
Euroopan komission energian ja liikenteen pääosasto laatii ja toteuttaa
läheisesti toisiinsa liittyvien energian ja liikenteen alojen politiikkaa.
Vuonna 2000 laaditussa vihreässä kirjassa Energiahuoltostrategia
Euroopalle analysoidaan energiahuoltoon liittyviä EU:n rakenteellisia
heikkouksia. Vihreän kirjan mukaan energiankulutus kasvaa ja EU tulee
yhä riippuvaisemmaksi energiantuonnista.Samalla EU:n on vähennettävä
kasvihuonekaasujen tuotantoaan Kioton pöytäkirjan mukaisten
sitoumustensa noudattamiseksi. Vihreässä kirjassa myös ehdotetaan
strategiaa EU:n energiankulutuksen vähentämiseksi energian
hyötysuhdetta parantamalla sekä uusiutuvien energialähteiden käytön
lisäämiseksi. Energiasisämarkkinoiden avautuminen kaikkialla EU:ssa on
keskeinen keino pyrittäessä näihin tavoitteisiin. Se myös parantanee EU:n
kansalaisten ja teollisuuden yleispalveluja.
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Lisätietojen hankkiminen

Tietoa oman valtion energiamarkkinoiden avautumisesta saa
ottamalla yhteyttä asianomaisen valtion sääntelyviranomaiseen tai
kuluttajaliittoihin.

Seuraavilla Internet-sivustoilla on hyödyllisiä linkkejä kansallisille
Internet-sivustoille.

Sähkö:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/links/ index_en.htm

Maakaasu:
http://europa.eu.int/comm/energy/gas/links/ index_en.htm

Meihin voi ottaa yhteyttä lisätietoja varten seuraavassa osoitteessa:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/request_form/index_en.cfm

Yhteismarkkinat
Näitä toimia ei voida täysimittaisesti hyödyntää, ellei
muuteta tapaa toimittaa energiaa sen loppukäyttäjille. EU:n
jäsenvaltioiden kotitalous- ja yritysasiakkaat ovat
vanhastaan joutuneet hankkimaan kaasua tai sähköä
yksinoikeudella toimivalta energiantoimittajalta. Koska
tällaiset energiantoimittajat ovat lisäksi toimineet
kansallisesti tai alueellisesti, asiakkailla ei ole ollut muita
vaihtoehtoja.

EU on 1990-luvun puolivälistä ottanut vähitellen käyttöön
avoimet energiantoimitusmarkkinat, mikä on vähentänyt
energiantoimittajien esteitä ja lisännyt asiakkaiden
valinnanvaraa. Energiantoimituspalveluja voidaan nykyisin
tarjota EU:n yhteismarkkinoilla samaan tapaan kuin
tavaroita voidaan liikuttaa ja myydä vapaasti kaikkialla
EU:ssa.

Suurten asiakkaiden eli teollisuus- ja laitoskäyttäjien
energiantoimitusmarkkinat on avattu jo monta vuotta
sitten. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden markkinat ovat olleet
heinäkuusta 2004 avoimia kaikille muillekin kotitalouksien
ulkopuolisille asiakkaille. Heinäkuussa 2007 markkinat
avautuvat myös kotitalouskäyttäjille.

Jotkin valtiot, kuten Pohjoismaat, ovat jo avanneet
markkinat kotitalouskäyttäjille. Muiden valtioiden onkin
seurattava perässä, koska EU luo yhtenäismarkkinat, joilla
kilpailu perustuu tasavertaisuuteen.
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Tehokasta energiaa kaikille
Äskettäin hyväksytyssä Euroopan unionin lainsäädännössä
annetaan kaikille kuluttajille viimeistään heinäkuusta 2007
mahdollisuus pyytää eri energiantoimittajilta tarjouksia
kaasu- ja sähkötoimituksista. Näin ollen nykyinen
energiantoimittaja ei ole enää ainoa vaihtoehto.

Tämä on vain yksi osa EU:n energiapolitiikkaa, jolla pyritään
varmistamaan, että kaikki voivat tehdä ympäristöä
mahdollisimman vähän kuormittavia turvallisia, edullisia ja
kestäviä energiahankintoja.

• EU:n toimien tarkoituksena on erityisesti vähentää
riippuvuutta EU:n ulkopuolelta tuotavasta öljystä ja
kaasusta edistämällä EU:ssa käytettävissä olevien
uusiutuvien ja entistä puhtaampien energialähteiden
käyttöä.

• EU kannustaa myös käyttämään energiaa säästäviä
keinoja ja tekniikoita energiankulutuksen vähentämiseksi.

