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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно защитата на потребителите при предоставянето на комунални услуги
(2013/2153(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегията за 
укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение (2011/2272(INI)),

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и 
интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010—2020 г.1,

– като взе предвид своята резолюция относно новата програма за европейската 
политика за защита на потребителите (2012/2133(INI)),

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно реформата на 
правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ икономически 
интерес (2011/2146(INI)),

– като взе предвид Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялните търговски практики от страна на търговци към 
потребители на вътрешния пазар (Директива за нелоялни търговски практики),

– като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 
93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета,

– като взе предвид Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно 
прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на 
достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги2,

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 септември 2013 г. за определяне на мерки относно единния европейски 
пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и 
за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 
531/2012 (COM(2013)0627),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2012 г. до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономическия и социален комитет и Комитета на 
регионите, озаглавено „За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски 
енергиен пазар“ (COM(2012)0663),

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0453.
2 OВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
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– като взе предвид Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
20 февруари 2008 година за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното 
изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността,

– като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното 
общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива 
за електронната търговия),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 март 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно 
създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан 
достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) 
№ 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз 
на пътници и техния багаж,

– като взе предвид Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за 
отмяна на Директива 2003/54/ЕО,

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти 
(COM(2012)0352),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към Европейска харта за 
правата на потребителите на енергия“ (COM(2007)0386),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен 
пазар“ (COM(2012)0663),

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, включена в 
Договорите чрез член 6 от Договора за Европейския съюз, и по-специално член 8 
(Защита на личните данни), член 11 (Свобода на изразяване на мнение и свобода на 
информация), член 21 (Недискриминация), член 23 (Равенство между жените и 
мъжете), член 25 (Права на възрастните хора), член 26 (Интеграция на хората с 
увреждания), член 34 (Социална сигурност и социална помощ), член 36 (Достъп до 
услугите от общ икономически интерес), член 37 (Опазване на околната среда) и 
член 38 (Защита на потребителите),

– като взе предвид член 12 от ДЕС,

– като взе предвид член 12 от ДЕС и принадлежащия към този договор протокол 
№ 26,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 



PR\1007614BG.doc 5/9 PE522.759v01-00

BG

потребителите (A7-0000/2013),

А. като взе предвид недостатъчно изчерпателното определение на понятието 
„доставчик на комунални услуги“ на общностно равнище, както и различните му 
тълкования в държавите членки;

Б. като взе предвид особеното значение на комуналните услуги като гарантирането на 
правото на потребителите на свободен достъп и нуждата от създаване на 
обвързващи правила за достъп на потребителите в уязвимо положение;

В. като има предвид факта, че съществуващата понастоящем правна рамка не е 
достатъчна и че са необходими обвързващи правила, които да гарантират по-високо 
равнище на защита на потребителите, както и достъпа до комунални услуги;

Общи положения

1. застъпва становището, че услугите, предоставяни от доставчици на комунални 
услуги, имат общи елементи; предлага основните права на потребителите, които 
засягат всички комунални услуги, да се хармонизират на общностно равнище;

2. подчертава, че и услугите от общ икономически интерес също спадат към услугите, 
предоставяни от доставчици на комунални услуги; призовава Комисията да 
представи във възможно най-кратък срок европейска правна рамка за услугите от 
общ икономически интерес;

3. отбелязва, че защитата на потребителите е ефективна единствено когато правата 
могат се упражняват ефективно; подчертава необходимостта от правна рамка за 
европейски колективен иск;

4. подчертава, че потребителите, съвместно с други участници от гражданското 
общество, следва на всички равнища да вземат участие в дефинирането, 
организацията, прилагането и оценяването на комуналните услуги; 

5. подчертава, че осигуряването на всеобхватна защита на потребителите изисква 
силни и независими организации за защита на потребителите;

6. подчертава, че на всички потребители, независимо от тяхното финансово 
положение, следва да се гарантира правото на достъп до комунални услуги, както и 
че за „потребителите в уязвимо положение“ следва да има специален режим, като 
например освобождаване от такси; отбелязва, че всеки потребител може да се окаже 
в положение, в което да се нуждае от специална защита;

