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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tiedonannosta ”Tavoitteena energiankuluttajien oikeuksia koskeva eurooppalainen 
peruskirja”
(2008/2006(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, 
jolla muutetaan direktiiviä 2003/54/EY sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä ja direktiivin 96/92/EY kumoamisesta (KOM(2007)0528), 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, 
jolla muutetaan direktiiviä 2003/55/EY maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä (KOM(2007)0529), 

– ottaa huomioon neuvoston 15. helmikuuta 2007 neuvoston asiakirjassa 6271/07 tekemät 
päätelmät,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Energiapolitiikka Euroopalle” 
(KOM(2007)0001),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Asetuksen (EY) N:o 1/2003 17 artiklaan 
perustuva Euroopan kaasu- ja sähköalan tutkinta” (KOM(2006)0851),

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Täytäntöönpanokertomus 
kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden mahdollisuuksista” (SEK(2006)1709), komission 
tiedonannon (KOM(2006)0841) saateasiakirja,

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan EU:n energiapolitiikkaa 
koskevista tiedoista (SEK(2007)0012), 

– ottaa huomioon maakaasun toimitusvarmuuden takaavista toimenpiteistä 26. huhtikuuta 
2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/67/EY1, 

– ottaa huomioon Euroopan sähköalan sääntelyviranomaisten vuosikertomuksen ajalta 
1.1.2006–31.12.2006, joka on osoitettu kaikille Euroopan sähköalan 
sääntelyviranomaisten neuvoston (CEER) sekä Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten verkoston (ERGEG) jäsenille, Euroopan parlamentille, Euroopan 
unionin neuvostolle sekä Euroopan komissiolle ja laadittu Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta 11. marraskuuta 2003 tehdyn komission 
päätöksen 2003/796/EY2 3 artiklan 8 kohdan nojalla,

– ottaa huomioon 8. ja 9. maaliskuuta 2007 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät, jotka 
koskevat Eurooppa-neuvoston hyväksymää energia-alan toimintasuunnitelmaa vuosiksi 
2007–2009 – Energiapolitiikka Euroopalle (7224/07), 

                                               
1 EUVL L 127, 29.4.2004, s. 92.
2 EUVL L 296, 14.11.2003, s. 34.
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– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Tavoitteena energiankuluttajien oikeuksia 
koskeva eurooppalainen peruskirja” (KOM(2007)0386),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

A. katsoo, että sosiaalisen osallisuuden ja kaikille kuuluvien yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien periaatteet tarkoittavat, että energiaa on oltava jokaisen unionin 
kansalaisen saatavilla kohtuuhintaan,

B. katsoo, että jäsenvaltioiden on mentävä pidemmälle energiaköyhyyden ehkäisemiseksi, 
koska riittävä energiantarjonta on keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat kansalaisten 
menestyksekkääseen osallistumiseen yhteiskunta- ja talouselämään,

C. katsoo, että energiankuluttajien oikeuksia koskevalla eurooppalaisella peruskirjalla 
vedotaan hallituksiin, energia-alan sääntelyviranomaisiin ja alan teollisuuteen, jota 
edustavat kaikki työmarkkinaosapuolet, ja kannustetaan niitä, jotta ne pyrkisivät 
konkreettisella tavalla varmistamaan energiankuluttajien etujen huomioon ottamisen 
yhteiskunnallisilla, ympäristön kannalta kestävillä ja kilpailukykyisillä EU:n 
energiamarkkinoilla,

D. katsoo, että yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että pelkillä markkinamekanismeilla ei 
pystytä täysin varmistamaan kuluttajien etujen suojaamista energiasektorilla; katsoo, että 
sen vuoksi olisi keskityttävä yleisiin julkisen palvelun velvoitteisiin, muihin julkisen 
palvelun velvoitteisiin (PSO) ja kuluttajan oikeuksiin,

E. katsoo, että käytettävissä olevien tietojen mukaan jäsenvaltiot ovat panneet kohdennetut 
julkisen palvelun velvoitteet rajoitetusti täytäntöön heikossa asemassa olevien kuluttajien 
huomioon ottamiseksi,

F. katsoo, että on keskityttävä erityisen voimakkaasti kansallisten sääntelyviranomaisten 
tehtävään; katsoo, että niiden on oltava riippumattomia kaikista julkisista ja yksityisistä 
eduista ja että niille on annettava valtuudet seurata energiamarkkinoita, mukaan lukien 
hinnat ja niiden osatekijät, sekä tarvittaessa puuttua markkinoiden toimintaan ja asettaa 
seuraamuksia, 

