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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl vartotojų apsaugos komunalinių paslaugų srityje
(2013/2153(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl pažeidžiamų vartotojų teisių 
stiprinimo strategijos (2011/2272(INI)),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl žmonių su negalia judumo ir
įtraukties ir 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios1,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 11 d. rezoliuciją dėl naujos Europos vartotojų 
politikos darbotvarkės (2012/2133(INI)),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl ES valstybės pagalbos 
taisyklių, susijusių su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis, pertvarkos 
2011/2146(INI)),

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 
rinkoje (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 93/13/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvą 2004/113/EB, įgyvendinančią 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei 
paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo2,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rusėjo 13 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno 
ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012,

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Postūmis energijos vidaus rinkai“ (COM(2012) 663),

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/6/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 97/67/EB, siekiant visiško Bendrijos pašto 
paslaugų vidaus rinkos suformavimo,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0453.
2 OL L 373, 2004 12 21, p. 37.
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2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva),

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 13 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis 
bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EEB) Nr. 2027/97 dėl oro 
vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią 
Direktyvą 2003/54/EB,

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 3 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų 
(COM(2012) 352),

– atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 5 d. Komisijos komunikatą „Rengiant Europos energijos 
vartotojų teisių chartiją“ (COM(2007) 386),

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Postūmis energijos vidaus rinkai“ (COM(2012) 663),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, įtrauktą į Sutartis pagal 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį, ypač į jos 8 straipsnį (asmens duomenų apsauga), 
11 straipsnį (saviraiškos ir informacijos laisvė), 21 straipsnį (diskriminacijos 
uždraudimas), 23 straipsnį (moterų ir vyrų lygybė), 25 straipsnį (pagyvenusių žmonių 
teisės), 26 straipsnį (neįgaliųjų asmenų integravimas), 34 straipsnį (socialinė apsauga ir 
socialinė parama), 36 straipsnį (galimybė naudotis bendrus ekonominius interesus 
tenkinančiomis paslaugomis), 37 straipsnį (aplinkos apsauga) ir 38 straipsnį (vartotojų 
apsauga),

– atsižvelgdamas į ES sutarties 12 straipsnį,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 14 straipsnį ir šios sutarties protokolą Nr. 26,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

A. primindamas, kad sąvoka „komunalinių paslaugų teikėjas“ nepakankamai apibrėžta 
Sąjungos lygmeniu ir skirtingai aiškinama valstybėse narėse;

B. primindamas, kad komunalinės paslaugos labai svarbios ir kad būtina užtikrinti vartotojų 
teisę laisvai naudotis šiomis paslaugomis ir sukurti privalomas pažeidžiamų vartotojų 
galimybės jomis naudotis taisykles;

C. kadangi dabartinės teisinės sistemos nepakanka ir reikalingos privalomos taisyklės, 
kuriomis būtų užtikrinama aukštesnio lygio vartotojų apsauga ir galimybė naudotis 
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komunalinėmis paslaugomis;

Bendrosios nuostatos

1. mano, kad komunalinių paslaugų teikėjų teikiamos paslaugos turi bendrų elementų; ragina 
Sąjungos lygmeniu suderinti pagrindines vartotojų apsaugos teises, susijusias su visomis 
komunalinėmis paslaugomis;

2. pabrėžia, kad tarp komunalinių paslaugų teikėjų teiktinų paslaugų patenka ir visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugos; prašo Komisijos kuo greičiau sukurti Europos visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų teisinę sistemą;

3. pažymi, kad vartotojų apsauga yra veiksminga tik tuo atveju, jei galima veiksmingai 
įgyvendinti teises; pabrėžia būtinybę sukurti Europos kolektyvinio ieškinio teisinę 
sistemą;

4. pabrėžia, kad vartotojai kartu su kitais pilietinės visuomenės veikėjais turėtų dalyvauti 
visais lygmenimis apibrėžiant, organizuojant, įgyvendinant ir vertinant komunalines 
paslaugas;

5. pabrėžia, kad visapusiškai vartotojų apsaugai reikalingos stiprios ir nepriklausomos 
vartotojų apsaugos organizacijos;

6. pabrėžia, kad visiems vartotojams, neatsižvelgiant į jų finansinę padėtį, turėtų būti 
užtikrinama teisė naudotis komunalinėmis paslaugomis, o pažeidžiamiems vartotojams 
turėtų būti nustatytos ypatingos taisyklės, pavyzdžiui, jie turi būti atleisti nuo mokesčių; 
pažymi, kad bet kuris vartotojas gali patekti į tokią padėtį, kai jam bus reikalinga ypatinga 
apsauga;

