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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o ochraně spotřebitelů v souvislosti se základními službami
(2013/2153(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o strategii k posílení práv zranitelných 
spotřebitelů (2011/2272(INI)),

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se zdravotním 
postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–
20201,

– s ohledem na své usnesení o novém programu evropské spotřebitelské politiky 
(2012/2133(INI)),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o reformě pravidel státní podpory
EU pro služby obecného hospodářského zájmu (2011/2146(INI)),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 
o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (směrnice 
o nekalých obchodních praktikách),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 
o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,

– s ohledem na směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí 
zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich 
poskytování2,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. září 2013, kterým 
se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací 
a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES 
a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 (COM(2013)0627),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 15. listopadu 2012 nazvané „Zajistit 
fungování vnitřního trhu s energií“ (COM(2012)0663),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, 
kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních 
služeb Společenství,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického 

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2011)0453.
2 Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.
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obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. března 2013 
o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci 
cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého 
dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 
2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 
2003/54/ES,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sdělení klíčových informací 
týkajících se investičních produktů (COM(2012)0352),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů 
energie“ (COM(2007)0386),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Zajistit fungování vnitřního trhu 
s energií“ (COM(2012)0663),

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ve znění přejatém do Smluv 
prostřednictvím článku 6 Smlouvy o Evropské unii, zejména na článek 8 (ochrana 
osobních údajů), článek 11 (svoboda projevu a informací), článek 21 (zákaz 
diskriminace), článek 23 (rovnost žen a mužů), článek 25 (práva starších osob), článek 26 
(začlenění osob se zdravotním postižením), článek 34 (sociální zabezpečení a sociální 
pomoc), článek 36 (přístup ke službám obecného hospodářského zájmu), článek 37 
(ochrana životního prostředí) a článek 38 (ochrana spotřebitele),

– s ohledem na článek 12 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na článek 14 Smlouvy o Evropské unii a na její protokol č. 26,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2013),

A. vzhledem k nedostačující definici pojmu „poskytovatele základní služby“ na úrovni 
Společenství a na její rozdílný výklad v jednotlivých členských státech;

B. vzhledem ke zvláštnímu významu základních služeb, jakož i zajištění práva spotřebitelů 
na svobodný přístup a nutnosti vytvořit závazná pravidla pro přístup zranitelných 
spotřebitelů;

C. vzhledem k tomu, že stávající právní rámec není dostačující a je zapotřebí přijmout 
závazná pravidla, jež zaručí vyšší úroveň ochrany spotřebitele a přístup k základním 
službám;

Obecně
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1. domnívá se, že služby zajišťované poskytovateli základních služeb mají společné rysy; 
vybízí k harmonizaci základních práv v oblasti ochrany spotřebitele, jež se týkají všech 
základních služeb, na úrovni Společenství;

2. zdůrazňuje, že mezi služby, které mají být zajištěny poskytovateli základních služeb, patří 
i služby obecného hospodářského zájmu; vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila 
evropský právní rámec pro služby obecného hospodářského zájmu;

3. konstatuje, že ochrana spotřebitele je účinná pouze tehdy, lze-li práva také účinně 
prosazovat; zdůrazňuje, že je zapotřebí právního rámce pro evropskou zástupnou žalobu;

4. zdůrazňuje, že na vymezení, organizaci, provádění a hodnocení základních služeb by se 
měli podílet spotřebitelé a další subjekty občanské společnosti na všech úrovních;

5. zdůrazňuje, že předpokladem pro vysokou úroveň ochrany spotřebitele jsou silné 
a nezávislé organizace na ochranu spotřebitele;

6. zdůrazňuje, že všem spotřebitelům bez ohledu na jejich finanční situaci je třeba zaručit 
právo na přístup k základním službám a je třeba přijmout zvláštní pravidla pro „zranitelné 
spotřebitele“, jako například osvobození od poplatků; konstatuje, že každý spotřebitel se 
může ocitnout v situaci, kdy potřebuje zvláštní ochranu;

