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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

Energian kuluttajien aseman vahvistamisesta 

(2015/2323(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Energian kuluttajien aseman vahvistaminen” 

(COM(2015)0339), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan 

julkisen kuulemisen käynnistämisestä (COM(2015)0340), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen 

suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia” (COM(2015)0080), 

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2014 annetun komission tiedonannon Euroopan 

investointiohjelmasta (COM(2014)0903), 

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

sisämarkkinat toimiviksi” (COM(2012)0663), 

– ottaa huomioon 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, 

– 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, 
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– 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 (A8-0000/2016), 

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon energian kuluttajien aseman 

vahvistamisesta; 

2. korostaa, että meneillään oleva energiakäänne johtaa pois keskitetystä, 

joustamattomasta, fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiajärjestelmästä kohti 

hajautetumpaa, joustavaa ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa järjestelmää; 

3. katsoo, että tässä suhteessa energiaunionilla tulisi olla kansalaisten edut ytimessään ja 

että sen tulisi 

a. tarjota kansalaisille vakaata, kohtuuhintaista, kestävää, oikeudenmukaista ja 

läpinäkyvää energiaa sekä energiatehokkaita tuotteita ja asumista; 

b. antaa kansalaisille mahdollisuudet tuottaa ja varastoida omaa puhdasta energiaansa, 

toteuttaa energiansäästötoimia, ryhtyä energiamarkkinoiden aktiiviseksi toimijaksi 

tekemällä kuluttajina valintoja ja antaa mahdollisuus osallistua turvallisesti ja 

luottavaisesti kulutuksen joustoon;  

c. puuttua energiaköyhyyden syihin; 

d. suojella kuluttajia häikäilemättömiltä, kilpailun vastaisilta ja epäoikeudenmukaisilta 

käytännöiltä ja antaa heille mahdollisuudet käyttää kaikkia oikeuksiaan 

                                                 
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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täysipainoisesti; 

4. katsoo, että yleensä energiakäänteen olisi tarkoitus johtaa hajautetumpaan ja 

demokraattiseen energiajärjestelmään, joka hyödyttää yhteiskuntaa kokonaisuudessaan, 

lisää kansalaisten ja paikallisyhteisöjen osallistumista ja antaa niille mahdollisuuden 

omistaa energian tuotantoa, jakelua ja varastointia kokonaan tai osittain, samalla kun 

kaikkein heikoimmassa asemassa olevia suojellaan;   

Kohti kuluttajia hyödyttäviä hyvin toimivia energiamarkkinoita 

5. katsoo, että kolmannen energiapaketin tavoite kilpailukykyisten ja kuluttajaystävällisten 

energian vähittäismarkkinoiden tarjoamisesta ei ole vielä toteutunut, sillä 

energiantoimittajan vaihdot ja kuluttajien tyytyväisyys ovat alhaisella tasolla kaikkialla 

Euroopassa, markkinat ovat sitkeästi keskittyneitä ja alentuneita tukkuhintoja ei ole 

saatu siirrettyä vähittäishintoihin; 

6. kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan huolellisesti kolmannen 

energiapaketin täysimääräisen täytäntöönpanon ja kehottaa tarkistamaan sitä, jotta 

voidaan ottaa huomioon seuraavassa esitetyt suositukset: 

a. suosittelee laskujen avoimuuden ja selkeyden parantamista siten, että laskusta käyvät 

ilmi lopullinen hinta, erilaisten verojen, maksujen ja tariffien selitykset, eri 

energialähteitä ja valitusten käsittelyä koskevat tiedot, yhteyspisteiden selkeät 

sijainnit ja tiedot toimittajan vaihtamisesta ja energiatehokkuudesta; vaatii 

käyttämään selkeää kieltä ja välttämään teknisiä termejä tai selittämään niiden 

merkityksen selkeästi; pyytää komissiota määrittelemään vähimmäisnormit tässä 

asiassa; 

b. suosittelee, että energialaskuilta edellytettäisiin vertailevien tarjousten esittämistä, 

