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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par patērētāju aizsardzību — patērētāju aizsardzība komunālo pakalpojumu sfērā
(2013/2153(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2012. gada 22. maija rezolūciju par stratēģiju neaizsargāto patērētāju tiesību 
stiprināšanai (2011/2272(INI)),

– ņemot vērā 2011. gada 25. oktobra rezolūciju par personu ar invaliditāti integrāciju un 
mobilitāti un Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020)1,

– ņemot vērā Parlamenta rezolūciju par jaunu programmu attiecībā uz Eiropas patērētāju 
aizsardzības politiku (2012/2133(INI)),

– ņemot vērā 2011. gada 15. novembra rezolūciju par ES valsts atbalsta noteikumu reformu 
attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem (2011/2146(INI)),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvu 2005/29/EK, 
kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem 
(„Negodīgas komercprakses direktīva”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvu 2011/83/ES 
par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK 
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/113/EK, ar kuru īsteno 
principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju 
precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu2,

– ņemot vērā 2013. gada 13. septembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un 
savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 (COM(2013)0627),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 15. novembra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Kā panākt, lai 
iekšējais enerģijas tirgus patiešām funkcionētu” (COM(2012)0663),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra 
Direktīvu 2008/6/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta 
pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0453.
2 OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.
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elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū („Direktīva par elektronisko tirdzniecību”),

– ņemot vērā 2013. gada 13. marta priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko groza Regulu (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju 
un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos, un Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru 
un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/72/EK 
par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 
2003/54/EK atcelšanu,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu 
produktu pamatinformācijas dokumentiem (COM(2012)0352),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Virzība uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu” 
(COM(2007)0386),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Kā panākt, lai iekšējais enerģijas tirgus 
patiešām funkcionētu” (COM(2012)0663),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas iekļauta Līgumos ar Līguma par 
Eiropas Savienību 6. pantu, un jo īpaši tās 8. pantu („Personas datu aizsardzība”), 
11. pantu („Vārda un informācijas brīvība”), 21. pantu („Diskriminācijas aizliegums”), 
23. pantu („Vīriešu un sieviešu līdztiesība”), 25. pantu („Vecāka gadagājuma cilvēku 
tiesības”), 26. pantu („Invalīdu integrācija”), 34. pantu („Sociālais nodrošinājums un 
sociālā palīdzība”), 36. pantu („Pieeja pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku 
nozīmi”), 37. pantu („Vides aizsardzība”) un 38. pantu („Patērētāju tiesību aizsardzība”),

– ņemot vērā LES 12. pantu,

– ņemot vērā LES 14. pantu, kā arī minētā Līguma 26. protokolu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

A. tā kā jēdziens „komunālo pakalpojumu sniedzējs” Kopienas līmenī nav pietiekami precīzi 
definēts un dalībvalstīs tas tiek interpretēts atšķirīgi;

B. tā kā komunālajiem pakalpojumiem ir īpaša nozīme un tā kā ir nepieciešams nodrošināt 
patērētājiem tiesības uz brīvu piekļuvi šiem pakalpojumiem un izstrādāt saistošus 
noteikumus attiecībā uz šo pakalpojumu pieejamību neaizsargātiem patērētājiem;

C. tā kā pašreizējais tiesiskais regulējums ir nepietiekams un ir vajadzīgi saistoši noteikumi, 
kas garantētu augstāku patērētāju aizsardzības līmeni, kā arī komunālo pakalpojumu 
pieejamību,

Vispārēji aspekti
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1. uzskata, ka komunālo pakalpojumu sniedzēju nodrošinātajiem pakalpojumiem ir kopīgas 
iezīmes; mudina saskaņot Kopienas līmenī ar patērētāju tiesību aizsardzību saistītos 
pamataspektus, kas attiecas uz visiem komunālajiem pakalpojumiem;

2. uzsver, ka pie pakalpojumiem, kurus sniegt ir komunālo pakalpojumu sniedzēju 
uzdevums, pieder arī vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi; aicina Komisiju 
iespējami drīz ierosināt Eiropas tiesisko regulējumu attiecībā uz vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem;