Energetika

7. konstatuje, že liberalizace trhu s energií nevedla automaticky k větší hospodářské soutěži 
a nižším cenám pro spotřebitele a že nabídka a sazby jsou z hlediska spotřebitele složité;

8. připomíná, že v mnoha členských státech roste tzv. energetická chudoba, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby na tento problém reagovaly, zejména proto, že dodavatelé těží 
z výhodných velkoobchodních cen;

9. vyzývá Komisi, aby prosazovala energetický přechod, neboť obnovitelné zdroje energie 
představují nejudržitelnější způsob výroby energie, a aby přitom dbala na to, aby náklady 
nebyly přeneseny na spotřebitele;

10. konstatuje, že mnoho dodavatelů elektrické energie neposkytuje své údaje ke srovnávání 
a kvůli restriktivním podmínkám vypovězení smlouvy a nedostatku snadno dostupných 
možností uzavření smlouvy je změna dodavatele obtížná; požaduje přijetí opatření, jež 
usnadní změnu dodavatele;

11. lituje skutečnosti, že ceny energií neodrážejí skutečné náklady ani nevypovídají o vnějších 
nákladech např. na nápravu škody na životním prostředí a zatěžují společnost jako celek; 
požaduje přijetí opatření, na jejichž základě budou zohledněny skutečné náklady a jež 
zajistí uplatňování zásady „znečišťovatel platí“;

12. zastává názor, že by podniky měly mít povinnost přehledně zveřejňovat všechny ceny 
a jejich změny a že je zapotřebí přijmout minimální normy vystavování faktur;

13. domnívá se, že spotřebitelé jsou kvůli informační asymetrii znevýhodňováni; požaduje 
přijetí právních nástrojů, jež spotřebitelům zajistí úplné informace;
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14. zastává názor, že prioritou při zavádění inteligentních měřičů musí být výhody pro 
spotřebitele a ochrana údajů a související náklady nesmí být přenášeny na spotřebitele;

Telekomunikace

15. požaduje přijetí legislativních opatření, která všem spotřebitelům zajistí přístup ke 
kvalitním telekomunikačním službám a zmenší digitální propast;

16. zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat otevřený internet a síťovou neutralitu, přičemž 
prioritou musí být ochrana údajů a soukromí spotřebitele, neboť jen tak lze zajistit důvěru 
spotřebitelů;

17. konstatuje, že je zapotřebí zajistit přenositelnost údajů a interoperabilitu s cílem omezit 
závislost spotřebitelů, rozšířit možnosti volby a umožnit inovace; zastává názor, že každý 
spotřebitel by měl mít možnost kdykoli bezplatně změnit dodavatele, aniž by to pro něj 
znamenalo ztrátu údajů či jakékoli náklady;

Poštovní služby

18. konstatuje, že liberalizace poštovních služeb nepřinesla spotřebitelům slíbené výhody, 
nýbrž zničila struktury, které lze jen stěží znovu vybudovat;

19. zdůrazňuje, že v celé Unii a také na venkově musí být plošně zajištěny poštovní služby;

20. vyzývá Komisi, aby prošetřila dopady liberalizace poštovních služeb, zejména skutečnost, 
zda je zajištěna spolehlivá univerzální služba a v podnicích panují důstojné pracovní 
podmínky;

Veřejná doprava

21. uznává, že práva spotřebitelů v oblasti dopravy byla v posledních letech posílena, 
připomíná však, že místní veřejná doprava je i nadále mimo oblast působnosti těchto 
opatření;

22. zdůrazňuje, že přístup k vysoce kvalitní, plošné a volně přístupné místní veřejné dopravě 
je součástí základních služeb i v méně ziskových oblastech;

23. připomíná, že i kvůli stárnoucí struktuře obyvatelstva poroste v budoucnu význam dobře 
fungující a všem osobám volně přístupné veřejné dopravy, jíž je zapotřebí i v zájmu 
splnění cílů v oblasti klimatu stanovených v rámci strategie Evropa 2020;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.