jotta sellaisetkin kuluttajat, joilla ei ole internet-yhteyttä tai taitoja sen käyttämiseen, 

voisivat nähdä, säästäisivätkö he rahaa vaihtamalla energiantoimittajaa; katsoo, että 

laskuihin olisi liitettävä myös vertailuja energiankulutuksen pienentämiseksi; 

c. suosittelee, että vertailuvälineitä koskevia sääntöjä olisi kehitettävä, jotta kuluttajat 

voivat saada riippumattomia, ajan tasalla olevia ja ymmärrettäviä vertailuvälineitä; 

katsoo, että jäsenvaltioiden olisi kehitettävä rekisterijärjestelmä kaikille 

hintavertailuvälineille Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvoston 

(CEER) ohjeiden mukaisesti; 

d. suosittelee, että olisi oltava tietty määrä standardoituja tariffeja, jotta vertailu eri 

toimittajien ja tariffien välillä olisi helpompaa ja jotta vältettäisiin samaa tuotetta 

koskevien eri tariffien sekaantuminen; 

e. suosittelee, että olisi harkittava energiantoimittajien velvoittamista asettamaan 

asiakkaat automaattisesti kaikkein edullisimpaan tariffiin menneiden kulutusmallien 

pohjalta; toteaa, että toimittajan vaihtaminen on harvinaista kaikkialla Euroopassa ja 

että monet erityisesti heikoimmassa asemassa olevat kotitaloudet eivät ole perillä 

energiamarkkinoista ja ovat juuttuneet vanhanaikaisiin kalliisiin tariffeihin;  

f. suosittelee toteuttamaan toimia, joilla vähittäishinnat saataisiin paremmin 
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heijastamaan tukkuhintoja ja siten kääntämään suuntaus, jossa yhä suurempi osa 

energialaskusta on kiinteitä elementtejä, esimerkiksi verkkomaksuja, veroja ja 

maksuja, joita usein sovelletaan taannehtivasti; suosittelee, että kyseisiä elementtejä 

sovellettaisiin progressiivisesti tai että ne mahdollisuuksien mukaan rahoitettaisiin 

muista lähteistä; 

7. toteaa, että jäsenvaltioiden olisi täysimääräisesti pantava täytäntöön toimittajan 

vaihtamista koskevat säännökset kolmannessa energiapaketissa ja että kansallisessa 

lainsäädännössä olisi turvattava kuluttajien oikeus vaihtaa toimittajaa nopeasti, helposti 

ja maksuttomasti, ilman lopettamiskustannuksia tai rangaistuksia; 

8. katsoo, että kollektiivisilla vaihtojärjestelmillä ja kampanjoilla voitaisiin auttaa 

kuluttajia edullisempien tarjousten löytämisessä; korostaa, että tällaisten järjestelmien 

olisi oltava riippumattomia, luotettavia, kattavia ja osallistavia myös sellaisille 

henkilöille, jotka eivät ole perillä markkinoista; ehdottaa, että paikallisviranomaiset, 

sääntelyviranomaiset ja kuluttajajärjestöt ja muut voittoa tavoittelemattomat järjestöt 

toimisivat tässä roolissa ja että eurooppalaista rahoitusta tällaiseen toimintaa olisi 

harkittava; 

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

markkinointitapoja koskevat direktiivien säännökset epäoikeudenmukaisista 

kauppatavoista ja kuluttajan oikeuksista olisi pantava asianmukaisesti täytäntöön ja 

jäsenvaltioiden olisi valvottava täytäntöönpanoa energian kuluttajien suojelemiseksi; 

Energiajärjestelmän demokratisointi siten, että kuluttajat omaksuvat energiakäänteen, 

tuottavat oman energiansa ja muuttuvat energiatehokkaiksi 

10. katsoo, että paikallisviranomaisten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden olisi 

muodostettava energiakäänteen runko ja niitä olisi tuettava aktiivisesti 

energiantuottajiksi ja -myyjiksi ryhtymisessä yhtä lailla kuin muitakin toimijoita; 

