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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0245/2006, esittäjä Waldemar Pape, Saksan kansalainen, nousevista 
energian hinnoista ja niiden vaikutuksesta julkisiin palveluihin. 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa sähkön ja kaasun hintojen jatkuvaa nousua tilanteessa, jossa 
niiden toimittajat ansaitsevat suuria voittoja. Tämän hän katsoo viittaavan siihen, että 
kunnallisten palveluiden, kuten liikenteen, uimahallien ja pysäköintialueiden aiheuttamat 
alijäämät siirretään energiakustannusten muodossa kuluttajille, jotka saavat kantaakseen 
kaasu-, vesi-, sähkö- ja lämmitysöljytoimittajien keskuudessa vallitsevan monopolitilanteen 
pahimmat haittavaikutukset. Vetoomuksen esittäjä haluaa saada aikaan hinnoittelurakenteita, 
jotka kuvastavat todellisia kustannuksia eivätkä voitonjanoa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. heinäkuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Tausta

Sekä sähkön että kaasun hinnat ovat nousseet kolmen viime vuoden aikana. Tällä on vaikutus 
kaikentyyppisiin energiankäyttäjiin aina suurista teollisuusyrityksistä ja paikallisista julkisista 
palveluista kotitalouksiin. Vaikutus on todella nähtävissä koko kansantaloudessa.

Valitus

Tällaisten korotusten väitetään olevan perusteettomia ja kuvastavan suurten 
energiantoimittajien halua maksimoida voittojaan. Pidetään ilmeisenä, että kaasu- ja 
sähköyhtiöillä ei ole riittävästi kilpailua toimitusten hintojen hillitsemiseksi.
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Komission huomautukset vetoomuksen esittäjän perusteluihin 

Energian hintojen viimeaikaiseen nousuun on lukuisia monimutkaisia syitä. Kustannuksia 
vievät ylöspäin paitsi primääripolttoaineiden hintojen yleismaailmallinen nousu myös
lähestyvä tarve investoida uuteen tuotantoon ja tuontikapasiteettiin. Myös 
ympäristövelvoitteilla voi olla hintoja korottava vaikutus.

Komissio tekee työtä varmistaakseen, että direktiivit 2003/541 ja 2003/552 pannaan 
jäsenvaltioissa asianmukaisesti täytäntöön, jotta monopolit saadaan poistetuiksi ja kuluttajille 
annetaan enemmän oikeuksia. Seurannan tuloksena, etenkin raportissa edistymisestä kaasun ja 
sähkön sisämarkkinoiden luomisessa (KOM(2005)0568), komissio käynnisti huhtikuussa 
2006 joukon rikkomusmenettelyjä jäsenvaltioita vastaan. Samaan aikaan komissio on 
suorittanut kaasu- ja sähkösektoreita koskevaa sektorikohtaista tutkimusta tarkoituksena 
analysoida kaasu- ja sähkömarkkinoiden toimintaa ja tunnistaa mahdolliset kilpailuoikeuden 
loukkaukset. Tämä työ saadaan päätökseen aivan vuoden 2007 alussa.

Johtopäätökset

Komissio on sitoutunut takaamaan hyvin toimivat energiamarkkinat. Tämä johtaa 
tehokkaaseen energiasektoriin ja kilpailukykyisiin hintoihin. Hintojen on kuitenkin vastattava 
myös markkinaolosuhteita, kuten kehitystä kysynnän ja tarjonnan tasapainossa. Jos näin ei 
ole, vaadittuja investointeja ei saada aikaan. Tämä tarkoittaa, että hinnat voivat ajan myötä
nousta ja laskea. 
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