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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

energian kuluttajien aseman vahvistamisesta 

(2015/2323(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 15. heinäkuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Energian 

kuluttajien aseman vahvistaminen” (COM(2015)0339), 

– ottaa huomioon 15. heinäkuuta 2015 annetun komission tiedonannon 

”Energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan julkisen kuulemisen käynnistäminen” 

(COM(2015)0340), 

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Lämmitystä ja 

jäähdytystä koskeva EU:n strategia” (COM(2016)0051), 

– ottaa huomioon 25. helmikuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Joustavaa 

energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva 

puitestrategia” (COM(2015)0080), 

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 

investointiohjelma” (COM(2014)0903), 

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Energian 

sisämarkkinat toimiviksi” (COM(2012)0663), 

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 annetun komission tiedonannon 

”Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 

vuonna 2050” (COM(2011)0112), 

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Energia-alan 

etenemissuunnitelma 2050” (COM(2011)0885), 

– ottaa huomioon kolmannen energiapaketin, 

– ottaa huomioon energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU 

muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta 25. lokakuuta 

2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU, 

– ottaa huomioon uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisestä sekä direktiivien 

2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23. 

huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY, 

– ottaa huomioon rakennusten energiatehokkuudesta 19. toukokuuta 2010 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU, 

– ottaa huomioon henkilötietojen suojelusta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY, 
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– ottaa huomioon hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä 11. toukokuuta 2005 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY, 

– ottaa huomioon kuluttajan oikeuksista 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EY, 

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2012 annetun komission suosituksen 2012/148/EU 

älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönoton valmistelusta, 

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman ”Tavoitteena 

energiankuluttajien oikeuksia koskeva eurooppalainen peruskirja”1, 

– ottaa huomioon 10. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman energian 

sisämarkkinoiden toiminnasta2, 

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Energia-

alan etenemissuunnitelma 2050 – energian tulevaisuus”3, 

– ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman älykkäiden verkkojen 

kehittämisen paikallisista ja alueellisista seurauksista4, 

– ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman kuluttajansuojasta 

yleishyödyllisissä palveluissa5, 

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kohti 

Euroopan energiaunionia”6, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A8-0161/2016), 

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon energian kuluttajien aseman 

vahvistamisesta; 

2. korostaa, että käsillä olevassa mietinnössä keskitytään energiakäänteen alalla 

yksinomaan energian kotitalouskuluttajiin; tähdentää, että teollisuuden kuluttajia olisi 

käsiteltävä erillisessä yhteydessä; 

3. korostaa, että käynnissä oleva energiakäänne johtaa pois perinteiseen keskitettyyn 

tuotantoon perustuvasta energiajärjestelmästä kohti hajautetumpaa, 

energiatehokkaampaa, joustavampaa ja suurelta osin uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvaa järjestelmää; 

4. kiinnittää huomiota uuteen markkinarakenteeseen siirtymisestä aiheutuviin 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0306. 
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0344. 
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0088. 
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0065. 
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0342. 
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0444. 
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kustannuksiin joissakin jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota ottamaan nämä 

kustannukset asianmukaisesti huomioon kohtuuhintaisuutta ja kilpailukykyä silmällä 

pitäen; 

5. muistuttaa, että lopullisena tavoitteena olisi oltava täysin uusiutuviin energialähteisiin 

perustuva talous, mihin päästään ainoastaan vähentämällä energiankulutusta, 

hyödyntämällä täysimääräisesti ”energiatehokkuus ensin / ensin polttoaine” -periaatetta 

ja asettamalla etusijalle energiansäästö ja kysyntäpuolen toimenpiteet tarjontapuolen 

toimenpiteisiin nähden, jotta voidaan saavuttaa unionin ilmastotavoitteet Pariisin 

sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti ja taata energiavarmuus, kilpailukyky ja 

erityisesti kuluttajien pienemmät energialaskut; 

6. katsoo, että tässä suhteessa energiaunionin keskiöön olisi asetettava nykyisen ja tulevan 

sukupolven kansalaisten edut ja sen olisi 

a. tarjottava kansalaisille vakaata, kohtuuhintaista, tehokasta ja kestävää energiaa sekä 

laadukkaita energiatehokkaita tuotteita, palveluita ja rakennuksia; 

b. annettava kansalaisille mahdollisuus tuottaa, kuluttaa, varastoida tai myydä omaa 

uusiutuvaa energiaansa joko yhdessä tai erikseen, toteuttaa energiansäästötoimia, 

ryhtyä energiamarkkinoiden aktiivisiksi toimijoiksi tekemällä kuluttajina valintoja ja 

annettava kansalaisille mahdollisuus osallistua turvallisesti ja luottavaisesti 

kulutuksen joustoon; katsoo, että tässä yhteydessä olisi komission ohjaaman 

osallistavan prosessin avulla päästävä unionin tasolla yhteisymmärrykseen siitä, mitä 

”tuottajakuluttajalla” tarkoitetaan käytännössä; 

c. pyrittävä osaltaan poistamaan energiaköyhyys; 

d. suojeltava kuluttajia markkinatoimijoiden häikäilemättömiltä, kilpailun vastaisilta ja 

epäoikeudenmukaisilta käytännöiltä ja annettava heille mahdollisuus käyttää kaikkia 

oikeuksiaan täysipainoisesti; 

e. luotava suotuisat olosuhteet sellaisten hyvin toimivien ja kilpailukykyisten energian 

sisämarkkinoiden varmistamiseksi, jotka tarjoavat valinnanmahdollisuuksia sekä 

kuluttajille avoimen ja selkeän tiedonsaannin; 

7. katsoo, että luovuttaessa vähitellen kuluttajien energiahintojen sääntelystä olisi otettava 

huomioon energiaunionistrategian markkinakilpailun todellinen taso, jolloin voitaisiin 

varmistaa, että kuluttajille on tarjolla vakaita energiahintoja; 