Peruskirjan luonne 

1. korostaa ehdotonta tarvetta laatia luonteeltaan sitovampi peruskirja kuluttajien oikeuksien 
tehokasta varmistamista ja noudattamista varten; 

2. ehdottaa näin ollen tämän peruskirjan saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä tai 
muuttamista oikeudelliseksi asiakirjaksi tai vähintään sen mainitsemista sähkön ja 
maakaasun sisämarkkinoita koskevien, niin kutsutun kolmannen paketin ehdotuksilla 
muutettavien direktiivien liitteessä A; 
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3. korostaa peruskirjan mahdollista lisäarvoa tietovälineenä, jolla kerätään, selvitetään ja 
vahvistetaan jo EU:n lainsäädännöllä annettuja energiaa koskevia kuluttajien oikeuksia; 
kannattaa näin ollen komission suunnitelmaa kehittää energia-alan kuluttajanoikeuksia 
koskeva Internet-työkalu;

Pääsy energiansiirto- ja jakeluverkkoon sekä energiantoimitukset 

4. korostaa, että eurooppalaisilla sähkön- ja kaasunkuluttajilla on yleinen oikeus liittyä 
verkkoihin ja saada sähkö- ja kaasutoimituksia kohtuullisin, avoimin, syrjimättömin ja 
selkeästi verrattavissa olevin tariffein ja hinnoin, mukaan lukien niihin sovellettaviin 
indeksointimenetelmiin perustuvat tarkistetut hinnat ja tariffit; 

5. korostaa, että kuluttajansuojaan ja toimitusten katkaisemisen estämiseen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota; jäsenvaltioiden on nimettävä toimituksista viime kädessä vastaava 
taho ja tiedotettava tästä kuluttajille; katsoo, että kansallisessa lainsäädännössä olisi 
säädettävä tällaisesta mekanismista;

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kuluttaja voi vaihtaa veloituksetta uuteen 
sähkön- tai kaasuntoimittajaan helposti ja enintään kuukauden kuluessa;

Tariffit ja hinnat 

7. korostaa, että eurooppalaisen sähkön ja kaasun hintojen on oltava kohtuullisia, helposti ja 
selkeästi verrattavia sekä avoimia ja todelliseen energiankulutukseen perustuvia; katsoo, 
että julkaistujen hintojen, tariffien, indeksointimenetelmien ja ehtojen avoimuutta ja 
ennustettavuutta on myös lisättävä ymmärrettävien ja helppokäyttöisten 
laskentamenetelmien tai muiden viestintämuotojen avulla, jotka annetaan tiedoksi 
etukäteen ja jotka ovat riippumattomien kansallisten sääntelyviranomaisten seuraamia tai 
hyväksymiä;

8. pyytää komissiota kehittämään ja rahoittamaan pilottihankkeita energiankulutuksen 
varsinaista määrää ja aikaa tarkasti mittaavien ns. älymittareiden tarjoamiseksi 
kuluttajille;  

Tiedottaminen ja sopimukset

9. korostaa tarvetta kehittää energiantoimittajien käyttöön yhteiset vakiolaskut avoimuuden 
lisäämiseksi ja verrattavuuden parantamiseksi sekä kertoa sähkö- ja kaasuyhtiöiden sekä 
riippumattomien kansallisten sääntelyviranomaisten verkkosivuilla kuluttajanoikeuksista;

10. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yhteisen palvelupisteen, jossa käsitellään 
kuluttajien tiedusteluita;

11. uskoo, että energiantoimittajien ja riippumattoman kansallisen sääntelyviranomaisen 
verkkosivuilla on oltava käytettävissä hintasimulaattori; korostaa, että kuluttajille on 
ilmoitettava heidän energiankulutuksestaan säännöllisin, vähintään kuuden kuukauden 
pituisin väliajoin;

Yhteiskunnalliset toimenpiteet
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12. pahoittelee, että jäsenvaltiot ovat panneet julkisen palvelun velvoitteet (PSO) täytäntöön 
vain rajoitetusti heikossa asemassa olevien kuluttajien huomioon ottamiseksi ja että vain 
erittäin harvat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön jonkinlaisen sosiaalisiin näkökohtiin 
perustuvan tariffin; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tällaisen sosiaalisiin 
näkökohtiin perustuvan tariffin;