Energetika

7.  pažymi, kad liberalizavus energijos rinkas savaime nepadidėjo konkurencija ir 
nesumažėjo kainos vartotojams, o pasiūla ir tarifai vartotojų požiūriu tapo sudėtingesni;

8. primena, kad vadinamasis energijos nepriteklius daugelyje valstybių narių didėja, ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares atkreipti dėmesį į šią problemą, visų pirma atsižvelgiant į tai, 
kad paslaugų teikėjai pelnosi iš palankių didmeninių kainų;

9. ragina Komisiją spartinti energetikos pertvarką, nes atsinaujinančiųjų išteklių energija yra 
tvariausia energijos gamybos forma, atkreipiant dėmesį į tai, kad sąnaudos nebūtų 
užkraunamos vartotojams;

10. pažymi, kad daugelis elektros energijos tiekėjų neteikia savo duomenų, kad juos būtų 
galima palyginti, o pakeisti tiekėją sunku dėl ribojamųjų sutarties nutraukimo sąlygų ir 
galimybių lengvai sudaryti sutartį trūkumo; ragina kurti priemones, kurias taikant tiekėją 
pakeisti būtų lengviau;

11. apgailestauja, kad energijos kainos neatspindi faktinių išlaidų, o išorės sąnaudos, kaip 
antai žala aplinkai, neišskiriamos ir jas turi padengti visa visuomenė; ragina imtis teisingo 
faktinių sąnaudų pasidalijimo ir principo „teršėjas moka“ užtikrinimo priemonių;
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12. mano, kad įmonės turėtų būti įpareigotos aiškiai skelbti visas kainas ir kainų pokyčius ir 
kad tam reikalingi sąskaitų išrašymo būtinieji standartai;

13. mano, kad vartotojai dėl informacijos teikimo nenuoseklumo atsiduria blogesnėje padėtyje 
; ragina imtis teisinių priemonių, kuriomis būtų užtikrinamas visapusiškas vartotojų 
informavimas;

14. mano, kad taikant pažangiąsias matavimo sistemas svarbiausia turi būti nauda klientams ir 
duomenų apsauga, o su tuo susijusios sąnaudos neturi būti perkeliamos vartotojams;

Telekomunikacijos

15. ragina imtis teisinių priemonių, kuriomis visiems vartotojams būtų užtikrinama galimybė 
naudotis kokybiškomis telekomunikacijų paslaugomis ir mažinama skaitmeninė atskirtis;

16. pabrėžia, kad turi būti išlaikytas interneto atvirumas ir tinklo neutralumas, o pirmenybė 
teikiama vartotojų duomenų apsaugai ir privatumui, nes tik taip galima įgyti vartotojų 
pasitikėjimą;

17. pažymi, kad, norint sumažinti vartotojų priklausomybę, sukurti didesnę pasirinkimo laisvę 
ir suteikti galimybę inovacijoms, reikia užtikrinti duomenų perkeliamumą ir sąveikumą; 
mano, kad visi vartotojai turėtų turėti galimybę bet kada nemokamai, neprarasdami 
duomenų ir neturėdami dėl to išlaidų pakeisti paslaugų teikėją;

Pašto paslaugos

18. pažymi, kad liberalizavus pašto paslaugas vartotojai žadėtų pranašumų nepajuto, 
priešingai, kai kurios struktūros buvo beveik neatitaisomai sugriautos;

19. pabrėžia, kad visuotinis pašto paslaugų prieinamumas turi būti užtikrinamas visoje 
Sąjungoje ir kaimo vietovėse;

20. ragina Komisiją apsvarstyti pašto paslaugų liberalizavimo padarinius, ypač tai, ar 
užtikrinama patikima universalioji paslauga, o įmonėse – tinkamos darbo sąlygos;

Viešasis transportas

21. pripažįsta, kad vartotojų teisės transporto srityje per pastaruosius kelerius metus buvo 
pagerintos, tačiau primena, kad viešasis transportas į šių priemonių taikymo sritį nepateko;

22. pabrėžia, kad galimybė ir mažiau pelninguose regionuose naudotis kokybišku, visuotinai 
ir laisvai prieinamu viešuoju transportu yra pagrindinių paslaugų dalis;

23. primena, kad sklandžiai veikiantis ir visiems laisvai prieinamas viešasis transportas 
ateityje taps dar svarbesnis taip pat ir dėl visuomenės senėjimo, jis yra būtinas ir siekiant 
strategijoje „Europa 2020“ keliamų klimato tikslų;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Sąvoka „komunalinių paslaugų teikėjas“ Sąjungos lygmeniu nėra apibrėžta ir net Europos 
Komisijos vartojama skirtingai. Komunalinių paslaugų teikėjai teikia ir universaliąsias 
paslaugas, ir viešąsias paslaugas – šias sąvokas Komisija apibrėžia taip pat labai skirtingai. 
Valstybės narės taip pat skirtingai aiškina, kokias paslaugas turi teikti komunalinių paslaugų 
teikėjai. Visa tai sukėlė tikrą sąvokų painiavą.

