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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

tarbijakaitse kohta kommunaalteenuste puhul
(2013/2153(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 22. mai 2012. aasta resolutsiooni kaitsetumate tarbijate õiguste 
tugevdamise strateegia kohta (2011/2272(INI)),

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni puuetega isikute liikuvuse ja 
kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta1,

– võttes arvesse oma resolutsiooni Euroopa tarbijapoliitika uue tegevuskava kohta 
(2012/2133(INI)),

– võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste suhtes kohaldatavate ELi riigiabi eeskirjade uuendamise kohta (2011/2146(INI)),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, 
mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 
siseturul (ebaausate kaubandustavade direktiiv), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
97/7/EÜ,

– võttes arvesse nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/113/EÜ meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste 
kättesaadavuse ja pakkumisega2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. septembri 2013. aasta ettepanekut võtta 
vastu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side 
ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega 
muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 
1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 (COM(2013)0627),

– võttes arvesse komisjoni 15. novembri 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Toimiv 
energiaturg” (COM(2012)0663),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta direktiivi 
2008/6/EÜ, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste 
siseturu rajamise lõpuleviimisega,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0453.
2 ELT L 373, 21.12.2004, lk 37.
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– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta 
siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2013. aasta ettepanekut võtta 
vastu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või 
pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 
lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettepanekut võtta vastu direktiiv 
investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta (COM(2012)0352),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa energiatarbijate õiguste harta” 
(COM(2007)0386),

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele toimiva energiaturu kohta 
(COM(2012)0663),

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, nagu see on aluslepingutesse lisatud 
Euroopa Liidu lepingu artikliga 6, ja eriti selle artiklit 8 (isikuandmete kaitse), artiklit 11 
(sõna- ja teabevabadus), artiklit 21 (diskrimineerimiskeeld), artiklit 23 (naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus), artiklit 25 (eakate õigused), artiklit 26 (puuetega inimeste 
integreerimine ühiskonda), artiklit 34 (sotsiaalkindlustus ja sotsiaalabi), artiklit 36 
(võimalus kasutada üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid), artiklit 37 
(keskkonnakaitse) ja artiklit 38 (tarbijakaitse),

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 12,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 14 ja selle protokolli nr 26,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2013),

A. arvestades, et kommunaalteenuste pakkuja mõiste on ühenduse tasandil ebapiisavalt 
määratletud ja seda tõlgendatakse liikmesriikides erinevalt;

B. arvestades, et kommunaalteenustel on eriline tähtsus näiteks tarbijate vaba juurdepääsu 
õiguse tagamisel ja et vaja on kehtestada kaitsetumate tarbijate juurdepääsu käsitlevad 
siduvad eeskirjad;

C. arvestades, et praegune õigusraamistik ei ole piisav ja vaja on siduvaid eeskirju, mis 
tagavad tarbijakaitse kõrgema taseme ning juurdepääsu kommunaalteenustele;
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Üldist

1. on arvamusel, et kommunaalteenuste pakkujate osutatavatel teenustel on ühiseid 
elemente; teeb ettepaneku ühtlustada ühenduse tasandil põhilised tarbijakaitseõigused, mis 
puudutavad kõiki kommunaalteenuseid;

2. rõhutab, et kommunaalteenuste pakkujate osutatavate teenuste hulka kuuluvad ka üldist 
majandushuvi pakkuvad teenused; kutsub komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti 
üldist majandushuvi pakkuvate teenuste Euroopa õigusraamistiku;

3. märgib, et tarbijakaitse toimib ainult juhul, kui õigusi on võimalik ka tõhusalt teostada; 
rõhutab vajadust Euroopa kollektiivhagi õigusraamistiku järele;

4. rõhutab, et tarbijaid tuleks koos teiste kodanikuühiskonna osalejatega kaasata kõikidel 
tasanditel kommunaalteenuste määratlemisse, korraldamisse, rakendamisse ja hindamisse;

5. rõhutab, et kõikehõlmava tarbijakaitse eeltingimus on tugevad ja sõltumatud 
tarbijakaitseorganisatsioonid;

6. rõhutab, et kõikidele tarbijatele tuleks nende finantsolukorrale vaatamata tagada 
kommunaalteenustele juurdepääsu õigus ning et kaitsetumate tarbijate jaoks peaksid 
kehtima erieeskirjad, näiteks tasudest vabastamine; märgib, et iga tarbija võib sattuda 
olukorda, kus ta vajab erilist kaitset;