8. katsoo, että yleisesti ottaen energiakäänteen olisi tarkoitus johtaa aikaisempaa 

tehokkaampaan, avoimempaan, kestävämpään, kilpailukykyisempään, vakaampaan, 

hajautetumpaan ja osallistavampaan energiajärjestelmään, joka hyödyttää yhteiskuntaa 

kokonaisuudessaan, lisää kansalaisten sekä paikallisten ja alueellisten toimijoiden ja 

yhteisöjen osallistumista ja antaa niille mahdollisuuden omistaa uusiutuvan energian 

tuotantoa, jakelua ja varastointia kokonaan tai osittain, samalla kun kaikkein 

heikoimmassa asemassa olevia suojellaan ja varmistetaan, että heillä on mahdollisuus 

hyötyä energiatehokkuustoimista ja uusiutuvasta energiasta; 

Kohti kansalaisia hyödyttäviä hyvin toimivia energiamarkkinoita 
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9. katsoo, että vaikka edistystä on tapahtunut, kolmannen energiapaketin tavoite 

kilpailukykyisten, läpinäkyvien ja kuluttajaystävällisten energian vähittäismarkkinoiden 

tarjoamisesta ei ole vielä täysin toteutunut kaikissa unionin jäsenvaltioissa, sillä 

markkinat ovat sitkeästi keskittyneitä, alentuneita tukkuhintoja ei ole saatu siirrettyä 

vähittäishintoihin ja energiantoimittajan vaihdot ja kuluttajien tyytyväisyys ovat 

alhaisella tasolla; 

10. katsoo tämän vuoksi, että komission on määriteltävä tai kehitettävä muita indikaattoreita 

toimivia ja kuluttajaystävällisiä energiamarkkinoita varten; korostaa, että tällaisissa 

indikaattoreissa olisi otettava huomioon muun muassa energiantoimittajan vaihdon 

taloudelliset vaikutukset energiankuluttajaan, toimittajan tai energiasuunnitelman 

vaihdon tekniset esteet ja kuluttajan tietoisuuden tasot; 

11. korostaa, että avoimet, läpinäkyvät ja kilpailukykyiset hyvin säännellyt markkinat ovat 

tärkeät, jotta voidaan pitää hinnat alhaalla, edistää innovointia, parantaa asiakaspalvelua 

ja poistaa esteitä innovatiivisilta uusilta liiketoimintamalleilta, jotka voivat tarjota 

kansalaisille vastinetta rahoille lisäämällä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja 

ehkäisemällä energiaköyhyyttä; 

12. muistuttaa, että kuluttajan valinnanmahdollisuudet jakeluverkoissa ovat rajalliset 

verkkojen luonnollisen monopoliaseman vuoksi, jolloin asiakkaat eivät voi vaihtaa 

jakeluverkonhaltijaansa; korostaa, että tarvitaan jakeluverkonhaltijoiden asianmukaista 

markkinaseurantaa, jotta voidaan suojella asiakkaita jakelulaskujen äkkinäisiltä 

korotuksilta esimerkiksi asettamalla kaikille korotuksille lakisääteinen 

enimmäisprosentti; 

13. kehottaa komissiota analysoimaan erityisesti luonnollisten monopolien, kuten 

jakeluverkonhaltijoiden, aggressiivista verosuunnittelua ja verovilppiä 

energiamarkkinoilla; 

14. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavia toimenpiteitä 

varmistaakseen, että kansallisten verkkojen yhteenliitäntätason nostamisesta koituva 

hyöty siirretään jakeluverkonhaltijoiden sijasta suoraan loppukuluttajille; katsoo myös, 

että yhteenliitäntätason nostamisella on oltava myönteinen vaikutus kuluttajien 

maksamaan energianhintaan ja siksi on vältettävä hyötyjen siirtämistä pelkästään 

jakelunverkonhaltijoille; 

15. kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan huolellisesti kolmannen 

energiapaketin täysimääräisen täytäntöönpanon ja kehottaa tarkistamaan sitä 

uudistamalla energiamarkkinoiden rakenne, jotta voidaan ottaa huomioon seuraavassa 

esitetyt suositukset kotitalouskuluttajien osalta: 

a. suosittaa, että energialaskutuksen tiheyttä sekä laskujen ja sopimusten avoimuutta ja 

selkeyttä parannetaan, jotta voidaan helpottaa yhteentoimivuutta ja vertailua ja jotta 

energialaskuihin voidaan sisällyttää tai liittää vertailuja ja tietoa toimittajan 

vaihtamisesta; vaatii käyttämään selkeää kieltä ja välttämään teknisiä termejä; pyytää 

komissiota määrittelemään vähimmäistietoja koskevat vaatimukset tässä asiassa, 

parhaat käytännöt mukaan luettuina; korostaa, että kiinteät maksut sekä verot ja muut 

maksut olisi ilmoitettava laskuissa selkeästi tällaisiksi, jolloin asiakas voi helposti 

erottaa ne vaihtuvista, kulutuksesta riippuvista kustannuksista; palauttaa mieliin 
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voimassa olevat vaatimukset, joiden mukaan toimittajien on ilmoitettava laskuissa tai 

laskujen yhteydessä kunkin energialähteen osuus kaikista toimittajan käyttämistä 

polttoaineista edellisen vuoden aikana ymmärrettävällä ja vertailukelpoisella tavalla 

ja sisällytettävä laskuihin viittaus lisätietoihin ympäristövaikutuksista, jotka koskevat 

hiilidioksidipäästöjä ja radioaktiivista jätettä; 

b. suosittaa, että luodaan yksi yhteyspiste, josta saa kaikki tarvittavat tiedot, joiden 

avulla kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä; 

