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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl bendro intereso paslaugų
(2006/2101(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Baltoji knyga dėl bendro 
intereso paslaugų“ (KOM(2004)0374),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Lisabonos strategijos įgyvendinimas Visuotinės 
svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje“ (KOM(2006)0177),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 36 straipsnį dėl galimybės 
pasinaudoti bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis paslaugomis, 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 ir 295 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-3, I-5 ir III-122 straipsnius, 
– atsižvelgdamas į savo ankstesnius sprendimus dėl visuotinės svarbos paslaugų, ypač į 

2001 m. lapkričio 13 d. Sprendimą dėl Komisijos komunikato „Visuotinės svarbos 
paslaugos Europoje“ (KOM(2000)0580)1, 2004 m. sausio 14 d. Sprendimą dėl Komisijos 
Žaliosios knygos dėl visuotinės svarbos paslaugų (KOM(2003)0270)2 ir 2005 m. vasario 
22 d. Sprendimą dėl valstybės pagalbos, teikiamos kompensacijų už viešąsias paslaugas 
forma3, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 16 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos dėl visuotinės svarbos paslaugų (KOM(2004)0002)4, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 15–16 d. Lisabonos Vadovų Tarybos, 2000 m. gruodžio 7–
9 d. Nicos Vadovų Tarybos, 2001 m. gruodžio 14–15 d. Lekeno Vadovų Tarybos ir 
2002 m. kovo 15–16 d. Barselonos Vadovų Tarybos išvadas dėl visuotinės svarbos 
paslaugų, 

– atsižvelgdamas į Europos Teisingumo Teismo sprendimą dėl visuotinės svarbos paslaugų, 
ypač į 1999 m. lapkričio 18 d. sprendimą Teckal byloje5, 2003 m. liepos 3 d. sprendimą 
Chronopost byloje6, 2003 m. liepos 24 d. sprendimą Altmark byloje7, 2005 m. sausio 11 d. 

  
1 OL C 140 E, 2002 6 13, p. 153.
2 OL C 92 E, 2004 4 6, p. 294.
3 OL C 304, 2005 12 1, p. 117.
4 Patvirtinti tekstai: P6_TA(2006)0061.
5 Byla C-107/98, Teckal Srl/Comune di Viano und Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 

Slg. 1999, I-8121.
6 Susiję su Bylan C-83/01 P, C-93/01 P ir C-94/01 P, Chronopost u. a., Slg. 2003, I-6993.
7 Byla C-280/00, Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark 

GmbH, Slg. 2003, I-7747.

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=de&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2004&DocNum=0002


PE 372.142v01-00 4/10 PR\612110LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

sprendimą Stadt-Halle byloje ir 2005 m. sausio 13 d. sprendimą1, 

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto, 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Tarptautinės 
prekybos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Regioninės 
plėtros komiteto nuomones (A6-0000/2006), 

A. kadangi Europos statiniui taikomi šie trys principai: 
– solidarumas, t. y. vienijantis ir su socialiniais, ekonominiais ir teritoriniais tikslais 

susijęs principas, 
– bendradarbiavimas, t. y. principas, įgalinantis įgyvendinti ES sutartyse ir programose 

užsibrėžtus tarptautinius ir Europos masto uždavinius,
– konkurencija, t. y. ES vidaus rinkos kūrimą, remiantis socialinio rinkos ekonomikos 

modelio taisyklėmis, užbaigti įgalinantis ir konkurencijos teisės nuostatomis 
besiremiantis principas, kuris yra ypatingos svarbos demokratinė teisė, ne tik 
užkertanti kelią valstybės piktnaudžiavimui valdžia, bet ir ribojanti piktnaudžiavimą ir 
ekonomikos srityje ir užtikrinanti tinkamą vartotojų apsaugą, 

B. kadangi bendro intereso paslaugos yra viena iš sričių, kuriose su šių trijų principų 
taikymu susijusi įtampa yra pati stipriausia ir kuriose ypač juntama būtinybė parengti 
tinkamas politines ir teisines priemones,

