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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a közüzemi szolgáltatások terén a fogyasztók védelméről
(2013/2153(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégiáról szóló, 
2012. május 22-i állásfoglalására (2011/2272(INI)),

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 
2010–2020 közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról szóló, 
2011. október 25-i állásfoglalására1,

– tekintettel az európai fogyasztóügyi politika új ütemtervéről szóló állásfoglalására 
(2012/2133(INI)),

– tekintettel az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós állami 
támogatási szabályok reformjáról szóló, 2011. november 15-i állásfoglalására 
(2011/2146(INI)),

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre (a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
irányelv),

– tekintettel a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. 
október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi 
irányelvre2,

– tekintettel az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” 
megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 
2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló, európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 2013. szeptember 
11-i javaslatra (COM(2013)0627),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához címzett, a belső energiapiac működőképessé 
tételéről szóló, 2012. november 15-i bizottsági közleményre (COM(2012)0663),

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0453.
2 HL L 373., 2004.12.21., 37. o.
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– tekintettel a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes 
megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. február 20-i 2008/6/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

– tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-
i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (elektronikus kereskedelemről 
szóló irányelv),

– tekintettel a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az 
utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 
261/2004/EK rendeletnek, valamint a légifuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EGK 
rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2013. március 13-i javaslatra,

– tekintettel a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

– tekintettel a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra 
(COM(2012)0352),

– tekintettel az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé című bizottsági 
közleményre (COM(2007)0386),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához címzett, a belső energiapiac működőképessé 
tételéről szóló bizottsági közleményre (COM(2012)0663),

– tekintettel az Európai Unió – az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkével a 
Szerződésekbe beépített – Alapjogi Chartájára és különösen annak 8. cikkére (A 
személyes adatok védelme), 11. cikkére (A véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadsága), 21. cikkére (A megkülönböztetés tilalma), 23. cikkére (A nők és férfiak 
közötti egyenlőség), 25. cikkére (Az idősek jogai), 26. cikkére (A fogyatékkal élő
személyek beilleszkedése), 34. cikkére (A szociális biztonság és a szociális 
segítségnyújtás), 36. cikkére (Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés), 37. cikkére (Környezetvédelem) és 38. cikkére (A fogyasztók védelme),

– tekintettel az EUSZ 12. cikkére,

– tekintettel az EUSZ 14. cikkére, valamint annak 26. jegyzőkönyvére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

A. mivel a „közüzemi szolgáltató” fogalmát közösségi szinten nem határozták meg 
kellőképpen, és a tagállamokban eltérően értelmezik;



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

HU

B. mivel a közüzemi szolgáltatások különleges jelentőséggel bírnak, továbbá biztosítani kell 
a fogyasztók szabad hozzáféréshez való jogát, és kötelező erejű szabályokat kell 
meghatározni a kiszolgáltatott fogyasztók hozzáférése tekintetében;

C. mivel a jelenlegi jogi keret nem kielégítő, és kötelező erejű szabályokra van szükség, 
amelyek garantálják a fogyasztóvédelem magasabb szintjét, valamint a közüzemi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

Általános kérdések

1. véleménye szerint a közüzemi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások közös elemekkel 
rendelkeznek; a valamennyi közüzemi szolgáltatást érintő alapvető fogyasztóvédelmi 
jogok harmonizálását szorgalmazza;

2. hangsúlyozza, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások is a közüzemi 
szolgáltatók által nyújtandó szolgáltatások közé tartoznak; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
lehető leggyorsabban terjesszen elő egy európai jogi keretet az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások számára;

3. megjegyzi, hogy a fogyasztóvédelem csak akkor lehet hatékony, ha a jogokat ténylegesen 
érvényesíteni is lehet; hangsúlyozza az európai képviseleti kereset jogi keretének 
szükségességét;

4. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak az egyéb civil társadalmi szereplőkkel együtt 
valamennyi szinten részt kell venniük a közüzemi szolgáltatások meghatározásában, 
megszervezésében, végrehajtásában és értékelésében;

5. hangsúlyozza, hogy az átfogó fogyasztóvédelem erős és független fogyasztóvédelmi 
szervezeteket feltételez;

6. hangsúlyozza, hogy pénzügyi helyzetére való tekintet nélkül minden fogyasztó számára 
garantálni kellene a közüzemi szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát, és a 
„kiszolgáltatott fogyasztók” számára külön szabályokat, például díjmentességet kell 
megállapítani; megjegyzi, hogy minden fogyasztó kerülhet olyan helyzetbe, hogy külön 
védelemre legyen szüksége;