c. suosittaa, että toimittajat ja jakeluverkonhaltijat, joilla on pääsy kotitalouksien 

aikaisempaa kulutusta koskeviin tietoihin, sekä riippumattomien vertailuvälineiden 

ylläpitäjät tekevät yhteistyötä energia-alan sääntelyviranomaisten kanssa 

selvittääkseen, miten kuluttajille voitaisiin toimittaa ennakoivasti vertailuja 

tarjouksista, jotta kaikki kuluttajat, myös ne, joilla ei ole internetyhteyttä ja jotka 

eivät osaa käyttää internetiä, saisivat tietää, miten he voisivat säästää rahaa 

energiantoimittajaa vaihtamalla;  

d. suosittaa, että laaditaan hintavertailuvälineitä koskevia ohjeita, jotta kuluttajat 

pääsevät käyttämään riippumattomia, ajan tasalla olevia ja ymmärrettäviä 

vertailuvälineitä; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi harkittava rekisterijärjestelmän 

kehittämistä kaikille hintavertailuvälineille Euroopan energia-alan 

sääntelyviranomaisten neuvoston (CEER) ohjeiden mukaisesti; 

e. suosittaa, että luodaan uusia alustoja riippumattomia hintavertailuvälineitä varten, 

jotta kuluttajille voidaan tarjota selkeämpää tietoa laskutuksesta; suosittaa, että 

tällaiset riippumattomat alustat tarjoaisivat kuluttajille vertailukelpoista tietoa 

käytettyjen energialähteiden prosenttiosuuksista ja erilaisista energiatariffeihin 

sisältyvistä veroista, maksuista ja lisämaksuista, jotta kuluttajan on helpompi etsiä 

hinnaltaan, laadultaan ja kestävyydeltään sopivampia tarjouksia; ehdottaa, että tämä 

tehtävä voitaisiin antaa nykyisille elimille, kuten kansallisille energiavirastoille, 

sääntelyelimille tai kuluttajajärjestöille; suosittaa, että jokaista jäsenvaltiota kohden 

kehitetään vähintään yksi riippumaton hintavertailuväline; 

f. suosittaa, että lisätäkseen vähittäiskilpailua toimittajien välillä jäsenvaltiot laativat 

ohjeita yhteistyössä hintavertailuvälineiden ylläpitäjien ja kuluttajaryhmien kanssa, 

jotta voidaan varmistaa, että tapa, jolla toimittajat ilmoittavat eri tariffit, mahdollistaa 

yksinkertaisen vertailun eikä aiheuta kuluttajille sekaannusta; 

g. suosittaa, että kuluttajille olisi ilmoitettava energialaskuissa tai niiden yhteydessä 

heille sopivimmasta tai edullisimmasta tariffista aikaisempien kulutusmallien 

pohjalta, ja suosittaa, että kuluttajien olisi halutessaan voitava vaihtaa tähän tariffiin 

mahdollisimman yksinkertaisesti; toteaa, että toimittajan vaihtaminen on harvinaista 

monissa jäsenvaltioissa ja että monet erityisesti heikoimmassa asemassa olevat 

kotitaloudet eivät ole perillä energiamarkkinoista ja ovat juuttuneet 

soveltumattomiin, vanhanaikaisiin ja kalliisiin tariffeihin; 

h. suosittaa, että toteutetaan selvitystoimia, joilla vähittäishinnat saataisiin paremmin 

heijastamaan tukkuhintoja, ja siten käännetään suuntaus, jossa yhä suurempi osa 

energialaskusta on kiinteitä osatekijöitä, esimerkiksi veroja ja maksuja, ja joissakin 

tapauksissa verkkomaksuja; suosittaa, että kyseisiä osatekijöitä sovelletaan 
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progressiivisesti; nostaa esille erot kotitalous- ja teollisuuskuluttajien maksamien 

maksujen ja verojen määrissä; 

16. katsoo, että kaikkien energiantoimittajien verkkosivustojen ja sähköisen laskutuksen 

olisi oltava kokonaisuudessaan vammaisten henkilöiden saatavilla ja että niiden olisi 

täytettävä eurooppalaisen standardin EN 301 549 asiaankuuluvat vaatimukset; 

17. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön toimittajan 

vaihtamista koskevat säännökset kolmannessa energiapaketissa ja että kansallisessa 

lainsäädännössä olisi turvattava kuluttajien oikeus vaihtaa toimittajaa nopeasti, helposti 

ja maksuttomasti ja että heitä ei saisi estää vaihtamasta toimittajaa määräämällä 

irtisanomismaksuja tai -sakkoja; toteaa, että tämän oikeuden toteutumisen valvonta 

markkinavalvonnan keinoin sekä tehokkailla, oikeasuhteisilla ja varoittavilla 

seuraamuksilla on olennaisen tärkeää, ja tukee energia-alan sääntelyviranomaisten 

yhteistyöviraston (ACER) ”Bridge to 2025” -asiakirjan suosituksia energiantoimittajan 

vaihtamisesta; 

18. katsoo, että kollektiivisilla vaihtojärjestelmillä ja -kampanjoilla voitaisiin auttaa 

kuluttajia hinnaltaan ja laadultaan parempien tarjousten löytämisessä; korostaa, että 

tällaisten järjestelmien olisi oltava riippumattomia, luotettavia, avoimia, kattavia ja 

osallistavia ja niiden olisi saavutettava myös huonommin perillä olevat kuluttajat; 

ehdottaa, että paikallisviranomaiset, sääntelyviranomaiset ja kuluttajajärjestöt ja muut 

voittoa tavoittelemattomat järjestöt toimisivat tässä roolissa, jotta voitaisiin välttää 

väärinkäytökset; 