C. kadangi aukštos kokybės, prieinamos bendro intereso paslaugos yra svarbi visų 
valstybių narių ekonominės, visuomeninės ir socialinės sistemų ir Europos socialinio modelio 
sudėtinė dalis (skirtingai išvystyta skirtingose valstybėse narėse), kuri, įgyvendinant tikslą 
sėkmingai užbaigti ES vidaus rinkos kūrimą, turi skatinti aukštos kokybės ir veiksmingų
bendro intereso paslaugų kūrimą,  
D. kadangi, remiantis EB sutarties 5 straipsnio 2 dalyje nurodytu subsidiarumo principu, tik 

valstybių narių ir jų vietinių institucijų pareiga yra apibrėžti, kurios paslaugos priklauso 
bendro intereso paslaugų grupei, ir numatyti tinkamiausias valdymo priemones,  

E. kadangi turi būti suderintos su vidaus rinkos darbu ir konkurencija susijusios nuostatos ir 
tokiu būdu pasiektas didesnis teisinis apibrėžtumas, t. y. tinkamai apibrėžta nacionalinių, 
regioninių ir vietinių institucijų kompetencija bendro intereso paslaugų teikimo srityje, 

F. kadangi atitinkamiems sektoriams skirtos ES direktyvos dėl bendro intereso paslaugų 
tinklą sudarančiose ūkio šakose ir kituose sektoriuose, kurie jau atverti rinkos santykiams arba 
kuriuose šis procesas jau pradėtas, sudaro patikimą pagrindą, tačiau nesuteikia pakankamo 
teisinio apibrėžtumo visoms bendro intereso paslaugų sritims, 
G. kadangi daugelis atitinkamiems sektoriams skirtų iniciatyvų dėl vidaus rinkos bendro 

intereso paslaugų sektoriaus atvėrimo, taip pat pasiūlymai dėl Paslaugų direktyvos2 iš 
  

1 Byla C-84/03, Komisija/Ispanija, Slg. 2005, I-139.
2 2004 m. vasario 25 d. Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl paslaugų vidaus 

rinkoje (KOM(2004)0002). Iš dalies pakeistas 2004 m. balandžio 4 d. Komisijos pasiūlymu 
(KOM(2006)0160). 
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dalies kelia painiavą, o iš dalies atskleidžia koncepcinio pobūdžio prieštaravimų, kurie 
savo ruožtu tampa teisinių ir teisminių ginčų priežastimi, 

H. kadangi, nors bendro ekonominio intereso paslaugos nurodytos EB sutarties 16 
straipsnyje ir 86 straipsnio 2 dalyje, nepateikiamas jų apibrėžimas, be to, bendro intereso 
paslaugos apskritai neįtrauktos į EB sutartį, o buvo įvestos Komisijos komunikatu, ir 
kadangi pagal 2006 m. vasario 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliuciją bendro 
ekonominio intereso paslaugoms nebus taikomas EB sutarties 16 straipsnis, o bendro 
intereso paslaugos bus iš viso išbrauktos iš Paslaugų direktyvos, šių paslaugų tiksliai 
atriboti neįmanoma, kadangi nėra šių paslaugų rūšių apibrėžimų, 

I. kadangi turėtų būti labiau nei iki šiol skatinamos įvairios valdymo ir partnerystės 
formos tarp kvalifikaciją šių paslaugų srityje turinčių rinkos dalyvių ir kadangi tai turėtų vykti 
laikantis valstybių narių kompetencijos paslaugų parengimo ir suteikimo srityse principo 
siekiant, kad būtų teikiamos veiksmingesnės ir kokybiškesnės bendro intereso paslaugos, 
J. kadangi turėtų būti daugiau atsižvelgta į Bendrijos tikslą dėl aukštesnio vartotojų 

apsaugos lygio sukūrimo, t. y., būtų sustiprintos paslaugų gavėjų teisės gauti informaciją 
ir teikti skundus, tinkamai atsižvelgta į jų ekonominius interesus ir pripažintas jų 
reikalavimas dėl veiksmingos teisinės pagalbos šių teisių nesilaikymo atveju, 