11. katsoo, että pääoman saanti, korkeat ennakkokustannukset ja pitkät takaisinmaksuajat 

ovat esteitä oman energiantuotannon käynnistämiselle ja energiatehokkuustoimien 

toteuttamiselle; kehottaa siksi kehittämään uuden liiketoimintamallin ja innovatiivisia 

rahoitusvälineitä, joilla kannustetaan kaikkien kuluttajien omaa energiantuotantoa, 

-kulutusta ja energiatehokkuutta; ehdottaa, että tästä tulisi painopistealue Euroopan 

investointipankille, ESIR:lle ja rakennerahastoille; 

12. kehottaa luomaan vakaita ja riittäviä palkitsemisjärjestelyjä, joilla taataan 

investointivarmuus ja lisätään pienimuotoisen uusiutuvan energian yleistymistä; katsoo, 

että verkkotariffit ja muut maksut eivät saa olla syrjiviä, vaan niiden olisi heijastettava 

kuluttajan vaikutuksia sähköverkolle samalla, kuin taattaisiin riittävä rahoitus 

jakeluverkkojen ylläpitoon ja kehittämiseen; pitää valitettavana, että tietyissä 

jäsenvaltioissa on ollut äkillisiä muutoksia tukijärjestelmissä ja että käyttöön on otettu 

epäoikeudenmukaisia veroja tai maksuja, jotka haittaavat oman sähköntuotannon 

leviämistä; 

13. suosittelee vähentämään uutta omaa sähköntuotantoa koskevien hallinnollisten esteiden 

määrän ehdottomaan minimiin ja ehdottaa pitkien lupamenettelyjen korvaamista 

yksinkertaisella ilmoitusvelvollisuudella; ehdottaa, että uusiutuvaa energiaa koskevan 
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direktiivin uudelleentarkastelussa siihen voitaisiin sisällyttää erityissäännöksiä, joilla 

poistettaisiin esteitä ja edistettäisiin yhteisöllisiä ja osuustoiminnallisia 

energiajärjestelmiä; 

14. korostaa, että vuokralaisille ja monia asuntoja käsittävissä rakennuksissa asuville 

tarvitaan suotuisa kehys, jotta hekin voivat hyötyä omasta energiantuotannosta ja 

energiatehokkuustoimista; 

15. kehottaa komissiota lisäämään tukeaan pormestarien sopimukselle, jotta sitä kehitetään 

ja laajennetaan välineeksi omalle energiantuotannolle ja energiatehokkuustoimille, 

energiaköyhyyden torjumiselle, parhaiden käytäntöjen vaihtamiselle kaikkien 

paikallisviranomaisten, alueiden ja jäsenvaltioiden välillä sekä sen varmistamiselle, että 

kaikki paikallisviranomaiset ovat perillä tarjolla olevasta rahoitustuesta;  

Energiankysynnän hallinnon kehittämistä on edistettävä  

16. toteaa, että energiankysynnän kannustamiseksi energian hintojen on vaihdeltava 

huippujaksojen ja tasaisen kulutuksen jaksojen kesken, ja tukee siksi dynaamisen 

hinnoittelun kehittämistä opt-in periaatteella, sillä edellytyksellä, että hinnoittelun 

vaikutukset kaikkiin kuluttajiin selvitetään tarkasti; katsoo, että dynaamisten tariffien on 

oltava avoimia, vertailukelpoisia ja helppolukuisia; 

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

määrällisiin että rahallisiin kulutustietoihinsa perusteltujen päätösten tekemiseksi; 

katsoo, että kun älykkäät mittarit otetaan käyttöön, vakaan lainsäädäntökehyksen olisi 

oltava voimassa varmistamassa, että taannehtiva laskutus lopetetaan ja että yleisestä 

käyttöönotosta tehdään tehokas ja kohtuuhintainen kuluttajille ja maksuton 

energiaköyhille kuluttajille; vaatii, että älykkäiden mittareiden tehosäästöt olisi jaettava 

oikeudenmukaisesti verkko-operaattorien ja käyttäjien kesken; 