13. kehottaa komissiota ryhtymään toimenpiteisiin sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät 
ole noudattaneet julkisen palvelun velvoitteita direktiivien 2003/54/EY ja 2003/55/EY 
mukaisesti;

14. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan kansallisia energia-alan toimintasuunnitelmia 
energiaköyhyyden ratkaisemiseksi ja tällaisten toimenpiteiden saattamiseksi 
eurooppalaisen sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tietoon; kehottaa eurooppalaista 
säätelyvirastoa seuraamaan näitä toimenpiteitä yhteistyössä kansallisten viranomaisten 
kanssa sekä tiedottamaan onnistuneista toimenpiteistä;

Kansalliset sääntelyviranomaiset

15. korostaa kansallisten sääntelyviranomaisten olemassaoloa jäsenvaltioissa, mutta 
pahoittelee viranomaisten tämänhetkisen toimivallan rajallisuutta;

16. on sitä mieltä, että kansallisten sääntelyviranomaisten on oltava riippumattomia kaikista 
julkisista tai yksityisistä eduista ja että niillä on oltava vähintään seuraavat 
toimivaltuudet:

- seurata pääsyä sähkö- ja kaasuverkkoihin ja asettaa asianmukaisia seuraamuksia,
- hyväksyä verkkotariffeja ja niiden indeksointimenetelmiä,
- seurata hintoja ja niiden osatekijöitä, mukaan lukien indeksointimenetelmät,
- seurata, valvoa ja panna täytäntöön energiantoimittajien kuluttajille tarjoamia tietoja,
- suojata kuluttajia sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä ja tehdä tältä osin 

yhteistyötä toimivaltaisten kilpailuviranomaisten kanssa;

17. katsoo, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oltava käytössään tarvittavat välineet 
markkinoiden sähkö- ja kaasutarjousten seurantaa varten; katsoo, että näin ollen niiden on 
saatava käyttöönsä kaikki ratkaisevat tiedot, joiden avulla hinnat määritetään ja joihin 
sisältyvät vähintään kaasutoimitusten sopimusehdot sekä indeksikaavat; 

18. korostaa tarvetta sisällyttää kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuudet direktiivin 
2003/54/EY (sähkö) 22 c artiklaan sekä direktiivin 2003/55/EY (kaasu) 24 c artiklaan;

19. korostaa tarvetta eurooppalaisen sääntelyviraston koordinoimien kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimintaa koskevalle kokonaisvaltaiselle eurooppalaiselle 
lähestymistavalle;

Valitukset

20. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yhteisen palvelupisteen, jossa käsitellään 
kuluttajien valituksia;
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21. katsoo, että jokaiseen jäsenvaltioon on perustettava riippumattoman energia-alan 
oikeusasiamiehen virka, jonka tehtävänä on valitusten tehokas käsitteleminen;

Kuluttajajärjestöt

22. tunnustaa, että kuluttajajärjestöillä on tärkeä tehtävä sen varmistamisessa, että on 
toteutettu kaikki mahdolliset toimet energiankuluttajien oikeuksien korkean tason 
saavuttamiseksi; 

o
o     o

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.



PE402.546v01-00 8/11 PR\707755FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PERUSTELUT

I Johdanto

Energiankuluttajien oikeudet on tällä hetkellä kirjattu erilaisiin EU:n asiakirjoihin, ja ne on 
harvoin saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näin ollen oikeuksien selkeyttämiselle, 
vahvistamiselle ja täydentämiselle on suuri tarve.  Tämän vuoksi peruskirja on tervetullut 
aloite.

Komissio esittää 5. heinäkuuta 2007 julkaisemassaan tiedonannossa ”Tavoitteena 
energiankuluttajien oikeuksia koskeva eurooppalainen peruskirja” (KOM (2007)0986) tulevan 
peruskirjan mahdollisia osatekijöitä, joiden avulla esitettäisiin helposti ymmärrettävällä 
tavalla voimassa oleva yhteisön lainsäädäntö sekä mahdollisia osatekijöitä tulevia toimia 
varten.

Komissio ei suunnittele tulevasta energiankuluttajien oikeuksia koskevasta eurooppalaisesta 
peruskirjasta oikeudellista asiakirjaa.  