1. konstatuoja, kad vis dar aktualūs jo 2001 m. lapkričio 13 d., 2004 m. sausio 14 d. ir 
2005 m. vasario 22 d. ankstesni sprendimai dėl bendro intereso paslaugų; 

2. pabrėžia, kad bendro ekonominio intereso paslaugos bus teikiamos Europos vidaus 
rinkoje, todėl joms taikomos Europos teisės aktų, susijusių su vidaus rinka, viešojo 
pirkimo sutartimis, konkurencija ir valstybės parama, nuostatos;

3. siūlo, kad kalbant apie bendro intereso paslaugas, viena vertus, vienos nuo kitų būtų 
atskirtos rinkos paslaugos, ypač tos, už kurias sumoka vartotojai ir kurios EB sutartyje 
apibrėžtos kaip bendrus ekonominius interesus tenkinančios paslaugos, kurioms taikomos 
teisės aktų dėl viešųjų paslaugų įpareigojimų arba universaliųjų paslaugų nuostatos (VESP), 
ir, antra vertus, su rinka nesusijusios paslaugos, kurios finansuojamos iš viešųjų finansavimo 
šaltinių ir vadinamos visuotinėmis neekonominio pobūdžio paslaugomis (VNPP); 
4. apgailestauja, kad šios srities galiojančios nuostatos konkrečiais atvejais apibrėžiamos 

Teisingumo Teismo sprendimais ir Komisijos išaiškinimais; 
5. dėl šios priežasties mano, kad svarbu

– vietos, regioninėms ir nacionalinėms institucijoms, kad jos pagal konkrečias 
konkurencijos ir vidaus rinkos sričių nuostatas galėtų pasiūlyti ir teikti visiems 
piliečiams skirtas tinkamas paslaugas, 

– tokio pobūdžio paslaugas teikiančioms arba jas teikti siūlančioms (viešosioms pelno 
arba ne pelno) įmonėms, kad jos sužinotų sąlygas ir įpareigojimus, kuriuos dėl bendro 
intereso pagal galiojančią teisę joms gali apibrėžti institucijos, ir 

– paslaugų vartotojams, kad jie būtų užtikrinti, jog pateikti pasiūlymai prieinami, 
kokybiški, nebrangūs ir t. t., 

užtikrinti didesnį teisinį apibrėžtumą (parengiant atitinkamus teisės aktus), kad būtų 
nustatytos bendros koncepcijos ir principai; 
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6. pabrėžia, kad neturėtų būti abejojama šioje srityje galiojančiomis atskiriems sektoriams 
skirtomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis; be to, turi būti atsižvelgta į atskiriems 
sektoriams skirtų taisyklių būtinybę;  

7. ragina Komisiją užtikrinti didesnį socialinio ir sveikatos sektorių paslaugų teisinį 
apibrėžtumą ir pateikti atitinkamus pasiūlymus; 

8. siūlo, kad tuo atveju, kai kompetentinga institucija ketina apibrėžti bendro ekonominio 
intereso paslaugos teikimą, ji išleidžia atitinkamą teisės aktą, kuriame nurodo paslaugų 
teikėjui privalomus prieš tai aiškiai apibrėžtus viešųjų paslaugų įpareigojimus; 

9. siūlo, kad tuo atveju, kai kompetentinga institucija planuoja neskirti tiesioginės paramos 
iš savo bendrojo biudžeto, o finansuoti bendro intereso paslaugas kitu būdu, ji, 
atsižvelgdama į EB sutarties, ypač į jos 86 straipsnio 2 dalies, nuostatas, pasirenka vieną 
iš šių paramos formų: išimtinių ypatingų teisių suteikimas, kompensacija už suteiktas 
viešąsias paslaugas, įgaliojimas fondui teikti viešąsias paslaugas, bendros tarifų sistemos 
sukūrimas;

10. siūlo, kad kai kompetentinga institucija svarsto viešųjų paslaugų kompensavimą 
siekdama užtikrinti bendro intereso paslaugos finansavimą, ši kompensacija neturi būti 
laikoma valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnyje, jei 