Energia

7. megjegyzi, hogy az energiapiacok liberalizálása nem vezetett automatikusan a verseny 
fokozódásához és a fogyasztói árak csökkenéséhez, és a fogyasztók szempontjából 
bonyolultabbá tette a kínálatot és a díjszabásokat;

8. emlékeztet arra, hogy az úgynevezett energiaszegénység sok tagállamban fokozódik, és 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy reagáljanak erre a problémára, különösen 
mivel a szolgáltatók a kedvező nagykereskedelmi árakból húznak hasznot;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy erőltesse az energiafordulatot, mivel a megújuló energiák 
képezik az energiatermelés legfenntarthatóbb formáját, továbbá hogy ennek során 
ügyeljen arra, hogy a költségeket ne hárítsák át a fogyasztókra;
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10. megállapítja, hogy sok energiaszolgáltató nem bocsátja rendelkezésre összehasonlítás 
céljából az adatait, és a váltás a korlátozó felmondási feltételek és a könnyen hozzáférhető
szerződéskötési lehetőségek hiánya miatt nehézkes; a szolgáltatóváltást megkönnyítő
intézkedéseket szorgalmaz;

11. sajnálja, hogy az energiaárak nem tükrözik a tényleges költségeket, és hogy az externális 
költségeket, mint például a környezeti károkat, nem mutatják ki és a társadalom egészére 
terhelik; a tényleges költségek megjelenítésére és a szennyező fizet elv biztosítására 
irányuló intézkedéseket szorgalmaz;

12. úgy véli, hogy a vállalkozásokat kötelezni kell minden ár és árváltozás áttekinthető módon 
való közzétételére, továbbá a számlák kialakítása tekintetében minimumszabályokra van 
szükség;

13. úgy véli, hogy a fogyasztókat az információs aszimmetria miatt hátrányok érik; jogi 
eszközöket szorgalmaz a fogyasztók átfogó tájékoztatásának biztosítása céljából;

14. úgy véli, hogy az intelligens mérés alkalmazásakor az ügyfelek hasznát és az 
adatvédelmet kell előtérbe helyezni, és ennek költségeit nem szabad a fogyasztókra 
hárítani;

Távközlés

15. olyan jogalkotási intézkedéseket kér, amelyek valamennyi fogyasztó számára garantálják 
a jó minőségű távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és csökkentik a digitális 
szakadékot;

16. kiemeli, hogy meg kell őrizni a nyitott és hálózatsemleges internetet, és elsőbbséget kell 
biztosítani a fogyasztók adatai és magánélete védelmének, mert csak így érhető el a 
bizalom;

17. megállapítja, hogy a fogyasztók függőségének csökkentéséhez, a választási szabadság 
fokozásához és az innováció lehetővé tételéhez az adatok hordozhatóságára és 
átjárhatóságra van szükség; úgy véli, hogy a szolgáltatóváltást minden fogyasztó számára 
költségmentesen, adatvesztés és ráfordítás nélkül, bármikor lehetővé kell tenni;

Postai szolgáltatások

18. megállapítja, hogy a postai szolgáltatások liberalizálása nem hozta el a fogyasztók 
számára az ígért előnyöket, ehelyett olyan struktúrákat tett tönkre, amelyek aligha 
építhetők ki újra;

19. hangsúlyozza, hogy a teljes területet lefedő postai szolgáltatást az Unió egészében, a 
vidéki területeken is garantálni kell;

20. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a postai szolgáltatások liberalizálásának 
következményeit, különösen azt, hogy biztosított-e a megbízható egyetemes szolgáltatás, 
illetve a vállalatoknál emberhez méltóak-e a munkakörülmények;

Tömegközlekedés
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21. elismeri, hogy az utóbbi években a közlekedés területén megerősödtek a fogyasztók jogai, 
emlékeztet ugyanakkor arra, hogy a városi tömegközlekedés kívül maradt ezen 
intézkedések alkalmazási körén;

22. hangsúlyozza, hogy a jó minőségű, teljes területet lefedő és szabadon hozzáférhető városi 
tömegközlekedéshez való hozzáférés a kevésbé nyereséges régiókban is az alapellátás 
része;

23. emlékeztet arra, hogy a jól működő és mindenki számára szabadon hozzáférhető
tömegközlekedés jelentősége a jövőben az idősödő népességszerkezet miatt is nőni fog, és 
az az EU2020-as stratégiában foglalt éghajlatvédelmi célok eléréséhez is szükséges;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A „közüzemi szolgáltató” fogalmát nem határozták meg a Közösség szintjén, és azt az 
Európai Bizottság is többféleképpen használja. A közüzemi szolgáltatók egyetemes 
szolgáltatásokat és közszolgáltatásokat egyaránt nyújtanak; a Bizottság ez utóbbi fogalmakat 
is a legkülönbözőbb módokon határozza meg. Az egyes tagállamok is különféleképpen 
értelmezik, hogy a közüzemi szolgáltatóknak mely szolgáltatásokat kell rendelkezésre 
bocsátaniuk. Mindez szabályszerűen fogalmi zavarhoz vezetett.