• Samalla EU pyrkii parantamaan sähkön- ja
kaasunsiirtoverkkoja sekä muuta infrastruktuuria, jotta
energiaa voidaan siirtää mahdollisimman tehokkaasti sinne,
missä sitä tarvitaan.

Avoimet markkinat
asiakkaiden kannalta
Pienyritysasiakkaat ovat voineet heinäkuusta 2004 valita
markkinoillaan olevien eri energiantoimittajien välillä.
Kannattaako vaihtaminen? Mitä etuja ja haittoja siihen
liittyy?

MIKSI VAIHTAMINEN KANNATTAA?
Energiantoimittajan valintamahdollisuuden ansiosta voi
pyytää tarjouksia omia tarpeita parhaiten vastaavan
sopimuksen tekemiseksi. Sopimuksen perustana voivat olla
esimerkiksi yhteen kuukausittaiseen laskuun perustuva
kokonaisuus, hiljaisen ajan edulliset hinnat, kiinteät hinnat,
suoraveloitusmahdollisuudet ja rinnakkaispolttoaineen
huomioonottaminen. Mitä enemmän markkinoilla on
energiantoimittajia, sitä enemmän on myös mahdollisuuksia.
Lisäksi kun nykyinen energiantoimittaja saa kilpailijoita, se
mitä todennäköisimmin tarjoaa uusia, entistä parempia
sopimuksia. Energiantoimittajaa ei kuitenkaan ole pakko
vaihtaa, ellei halua.

TUOKO VAIHTAMINEN SÄÄSTÖJÄ?
Energiantoimittajan vaihtaminen ei välttämättä heti
säästä rahaa, koska hinnat vaihtelevat myös muista syistä.
Markkinoiden kilpailu pitää kuitenkin hinnat varmasti
alhaalla.

ONKO VAIHTAMINEN VAIKEAA?
Vaihtaminen on yksinkertaista, koska sitä varten ei tarvitse
asennuttaa uusia kaapeleita eikä putkia ja koska uusi
energiantoimittaja huolehtii yksityiskohdista, kun sopimus
on allekirjoitettu. Jos ei ole tyytyväinen, energian-
toimittajan voi aina vaihtaa uuteen tai entiseen.

LISÄÄKÖ ENERGIANTOIMITTAJIEN
LISÄÄNTYMINEN YMPÄRISTÖHAITTOJA?
Koska energiantoimittajat toimivat erillään tuottajista, ne
voivat ostaa sähköä tai kaasua miltä tahansa haluamaltaan
tuottajalta. Näin ollen EU:n energiavaroja jaetaan entistä
tehokkaammin.

Koska energiantoimittajan on nyt lisäksi ilmoitettava
laskuissaan, mistä sen toimittama energia tulee, asiakas voi
valita vähiten ympäristöä rasittavan energiantoimittajan.
Asiakas voi jopa valita sellaisia energiantoimittajia, jotka
käyttävät pelkästään uusiutuvia energiavaroja.

OVATKO UUDET ENERGIANTOIMITTAJAT
ENTISIÄ EPÄLUOTETTAVAMPIA?
Infrastruktuuri toimii erillään energiantoimittajista ja käyttää
samoja putkia ja johtoja, eikä asiakas näin ollen huomaa
mitään eroa. Jokaiseen EU:n jäsenvaltioon on perustettu
sääntelyviranomaisia varmistamaan, että energiantoimittajat
toimivat asianmukaisesti ja toimittavat asiakkailleen
lupaamiaan palveluja.

MISTÄ LÖYTÄÄ UUDEN
ENERGIANTOIMITTAJAN?
Kaikki uudet energiantoimittajat eivät heti aloita toimintaansa,
vaan tilanne vaihtelee eri markkinoiden mukaan. Uudet
energiantoimittajat järjestänevät markkinointikampanjoja,
mutta vaihtoehtoisista energiantoimittajista voi kysyä myös
oman valtion kuluttajaliitoista.

MIKÄ ON KOTITALOUSENERGIAN TILANNE?
Uusia järjestelyjä sovelletaan aluksi vain teollisuuskäyttäjiin ja
muihin kotitalouksien ulkopuolisiin käyttäjiin, mutta
heinäkuusta 2007 myös kaikkiin kotitalouskäyttäjiin. Joissakin
EU:n jäsenvaltioissa, kuten Pohjoismaissa, kilpailu on tosin jo
alkanut täydessä laajuudessaan, ja näin niiden kuluttajat
pääsevät jo hyötymään entistä suuremmasta valinnanvarasta.
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