Vis dėlto visos arba bent dauguma komunalinių paslaugų turi bendrų elementų. Visos šios 
paslaugos yra esminės žmonių gyvenime ir jų dalyvavimui socialiniame ir kultūriniame 
Europos visuomenės gyvenime. Tai reiškia, kad vartotojas renkasi ne ar apskritai tą paslaugą 
pirkti, o tik iš kurio paslaugų teikėjo pirkti. Taip atsiranda tam tikras paslaugų teikėjo ir 
vartotojo subordinacijos santykis.

Be to, daugelis šių sektorių per pastaruosius 15 metų buvo liberalizuoti Sąjungos teisės aktais. 
Dėl kai kurių pasiūlymų dėl teisės aktų tuo metu buvo daug ginčytasi ir diskutuota, daugelis 
dalyvių aiškiai pasisakė prieš liberalizavimo priemones. Pageidauto liberalizavimo poveikio –
mažesnių kainų, didesnio pasirinkimo, naujų darbo vietų – daugelyje valstybių narių 
nesulaukta. Priešingai, daug kur šių teisės aktų įgyvendinimo padarinys buvo sugriautos 
esamos struktūros vartotojų nenaudai, padidėjusios kainos, sudėtingesnės sutarčių sąlygos ir 
prarastos darbo vietos.

Siekdamas apriboti pranešimo apimtį, pranešėjas tik pirmiausia išskyrė kelis bendrus 
komunalinių paslaugų elementus, įvertino komunalines paslaugas vartotojo požiūriu ir tuo 
remdamasis parengė dabartinės vartotojų apsaugos pagerinimo rekomendacijas. Toliau 
pranešėjas susitelkė į keturis didelius sektorius, kurie per pastaruosius kelerius metus buvo 
liberalizuoti ir beveik integruoti į vidaus rinką, – energetikos, telekomunikacijų, transporto ir 
pašto paslaugų.

Pranešėjui svarbu parodyti, kokios priemonės būtinos komunalinių paslaugų prieinamumui ir 
kokybei užtikrinti. Kartu jis primena ir tai, kad Lisabonos sutarties 14 straipsnyje įtvirtinta, 
kad pagal ES teisėkūros procedūrą turi būti nustatyti visuotinės ekonominės svarbos paslaugų 
teikimo principai ir sąlygos. Šiuo klausimu visų pirma reikia remtis Pagrindinių teisių 
chartijos 36 straipsniu. Protokole Nr. 26 sakoma, kad vertybės ir principai apima:

– kuo labiau vartotojų poreikius atitinkančių ir bendrus ekonominius interesus 
tenkinančių paslaugų pavedimo teikti ir organizavimo užtikrinimą;

– būtinybę atsižvelgti į skirtingų socialinių, kultūrinių ir geografinių sąlygų 
įvairovę;

– aukšto kokybės ir saugos lygio užtikrinimą;
– būtinybę atsižvelgti į prieinamumą ir lygias galimybes;
– visuotinio prieinamumo užtikrinimą, atsižvelgiant į vartotojų teises.

Reglamentavimo ir optimizavimo būtinybė ypač sustiprėjo per krizę. Teikiant bendrąsias 
paslaugas atsiranda ypatinga finansavimo įtampa, todėl kyla pavojus, kad nebebus vykdoma 
ar tik ribotai bus vykdoma užduotis teikti universaliąsias paslaugas pažeidžiamiems 
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asmenims. Kartu kyla pavojus šioms paslaugoms kaip visuomenę stabilizuojančiam veiksniui, 
todėl taip mažinama socialinė įtrauktis.

Pranešimu siekiama padėti remiantis minėtomis problemomis apibūdinti veiksnius, 
trikdančius visuotinį naudojimąsi šiomis paslaugomis, ir apsvarstyti, kaip būtų galima 
tinkamai atsižvelgti į vartotojų poreikius.

Be prieinamumo, įperkamumo ir tęstinumo principų, reikėtų paskatinti parengti konkrečius 
sektorių veiksmų planus ir parodyti, kaip būtų galima užtikrinti visuotinį su pagrindinėmis 
teisėmis suderinamą naudojimąsi šiomis paslaugomis.


