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Energiateollisuuden näkemykset hallintomallista 
 
 
Lähtökohtaisesti ENERGIATEOLLISUUS RY kannattaa komission esitystä Energiaunionin 
hallintomallin perustamiseksi. Olemme sitoutuneet toteuttamaan EU:n yhteisiä energia- ja 
ilmastotavoitteita vuoteen 2030. Nähdäksemme hallintomalli varmistaa politiikkatoimien 
koordinointia yhteisillä sisämarkkinoilla EU-tason tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
markkinavääristymien estämiseksi. 
 
ENERGIATEOLLISUUS RY:n tavoitteet hallintomallin jatkovalmistelulle ovat: 

 Hallintomallin on ensisijaisesti varmistettava jäsenvaltioiden toimet yhteisten 
EU-tavoitteiden saavuttamiseksi uusiutuvissa energialähteissä ja 
energiatehokkuudessa sekä estettävä mahdolliset markkinavääristymät. 
Politiikkatoimien koordinoinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota EU-
päästökaupan kanssa päällekkäisten toimien välttämiseen. Päällekkäiset 
toimet päästökauppasektorilla aiheuttavat päästöoikeuksien ylijäämää, 
heikentävät hiilen hinnoittelua ja siten hidastavat ilmastomyötäisiä 
investointeja. Tämän vuoksi hallintomallin on varmistettava erityisesti: 

o että kansalliset päästövähennystoimet suuntautuvat 
taakanjakosektorille (päästökaupan ulkopuolisiin toimintoihin), jolla 
päästöt ovat merkittävät, kuten kiinteistökohtainen lämmitys ja 
liikenne. 

o että mahdollisten päällekkäisten toimien vaikutus päästökauppaan 
arvioidaan ja raportoidaan sekä tehdään korjaavat toimenpiteet. 

 Hallintomallin toteuttamisessa hallinnollisen taakan keventäminen, 
raportoinnin yksinkertaistaminen ja kustannustehokkuus on oltava 
avainasemassa. On myös varmistettava, ettei synny päällekkäisiä 
raportointivelvoitteita – ei valtiolle eikä yrityksille. 

 Jotta energiasektorilla kyetään varmistamaan ilmasto- ja 
toimitusvarmuustavoitteiden saavuttaminen sekä kohtuuhintaisen energian 
saanti, on säilytettävä kansallinen liikkumavara. Hallintomallin ei siten pidä 
johtaa EU-tason tavoitteista kansallisen tason sitovia velvoitteita. 

 Komission on edistettävä ja edellytettävä alueellista yhteistyötä laajasti myös 
sidosryhmiä kuullen. 

 Mikäli vuoteen 2030 asetettuja EU-tason tavoitteita ei olla saavuttamassa, on 
lisätoimenpiteet sovittava kustannustehokkaasti vuorovaikutteisessa 
prosessissa jäsenvaltioiden kanssa ja suunnata toimet erityisesti 
päästökaupan ulkopuolisiin toimintoihin. 

 
Muutokset primäärienergian käytössä ei kerro totuutta energiatehokkuudesta 
 

ENERGIATEOLLISUUS RY korostaa, että energiantuotannon rakenteen muutokset 
saattavat vaikuttaa primäärienergiankäyttöön merkittävästi heikentämättä 
kuitenkaan kansallista energiatehokkuutta. Yhdymme vahvasti valtioneuvoston 
kantaan, että energiatehokkuuden raportointi on pidettävä nykyisen 
Energiatehokkuusdirektiivin mukaisena ja tavoitteita on arvioita joko primääri-  
tai loppukulutusenergiana, mutta niitä ei pidä sitoa molempien osalta. 