Toisin kuin komissio, esittelijä on sitä mieltä, että peruskirjan tulisi olla laillisesti sitova tai se 
olisi vähintään sisällytettävä ja liitettävä säädöksiin, sähkön sisämarkkinoista (2003/54/EY) ja 
maakaasun sisämarkkinoista (2003/55/EY) annettuihin direktiiveihin. 

Esittelijä kannattaa myös komission aietta laatia niin kutsuttu energia-alan tarkistuslista –
jäsenvaltioiden kehitettäväksi ja Internetiin saataville tarkoitettu tietoväline – kuluttajien 
opastamiseksi sekä käytännön tietojen tarjoamiseksi. Esittelijä kuitenkin korostaa, että tämän 
teknisen energia-alan tarkistuslistan avulla ei voida hyväksyttävästi korvata 
energiankuluttajien oikeuksia koskevaa peruskirjaa.

II. Luettelo kuluttajien oikeuksista:

Komission neuvotteluasiakirjassa luetellaan seuraavat kysymykset, joihin tulevan peruskirjan 
tulisi keskittyä:
- sellaisten järjestelmien edistäminen, joilla autetaan EU:n kaikkein heikoimmassa

asemassa olevia kansalaisia selviytymään energian hinnankorotuksista,
- kansalaisille annettavien tietojen vähimmäistason parantaminen, jotta heidän olisi 

helpompi tehdä valinta eri toimittajien ja tarjontavaihtoehtojen välillä,
- riittävä energian saanti ja kohtuulliset hinnat,
- paperityön vähentäminen asiakkaan vaihtaessa toimittajaa,
- kuluttajien suojaaminen epäoikeudenmukaisilta myyntikäytänteiltä,
- kuluttajien oikeuksien täytäntöönpano,
- tiedotus energiatehokkuutta koskevista toimenpiteistä ja käyttäytymismalleista,
- kuluttajien edustus.

Esittelijä haluaa nostaa esiin esimerkkinä seuraavat merkittävät tekijät kuluttajien oikeuksien 
parantamiseksi.
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A. Pääsy energiantoimitus-, siirto- ja jakeluverkkoon 

Eurooppalaisilla sähkön- ja kaasunkuluttajilla on oikeus yleiseen palveluun eli 
määrätynlaatuisiin energiantoimituksiin kohtuullisin, helposti ja selkeästi verrattavin sekä 
avoimin hinnoin. Julkaistujen verkkotariffien ja lopulta myös niiden indeksointimenetelmien 
avoimuutta ja ennustettavuutta on lisättävä ymmärrettävien ja helppokäyttöisten 
laskentamenetelmien tai muiden viestintämuotojen avulla, jotka annetaan tiedoksi etukäteen 
ja jotka ovat riippumattomien kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksymiä. Niiden avulla 
myös varmistetaan, että verkkotariffit ovat syrjimättömiä. 

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kuluttajansuojaan, ja näin ollen on otettava käyttöön 
suojatoimenpiteitä toimitusten katkaisemisen estämiseksi. Mikäli kuluttaja jättää maksun 
suorittamatta, toimitusten katkaisemista ei pidetä suotavana keinona tilanteen korjaamiseksi. 
Jäsenvaltioiden on nimettävä toimituksista viime kädessä vastaava (laissa säädetty) taho ja 
tiedotettava siitä kuluttajille. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten tulisi olla riippumattomia kaikista julkisista ja yksityisistä 
eduista, ja niillä on oltava valtuudet seurata energiansaantia sekä asettaa asianmukaisia 
seuraamuksia. 

Jäsenvaltiot varmistavat, että kuluttaja voi vaihtaa helposti ja veloituksetta uuteen 
toimittajaan. Sähkön- tai kaasuntoimittajan vaihtamiseen tarvittava aika ei saisi olla pidempi 
kuin kuukausi.

B.  Tariffit, hinnat ja seuranta 

Eurooppalaisten sähkön ja kaasun hintojen on oltava kohtuullisia. Eurooppalaisten 
energiankuluttajien on saatava veloituksetta selkeät tiedot voimassa olevista hinnoista, 
tariffeista, indeksointimenetelmistä sekä vakioehdoista ja -edellytyksistä. Heillä on oikeus 
saada energialaskuja, jotka perustuvat tosiasialliseen energiankulutukseen.

