseksi kaasun toimituskatkoilta

• Kaasuvarastojen täyttöasteen oltava vähintään 80 prosenttia 1.11.2022 mennessä

• Varastoja suojellaan ulkopuoliselta vaikuttamiselta

• Kaasuvarastoista tulee kriittistä infrastruktuuria

Kaasuvarastoille on hankittava on hankittava pakollinen sertifikaatti ulkopuolisen vaikuttamisen ehkäisemiseksi.© AdobeStock_sezer66
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Laki on vastaus Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Tarkoituksena on täyttää
Euroopan strategiset kaasuvarastot nopeammin ennen talvea energian
toimitusvarmuuden turvaamiseksi.
 
Parlamentti  ja  jäsenmaita  edustava  neuvosto  olivat  sopineet  uudesta  asetuksesta,  jolla
kaasuvarastojen  vähimmäistäyttöasteeksi  määrätään  80  prosenttia  1.  marraskuuta  2022
mennessä. Jäsenmaiden ja varastoijien tulee lisäksi pyrkiä 85 prosenttiin. Tulevina vuosina
tavoite on 90 prosenttia, jotta eurooppalaisia voidaan suojella mahdollisilta toimituskatkoilta.
Lakitekstissä korostetaan, että EU-maiden tulisi monipuolistaa kaasun toimituslähteitä ja lisätä
energiatehokkuustoimenpiteitä.
 
 
 
Pakollinen sertifiointi kaasuvarastoille
 
 
Asetuksen mukaan kaasuvarastoista tulee kriittistä infrastruktuuria. Kaikkien varastonhaltijoiden
on hankittava uusi  pakollinen sertifikaatti  ulkopuolisen vaikuttamisen ehkäisemiseksi.  Jos
sertifiointi  evätään,  varastonhaltijan  täytyy  luopua  EU:n  kaasuvaraston  omistuksesta  tai
hallinnasta.
 
 
Yhteishankinnat
 
 
Komissio antaa elokuuhun 2022 mennessä ohjeet siitä, kuinka EU-maat voivat hankkia kaasua
yhteisesti. Vapaaehtoista yhteishankintaa voi harjoittaa kaksi tai useampia jäsenmaita.
 
 
Kommentti
 
 
 
”Uusi laki on vastaus nykytilanteeseen, jossa Gazprom käyttää energiatoimituksia aseena. Nyt
meillä  on  suojamekanismi”,  sanoi  Jerzy  Buzek  (EPP,  Puola),  joka  johti  parlamentin
neuvotteluryhmää. ”Uusien sääntöjen myötä yhtiöt, jotka käyttävät energiaa aseena, eivät ole
enää vastuussa energiavarastoistamme. Lisäksi voimme vihdoin aloittaa neuvottelut kaasun
yhteishankinnoista”, lisäsi Buzek.
 
”Maiden, joilla on merkittäviä kaasuvarastoja, on pidettävä niissä kaasumäärä, joka vastaa
vähintään 35 %:a maan kulutuksesta. Niiden, joilla ei  ole varastoja, on solmittava muiden
kanssa  sopimuksia  tarvittavan  kaasun  varastoinnista.  Lakiesitys  kannustaa  tällaiseen
solidaarisuuteen”, sanoi esittelijä ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja
Cristian Buşoi (EPP, Romania).
 
 
Seuraavaksi
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220516IPR29634/deal-on-eu-plans-to-restock-gas-reserves-before-winter
https://www.europarl.europa.eu/meps/fi/28269/JERZY_BUZEK/home#_blank
https://www.europarl.europa.eu/meps/fi/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home#_blank


Parlamentissa säädös hyväksyttiin  torstaina äänin 490 puolesta,  47 vastaan ja 55 tyhjää.
Seuraava askel on neuvoston virallinen hyväksyntä, jonka jälkeen säädös julkaistaan EU:n
virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan.
 
 
Taustatietoa
 
 
Komissio hyväksyi lakiehdotuksen 23. maaliskuuta Venäjän aloitettua sodan Ukrainaa vastaan.
Parlamentti  hyväksyi  5.  huhtikuuta  pidetyssä  äänestyksessä  nopeutetun  menettelyn
käynnistämisen  ja  kannatt i  ehdotusta  kaksi  päivää  myöhemmin.  Versai l les’n
huippukokouksessa  EU-johtajat  vaativat  toimia  energiaomavaraisuuden  turvaamiseksi.
 

Yhteystiedot 
 
 

Lisätietoa
Hyväksytyt tekstit lisätään tänne (23.6.2022)
Video, jossa puhuvat esittelijät Cristian Bușoi ja Jerzy Buzek
Parlamentin tutkimus: New EU regulation on gas storage
Euroopan komissio: kysymyksiä ja vastauksia kaasun varastointisäädöksestä
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220405IPR26703/meps-back-urgency-procedure-to-refill-gas-reserves-before-next-winter#_blank
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220401IPR26536/meps-back-plans-to-restock-gas-reserves-before-next-winter#_blank
https://www.consilium.europa.eu/media/54773/20220311-versailles-declaration-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/54773/20220311-versailles-declaration-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/p_I227318
https://epthinktank.eu/2022/04/28/new-eu-regulation-on-gas-storage-eu-legislation-in-progress/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/QANDA_22_1937
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/itre/home.html
https://twitter.com/EP_Industry
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