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Energiaoikeuden tavoitteet ja 
perusta EU:ssa: SEUT 194

Unionin energiapolitiikalla pyritään jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun
hengessä:

a) varmistamaan energiamarkkinoiden toimivuus;

b) varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa;

c) edistämään energiatehokkuutta ja energiansäästöä sekä uusiin ja uusiutuviin
energialähteisiin perustuvien energiamuotojen kehittämistä; ja

d) edistämään energiaverkkojen yhteenliittämistä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavoitteiden saavuttamiseksi
tarpeellisista toimenpiteistä. Nämä toimenpiteet eivät vaikuta jäsenvaltion
oikeuteen määritellä energiavarojensa hyödyntämisen ehdot, jäsenvaltion
eri energialähteiden välillä tekemiin valintoihin eikä jäsenvaltion
energiahuollon yleiseen rakenteeseen.
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Viiden vuoden 
lainsäädäntökatsaus: Clean Energy 
Package
• Puhtaan energian paketti tuli voimaan 2018-2019

• Pyrkii toteuttamaan Energiaunionin tavoitteita

• Sisältää kahdeksan uutta ja muokattua 
lainsäädäntöinstrumenttia, joiden tavoitteena
• energiatehokkuuden priorisoiminen

• maailmanlaajuinen johtoasema uusiutuvan energian alalla

• kohtuulliset sopimusehdot kuluttajille
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Viiden vuoden 
lainsäädäntökatsaus: Fit for 55 
Package
• Komissio julkaisi 55-valmiuspakettiesityksen kesällä 2021

• Pyrkii toteuttamaan ilmastolain 55% 
päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä

• Sisältää 13 uutta ja muokattua lainsäädäntöinstrumenttia

• Keskeiset vaikutukset energiasektorille
• syventää integraatiota EU:n ilmasto- ja energiaoikeuden välillä

• syventää energiasektoriin kohdistuvia sääntelypaineita
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Tulevia EU:n 
lainsäädäntöhankkeita

• REPowerEU-suunnitelma, jonka tavoitteena on 
• säästää energiaa

• monipuolistaa tarjontaa

• korvata nopeasti fossiiliset polttoaineet nopeuttamalla 
siirtymistä puhtaaseen energiaan Euroopassa

• yhdistää älykkäästi investoinnit ja uudistukset

• Ehdotus rakennusten energiatehokkuusdirektiiviksi
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Nousevia teemoja EU:n 
energiaoikeudessa

• Ilmasto- ja energiasääntelyn tavoitteet tulevat entisestään kiristymään ja
energiaa koskevan sääntelyn määrä kasvamaan

• Energian hinta nousee
• Kuka maksaa laskun? Keitä tuetaan?

• Uusiutuvan energian ja digitaalisten ratkaisujen määrä kasvaa
• Miten varmistetaan investoinnit? Miten varmistetaan saavutettavuus ja

hyväksyttävyys?

• Energiantuotanto hajautuu
• Kuka voi omistaa omaa energiantuotantoa ja kuka kantaa riskit?

• Kuluttajan rooli kasvaa energiasektorilla
• Ketkä pääsevät mukaan vaikuttamaan energiapäätöksiin? Miten kulutusjousto

aktivoidaan?
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