Eurooppalaisille energiankuluttajille on tarjottava useita eri maksumenetelmiä heikossa 
asemassa olevien kuluttajien syrjinnän välttämiseksi, ja heidän on saatava maksutta 
käyttöönsä etukäteen maksetut mittarit ja tariffien laskentaan tarkoitetut järjestelmät. Ehtojen 
ja edellytysten välisistä eroista on käytävä ilmi kustannukset, joita eri maksujärjestelmät 
toimittajalle aiheuttavat.  

Euroopan komission tulisi kehittää ja rahoittaa pilottihankkeita kilpailukykyisesti 
hinnoiteltujen, todellista energiankulutusta tarkasti kuvaavien ja energian todellisesta 
käyttöajasta tietoa antavien niin kutsuttujen älymittareiden käyttöä varten.

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oltava käytössään tarvittavat välineet markkinoiden 
sähkö- ja kaasutarjousten seurantaa varten. Näin ollen niiden on saatava käyttöönsä kaikki 
ratkaisevat tiedot, joiden avulla hinnat määritetään ja joihin sisältyvät vähintään 
kaasusopimusten ehdot ja edellytykset sekä indeksikaavat jne. Niillä tulisi olla valtuudet 
puuttua tarvittaessa markkinoiden toimintaan ja asettaa asianmukaisia seuraamuksia. Niiden 
olisi esitettävä hintaseurannan tulokset julkisesti niin, että on mahdollista verrata tarjousten 
hintoja ja perusehtoja.
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C. Tiedottaminen

Eurooppalaisille energiankuluttajille on annettava puolueettomat ja selkeät tiedot liittymiin 
sekä sähköpalvelujen käyttöön kansallisella ja yhteisöllisellä tasolla sovellettavista hinnoista, 
tariffeista ja indeksointimenetelmistä sekä niitä koskeviin vakiolaskuihin sisältyvistä 
vakioehdoista ja -edellytyksistä.

Eurooppalaisille energiankuluttajille on annettava tietoa siitä, mikä on kunkin energialähteen 
osuus kokonaispolttoaineseoksesta, jonka toimittaja on käyttänyt edellisen vuoden aikana; 
nämä tiedot on annettava jäsenvaltioiden laskuissa yhdenmukaisella ja ymmärrettävällä 
tavalla, jotta vertailu olisi helppoa.

Eurooppalaisille sähkönkuluttajille on annettava tietoa tai vähintään viitetiedot tietolähteistä, 
esimerkiksi verkkosivuista, joiden etusivulla on julkaistu tiedot toimittajan edellisen vuoden 
aikana käyttämän kokonaispolttoaineseoksen tuottaman sähkön aiheuttamista 
ympäristövaikutuksista vähintään hiilidioksidipäästöjen sekä radioaktiivisen jätteen osalta. 
Nämä tiedot on pyynnöstä toimitettava maksutta kuluttajille kirjallisessa muodossa.

Eurooppalaisilla energiankuluttajilla on oikeus saada laskuissaan, sopimuksissaan tai muissa 
liiketoimissaan tai kuiteissa a) tietoa energian voimassa olevista tosiasiallisista hinnoista ja 
kulutuksesta vähintään kuuden kuukauden väliajoin, b) tietoa hintojen 
indeksointimenetelmistä ja niiden muutoksista, c) edellisen vuoden varsinaisen 
energiankulutuksen vertailu, d) omat tiedot suhteutettuna vertailukohdan muodostavan 
energiankäyttäjän tietoihin, e) yhteystiedot tahoista, joilta voidaan saada puolueetonta tietoa 
energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä, loppukäyttäjäprofiileista ja laitteiden 
teknisistä ominaisuuksista ja f) tietoa kunkin energialähteen osuudesta toimitetussa 
energiassa.

Toimittajien ja verkko-operaattoreiden olisi omien vastuualojensa mukaisesti otettava 
käyttöön helposti käytettävissä oleva ja korkealaatuinen palvelulinja, johon voi ilmoittaa 
liittymää koskevasta ongelmasta tai muusta palvelun laatuun liittyvästä seikasta.