Енергетика

7. отбелязва, че либерализацията на енергийните пазари не е довела автоматично до 
по-силна конкуренция и по-ниски цени за потребителите, а че от гледна точка на 
потребителите е създала объркване по отношение на предлагането и на тарифите;

8. припомня, че така наречената енергийна бедност се засилва в много държави 
членки и призовава Комисията и държавите членки да реагират на този проблем, 
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най-вече предвид на факта, че доставчиците извличат полза от изгодните цени на 
едро;

9. призовава Комисията да ускори прехода към нови енергийни източници, тъй като 
възобновяемите енергии представляват най-устойчивата форма на производство на 
енергия, като същевременно следят за това, разходите да не се прехвърлят върху 
потребителите;

10. отбелязва, че много доставчици на електроенергия не предоставят данните си за 
сравнение и че преходът се оказва труден вследствие на рестриктивни клаузи за 
прекратяване на договорите и на липсата на лесно достъпни възможности за 
сключване на договори;  призовава за предприемане на мерки, които да улесняват 
смяната на доставчика;

11. изразява съжаление по повод на факта, че цените за електроенергия не отразяват 
действителните разходи и че външните разходи, като например щетите върху 
околната среда, не се отчитат отделно, а се поемат от обществото като цяло;  
призовава за предприемането на мерки за осигуряване на прозрачност по отношение 
на действителните разходи и за гарантиране на спазването на принципа 
„замърсителят плаща“;

12. застъпва становището, че от дружествата следва да се изисква да публикуват 
прегледно всички цени и ценови промени, както и че са необходими минимални 
стандарти за осчетоводяване;

13. счита, че асиметричната информация е в ущърб на потребителите; призовава за 
въвеждането на правни инструменти, които да осигурят на потребителите 
възможности за получаване на пълна информация;

14. счита, че при използването на интелигентното измерване от първостепенно 
значение следва да бъдат ползата за клиента и защитата на личните данни и че 
свързаните с него разходи не трябва да се прехвърлят на потребителите;

Телекомуникации

15. призовава за предприемане на законодателни мерки, които да гарантират на всички 
потребители достъпа до висококачествени телекомуникационни услуги и които да 
намаляват цифровото разделение;

16. изтъква, че трябва да се съхрани открит и неутрален по отношение на мрежата 
интернет и че защитата на данните и на неприкосновеността на личния живот на 
потребителите трябва да бъде от първостепенно значение, тъй като това е 
единственият начин за изграждане на доверие;

17. установява, че намаляването на зависимостта на потребителите, осигуряването на 
по-голяма свобода на избор и на възможности за иновации изискват преносимост на 
данните и оперативна съвместимост; застъпва становището, че смяната на 
доставчика следва да бъде безплатна за всички потребители, да не предизвиква 
загуба на данни и да е възможна по всяко време и без прекомерни усилия;
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Пощенски услуги.

18. установява, че либерализацията на пощенските услуги не е довела до очакваните 
предимства за потребителите, а по-скоро е разрушила структури, които едва ли 
може да бъдат възстановени;

19. подчертава, че трябва да бъде гарантирано повсеместното предоставяне на 
пощенски услуги в целия Съюз, включително в селските райони;

20. призовава Комисията да проучи последствията от либерализацията на пощенските 
услуги,  преди всичко дали са осигурени надеждни универсални услуги и достойни 
условия за труд в съответните предприятия;

Обществен транспорт

21. признава, че през последните години правата на потребителите в областта на 
транспорта са били укрепени, но въпреки това припомня, че общественият 
транспорт продължава да е извън обхвата на тези мерки;

22. подчертава, че достъпът до висококачествен, всеобхватен и свободно достъпен 
обществен транспорт дори и в по-малко рентабилните райони спада към 
предоставянето на основни услуги;

23. припомня, че добре функциониращият, свободно достъпен за всички обществен 
транспорт ще бъде и в бъдеще от все по-голямо значение, наред с другото поради 
застаряването на населението, а така също ще е необходим за постигане на целите 
по отношение на климата в рамките на стратегията „Европа 2020“;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Понятието „доставчик на комунални услуги“ не е дефинирано на общностно равнище и 
се използва дори от Европейската комисия по различни начини. Доставчиците на 
комунални услуги предоставят както универсални услуги, така и обществени услуги, 
като и последните понятия се използват от Комисията по най-различни начини. 
Отделните държави членки също така тълкуват по различен начин въпроса, кои услуги 
трябва да се предоставят от доставчици на комунални услуги. Всичко това доведе до 
сериозно объркване по отношение на понятията.