– kompensacijų apskaičiavimo pagrindas arba formulė buvo nustatyti objektyvia ir 
skaidria procedūra ir 

– kompensacijos dydis atitinka išlaidų padengimo principą; 
11. dėl to dar kartą pabrėžia, kad turi būti skaidriai įgyvendinamas 2005 m. lapkričio 28 d. 
Komisijos sprendimas 2005/842/EB dėl EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės 
pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma, skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms 
patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas1;
12. pabrėžia, kompetentinga institucija gali savo nuožiūra spręsti, ar jai pačiai teikti 
bendro intereso paslaugą, ar tokios paslaugos teikimą patikėti kitam paslaugų teikėjui;
13. mano, kad tuo atveju, kai bendro intereso paslaugas teikia specialistai iš šalies, 

institucijos turi sudaryti atitinkamas viešojo paslaugų pirkimo sutartis konkurso būdu; vis 
dėlto laikantis šio principo kompetentingoms institucijoms turėtų būti palikta galimybė 
neatidėliotinu atveju, jei nedaromas neigiamas poveikis prekybai tarp valstybių narių arba 
esant tam tikros bendro intereso paslaugos ypatumams skirti viešojo paslaugų pirkimo 
sutartį nesilaikant tokios procedūros tiesiogiai jos pasirinktam teikėjui. Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu turėtų tokiems atvejams reglamente numatyti 
išimtis ir jų sąlygas bei kriterijus, panašiai kaip „Altmark kriterijų“ atveju; 

14. dėl šios priežasties, ir kad būtų gerinamas paslaugų teikimo efektyvumas įtraukiant 
naujus teikėjus ir bendro intereso paslaugų teikimo formas, reikalauja didesnio teisinio 
apibrėžtumo bendros organizacijos formoms (organizuotam bendradarbiavimui, paslaugų 
teikimo perdavimui teikėjams įmonės viduje, valstybinei – privačiai partnerystei, 
lengvatų teikimui), Europos teisės nuostatų dėl konkurencijos, lengvatų skyrimo ir 
valstybės paramos taikymo srities išaiškinimo ir bendrų visai Europai kriterijų; 

15. mano, kad kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, jog sektoriuose, kuriuose ji nustatė 
viešųjų paslaugų arba bendrų įpareigojimų reglamentavimą ar specialias užduotis, 

  
1 OL L 312, 2005 11 29, p. 67.
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laikantis skaidrumo principo būtų taikomi atitinkamam sektoriui tinkami reglamentavimo 
būdai ir priemonės;

16. be to, mano, kad siekiant didesnio skaidrumo ir geresnės vartotojų apsaugos, turėtų būti 
priimtos taisyklės bent jau šiose srityse: 

– nustatytos prieinamumo prie esamų tinklų galimybės, jei toks prieinamumas 
reikalingas paslaugai teikti;  

– nustatyta paslaugos teikimo kaina ir (arba) sąlygos dėl tarifų; 
– nustatyta ginčų tarp paslaugos teikėjo ir vartotojo taikaus sprendimo tvarka, 

nepažeidžiant galimybės pasinaudoti teisinėmis priemonėmis; 
– nuostatos dėl už konkurenciją atsakingų institucijų konsultacijų ir, prireikus, kiekvieno 

atvejo, kuris galėtų būti susijęs su nacionalinių ir EB sutartyje įtvirtintų nuostatų dėl 
konkurencijos pažeidimu, nagrinėjimo; 

17. be to, siekiant aukštos kokybės ir veiksmingų bendro intereso paslaugų, siūlo 
savanoriškai parengti objektyvius ir skaidrius kokybės standartus, kad būtų užtikrintas 
viešųjų paslaugų įpareigojimų, bendro intereso paslaugos arba bendro intereso paslaugos 
teikėjui patikėtos užduoties įvykdymas; nustatant tokius kokybės standartus, turėtų būti 
atsižvelgta į:  