19. toteaa, että kaupustelua, kohtuuttomia ehtoja ja käytäntöjä sekä aggressiivisia 

markkinointitapoja koskevat, sopimattomista kaupallisista menettelyistä ja kuluttajan 

oikeuksista annettujen direktiivien säännökset olisi pantava asianmukaisesti täytäntöön 

ja jäsenvaltioiden olisi valvottava täytäntöönpanoa energian kuluttajien ja erityisesti 

kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suojelemiseksi; panee merkille, että 

kaupustelua koskevien valitusten määrä on kasvanut useissa jäsenvaltioissa, ja kehottaa 

kieltämään sen; 

20. pitää myönteisenä komission aikomusta sisällyttää erityisesti energiaa koskevia 

säännöksiä kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen1 liitteeseen; 

Varmistetaan osallistava energiajärjestelmä lisäämällä kansalaisten 

vaikutusmahdollisuuksia kokea energiakäänne omakseen, tuottaa omaa uusiutuvaa 

energiaansa ja toimia energiatehokkaasti 

21. katsoo, että paikallisviranomaiset, yhteisöt, osuuskunnat, kotitaloudet ja yksityishenkilöt 

ovat tärkeässä asemassa hyvin toimivan energiajärjestelmän kannalta ja niiden olisi 

edistettävä merkittävästi energiakäännettä ja niitä olisi kannustettava energiantuottajiksi 

ja -toimittajiksi ryhtymisessä, mikäli ne siihen päätyvät; huomauttaa tästä syystä olevan 

tärkeää, että Euroopan unionissa otetaan käyttöön ’tuottajakuluttajien’ yhteinen 

käytännön määritelmä; 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 27. lokakuuta 2004, 

kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, EUVL 

L 364, 9.12.2004, s. 1–11. 
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22. ehdottaa seuraavaa yhteistä käytännön määritelmää, jotta voidaan korjata ennakoivasti 

tämänhetkinen puute: tuottajakuluttajat ovat aktiivisia energiankuluttajia, esimerkiksi 

kotitalouksia (sekä omistajia että vuokralaisia), laitoksia ja pienyrityksiä, jotka 

osallistuvat energiamarkkinoille tuottamalla uusiutuvaa energiaa joko itse tai yhteisesti 

osuuskuntien, muiden yhteiskunnallisten yritysten tai yhteenliittymien välityksellä; 

tuottajakuluttajat voivat myös edistää energiatehokkuutta ja/tai tukea 

energiajärjestelmän hallinnointia ja vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden liittämistä 

verkkoon kulutuksen jouston välityksellä; tuottajakuluttajat pyrkivät saavuttamaan 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energiantuotannon koko potentiaalin 

maksimoimalla aurinko-, tuuli- tai muuta uusiutuvaa energiaa koskevat hankkeet 

tarkoitukseen soveltuvilla kaupunkialueilla, talojen katot mukaan lukien, ja maa-

alueilla, joilla ei samanaikaisesti tuoteta elintarvikkeita tai suojata biologista 

monimuotoisuutta; 

23. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa ja määrittää omaa energiantuotantoa ja -

kulutusta koskeva perusoikeus ja vahvistaa uusiutuvaa energiaa koskevan tarkistetun 

direktiivin yhteydessä yhteinen oikeudellinen kehys, jolla säännellään oikeutta 

varastoida ja myydä ylijäämäsähköä kohtuuhintaisesti; ottaa lisäksi huomioon, että olisi 

ylläpidettävä uusiutuvien energialähteiden ensisijaista verkkoon pääsyä ja 

ajojärjestyksessä etusijalle asettamista uusiutuvaa energiaa koskevan voimassa olevan 

direktiivin mukaisesti; 

24. katsoo, että jäsenvaltioissa olisi yleisön osallistumiseen perustuen kehitettävä kansalais- 

ja yhteisöenergiastrategia ja kuvattava kansallisissa toimintasuunnitelmissaan, miten ne 

aikovat edistää uusiutuvaa energiaa koskevia pieniä ja keskisuuria hankkeita ja energia-

alan osuuskuntia ja miten ne aikovat ottaa ne huomioon sääntelykehyksissään, 

tukipolitiikassaan ja markkinoille pääsyssä; 

25. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön nettomittausjärjestelmiä, jotta tuetaan sähkön 

tuotantoa omaan käyttöön ja osuustoiminnallista energiantuotantoa; 

26. kehottaa sisällyttämään uusiutuvaa energiaa koskevaan tarkistettuun direktiivin uuden 

luvun kansalais- ja yhteisöenergiasta, jotta voidaan puuttua tärkeimpiin 

markkinaesteisiin ja hallinnollisiin esteisiin sekä luoda uusiutuvan energian oman 

energiantuotannon ja -kulutuksen kannalta suotuisampi investointiympäristö; katsoo, 

että uusiutuvaa energiaa koskevan tarkistetun direktiivin uudella luvulla on luotava 

oikeudellinen kehys, jolla kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään ja heistä 

tehdään aktiivisia markkinoihin osallistujia sijoittajina ja sidosryhminä; huomauttaa, 

että yksilölliset mutta myös yhteisölliset toimet, joita kansalaiset toteuttavat 

yhteisöllisten energiaosuuskuntien tai -yhdistysten muodossa, ovat keskeisen tärkeitä 

energiakäänteen kannalta, sillä niillä edistetään markkinatoimijoiden monimuotoisuutta 

ja laajennetaan energiademokratiaa, annetaan pontta paikallistaloudelle ja työllisyydelle 

kestävällä tavalla ja mahdollistetaan energiaköyhyyden kaltaisten vakavien sosiaalisten 

ongelmien tehokas käsittely paikallisesti; katsoo, että tällaiset toimet ovat kaikkiaan 

keskeisessä asemassa EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta ja 

pyrittäessä lisäämään paikallista tukea energiakäänteelle; 