Energia

7. märgib, et energiaturgude liberaliseerimine ei viinud automaatselt konkurentsi 
suurenemise ja tarbijate jaoks madalamate hindadeni ning muutis pakkumise ja tariifid 
tarbija seisukohast keerulisemaks;

8. tuletab meelde, et paljudes liikmesriikides kasvab niinimetatud kütteostuvõimetus ning 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles sellele probleemile reageerima, eriti kuna soodsatest 
hulgimüügihindadest saavad kasu pakkujad;

9. kutsub komisjoni üles säästvale energiavarustusele üleminekut tagant tõukama, kuna 
taastuvenergia on energiatootmise kõige jätkusuutlikum vorm, ning sealjuures jälgima, et 
kulud ei kanduks üle tarbijatele;

10. märgib, et paljud elektripakkujad ei esita võrdlemiseks oma andmeid ning vahetamine on 
piiravate lõpetamistingimuste ja kergesti juurdepääsetavate lepingu sõlmimise võimaluste 
puudumise tõttu keeruline; nõuab pakkujate vahetamist hõlbustavaid meetmeid;

11. avaldab kahetsust, et energiahinnad ei kajasta tegelikke kulusid ja et väliskulusid, näiteks 
keskkonnakahjusid ei näidata ja ei nõuta sisse ühiskonnalt tervikuna; nõuab meetmeid 
kulude tegelikkusega vastavusse viimiseks ja põhimõtte „saastaja maksab” tagamiseks;

12. on seisukohal, et ettevõtjaid tuleks kohustada avaldama ülevaatlikult kõik hinnad ja 
hinnamuudatused ning et vaja on arvete koostamise miinimumstandardeid;

13. leiab, et tarbijad on teabe asümmeetria tõttu halvemas olukorras; nõuab õigusvahendeid 
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tarbijate kõikehõlmava teavitamise tagamiseks;

14. on seisukohal, et nutiarvestite kasutamisel peab esikohal seisma klientide kasu ja 
tarbijakaitse ning et sellega seotud kulusid ei tohi üle kanda tarbijatele;

Telekommunikatsioon

15. nõuab seadusandlikke meetmeid, mis tagavad kõikidele tarbijatele juurdepääsu 
kvaliteetsetele telekommunikatsiooniteenustele ja vähendavad digitaalset lõhet;

16. rõhutab, et säilitada tuleb avatud ja neutraalne internet ning esmatähtsal kohal peab seisma 
tarbijate andmete ja eraelu kaitse, kuna ainult sel viisil on võimalik saavutada usaldus;

17. märgib, et tarbijate sõltuvuse vähendamiseks, valikuvabaduse suurendamiseks ja 
innovatsiooni võimaldamiseks on vaja andmete ülekandmist ja koostalitlusvõimet; on 
seisukohal, et kõikidel tarbijatel peaks olema igal ajal võimalik pakkujat tasuta, andmete 
kaotsiminekuta ja hõlpsasti vahetada;

Postiteenused

18. märgib, et postiteenuste liberaliseerimine ei toonud tarbijate jaoks kaasa lubatud eeliseid, 
vaid pigem hävitas struktuurid, mida ilmselt ei ole võimalik taastada;

19. rõhutab, et kõiki piirkondi katvad postiteenused tuleb kogu liidus tagada ka 
maapiirkondades;

20. kutsub komisjoni üles uurima postiteenuste liberaliseerimise mõju, eriti seda, kas on 
tagatud usaldusväärne universaalteenus ja kas ettevõtetes valitsevad inimväärsed 
töötingimused;

Avalik transporditeenus

21. tunnistab, et tarbijate õigusi on transpordivaldkonnas viimastel aastatel tugevdatud, kuid 
tuletab meelde, et ühistransport on kõnealuste meetmete kohaldamisalast välja jäänud; 

22. rõhutab, et juurdepääs kvaliteetsele, kõiki piirkondi katvale ja vabalt juurdepääsetavale 
ühistranspordile on põhiteenuste osa ka vähem kasumlikes piirkondades;

23. tuletab meelde, et hästi toimiva ja kõigile vabalt juurdepääsetava avaliku transpordi 
tähtsus suureneb tulevikus ka rahvastiku vananemise tõttu ja on vajalik ka kliimaga seotud 
eesmärkide saavutamiseks strateegia „Euroopa 2020” raames; 

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Kommunaalteenuste pakkuja mõiste ei ole ühenduse tasandil määratletud ja ka komisjon 
kasutab seda erinevalt. Kommunaalteenuste pakkujad osutavad nii universaalteenuseid kui ka 
avalikke teenuseid, kusjuures komisjon määratleb ka viimati nimetatud mõisteid väga erineval 
viisil. Erinevates liikmesriikides tõlgendatakse erinevalt ka seda, milliseid teenuseid peavad 
kommunaalteenuste pakkujad kasutada andma. Kõik see on tekitanud mõiste sisus tõelise 
segaduse.

