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EU:n energiaunioni: energia- ja ilmastolainsäädäntöä vuoteen 2030 
 
On hyvä, että energia- ja ilmastoasioita käsitellään kokonaisuutena, jolloin voidaan välttää pääl-
lekkäiset tai keskenään ristiriitaiset vaatimukset. Energiaunioniin liittyvien hankkeiden on paran-
nettava vähähiilisen, kustannustehokkaan ja monipuolisen energiantuotannon ja -käytön sekä 
investointien edellytyksiä. 
 

1 Taustaa 

Energiaunioni on yli 100 aloitetta ja vuoteen 2030 ulottuva strategia, 
joka yhdistää EU:n energia- ja ilmastopolitiikan yhtenäiseksi kokonai-
suudeksi. Energiaunionin aiheena ovat energiaturvallisuus, energiasi-
sämarkkinat, energiatehokkuus, vähähiilisyys sekä tutkimus ja kehitys. 
Myös linkit teollisuuspolitiikkaan ja liikenteeseen on otettu huomioon. 
Keskeisimpinä tavoitteina on varmistaa energian toimitusvarmuus, koh-
tuuhintaisuus ja vähähiilisyys. 

2 Keskeinen sisältö elinkeinoelämän kannalta 

 Kasvihuonekaasujen päästövähennykset 2030 (toteuttaa samalla 
Pariisin ilmastosopimuksen EU-sitoumukset): 

o Päästökauppadirektiivin uudistaminen 2021-2030 
o Päästötavoitteiden taakanjako jäsenmaiden välillä 
o LULUCF-sektorin (maankäyttö, maankäytön muutos ja met-

sätalous) päästöjen huomioiminen 2030-tavoitteissa 

 Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen 
o ml. bioenergian kestävyyspolitiikka ja kestävyyskriteerit 

 EU:n energiatehokkuustavoite ja energiatehokkuusdirektiivin uudis-
taminen 

 Sähkömarkkinareformi 

 uusi hallintomalli 

3 Tilanne 

Komissio on antanut ehdotuksensa lähes kaikesta energiaunioniin liitty-
västä lainsäädännöstä ja ne ovat neuvoston ja parlamentin käsitte-
lyssä. Päästökaupan uudistamisehdotus annettiin jo 2015, ja trilogissa 
sopuun pääsy mennee syksyyn. 
 
Muissa keskeisiä ehdotuksia käsitellään neuvostossa ja parlamentissa 
loppuvuosi 2017 ja kevät 2018. 
 

4 Elinkeinoelämän pääviestit 

 Energiaunioniin liittyvien hankkeiden on parannettava vähähiilisen, 
kustannustehokkaan ja monipuolisen energiantuotannon ja -käytön 
sekä investointien edellytyksiä. 
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 Päästökaupan uudistamisessa tärkeintä on hiilivuotoriskin mini-
mointi takaamalla päästöoikeuksien täysimääräinen ilmaisjako kun-
kin toimialan parhaille yrityksille.  

 Suomen ei-päästökauppasektorille ehdotettu vuoden 2030 päästö-
tavoite (-39 % vs. 2005) on erittäin haastava, myös suhteessa 
useimpiin muihin jäsenmaihin. Taakanjakotavoitteessa tulisi parem-
min ottaa huomioon jo tehdyt toimenpiteet, ja päästövähennysten 
taakanjaon eri maiden välillä tulisi korostaa tasapuolisuutta ja kus-
tannustehokkuutta.  

o Rakentamisessa ja liikenteessä on toteutettava pitkäjän-
teistä, teknologianeutraalia politiikkaa ja oltava johdonmukai-
nen tehtyjen 2020-linjausten kanssa.  

 Päästövähennystavoitteen on oltava EU:n ilmastopolitiikan ensisijai-
nen tavoite. Keinojen on oltava mahdollisimman joustavia ja sallia 
jäsenmaakohtaiset eroavaisuudet tavoitteiden kustannustehok-
kaassa toteuttamisessa. 

o Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden EU-tasoisesti 
sitovat tavoitteet vuodelle 2030 tulee toimeenpanna jousta-
vasti ilman jäsenmaakohtaisia sitovia tavoitteita myöskään 
direktiivien vaatimusten kautta.  

o Maankäytön ja metsätalouden muutoksia sekä bioenergian 
kestävyyttä koskevat linjaukset eivät saa vähentää/sanktioida 
kansallisesti määriteltyjä metsien kestäviä hakkuumahdolli-
suuksia. 

 Kansallisista tukijärjestelmistä tulisi päästä eroon, sillä ne pirstaloi-
vat EU:n energiamarkkinoita eli toimivat vastoin energiaunionin 
energiasisämarkkina- ja energiaturvallisuustavoitteita. 
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