27. katsoo, että kansalaisten on muutettava käyttäytymistään merkittävästi, jotta 

energiakäänteestä tulisi optimaalinen; katsoo, että kannustimet ja saatavilla oleva 
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laadukas tieto ovat tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeitä, ja pyytää komissiota 

käsittelemään tätä asiaa tulevissa ehdotuksissa; toteaa, että valistus- ja 

tiedotuskampanjat ovat tärkeässä asemassa, kun tavoitteena on saada kansalaiset 

muuttamaan käyttäytymistään; 

28. toteaa, että pääoman rajallinen saanti ja rajallinen rahoitusalan taitotieto, korkeat 

ennakkoinvestointikustannukset ja pitkät takaisinmaksuajat ovat esteitä oman 

energiantuotannon käynnistämiselle ja energiatehokkuustoimien toteuttamiselle; 

kannustaa siksi kehittämään uusia liiketoimintamalleja, yhteisostojärjestelmiä ja 

innovatiivisia rahoitusvälineitä, joilla kannustetaan kaikkien kuluttajien omaa 

energiantuotantoa ja -kulutusta ja energiatehokkuutta; ehdottaa, että tästä tehtäisiin 

tärkeä tavoite Euroopan investointipankille, Euroopan strategisten investointien 

rahastolle, Horisontti 2020 -ohjelmalle ja rakennerahastoille, ja katsoo, että julkisten 

elinten ja markkinatoimijoiden olisi hyödynnettävä näitä täysimääräisesti; muistuttaa, 

että hankkeita olisi rahoitettava suhteelliseen kustannustehokkuuteen perustuen ja ottaen 

huomioon kansalliset ja unionin ilmasto- ja energiatavoitteet ja -velvoitteet; 

29. kehottaa luomaan vakaita, riittäviä ja kustannustehokkaita palkkiojärjestelmiä, joilla 

taataan investointivarmuus ja lisätään pienimuotoisten ja keskisuurten uusiutuvan 

energian hankkeiden yleistymistä ja samalla pidetään markkinoiden vääristyminen 

mahdollisimman vähäisenä; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita hyödyntämään 

kaikilta osin vähämerkityksistä tukea koskevia poikkeuksia, jotka on vahvistettu 

valtiontukea koskevissa vuoden 2014 suuntaviivoissa; katsoo, että verkkotariffien ja 

muiden maksujen olisi oltava läpinäkyviä ja syrjimättömiä ja niiden olisi heijastettava 

asianmukaisesti kuluttajan vaikutusta sähköverkkoon ja samalla olisi vältettävä 

kaksinkertainen veloitus ja taattava riittävä rahoitus jakeluverkkojen ylläpitoon ja 

kehittämiseen; pitää valitettavina uusiutuvan energian tukijärjestelmiin taannehtivasti 

tehtyjä muutoksia ja sitä, että on otettu käyttöön epäoikeudenmukaisia ja rankaisevia 

veroja tai maksuja, jotka haittaavat oman energiantuotannon yleistymistä; korostaa 

asianmukaisesti suunniteltujen ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavien 

tukijärjestelmien merkitystä, jotta voidaan lisätä investointivarmuutta ja saada enemmän 

vastinetta rahalle ja välttää vastaavat muutokset tulevaisuudessa; korostaa, että 

tuottajakuluttajia, jotka tarjoavat verkolle varastointikapasiteettia, olisi palkittava; 

30. suosittaa, että vähennetään uutta omaa energiantuotantoa koskevien hallinnollisten 

esteiden määrä mahdollisimman pieneksi erityisesti siten, että poistetaan markkinoille ja 

sähköverkkoon pääsyn rajoituksia; ehdottaa, että lyhennetään ja yksinkertaistetaan 

lupamenettelyjä esimerkiksi siten, että siirrytään pelkkään ilmoitusvelvollisuuteen, 

kunhan noudatetaan kaikkia oikeudellisia vaatimuksia ja varmistetaan 

jakeluverkonhaltijoille tiedottaminen; ehdottaa, että uusiutuvaa energiaa koskevan 

direktiivin tarkistamisessa siihen voitaisiin sisällyttää erityissäännöksiä, joilla 

poistettaisiin esteitä ja edistettäisiin yhteisöllisiä ja osuustoiminnallisia 

energiajärjestelmiä hankkeiden toimilupia käsittelevien sekä rahoitusalan ja teknistä 

asiantuntemusta tarjoavien keskitettyjen yhteyspisteiden ja/tai paikallisella ja yhteisön 

tasolla järjestettyjen erityisten tiedotuskampanjojen välityksellä sekä takaamalla 

tuottajakuluttajille mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia riidanratkaisumekanismeja; 

31. korostaa, että vuokralaisille ja monia asuntoja käsittävissä rakennuksissa asuville on 

kehitettävä suotuisa, vakaa ja tasapuolinen kehys, jotta hekin voivat hyötyä 
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yhteisomistuksesta, omasta energiantuotannosta ja energiatehokkuustoimista; 

32. kehottaa komissiota lisäämään tukeaan pormestarien sopimukselle, Älykkäät kaupungit 

-hankkeelle ja sataprosenttisesti uusiutuvia energialähteitä käyttäviä yhteisöjä 

koskevalle hankkeelle, jotta niitä kehitetään ja laajennetaan välineeksi omalle 

energiantuotannolle ja energiatehokkuustoimille, energiaköyhyyden torjumiselle, 

parhaiden käytäntöjen vaihtamiselle kaikkien paikallisviranomaisten, alueiden ja 

jäsenvaltioiden kesken sekä sen varmistamiselle, että kaikki paikallisviranomaiset ovat 

perillä tarjolla olevasta rahoitustuesta; 

