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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että energian saanti on keskeinen tekijä kansalaisten menestyksekkäässä 
osallistumisessa yhteiskunnalliseen ja talouselämään;

2. palauttaa mieliin, että vaikka kuluttajien oikeudet jo turvataan voimassa olevalla yhteisön 
lainsäädännöllä, näitä oikeuksia ei useinkaan kunnioiteta; korostaa, että 
kuluttajansuojatoimien lujittaminen käy parhaiten päinsä lainsäädännön tehokkaamman 
täytäntöönpanon kautta;

3. huomauttaa, että parlamentti harkitsee parhaillaan sähkö- ja maakaasumarkkinoita 
koskevan paketin hyväksymistä, joka vahvistaisi energiankuluttajien suojelun 
oikeudellista kehystä;

4. katsoo, että energiankuluttajien suojelun on tulevaisuudessakin perustuttava Euroopan 
unionin ja jäsenvaltioiden yhteisiin toimiin; katsoo, että energiamarkkinoiden yksittäisillä 
suojelukäytänteillä saattaa olla erilaisia vaikutuksia eri jäsenvaltioissa, minkä vuoksi 
toissijaisuusperiaatteen johdonmukainen noudattaminen on keskeisen tärkeää;

5. tukee komission suunnitelmia, joiden mukaan peruskirjaa ei ehdoteta uutena 
oikeussäädöksenä vaan sen sijaan keinona auttaa kansalaisia saamaan paremmin ja 
yksinkertaisemmin tietoa oikeuksistaan; korostaa tässä yhteydessä, että keskusteluilla, 
joiden tarkoituksena on levittää peruskirjan yhteydessä tietoja mahdollisista mutta vielä 
hyväksymättömistä oikeussäädöksistä, on haitallinen vaikutus oikeuksien selkeyteen ja 
sovellettavuuteen, ja siksi ne ovat esteinä asetetuille tavoitteille;

6. palauttaa mieliin, että suuri osa Euroopan energiamarkkinoista on yhä monopolien 
hallussa, mikä rajoittaa valinnanvapautta ja mahdollisuutta vaihtaa toimittajaa nopeasti ja 
maksutta, lisää tiedon puutetta ja heikentää kuluttajien asemaa; katsoo, että tästä syystä 
on tärkeä huolehtia yhtenäisten, kilpailukykyisten energiamarkkinoiden perustamisesta ja 
etenkin haavoittuvien asiakkaiden suojelemisesta;

7. korostaa, että sosiaalisen osallisuuden, kaikkia koskevien tasa-arvoisten mahdollisuuksien 
ja digitaaliaikaan kuuluvan oikeudenmukaisen tiedonsaannin periaatteiden mukaisesti on 
välttämätöntä, että kaikilla unionin kansalaisilla on mahdollisuus saada kohtuuhintaista 
energiaa;

8. kehottaa jäsenvaltioita ja kansallisia sääntelyviranomaisia saamaan aikaan todellista 
edistystä hintojen ilmoittamisen avoimuuden ja energialaskutuksen avoimuuden suhteen, 
jotta oikeat hintavertailut ovat mahdollisia;

9. katsoo, että kuluttajilla – erityisesti kotitalousasiakkailla ja pk-yrityksillä – on vähän 
keinoja ja mahdollisuuksia siihen, että heidän etujaan ajettaisiin tehokkaasti;
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10. katsoo, että energian hintojen noustessa on tarpeen turvata vähätuloisempien kansalaisten 
energian saatavuus ja on turvattava myös syrjäisillä alueilla asuvien kansalaisten energian 
saatavuus, sillä näiden energiamarkkinat ovat pienet ja vähän kilpaillut; pitää tärkeänä, 
että jäsenvaltiot ryhtyvät mahdollisimman pian toimiin määritelläkseen juuri nämä 
kuluttajaryhmät ja edistävät ja tukevat toimia, esimerkiksi "sosiaalisia tariffeja", joilla 
varmistetaan sähkön ja maakaasun jatkuva saanti; kehottaa jäsenvaltioita investoimaan 
ensisijaisesti pienituloisia talouksia koskeviin kattaviin energiatehokkuutta lisääviin 
toimiin ja keskittymään siten strategisella otteella sekä polttoaineiden hinnasta johtuvan 
köyhyyden ongelmaan että kevään Eurooppa-neuvostossa hyväksyttyyn tavoitteeseen 
nostaa energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä;