– paslaugos vartotojo apsaugą ir saugumą, 
– standarto tinkamumą ir proporcingumą paslaugos paskirties ir kainos atžvilgiu; 
– kiek galima platesnį standarto taikymą ir jo paskelbimą, 
– nesudėtingą ir veiksmingą standarto, kuris galėtų būti nustatytas remiantis kuria nors 

chartija arba elgesio kodeksu, laikymosi kontrolę; 
18. ragina Komisiją remiantis jo 2005 m. sausio 14 d. sprendimu, 2005 m. kovo 9 d. 

sprendimu dėl Lisabonos strategijos pusės laikotarpio rezultatų įvertinimo1, 2006 m. kovo 
15 d. sprendimu dėl pranešimo dėl Lisabonos strategijos 2006 m. Europos Tarybos 
pavasario sesijoje2 ir šia rezoliucija parengti tinkamą šios srities teisinę bazę; 

19. paveda savo pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  
1 OL C 320 E, 2005 12 15, p. 164.
2 Patvirtinti tekstai: P6_TA(2006)0092.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Viešųjų paslaugų svarba 

Aukštos kokybės viešųjų paslaugų prieinamumas yra labai svarbus politinis klausimas. Geros 
mokyklos ir ligoninės, švarus vanduo, saugios ir patikimos transporto ir energetikos sritys yra 
labai svarbios gerai gyvenimo kokybei užtikrinti. 

Vis dėlto viešosios paslaugos nėra tik esminis atskirų piliečių gyvenimo kokybės elementas. 
Jos taip pat vaidina lemiamą vaidmenį ES svarbiausioje Lisabonos strategijoje, kurios tikslas 
– remiantis Europos socialiniu ir ekonominiu modeliu sukurti dinamiškiausią, darniausią ir 
tvariausią pasaulio ekonomiką. Geros viešosios paslaugos gali padėti įveikti ekonomikos 
stagnaciją, socialinę atskirtį ir izoliaciją; sustiprinti socialinę ir teritorinę sanglaudą; pagerinti 
Europos vidaus rinkos veikimą ir jos išorės konkurencingumą. 

Aukštos kokybės viešosios paslaugos (atviros, skaidrios ir visiems vienodai prieinamos) yra 
esminiai Europos visuomenės modelio elementai. Vien tik rinkos jėgos negali visada reaguoti 
į viešųjų paslaugų dinamišką pobūdį. Taigi visų lygių valstybinės institucijos yra glaudžiai 
susijusios su tokių paslaugų teikimu, reglamentavimu, organizavimu arba įvairaus masto 
finansavimu ar parama joms. ES neturi kištis į tokių paslaugų teikimą; vietoj to, pranešėjo 
požiūriu, ES turėtų užtikrinti didesnį teisinį apibrėžtumą, kuris sudarytų galimybę visų lygių 
valstybinėms institucijoms atlikti jų darbą, kad būtų ginami visuomenės interesai teikiant šias 
paslaugas. Taigi ES vaidmuo yra užtikrinti atitinkamus standartus visoje Europos Sąjungoje, 
kad geros, veiksmingos ir aukštos kokybės paslaugos taptų apčiuopiama Europos pilietybės 
dalimi.  

Kas yra viešosios paslaugos? 

Skirtingi žmonės skirtingai supranta viešąsias paslaugas. Kai kurie žmonės mano, kad 
viešosios paslaugos yra tos, kurias teikia arba finansuoja viešasis sektorius. Kitiems 
pagrindinis kriterijus yra tai, ar jos teikiamos remiantis „viešuoju interesu“ ... šiose painiose 
diskusijose buvo pateikta ir daugiau kitų apibrėžimų. 