Mindamellett az összes, de legalább is a legtöbb közüzemi szolgáltatást közös elemek 
jellemzik. Mindegyikük esetében olyan szolgáltatásokról van szó, amelyek alapvetőek az 
élethez, valamint az embereknek az európai társadalomban való szociális és kulturális 
részvételéhez. A fogyasztónak tehát nincs választási lehetősége, hogy igényli-e a szolgáltatást, 
csak arról dönthet, hogy mely szolgáltatótól akarja igénybe venni a szolgáltatást. Emiatt 
gyakran alá- és fölérendeltségi viszony alakul ki egyrészt a szolgáltató, másrészt pedig a 
fogyasztó között.

Ezen túlmenően az elmúlt 15 évben e területek közül sokat közösségi szintű jogalkotás útján 
liberalizáltak. Az egyes jogalkotási javaslatokról annak idején mélyreható és élénk vita folyt, 
és sok szereplő egyértelműen a liberalizációs intézkedések ellen foglalt állást. A 
liberalizációval elérni kívánt eredmények – alacsonyabb árak, nagyobb választék, új 
munkahelyek – sok tagállamban elmaradtak. A jogszabályok végrehajtása sok helyen inkább 
a meglévő struktúrák fogyasztók kárára történő leépítéséhez, áremelésekhez, a szerződéses 
feltételek bonyolultabbá válásához és munkahelyek elvesztéséhez vezetett.

A jelentés hatályának behatárolása érdekében az előadó arra szorítkozott, hogy először is 
kidolgozta a közüzemi szolgáltatások néhány közös elemét, a fogyasztó szemszögéből 
tanulmányozta a közüzemi szolgáltatásokat, és ennek keretében ajánlásokat fogalmazott meg 
a jelenleg megvalósuló fogyasztóvédelem javítására. Az előadó ezenfelül négy nagy szektorra 
összpontosít, amelyeket az elmúlt években liberalizáltak, és messzemenően integráltak a belső 
piacba: az energia, a távközlés, a közlekedési és a postai szolgáltatások.

Az előadó célja, hogy ismertesse a közüzemek által nyújtott szolgáltatások 
hozzáférhetőségének és minőségének biztosításához szükséges intézkedéseket. Egyúttal arra 
is emlékeztet, hogy a Lisszaboni Szerződés 14. cikke meghatározza, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások működésének elveit és feltételeit európai jogalkotás 
keretében kell megállapítani. Ennek során különösen az Alapjogi Charta 36. cikkét kell szem 
előtt tartani. A 26. kiegészítő jegyzőkönyv utal az értékekre és elvekre:

– annak biztosítása, hogy a szerződések odaítélése és a szervezés a lehető
legközelebb álljon a felhasználók igényeihez;

– a különböző társadalmi, kulturális és földrajzi feltételek sokféleségének 
figyelembevétele;

– magas minőségi szint és a biztonság garantálása;
– a megfizethetőség és az egyenlő bánásmód figyelembevétele;
– a felhasználói jogok figyelembevétele mellett az egyetemes hozzáférés 

biztosítása.
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A szabályozás és optimalizálás szükségessége – különösen a válságra tekintettel – előtérbe 
került. Az általános érdekű szolgáltatások finanszírozására különösen nagy nyomás 
nehezedik, és ezért fennáll annak a veszélye, hogy a rászoruló társadalmi csoportok 
egyetemes ellátására vonatkozó feladatuknak többé nem tudnak vagy csak korlátozottan 
tudnak eleget tenni. Egyidejűleg veszélybe került a társadalmi stabilizáló tényezőként 
betöltött szerepük, és így csökken a társadalmi befogadás színvonala.

A jelentés e kihívásokból kiindulva hozzá kíván járulni azoknak a tényezőknek a leírásához, 
amelyek akadályozzák az egyetemes hozzáférést, és azt kívánja megfogalmazni, hogyan lehet 
elérni a fogyasztók szükségleteinek a megfelelő figyelembevételét.

A jelentés célja a rendelkezésre állás, a megfizethetőség és a folyamatosság elvei mellett az 
ágazatspecifikus cselekvési tervek kidolgozásának ösztönözése, és ezen túlmenően útmutatás 
biztosítása ahhoz, hogy hogyan lehetne kialakítani az alapjogoknak megfelelő egyetemes 
hozzáférést.


