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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forbrugerbeskyttelse - Beskyttelse af forbrugere i forbindelse med 
forsyningspligtsydelser
(2013/2153(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om en strategi for styrkelse af sårbare 
forbrugeres rettigheder (2011/2272)(INI)),,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer 
med handicap og den europæiske handicapstrategi for 2010-20201,

– der henviser til sin beslutning om en ny europæisk forbrugerpolitisk strategi 
(2012/2133(INI)),

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om reform af EU's statsstøtteregler 
for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (2011/2146(INI)),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked 
("direktivet om urimelig handelspraksis"),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 
om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 
85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF,

– der henviser til Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2009 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering 
af varer og tjenesteydelser2,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 13. september 
2013 om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation 
med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 
2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og 
forordning 531/2012 (COM(2013)0627),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. november 2012 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Et 
fungerende indre energimarked" (COM(2012)0663),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/6/EF af 20. februar 2008 om 
ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for 
posttjenester i Fællesskabet,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0453.
2 EFT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det 
indre marked (direktivet om elektronisk handel),

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 13. marts 2013 om 
ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og 
bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange 
forsinkelser og forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved 
luftbefordring af passagerer og deres bagage,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13 juli 2009 om 
fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dokumenter med
central information til investeringsprodukter (COM(2012)0352),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Vejen til et europæisk charter for 
energiforbrugernes rettigheder" (KOM(2007)0386),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. november 2012 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Et 
fungerende indre energimarked" (COM(2012)0663),

– der henviser til Den Europæiske Regions charter om grundlæggende rettigheder, sådan 
som det ved artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union er blevet optaget i traktaterne, 
især artikel 8 (Beskyttelse af personoplysninger), artikel 11 (Ytrings- og 
informationsfrihed), artikel 21 (Ikke-forskelsbehandling), artikel 23 (Ligestilling mellem 
kvinder og mænd), artikel 25 (Ældres rettigheder), artikel 26 (Integration af mennesker 
med handicap), artikel 34 (Social sikkerhed og social bistand), artikel 36 (Adgang til 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse), artikel 37 (Miljøbeskyttelse), og artikel 38
(Forbrugerbeskyttelse),

– der henviser til artikel 12 i traktaten om TEU,

– der henviser til artikel 14 i TEU samt til protokol nr. 26, der er vedføjet denne traktat,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0000/2013),

A. der henviser til den upræcise definition af begrebet "forsyningstjenesteleverandør" på 
fællesskabsplan og til, at fortolkningerne heraf er forskellige fra medlemsstat til 
medlemsstat;

B. der henviser til den særlige betydning af "forsyningspligtydelser" såsom sikring af 
forbrugernes ret til fri adgang og nødvendigheden af at indføre bindende regler for adgang 
for sårbare forbrugere; 

C. der henviser til, at den nuværende retsramme ikke er tilstrækkelig, og at det er nødvendigt 
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med bindende regler, som sikrer et højere forbrugerbeskyttelsesniveau samt adgang til 
forsyningspligtydelser;

Generelt

1. er af den opfattelse, at de tjenesteydelser, der leveres af forsyningstjenesteleverandører, 
har fælles elementer; tilskynder til, at de grundlæggende forbrugerbeskyttelsesregler, som 
vedrører alle forsyningspligtydelser, harmoniseres på fællesskabsplan;

2. understreger, at også forsyningspligtydelser af almen økonomisk interesse falder ind under 
de tjenesteydelser, som skal leveres af forsyningstjenesteleverandører; opfordrer 
Kommissionen til snarest muligt til at forelægge en europæisk retsramme for 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse;

3. påpeger, at forbrugerbeskyttelse kun har virkning, hvis rettighederne også kan 
gennemføres effektivt; understreger nødvendigheden af en europæisk retsramme for 
kollektive søgsmål;

4. understreger, at forbrugere sammen med andre civilsamfundsaktører bør inddrages på alle 
planer i forbindelse med definition, organisation, gennemførelse og evaluering af 
forsyningspligtydelser;

5. understreger, at stærke og uafhængige forbrugerbeskyttelsesorganisationer er en 
uomgængelig forudsætning for omfattende forbrugerbeskyttelse;

6. understreger, at alle forbrugere uanset deres finansielle situation bør garanteres adgang til 
forsyningspligtydelser, og at der for "sårbare forbrugere" bør findes særlige ordninger, 
såsom for eksempel fritagelse for gebyrer; bemærker, at enhver forbruger kan komme i en 
situation, hvor den pågældende har behov for en særlig beskyttelse;