PR\1007614CS.doc 7/8 PE522.759v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Pojem „poskytovatele základní služby“ není na úrovni Společenství vymezen a Evropská 
komise jej také používá různým způsobem. Tito poskytovatelé zajišťují nejen univerzální 
služby, ale také veřejné služby, přičemž Komise vymezuje velmi různorodě i oba tyto pojmy. 
I výklad jednotlivých členských států, které služby musí poskytovatelé základních služeb 
zajišťovat, je odlišný. Tyto skutečnosti vedly v právních textech ke zmatení pojmů.

Všechny nebo přinejmenším většina základních služeb nicméně vykazuje společné rysy. Ve 
všech případech se jedná o služby, které mají zásadní význam pro život, jakož i pro sociální 
a kulturní zapojení obyvatel do evropské společnosti. Spotřebitelé se tak nerozhodují, zda 
budou dané služby využívat, nýbrž pouze o tom, od kterého poskytovatele. Vzniká tak často 
vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi poskytovatelem služby na straně jedné a spotřebitelem 
na straně druhé.

V celé řadě těchto oblastí navíc v posledních 15 letech došlo v důsledku právních předpisů 
přijímaných na úrovni Společenství k liberalizaci. O jednotlivých legislativních záměrech se 
vždy vedla extenzivní a kontroverzní diskuse a celá řada subjektů se jednoznačně postavila 
proti liberalizačním opatřením. Cílů, které měla liberalizace zajistit – jako nižší ceny, větší 
výběr, nová pracovní místa – nebylo v mnoha členských státech dosaženo. Provádění 
právních předpisů mnohde naopak vedlo ke zrušení stávajících struktur v neprospěch 
spotřebitele, k vyšším cenám, složitějším smluvním podmínkám a ztrátě pracovních míst.

Aby zpravodaj vymezil rozsah zprávy, vypracoval nejprve přehled společných rysů 
základních služeb, charakterizoval základní služby z hlediska spotřebitele a na tomto základě 
pak formuloval doporučení ke zlepšení stávající ochrany spotřebitele. V další části se zaměřil 
na čtyři velká odvětví, v nichž v minulých letech došlo k liberalizaci a jež se z velké části 
stala součástí vnitřního trhu: energetika, telekomunikace, dopravní a poštovní služby.

Zpravodajovým cílem je představit opatření nezbytná k zajištění kvality služeb poskytovatelů 
základních služeb a k zajištění přístupu k těmto službám. Současně připomíná, že článek 14 
Lisabonské smlouvy stanoví, že v evropském legislativním postupu musí být vymezeny 
zásady a podmínky pro fungování služeb obecného hospodářského zájmu. Odvolává se 
především na článek 36 Listiny základních práv. V dodatkovém protokolu č. 26 se zmiňují 
tyto hodnoty a zásady:

– zajistit pořizování a organizování služeb tak, aby tyto služby co nejlépe 
odpovídaly potřebám uživatelů; 

– zohlednit rozdílné sociální, kulturní a zeměpisné podmínky; 
– zaručit vysokou úroveň kvality a bezpečnosti; 
– zohlednit dostupnost a rovné zacházení; 
– a s ohledem na práva uživatelů zajistit univerzální přístup.

Především v souvislosti s krizí vzrostla potřeba regulace a optimalizace. Obecné služby čelí 
mimořádnému tlaku spojenému s financováním, a proto u nich existuje riziko, že tyto služby 
bude pro zranitelné skupiny obyvatelstva možné všeobecně zajistit pouze v omezené míře 
nebo je nebude možné zajistit vůbec. Současně je ohrožena i jejich funkce společenského 
stabilizátoru, v důsledku čehož se snižuje úroveň sociálního začlenění.
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Cílem zprávy je přispět na základě těchto výzev k popisu faktorů, které brání univerzálnímu 
přístupu, a poukázat na to, jakým způsobem lze dosáhnout vhodného zohlednění potřeb 
spotřebitelů.

Vedle uplatňování zásad disponibility, dostupnosti a kontinuity je nezbytné vybízet 
i k vypracování odvětvových akčních plánů a kromě toho poskytnout pokyny, jakým 
způsobem by bylo možné zajistit univerzální přístup, jenž je v souladu se základními právy.