Въпреки това всички или поне по-голямата част от комуналните услуги притежават 
общи елементи. Всички те представляват услуги, които са от основно значение за 
живота, както и за участието на хората в европейското общество в социалния и 
културния живот. Потребителите съответно нямат избор по отношение на това дали да 
се ползват от услугата, а единствено по отношение на доставчика, който желаят да им я 
предоставя. В резултат на това често отношенията между доставчик и потребител се 
превръщат в отношения между висшестоящ и подчинен.

Освен това през последните 15 години много от тези области бяха либерализирани 
посредством законодателство, прието на общностно равнище. Навремето отделните 
законодателни предложения бяха подложени на продължителни и бурни дебати и 
много от участниците застъпваха ясно становище против меките за либерализация.  
Очакваните вследствие на либерализацията резултати – а именно по-ниски цени, по-
голям избор, нови работни места – в много от държавите членки не настъпиха. По-
скоро прилагането на законодателството на много места доведе до разграждане на 
съществуващи структури в ущърб за потребителите, до повишаване на цените, 
усложняване на договорните условия и загуба на работни места.

За да задържи обема на доклада в разумни граници, докладчикът се ограничава най-
напред до представянето на някои общи елементи на комуналните услуги, до 
разглеждането на комуналните услуги от гледна точка на потребителите и въз основа 
на това до формулирането на препоръки за подобряване на съществуващата 
понастоящем защита на потребителите. Освен това докладчикът се съсредоточава 
върху четири големи сектора, които през последните години бяха либерализирани и до 
голяма степен интегрирани във вътрешния пазар: енергетика, телекомуникации, 
транспортни и пощенски услуги.

Докладчикът си поставя за цел да представи мерките, необходими за подобряване на 
достъпа и качеството на комуналните услуги. Същевременно той припомня, че в член 
14 от ДФЕС е предвидено, че принципите и условията за осъществяването на услуги от 
общ икономически интерес следва да се определят в съответствие с обикновената 
законодателна процедура. При това следва да се вземе предвид по-конкретно член 36 от 
Хартата на основните права на Европейския съюз. В Протокол № 26 се указват 
съответните ценности и принципи по отношение на услугите от общ интерес:
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- гарантиране на възлагането и организирането на услугите от общ 
икономически интерес максимално в съответствие с потребностите на 
ползвателите 

- съобразяване с различните социални, културни и географски условия 
- гарантиране на високо равнище на качество и сигурност 
- гарантиране на достъпност и равно третиране  
- и осигуряване на универсален достъп, като се отчитат правата на 

ползвателите.

Най-вече предвид настоящата криза регулирането и оптимизирането станаха по-
наложителни.  Натискът за намаляване на средствата, предоставяни за финансиране на 
услугите от общ интерес, е особено висок, в резултат на което съществува опасност те 
да не могат да изпълняват ролята си по отношение на осигуряването на универсални 
услуги за нуждаещи се групи от хора или да я изпълняват само в ограничена степен. 
Същевременно е застрашена и функцията им като стабилизатори на обществото, като 
по този начин спада равнището на социалното приобщаване.

В светлината на тези предизвикателства докладът цели да представи факторите, които 
възпрепятстват универсалния достъп до комунални услуги, и да покаже как може да се 
постигне съобразяване с потребностите на потребителите по подходящ начин.

Наред с изтъкването на принципите на наличност, достъпност и последователност е 
необходимо да се съставят специфични за отделните сектори планове за действие и да 
се предоставят насоки за това по какъв начин би могъл да бъде осигурен универсален 
достъп, съответстващ на основните права.