Energi

7. påpeger, at liberaliseringen af energimarkederne ikke automatisk har ført til mere 
konkurrence og lavere priser for forbrugerne og har gjort udbuddet og tarifferne mere 
indviklede set ud fra en forbrugersynsvinkel;

8. erindrer om, at den såkaldte energifattigdom vokser i mange medlemsstater, og opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at reagere på dette problem, især fordi udbyderne 
nyder godt af fordelagtige engrospriser;

9. opfordrer Kommissionen til at fremskynde energiomlægningen, eftersom vedvarende 
energier er den mest bæredygtige metode til energiproduktion, og til i den forbindelse at 
være opmærksom på, at omkostningerne ikke væltes over på forbrugerne;

10. påpeger, at mange elektricitetsudbydere ikke stiller deres data til rådighed til 
sammenligningsformål, og at det på grund af restriktive opsigelsesbetingelser og mangel 
på en let tilgængelig procedure for indgåelse af kontrakter er vanskeligt at skifte til en 
anden udbyder; slår til lyd for foranstaltninger, der gør det lettere at skifte udbyder;

11. beklager, at energipriserne ikke afspejler de faktiske omkostninger, og at eksterne 
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omkostninger såsom miljøskader ikke er omfattet og pålægges hele samfundet; kræver 
foranstaltninger, der svarer til de faktiske omkostninger og sikrer håndhævelsen af 
princippet om, at forureneren betaler;

12. er af den opfattelse, at virksomheder bør forpligtes til at offentliggøre alle priser og 
prisændringer på en overskuelig måde, og at der er behov for minimumsstandarder for, 
hvordan regninger skal udformes;

13. mener, at informationsasymmetrien er til ulempe for forbrugerne; opfordrer til, at der 
indføres retsinstrumenter, der sikrer omfattende oplysning af forbrugerne;

14. er af den opfattelse, at fordelene for forbrugerne og beskyttelsen af personoplysninger skal 
prioriteres højest i forbindelse med anvendelsen af Smart Metering, og at udgifterne hertil 
ikke må væltes over på forbrugerne;

Telekommunikation

15. kræver lovgivningsmæssige foranstaltninger, der garanterer alle forbrugere adgang til 
telekommunikationstjenester af høj kvalitet og mindsker den digitale splittelse;

16. understreger, at der skal bevares et åbent og netneutralt internet, og at beskyttelsen af 
personoplysninger og forbrugernes privatsfære skal have prioritet, da det kun således er 
muligt at opnå tillid;

17. konstaterer, at det kræver dataportabilitet og interoperabilitet, hvis forbrugerne skal gøres 
mere uafhængige og have mere frihed til selv at vælge deres udbyder, og hvis man skal 
fremme innovation; er af den opfattelse, at et skift til en anden udbyder til enhver tid bør 
være mulig for alle forbrugere og være gratis, uden tab af oplysninger og uden besvær;

Posttjenester

18. konstaterer, at liberalisering af posttjenesterne ikke har medført de lovede fordele for 
forbrugerne men i stedet for ødelagt strukturer, der næppe vil kunne genetableres;

19. understreger, at der i samtlige områder af Unionen, også i landdistrikterne, skal garanteres 
en omfattende posttjenesteforsyning;

20. opfordrer Kommissionen til at undersøge virkningerne af liberaliseringen af 
posttjenesterne, især om der er sikret en pålidelig universaltjeneste, og om der hersker 
menneskeværdige arbejdsvilkår i virksomhederne;

Offentlig transport

21. anerkender, at forbrugernes rettigheder på transportområdet i er blevet styrket i de senere 
år men minder dog om, at den offentlige nærtransport ikke er omfattet af 
anvendelsesområdet for disse foranstaltninger;

22. understreger, at adgangen til en frit tilgængelig offentlig nærtransport af høj kvalitet og 
med bred geografisk dækning, også i mindre indbringende områder, er en af de 
grundlæggende forsyningspligtydelser;
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23. erindrer om, at en velfungerende offentlig transport, der er frit tilgængelig for alle, vil få 
større betydning, også på grund af den aldrende befolkningsstruktur, og at den desuden er 
nødvendig for at nå klimamålene inden for rammerne af EU 2020-strategien;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Begrebet "forsyningstjenesteleverandør" er ikke defineret på fællesskabsplan og benyttes også 
på forskellige måder af Kommissionen. Forsyningstjenesteleverandører leverer såvel 
forsyningspligtydelser som offentlige tjenesteydelser, idet også de sidstnævnte begreber 
defineres på yderst forskellig vis af Kommissionen. Også de enkelte medlemsstater fortolker 
på forskellig måde, hvilke tjenesteydelser, der skal stilles til rådighed gennem 
forsyningstjenesteleverandører. Alt dette har ført til regelret begrebsforvirring.