Sellele vaatamata on kõikidel või vähemalt enamikul kommunaalteenuste pakkujatel ühiseid 
elemente. Kõikide puhul on tegemist teenustega, mis on elamiseks ning inimeste sotsiaalseks 
ja kultuuriliseks Euroopa ühiskonnas osalemiseks äärmiselt olulised. Tarbijal ei ole seega 
valikut, kas osta teenust, vaid ainult valik, milliselt pakkujalt ta seda osta tahab. Seega tekib 
sageli ülemus-alluvussuhe ühelt poolt pakkuja ja teiselt poolt tarbija vahel. 

Lisaks on paljud kõnealused valdkonnad viimase 15 aasta jooksul seadusandluse kaudu 
ühenduse tasandil liberaliseeritud. Erinevate seadusandlike algatuste üle peeti omal ajal 
põhjalikke ja vastuolulisi arutelusid ja paljud osalejad asusid selgelt liberaliseerimismeetmete 
vastasele seisukohale. Liberaliseerimisega saavutada soovitud tagajärjed – odavamad hinnad, 
parem valik, uued töökohad – jäid paljudes liikmesriikides saabumata. Pigem tõi õigusaktide 
rakendamine paljudes kohtades kaasa olemasolevate struktuuride likvideerimise tarbijate 
kahjuks, hinnatõusu, lepingutingimuste keeruliseks muutumise ja töö kadumise.

Raporti mahu teatud piirides hoidmiseks piirdus raportöör esmalt kommunaalteenuste 
mõningate ühiste elementide väljatoomisega, kommunaalteenuste vaatlemisega tarbija 
seisukohast ja nendes raamides soovituste sõnastamisega praeguse tarbijakaitse 
parandamiseks. Peale selle keskendub raportöör neljale suurele sektorile, mis möödunud 
aastatel liberaliseeriti ja suures osas siseturuga integreeriti: energia, telekommunikatsioon, 
transpordi- ja postiteenused.

Raportööri jaoks on oluline esitada vajalikud meetmed tagamaks, et kommunaalettevõtted 
tagaksid teenuste juurdepääsetavuse ja kvaliteedi. Raportöör tuletab samas ka meelde, et 
Lissaboni lepingu artiklis 14 on sätestatud, et Euroopa seadusandlikus menetluses tuleb 
kehtestada üldist majandushuvi pakkuvate teenuste toimimise põhimõtted ja tingimused.
Sealjuures tuleb eelkõige aluseks võtta põhiõiguste harta artikkel 36. Lisaprotokollis nr 26 
osutatakse väärtustele ja põhimõtetele:

- tagada võimalikult täpselt kasutajate vajadustele vastavad riigihanked ja 
korraldus,

- arvestada erinevate sotsiaalsete, kultuuriliste ja geograafiliste tingimuste 
mitmekesisusega,

- tagada kõrge kvaliteedi ja ohutuse tase,
- pöörata tähelepanu vastuvõetavale hinnale ja võrdsele kohtlemisele,
- ja tagada kasutajate õigusi arvesse võttes üldine juurdepääs.

Reguleerimise ja optimeerimise vajadus on suurenenud eelkõige kriisi silmas pidades.
Üldteenused seisavad eriti suure rahastamissurve all ja seetõttu võib tekkida oht, et nad ei 
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suuda enam täita oma ülesannet tagada üldine teenuste pakkumine abivajavate isikute 
rühmadele või suudavad seda veel üksnes piiratult. Samal ajal on ohustatud nende funktsioon 
ühiskonna stabilisaatoritena ja seega vähendavad nad sotsiaalse kaasamise taset.

Raporti eesmärk on anda kõnealustest probleemidest lähtuvalt panus nende tegurite 
kirjeldamisse, mis üldist juurdepääsu takistavad, ja tõstatada küsimus, kuidas on võimalik 
saavutada tarbijate vajaduste piisav arvessevõtmine. 

Peale kättesaadavuse, taskukohasuse ja järjepidevuse põhimõtete soovitakse ergutada ka 
sektoriomaste tegevuskavade väljatöötamist ja anda ka juhiseid selle kohta, kuidas oleks 
võimalik kujundada üldine põhiõigustega kooskõlas olev juurdepääs.