Pranešėjo nuomone, būtina pradėti įvairių viešųjų paslaugų koncepcijų aiškinimą ir, kalbant 
apie bendro intereso paslaugas, vienas nuo kitų atskirti: viena yra rinkos paslaugos, ypač tos, 
už kurias sumoka vartotojai ir kurios EB sutartyje apibrėžtos kaip bendro ekonominio intereso 
paslaugos, kurioms taikomos teisės aktų dėl viešųjų paslaugų įpareigojimų arba universaliųjų 
paslaugų nuostatos (VESP), o kita – su rinka nesusijusios paslaugos, kurios finansuojamos iš 
viešųjų finansavimo šaltinių ir vadinamos visuotinėmis neekonominio pobūdžio paslaugomis 
(VNPP);

16 straipsnio idėja yra atskirti paslaugas, kurios, būdamos ekonominio pobūdžio, galėtų 
padaryti žymų poveikį vienai rinkai, nuo neekonominio pobūdžio paslaugų. Neekonominio 
pobūdžio paslaugos, pavyzdžiui, policijos ir teisingumo vykdymo, laikomos sritimis, kurios
yra paliktos nacionalinių valdžios organų, o ne ES kompetencijai. Deja, galiojantys ES teisės 
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aktai nepateikia aiškių gairių, kaip atskirti bendro ekonominio intereso paslaugas, bendro 
intereso paslaugas ir kitas paslaugas, o tai reiškia, kad atskirais atvejais neaišku, ar taikomos 
ES nuostatos dėl vienos rinkos ir kokia apimtimi taikomos. Taigi pranešėjas siūlo pradėti 
diskusijas dėl šių klausimų išaiškinimo.  

Skirtingų nacionalinių tradicijų klausimas 

Visoje Europoje geros viešosios paslaugos laikomos esminiu civilizuotos visuomenės 
elementu. Vis dėlto nacionalinės tradicijos (dėl to, kokios paslaugos teikiamos, kas jas teikia 
ir kam teikia) labai skiriasi, sukeldamos nesusipratimų ir painiavą dėl viešųjų paslaugų 
apibrėžimo ir netgi nenorą bandyti parengti bendrus Europos kriterijus ir gaires. 

Nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos savarankiškai apibrėžia savo politikos 
kryptis, liečiančias jų piliečius. Tačiau praktikoje jos dažnai susiduria su Europos Komisijos 
arba Teisingumo Teismo, kurie vertina jų veiklą iš ES vidaus rinkos taisyklių perspektyvos, 
įsikišimu: pavyzdžiui, manoma, kad subsidijų teikimas peržengiant vienos valstybės sienas 
prieštarauja valstybės paramos taisyklėms; labai apsunkinantys viešųjų pirkimų įpareigojimai; 
kai kurie viešųjų paslaugų įpareigojimai laikomi kliūtimis vienai Europos rinkai. 

Pranešėjo nuomone, šiuo metu negarantuojamos nei efektyvios vietinės autonomijos apsaugos 
priemonės, nei teisinis apibrėžtumas viešųjų paslaugų teikėjams, valstybinėms valdžios 
institucijoms, privačiam verslui ir paslaugų vartotojams. 

Didesnio teisinio apibrėžtumo tikslas turi būti padaryti situaciją aiškesnę, kad būtų užtikrinta 
vietinė autonomija ir subsidiarumo principo laikymasis, apibrėžiant santykį iš vienos pusės 
tarp vienos rinkos taisyklių, o iš kitos pusės – tarp viešojo intereso uždavinių siekio tų bendro 
intereso paslaugų, kurios yra didelio ekonominio intereso ir gali daryti poveikį vienos rinkos 
veikimui, nuostatose.

Galiojančių teisės aktų prieštaravimai ir neapibrėžtumas 

Nors priėmus Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektą bus numatytos apsaugos priemonės 
bendro intereso paslaugų srityje, per daugelį metų priimtuose detaliuose teisės aktuose 
vyrauja neapibrėžtumas, nes Sutartyje apibrėžti tik bendriausi viešąsias paslaugas 
reguliuojantys principai, o kartu egzistuoja išsami ES teisinė bazė, išaiškinanti ir 
įgyvendinanti su viena rinka susijusias nuostatas. 