11. korostaa, että jäsenvaltioiden on mentävä pidemmälle energiaköyhyyden ehkäisemiseksi, 
koska asianmukainen energian saanti on yksi keskeinen tekijä kansalaisten 
menestyksekkäässä osallistumisessa yhteiskunnalliseen ja talouselämään;

12. korostaa, että energiahintojen noustessa jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
energiaköyhyyden kansalliset määritelmät ja kehitettävä toimenpiteitä energiaköyhyyden 
poistamiseksi ja otettava samalla huomioon energiahintojen nousu, kotitalouksien 
tulotasot ja energiatehokkuus;

13. on vakuuttunut, että kansallisten sääntelyviranomaisten olisi oltava keskeisessä asemassa 
kuluttajien suojelussa; katsoo siksi, että sääntelyviranomaisten toimivallan ja 
riippumattomuuden lisäämiseen tähtääviä toimia, myös oikeutta määrätä seuraamuksia 
toimittajille, jotka eivät noudata asiaa koskevaa lainsäädäntöä, olisi vahvistettava;

14. korostaa, että jäsenvaltioiden on omistettava enemmän huomiota energiaköyhyyden 
ongelmalle ja että olisi tehtävä arvio siitä, missä määrin yksittäisissä kansallisissa 
sosiaaliturva- ja verotusjärjestelmissä otetaan huomioon energiaköyhyyteen liittyvät 
riskit;

15. korostaa, että kuluttajat ovat avaintoimijoita kilpailuun perustuvilla markkinoilla; uskoo, 
että yksi tärkeimmistä kuluttajansuojan välineistä on tiedonsaannin helpottaminen, 
erityisesti hintojen vertailtavuutta ja palveluntarjoajan vaihtamiseen liittyviä ehtoja 
koskevissa kysymyksissä; katsoo, että julkaistujen hintojen ja tariffien avoimuutta ja 
ennustettavuutta on edelleen parannettava, siten että käytetään kattavia ja helposti 
käytettävissä olevia laskentamenetelmiä; korostaa, että jotta voitaisiin lisätä yksittäisiä 
panoksia EU:n energiastrategian hiilidioksidipäästöjä koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi, kuluttajille olisi tiedotettava, mistä polttoaineyhdistelmästä heidän 
kuluttamansa energia koostuu;

16. korostaa tästä syystä, että on pantava käytännössä täytäntöön direktiivin 2003/54/EY 
3 artiklan 6 kohta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuluttajat saavat 
luotettavat tiedot sähköntoimittajan energialähteistä ja toimittajan käyttämien 
energiayhdistelmien avulla tuotetusta sähköstä johtuvista ympäristövaikutuksista; 

17. kehottaa jäsenvaltioita edistämään älykkäitä kulutusmittareita, jotka antavat kuluttajille 
selkeän kuvan nykyisestä energiankulutuksestaan ja parantavat näin omalta osaltaan 
energiatehokkuutta; palauttaa mieliin energian loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivin 2006/32/EY1 13 artiklan vaatimukset, jotka koskevat älykkäitä 
kulutusmittareita; vaatii komissiota ja jäsenvaltioita panemaan kiireesti täytäntöön 
kuluttajien tiedonsaannin ja energiatehokkuuden kannalta tärkeät mittaamista ja 
laskutusta koskevat direktiivin vaatimukset ja valvomaan niiden noudattamista;

18. korostaa, että tietojen avoimuuden ja vertailtavuuden vuoksi on kehitettävä vakiolaskuja, 
joita kaikki toimittajat voivat käyttää, ja että kuluttajien oikeudet on mainittava sähkö- ja 
kaasuyhtiöiden ja riippumattomien kansallisten sääntelyviranomaisten verkkosivuilla;

19. korostaa, että komission on kehitettävä yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten 
kanssa laatukriteerit, joita voidaan soveltaa kuluttajia koskeviin palveluihin, myös 
puhelinpalvelukeskuksiin;

20. korostaa, että energiantoimittajia on vaadittava ilmoittamaan kuluttajille ehdotetun 
peruskirjan voimaansaattamisesta.

                                               
1 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 64.
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