Kansallisen sääntelyelimen ja toimittajan olisi asetettava saataville tariffien laskentaan 
tarkoitettuja järjestelmiä, ja tietoa hinnoista kilowattituntia kohti olisi julkaistava säännöllisin 
väliajoin kansallisen sääntelyelimen verkkosivuilla.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on seurattava rajoittavia sopimuskäytäntöjä, mukaan 
lukien yksinoikeutta koskevat määräykset, jotka saattavat estää asiakkaita tekemästä valintoja 
tai rajoittaa niitä.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on tarvittaessa ilmoitettava tällaisista 
käytännöistä kansallisille kilpailuviranomaisille ja toimittava yhteistyössä niiden kanssa.

D. Yhteiskunnalliset toimenpiteet

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin energiaköyhyyskysymyksen 
ratkaisemiseksi kansallisissa energia-alan toimintasuunnitelmissa sekä saatettava tällaiset 
toimenpiteet eurooppalaisen sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tietoon. 

Energiaköyhyys on kasvava ongelma kaikissa jäsenvaltioissa. Ongelma vaatii 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, ja kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävä ja 
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riippumattomuus ovat erittäin tärkeitä. Eurooppalaisen sääntelyviraston tulisi myös ottaa 
vastuuta seuraamalla jäsenvaltioiden edistymistä sekä tiedottamalla jäsenvaltioiden 
onnistuneista toimenpiteistä energiaköyhyyden ratkaisemiseksi.

Energiaköyhyydellä tarkoitetaan, että kotitaloudella ei ole varaa lämmittää asuntoa 
hyväksyttävälle tasolle, joka perustuu Maailman terveysjärjestön suosittelemaan 
18 celsiusasteen lämpötilaan kaikissa asuintiloissa niiden ollessa käytössä. Käsitteeseen 
kuuluu myös mahdollisuus ostaa muita kodin energiapalveluita kohtuulliseen hintaan. 
Kotitalous on energiaköyhä, mikäli energiakustannusten osuus kotitalouden 
kokonaiskustannuksista on kaksi kertaa suurempi kuin energiakustannusten osuus 
kansallisesta keskiarvosta. Eurooppalaisten energiankuluttajien, joilla on johonkin vammaan 
liittyviä erityistarpeita tai joiden taloudellinen tilanne on heikko, olisi saatava kohtuuhinnoin 
tai tarvittaessa veloituksetta olennaisia energiapalveluja, jotka katsotaan välttämättömiksi 
fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Käytettävissä olevien tietojen mukaan jäsenvaltiot ovat panneet heikossa asemassa olevien 
kuluttajien huomioon ottamiseksi kohdennetut julkisen palvelun velvoitteet rajoitetusti 
täytäntöön. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja julkaistava heikossa asemassa olevan 
kuluttajan määritelmä, jota sähkön- ja kaasuntoimittajien olisi sovellettava (jos kaasun 
toimitus vastaa kotitalouden perustarpeisiin) ilman heikossa asemassa olevan kuluttajan 
erillistä pyyntöä. Komissiota olisi kannustettava käynnistämään rikkomusmenettelyt niitä 
jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole ottaneet määritelmää käyttöön tai soveltaneet sitä 
asianmukaisesti.

III. Kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus ja tehtävät

Kansallisten sääntelyviranomaisten on oltava riippumattomia kaikista julkisista ja yksityisistä 
eduista, ja niille on annettava riittävät toimivaltuudet tehtäviensä hoitamiseksi 
energiankuluttajien oikeuksien parantamisessa.

Niillä on oltava käytössään tarvittavat välineet markkinoiden sähkö- ja kaasutarjousten 
seurantaa varten. Tästä syystä niiden on saatava käyttöönsä kaikki ratkaisevat tiedot, joiden 
avulla hinnat määritetään. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten on seurattava rajoituksia aiheuttavia sopimuskäytäntöjä, 
mukaan lukien yksinoikeutta koskevia määräyksiä, jotka saattavat estää asiakkaita tekemästä 
valintoja tai rajoittaa niitä. Kansallisten sääntelyviranomaisten on tarvittaessa ilmoitettava 
tällaisista käytännöistä kansallisille kilpailuviranomaisille ja toimittava yhteistyössä niiden 
kanssa.

Kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuudet on sisällytettävä direktiivin 2003/54/EY 
(sähkö) 22 c artiklaan ja direktiivin 2003/55/EY 24 c artiklaan.

Lisäksi tarvitaan kokonaisvaltainen eurooppalainen lähestymistapa eurooppalaisen 
sääntelyviraston koordinoimien kansallisten sääntelyviranomaisten toiminnoille.
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