Neaišku, kokiu mastu bendro intereso paslaugų arba bendro ekonominio intereso paslaugų 
sritims taikomos, pavyzdžiui, konkurenciją ir vieną rinką reglamentuojančių teisės aktų 
nuostatos arba dotacijų teikimo tvarkos ar viešojo pirkimo konkursų tvarkos taisyklės. Teisės 
aktuose pasitaiko (dažnai nenuspėjamų) Komisijos arba Teisingumo Teismo „minčių vingių“. 
Daugelį metų trunkantis įvairių visuomeninių paslaugų tinklų, pavyzdžiui, telekomo, pašto, 
energetikos ir geležinkelių veiklos liberalizavimas taip pat didino teisės aktų sudėtingumą ir 
neapibrėžtumą. Be to, Europos viešųjų paslaugų sektoriaus finansavimas ir valdymas 
priklauso nuo neprognozuojamos precedentinės teisės ir teisinio išaiškinimo praktikos.

Komisijos naujausios Žalioji ir Baltoji knygos dėl bendro intereso paslaugų ir naujasis 
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Komunikatas dėl bendro intereso socialinių paslaugų nuvylė tuos, kurie tikėjosi naujos 
patikimesnės teisinės aplinkos bendro intereso paslaugų srityje, kadangi Komisijos 
dokumentai nesuteikia papildomo teisinio aiškumo visais išvardytais aspektais. Be to, 
pasiūlymai dėl Paslaugų direktyvos kelia naujų klausimų, susijusių su būsimomis sąlygomis 
dinaminių viešųjų paslaugų srityje.

Raginimas sukurti didesnį teisinį apibrėžtumą viešųjų paslaugų srityje 

Siekdama sukurti apsaugos priemones bendro intereso paslaugų srityje ir panaikinti teisinį 
neapibrėžtumą Europa turi nedelsiant, kartu su dabar vykstančiu platesnės Paslaugų 
direktyvos rengimo darbu, parengti bendrąją viešųjų paslaugų teisinę koncepciją, kuri būtų 
suderinta su šiuo metu galiojančiomis sektoriams skirtų teisės aktų ir nacionalinių teisės aktų 
nuostatomis ir priimta bendro sprendimo su Europos Parlamentu tvarka.

Naujoji teisinė bazė turi: 

§ aiškiai padalyti atsakomybę tarp ES ir valstybių narių,
§ įvesti kriterijus, pagal kuriuos būtų aiškiai atskirtos bendro „ekonominio“ ir 

„neekonominio“ pobūdžio paslaugos, kurioms taikomos skirtingos nuostatos,
§ puoselėti vietos institucijų suverenumą joms planuojant ir valdant viešąsias paslaugas, 

už kurias jos yra atsakingos,
§ garantuoti piliečių teisę į paslaugas vietiniu mastu užtikrinant, kad jų poreikiai, 

skundai ir problemos būtų nagrinėjami nedelsiant ir tiesiogiai ir ginant vartotojų bei 
pilietines teises,

§ atsižvelgti į specialaus sektorinio reglamentavimo poreikį kai kurioms paslaugoms ir 
jau dabar, anksčiau, nei tai padarys Parlamentas, nustatyti aiškų santykį su tokiais 
teisės aktais bei su Paslaugų direktyva,

§ užtikrinti skaidrumo, atvirumo, solidarumo, aukštos paslaugų kokybės, visuotinumo, 
vienodo prieinamumo, partnerystės su pilietine visuomene ir darbuotojų dalyvavimo 
principų laikymąsi,

§ išaiškinti finansavimo valdymo ir viešųjų paslaugų viešųjų pirkimų įpareigojimų 
principus, ypač liečiančius skirtingas ir naujas teikimo ir valdymo formas 
dinamiškame viešųjų paslaugų sektoriuje.

Faktinė veikla, susijusi su bendro intereso, tiek ekonominio, tiek ir neekonominio pobūdžio, 
paslaugų apibrėžimu, formulavimu, struktūra ir finansavimu, turi išlikti valstybių narių ir jų 
regioninių ir vietos institucijų kompetencija. Kad būtų patenkinti anksčiau minėtų pagrindinių 
standartų ir kriterijų reikalavimai, pranešėjas siūlo numatyti platų sprendimų, skirtų vietos 
poreikius atitinkančių viešųjų paslaugų teikimui vietiniu mastu, diapazoną.