18. korostaa, että älykkään tekniikan kehittämisessä ei saa jättää kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevia tai vähemmän tietäviä jälkeen eikä korottaa sähkölaskujen hintaa;  

19. tähdentää, että on kehitettävä älykkäitä laitteita, jotka automatisoivat energiankysynnän 

hallintoa hintasignaalien niin edellyttäessä; 

20. katsoo, että kansalaisten energiatietojen käsittely ja varastointi olisi annettava 

puolueettomien tahojen haltuun ja asiassa olisi noudatettava voimassa olevaa EU:n 

lainsäädäntöä, jossa todetaan, että kansalainen omistaa kaiken häneen liittyvän tiedon ja 

että tietoja voidaan antaa kolmannelle osapuolelle vain kansalaisen nimenomaisen 

suostumuksen jälkeen; katsoo, että lisäksi kansalaisten olisi voitava harjoittaa 

oikeuksiaan tiedon oikaisemiseksi ja poistamiseksi; 

Energiaköyhyyden syihin puuttuminen 

21. kehottaa kehittämään EU:lle vahvan kehyksen torjumaan sellaista energiaköyhyyttä, 

joka määritellään laajalla, yleisellä, mutta ei-määrällisellä tavalla, jossa keskitytään 

ajatukseen siitä, että kohtuuhintainen energia on sosiaalinen perusoikeus; pyytää 

komissiota keskittymään tulevissa lainsäädäntöehdotuksissaan toimiin, joilla lievitetään 

energiaköyhyyttä, ja antamaan täsmällisen toimintasuunnitelman vuoden 2017 
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puoliväliin mennessä; 

22. muistuttaa, että tiedon parempi saatavuus ja kerääminen ovat oleellisen tärkeitä, kun 

tilannetta arvioidaan; vaatii kohdentamaan tuen energiaköyhille kansalaisille 

mahdollisimman tehokkaasti; 

23. katsoo, että energiaunionin hallintokehykseen olisi sisällytettävä jäsenvaltioiden 

energiaköyhyyttä koskevat tavoitteet ja raportit ja että energiaköyhyyttä koskevia 

tärkeimpiä indikaattoreita olisi kehitettävä; 

24. katsoo, että energiatehokkuustoimet ovat keskeisiä kaikissa strategioissa, jotka 

käsittelevät energiaköyhyyttä ja että ne ovat paljon edullisempia pitkällä tähtäimellä 

kuin kysymyksen käsittely yksinomaan sosiaaliturvan keinoin; kehottaa rakennusten 

energiatehokkuutta koskevan direktiiviin uudelleentarkastelun yhteydessä toimiin, joilla 

varmistetaan, että olemassa olevien rakennusten energiatehokkaassa kunnostamisessa 

etusijan saavat energiaköyhät kansalaiset; ehdottaa, että olisi harkittava tavoitetta 

energiatehottomien kotitalouksien määrän vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä ja 

että etusijalla olisivat vuokra-asunnot ja sosiaalinen asuminen; 

25. pyytää sisällyttämään tarkistettuun energiatehokkuusdirektiiviin säännöksen 

huomattavasta vähimmäisprosenttiosuudesta, joka suunnataan vähätuloisille kuluttajille 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmissä; 

26. pyytää EU:n rahoitusta energiatehokkuuteen ja suuntaamaan tukea energiaköyhien ja 

vähätuloisten kuluttajien energian tuottamiselle omaan käyttöön sekä puuttumaan 

vuokralaisen ja omistajan kesken jaettujen kannustimien ongelmaan; 

27. ottaa huomioon, että hyvin kohdennetuilla sosiaalitariffeilla autetaan matalapalkkaisia ja 

heikossa asemassa olevia kansalaisia, ja katsoo, että niitä olisikin edistettävä; 

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

 