Edistetään kysynnänohjauksen kehittämistä  

33. korostaa, että kysynnänohjauksen kannustamiseksi energian hintojen on vaihdeltava 

huippujaksojen ja tasaisen kulutuksen jaksojen välillä, ja tukee siksi dynaamisen 

hinnoittelun kehittämistä vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuen sillä edellytyksellä, 

että hinnoittelun vaikutukset kaikkiin kuluttajiin selvitetään tarkasti; korostaa, että on 

otettava käyttöön hintasignaaleja antavia tekniikoita, jotka palkitsevat joustavasta 

kulutuksesta ja lisäävät kuluttajien reagointia; katsoo, että tariffien on oltava avoimia, 

vertailukelpoisia ja helppotajuisia; suosittaa, että analysoidaan perusteellisemmin 

keinoja luoda ja panna täytäntöön progressiivisia ja muuttuvia tariffijärjestelmiä, jotta 

voidaan kannustaa energiansäästöihin, omaan energiantuotantoon, kysynnänohjaukseen 

ja energiatehokkuuteen; muistuttaa komissiota siitä, että tulevia säädösehdotuksia 

laadittaessa olisi taattava, että dynaamisen hinnoittelun käyttöönoton lisäksi kuluttajille 

annetaan enemmän tietoa; 

34. katsoo, että kuluttajilla olisi oltava helppo ja oikea-aikainen mahdollisuus tutustua 

kulutustietoihinsa ja asiaan liittyviin kustannuksiin tietoon perustuvien päätösten 

tekemiseksi; ottaa huomioon, että ainoastaan 16 jäsenvaltiota on sitoutunut älykkäiden 

mittarien laaja-alaiseen käyttöönottoon vuoteen 2020 mennessä; katsoo, että kun 

älykkäät mittarit otetaan käyttöön, jäsenvaltioiden olisi varmistettava vakaa 

oikeudellinen kehys varmistaakseen, että taannehtiva laskutus lopetetaan ja että yleinen 

käyttöönotto on tehokas ja kohtuuhintainen kaikille kuluttajille ja erityisesti 

energiaköyhille kuluttajille; vaatii jakamaan älykkäiden mittarien hyödyt 

oikeudenmukaisesti verkonhaltijoiden ja käyttäjien kesken; 

35. korostaa, että älykkään tekniikan kehittäminen on keskeistä energiakäänteen kannalta ja 

voi auttaa kuluttajia vähentämään energiakustannuksiaan ja parantamaan 

energiatehokkuutta; kehottaa ottamaan nopeasti käyttöön tieto- ja viestintätekniikkaa, 

mukaan lukien mobiilisovellukset, verkkoalustat ja verkkolaskutus; korostaa kuitenkin, 

että älykkään tekniikan kehittämisessä ei saa jättää jälkeen kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevia tai huonommin perillä olevia kuluttajia eikä korottaa heidän 

sähkölaskujaan, jos heille ei ole aiheutunut suoraa hyötyä; huomauttaa, että näille 

ryhmille olisi tarjottava erityistä tukea ja olisi vältettävä mahdollista 

lukkiutumisvaikutusta, joka saattaisi estää kuluttajia valitsemasta vapaasti tariffeja ja 

toimittajia; 

36. tähdentää, että on helpotettava sellaisten älykkäiden verkkojen ja laitteiden kehittämistä, 

jotka automatisoivat energian kysynnänohjausta hintasignaalien niin edellyttäessä; 

huomauttaa, että älykkäiden laitteiden on varmistettava korkeatasoinen tietosuoja ja 

oltava yhteentoimivia ja loppukäyttäjän etua silmällä pitäen suunniteltuja, minkä lisäksi 
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niissä on oltava toimintoja, joilla edistetään energiansäästöä ja tuetaan markkinoiden 

kehittämistä energiapalveluille ja kysynnän hallinnalle; 

37. painottaa, että kuluttajien olisi voitava vapaasti valita yhteisostoryhmät ja 

energiapalveluyritykset energiantoimittajista riippumatta; 

38. katsoo, että kansalaisten energiatietojen kerääminen, käsittely ja varastointi olisi 

annettava tietoihin tutustumista syrjimättömällä tavalla hallinnoivien yhteisöjen haltuun 

ja asiassa olisi noudatettava yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevaa voimassa 

olevaa EU:n kehystä, jossa todetaan, että kuluttajien olisi aina hallittava omia 

henkilötietojaan ja että tietoja voidaan antaa kolmansille vain kuluttajan nimenomaisella 

suostumuksella; katsoo lisäksi, että kansalaisten olisi voitava käyttää oikeuksiaan 

henkilötietojen oikaisemiseksi ja poistamiseksi; 

Puututaan energiaköyhyyden syihin 

39. kehottaa lisäämään koordinointia unionin tasolla energiaköyhyyden torjumiseksi siten, 

että jaetaan parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken ja kehitetään energiaköyhyydelle 

sellainen määritelmä, jossa käsite määritellään laajalla, yleisellä mutta ei-määrällisellä 

tavalla ja jossa keskitytään ajatukseen siitä, että kohtuuhintainen energia on sosiaalinen 

perusoikeus; pyytää komissiota keskittymään tulevissa säädösehdotuksissaan toimiin, 

joilla lievitetään energiaköyhyyttä, ja esittämään täsmällisen toimintasuunnitelman 

vuoden 2017 puoliväliin mennessä; 

40. muistuttaa, että tiedon parempi saatavuus ja kerääminen on olennaisen tärkeää, kun 

tilannetta arvioidaan; vaatii kohdentamaan tuen energiaköyhille kansalaisille, 

kotitalouksille ja yhteisöille mahdollisimman tehokkaasti; painottaa, että kaikkia 

merkittäviä markkinamuutoksia on arvioitava etukäteen sen selvittämiseksi, 

vaikuttavatko ne myönteisesti tai neutraalisti haavoittuvassa asemassa oleviin 

kotitalouksiin, ja jälkikäteen näiden alkuvaiheen arviointien vahvistamiseksi tai 

tarvittaessa korjaavien toimien toteuttamiseksi ripeästi; 