Alligevel har alle eller i det mindste de fleste forsyningspligtydelser nogle elementer til 
fælles. For alles vedkommende er der tale om tjenesteydelser, som er grundlæggende for 
menneskers trivsel såvel som deres sociale og kulturelle deltagelse i det europæiske samfund. 
Den enkelte forbruger kan derfor ikke vælge, om han eller hun vil benytte sig af tjenesten, 
men kun hvilken tjenesteyder, der skal levere tjenesten. Der opstår derfor ofte et forhold, hvor 
forbrugeren er underordnet tjenesteyderen.

Mange af disse områder er desuden i løbet af de sidste 15 år blevet liberaliseret gennem 
lovgivning på fællesskabsplan. De enkelte lovgivningsprojekter har i tiden løb været genstand 
for omfattende drøftelser med mange kontroverser, og mange aktører har kategorisk modsat 
sig liberaliseringsforanstaltningerne. De resultater, man ønskede at opnå ved liberaliseringen 
– billigere priser, flere valgmuligheder, nye arbejdspladser – er udeblevet i mange 
medlemsstater. Tværtimod har omsætningen af lovgivningen mange steder ført til en afvikling 
af eksisterende strukturer, hvilket har været til ulempe for forbrugeren, til prisforhøjelser og 
mere indviklede kontraktbetingelser og tab af arbejde.

For at holde betænkningen på en rimelig længde har ordføreren begrænset sig til i første 
omgang at udpege visse fælles elementer ved forsyningspligtydelserne, at betragte 
forsyningspligtydelserne ud fra et forbrugersynspunkt og inden for disse rammer anbefale 
metoder til forbedring af den nuværende forbrugerbeskyttelse. Endvidere koncentrerer 
ordføreren sig om fire store sektorer, som i de seneste år er blevet liberaliseret og i vid 
udstrækning integreret i det indre marked, nemlig: energi, telekommunikation, transport- og 
posttjenester.

For ordføreren drejer det sig om at beskrive de foranstaltninger, der er nødvendige for at 
forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af de tjenester, der leveres af 
forsyningstjenesteleverandørerne. Han minder samtidig også om, at det i Lissabontraktatens 
artikel 14 er fastlagt, at principperne og vilkårene for leveringen af tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse fastlægges ved den europæiske lovgivningsprocedure. I den forbindelse 
henvises der især til artikel 36 i charteret om de grundlæggende rettigheder. I tillægsprotokol 
26 henvises der til disse værdier og principper:
- tildeling af kontrakter og organisation, der så nøjagtigt som muligt svarer til forbrugernes 

behov
- der skal tages hensyn til de mange forskellige sociale, kulturelle og geografiske 

betingelser 
- der skal garanteres et højt niveau af kvalitet og sikkerhed 

- der skal tages hensyn til prisoverkommelighed og lige behandling 
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- der skal under hensyntagen til brugerrettighederne sikres en universel adgang

Især i betragtning af krisen er det blevet mere nødvendigt med regulering og optimering. 
Almindelige forsyningstjenesteleverandører ligger under for et særlig stort finansieringspres 
og løber derfor en risiko for ikke længere eller kun i begrænset omfang at kunne løse deres 
opgaver med at levere almene tjenesteydelser til sårbare samfundsgrupper. Samtidig trues 
deres funktion som samfundsstabiliserende faktorer, hvorved niveauet af social integration 
mindskes.

På baggrund af disse erfaringer bestræber betænkningen sig på at beskrive de faktorer, som 
hindrer den universelle adgang, og anvise, hvorledes det kan blive muligt at tage tilstrækkeligt 
hensyn til forbrugernes behov.

Udover de grundlæggende principper om tilgængelighed, ydeevne og kontinuitet skal der 
også tages skridt til at udarbejde sektorspecifikke handlingsplaner, og der skal desuden gives 
anvisninger på, hvordan det vil være muligt at udforme en universel adgang, der er i 
overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder.