41. korostaa, että alalla on tärkeää edistää erityisesti paikallisviranomaisten ja 

jakeluverkonhaltijoiden välisiä synergioita, sillä kyseiset toimijat voivat antaa eniten 

tietoa energiaköyhyyden tasosta ja havaita riskitilanteita, mutta huomauttaa, että tämän 

on tapahduttava tietosuojaa koskevia unionin ja kansallisia säännöksiä täysin 

noudattaen; 

42. katsoo, että energiaunionin hallintokehykseen olisi sisällytettävä jäsenvaltioiden 

energiaköyhyyttä koskevat tavoitteet ja raportointi ja että olisi kehitettävä hyvien 

käytäntöjen työkalulaatikko; 

43. katsoo, että energiatehokkuustoimet ovat keskeisen tärkeitä kaikille 

kustannustehokkaille strategioille, jotka käsittelevät energiaköyhyyttä ja kuluttajien 

haavoittuvuutta, ja että ne täydentävät sosiaaliturvaa koskevia politiikkatoimia; kehottaa 

rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin sekä energiatehokkuusdirektiivin 

ja erityisesti sen 7 artiklan uudelleentarkastelun yhteydessä toimiin, joilla varmistetaan, 

että jo olemassa olevien rakennusten energiatehokkaassa kunnostamisessa kiinnitetään 

enemmän huomiota energiaköyhiin kansalaisiin; ehdottaa, että olisi harkittava tavoitetta 

energiatehottomien asuntojen määrän vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä ja että 
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etusijalla olisivat vuokra-asunnot ja sosiaalinen asuminen; katsoo, että viranomaisten 

omistamissa ja hallussa pitämissä rakennuksissa olisi näytettävä esimerkkiä tällä alalla; 

44. pyytää unionia kiinnittämään enemmän huomiota energiaköyhiin ja pienituloisiin 

kuluttajiin, kun se myöntää rahoitusta energiatehokkuuteen ja tukee energian 

tuottamista omaan käyttöön, ja pyytää sitä puuttumaan vuokralaisen ja omistajan kesken 

jaettujen kannustimien ongelmaan; 

45. toteaa, että vaikka onkin kunnioitettava jäsenvaltioiden toisistaan eroavia käytäntöjä, 

hyvin kohdennetuilla sosiaalitariffeilla autetaan pienituloisia ja heikossa asemassa 

olevia kansalaisia, ja katsookin, että niitä olisi edistettävä; katsoo, että sosiaalitariffien 

olisi oltava täysin läpinäkyviä; 

46. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle 

energian kuluttajien aseman vahvistamisesta 

(2015/2323(INI)) 

Valmistelija: Kaja Kallas 

EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon energian kuluttajien aseman 

vahvistamisesta1; yhtyy komission näkemykseen, että on purettava esteet, jotka estävät 

kuluttajia ohjaamasta kulutustaan asianmukaisesti ja vähentämästä energiakustannuksiaan; 

2. katsoo, että tässä suhteessa energiaunionilla2 tulisi olla kansalaisten edut ytimessään; 

3. pitää hyvin huolestuttavana, että vaikka kolmannen energiapaketin saattamiselle osaksi 

kansallista lainsäädäntöä asetettu määräaika umpeutui viisi vuotta sitten, sen avulla 

tavoiteltuja aidosti kilpailukykyisiä ja kuluttajaystävällisiä energian vähittäismarkkinoita 

ei vielä ole kehittynyt, ja että energian vähittäismarkkinoiden vapauttamista ja 

yhdentämistä sekä verkonhaltijoiden toimintojen eriyttämistä eräissä jäsenvaltioissa ei ole 

vieläkään saatettu päätökseen, minkä seurauksena kilpailua ei ole riittävästi, hallitsevaa 

markkina-asemaa käytetään väärin, avoimuus on puutteellista ja toimittajia ja palveluja 

koskeva valinnanvara kaventuu; 

4. kehottaa komissiota ryhtymään konkreettisiin toimiin, jotta tukku- ja vähittäismarkkinat 

saataisiin paremmin yhdistettyä ja alentuneet tukkuhinnat saataisiin siten siirrettyä 

paremmin vähittäishintoihin ja päästäisiin vaiheittain kokonaan eroon hintojen sääntelystä, 

sekä edistämään vastuullista kuluttajakäyttäytymistä kannustamalla jäsenvaltioita 

etsimään muita keinoja energiaköyhyyden estämiseksi; muistuttaa, että kuluttajat hyötyvät 

markkinoiden määräämistä hinnoista; kehottaa suunnittelemaan verkkomaksut siten, että 

niiden avulla voidaan kohtuullisessa määrin periä takaisin kustannuksia ja että ne eivät 

estä energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamista; 

                                                 
1 COM(2015)0339. 
2 Joustavasta energiaunionista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskevasta 

puitestrategiasta 25. helmikuuta 2015 annettu komission tiedonanto (COM(2015)0080). 
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5. kehottaa panemaan kolmannen energiapaketin kaikilta osin täytäntöön, mihin kuuluu 

myös oikeus vaihtaa maksutta toimittajaa ja tehokkaampi tiedottaminen kuluttajien 

oikeuksista, sekä toteuttamaan lisätoimia energiantoimittajan vaihtamisen helpottamiseksi 

ja nopeuttamiseksi esimerkiksi vaihtoaikaa lyhentämällä ja tietojen siirtoa tehostamalla ja 

suojaamalla, jotta vältettäisiin kuluttajien toimittajariippuvuus; 

6. korostaa, että mikäli kollektiiviset vaihtojärjestelmät ja kampanjat ovat riippumattomia ja 

osallistavia, niillä voi olla suuri merkitys pyrittäessä auttamaan kuluttajia löytämään 

edullisempia tarjouksia ja tavoittamaan sellaiset henkilöt, jotka eivät ole perillä 

markkinoista, sekä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat kotitaloudet; 

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva 

direktiivi1 pannaan täytäntöön ja että tällaisia menettelyjä jäsenvaltioissa tutkivat 

kansalliset viranomaiset tiivistävät keskinäistä yhteistyötään; pitää myönteisenä komission 

aikomusta sisällyttää erityisesti energiaa koskevia säännöksiä kuluttajansuojaa koskevasta 

yhteistyöstä annetun asetuksen2 liitteeseen;  

8. korostaa, että kuluttajien on tärkeää saada reaaliaikaista tietoa energialähteiden 

yhdistelmästä sekä energian kulutuksesta ja siihen liittyvistä kustannuksista, jotta he 

saavat paremmat mahdollisuudet seurata kulutustaan ja energiankäytön tehokkuutta ja 

jotta lisätään avoimuutta ja kilpailua energiamarkkinoilla; kehottaa siksi ottamaan 

nopeasti käyttöön tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten mobiilisovelluksia, verkkoalustoja, 

tietokeskuksia ja älymittareita, ja huolehtimaan samalla selkeästä tietosuojaa koskevasta 

lainsäädäntökehyksestä, turvallisuudesta ja kaikkien markkinaosapuolten pääsystä 

tietoihin, jolloin varmistetaan kuluttajien mahdollisuus valvoa heitä koskevia tietoja; 

kehottaa komissiota myös seuraamaan älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönoton 

valmistelusta annetun suosituksen 2012/148/EU3 täytäntöönpanoa ja varmistamaan, että 

digitaaliteknologiasta vähemmän tietäviä kuluttajia ei jätetä oman onnensa nojaan; 

9. kehottaa komissiota jatkotoimiin, jotta energiankulutuksen laskutuksen ja siihen liittyvän 

mittarinlukemisen tiheyttä parannettaisiin ja jotta laskuista ilmenisi aiempaa selkeämmin, 

vertailukelpoisemmin ja avoimemmin energian alkuperä, kulutus, hintarakenne sekä 

tietopyyntöjen ja valitusten käsittely; kehottaa laatimaan unionin tason suuntaviivoja 

riippumattomista, ajantasaisista ja helppokäyttöisistä hintojen vertailuvälineistä erityisesti 

avoimuuden, luotettavuuden ja kaikkien markkinatoimijoiden välisen kilpailun 

lisäämiseksi ja jotta kuluttajat voivat entistä helpommin vertailla tarjouksia, myös 

sopimustyyppejä ja energialähteiden hintoja ja tyyppejä; kehottaa huolehtimaan, että 

kaikilla kuluttajilla on mahdollisuus saada käyttöönsä vähintään yksi energiapalvelujen 

hintoja vertaileva väline; katsoo, että energiaan liittymättömiä veroja ja maksuja ei pitäisi 

sisällyttää energialaskuihin; painottaa, että tarvitaan selkää keskihintaa kilowattitunnilta, 

johon sisältyvät kaikki asiaan liittyvät maksut ja verot, jotta kuluttajat voivat 

asianmukaisesti verrata nykyisiä maksujaan heidän nykyisen sähköyhtiönsä tai muun 

                                                 
1 Direktiivi 2005/29/EY, annettu 11. toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 

välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja direktiivin 84/450/ETY, direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY 

ja 2002/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä 

koskeva direktiivi), EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22–39. 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, 

kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, EUVL 

L 364, 9.12.2004, s. 1–11. 
3 EUVL L 73, 13.3.2012, s. 9–22.. 
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sähköyhtiön mahdollisesti esittämiin muihin tarjouksiin; 

10. katsoo, että kaikkien energiantoimittajien verkkosivustojen ja sähköisen laskutuksen olisi 

oltava täysimääräisesti vammaisten henkilöiden saatavilla ja että niiden olisi täytettävä 

asiaankuuluvan eurooppalaisen standardin EN 301 549 vaatimukset; 

11. katsoo, että sähkömarkkinarakenteen tarkistamisen keskeisenä tavoitteena olisi oltava 

varmistaa, että sähkömarkkinoihin ja kohtuulliseen hintatasoon investoidaan riittävästi, 

sekä lisätä kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan 

vaikuttaa osallistumiseensa täysin toimintakykyisiin ja tehokkaisiin energiamarkkinoihin 

erityisesti siten, että tarjotaan kuluttajille dynaamisia hintasopimuksia ja poistetaan esteet 

oman energiantuotannon käynnistämisen tieltä; kehottaa tavoittelemaan tuottajakuluttajien 

helppoa markkinoille pääsyä ja vastuuta tasesähköstä, kustannusten ja hyötyjen 

tasapuolista jakautumista sekä tehokasta kuluttajansuojaa. 



 

RR\1093843FI.doc 17/18 PE571.801v02-00 

 FI 

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA 
VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 15.3.2016    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

32 

2 

0 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria 

Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-

Pelcz, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, 

Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus 

Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 

Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène 

Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, 

Kaja Kallas, Julia Reda, Dariusz Rosati, Kerstin Westphal 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Petras Auštrevičius, Jane Collins 

 

 



 

PE571.801v02-00 18/18 RR\1093843FI.doc 

FI 

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS 
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 21.4.2016    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

55 

3 

5 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Nicolas Bay, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, 

Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, 

Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva 

Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe 

Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz 

Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, 

Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten 

Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul 

Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, 

Dario Tamburrano, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana 

Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio 

Zanonato, Carlos Zorrinho 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Soledad Cabezón Ruiz, Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner 

Langen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, 

Marisa Matias, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, 

Theodor Dumitru Stolojan 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, 

Andrew Lewer, Miroslav Mikolášik 

 
 