3. atzīmē, ka patērētāju tiesību aizsardzība darbojas tikai tad, ja šīs tiesības ir iespējams 
efektīvi īstenot; uzsver, ka ir nepieciešams tiesiskais regulējums attiecībā uz kolektīvajām 
jeb grupas prasībām Eiropas līmenī;

4. uzsver, ka patērētāji kopā ar citiem pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem būtu visos 
līmeņos jāiesaista komunālo pakalpojumu definēšanā, organizācijā, īstenošanā un 
novērtēšanā;

5. uzsver, ka vispusīga patērētāju tiesību aizsardzība nav iespējama bez spēcīgām un 
neatkarīgām patērētāju tiesību aizsardzības organizācijām;

6. uzsver, ka komunālo pakalpojumu pieejamība būtu jāgarantē visiem patērētājiem 
neatkarīgi no viņu finansiālās situācijas un ka būtu jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz 
neaizsargātiem patērētājiem, piemēram, atbrīvojumi no maksu piemērošanas; atzīmē, ka 
ikviens patērētājs var nonākt situācijā, kurā tam nepieciešama īpaša aizsardzība;

Enerģētika

7. atzīmē, ka enerģijas tirgus liberalizācija nav automātiski radījusi lielāku konkurenci un 
zemākas cenas patērētājiem un ka, raugoties no patērētāju viedokļa, piedāvātie 
pakalpojumi un tarifi ir kļuvuši grūtāk izprotami;

8. atgādina, ka daudzās dalībvalstīs pieaug t.s. enerģētiskā nabadzība (t.i., energoresursu 
nepietiekamība), un aicina Komisiju un dalībvalstis reaģēt uz šo problēmu, īpaši ņemot 
vērā to, ka elektroenerģijas piegādātājiem ir pieejamas izdevīgas vairumtirdzniecības 
cenas;

9. aicina Komisiju sekmēt straujāku pāreju uz citiem enerģijas avotiem, jo ilgtspējīgākais 
enerģijas ražošanas veids ir atjaunojamie energoresursi, un šajā procesā raudzīties, lai 
izmaksas netiktu novirzītas uz patērētājiem;

10. norāda, ka daudzi elektroenerģijas piegādātāji nevēlas sniegt savus datus salīdzināšanas 
vajadzībām un ka piegādātāja maiņa ir sarežģīta procedūra, jo pastāv ierobežojoši līguma 
izbeigšanas nosacījumi un trūkst viegli pieejamu līgumslēgšanas iespēju; prasa 
pasākumus, kas patērētājiem vienkāršotu piegādātāja maiņu;

11. pauž nožēlu par to, ka enerģijas cenās neatspoguļojas faktiskās izmaksas, nav norādītas 
ārējās izmaksas, kā, piemēram, kaitējums videi, un šo izmaksu slogs tiek uzlikts visai 
sabiedrībai; prasa pasākumus, kas ļautu panākt patieso izmaksu atspoguļošanu un 
garantētu, ka tiek ievērots princips „maksā piesārņotājs”;
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12. uzskata, ka uzņēmumiem būtu jānosaka pienākums pārskatāmi publiskot visas cenas un 
cenu izmaiņas un ka ir nepieciešams standartu minimums attiecībā uz rēķinu 
noformēšanu;

13. uzskata, ka informācijas asimetrija patērētājus nostāda neizdevīgā situācijā; prasa 
juridiskos instrumentus, kas ļautu nodrošināt, ka patērētāji saņem vispusīgu informāciju;

14. uzskata, ka, izmantojot viedos skaitītājus, prioritāra nozīme jāpiešķir tam, kādu labumu 
gūst patērētājs, kā arī datu aizsardzībai, un ka attiecīgās izmaksas nedrīkst novirzīt uz 
patērētājiem;

Telekomunikācijas

15. prasa leģislatīvus pasākumus, kas visiem patērētājiem garantētu kvalitatīvu 
telekomunikāciju pakalpojumu pieejamību un mazinātu digitālo „plaisu”;

16. uzsver, ka ir nepieciešams saglabāt atklātu, tīkla neitralitātes principam atbilstošu 
internetu, prioritāru nozīmi piešķirot datu, kā arī patērētāju privātuma aizsardzībai, jo tikai 
tādējādi iespējams iemantot uzticēšanos;

17. konstatē — lai mazinātu patērētāju atkarību no operatora, palielinātu izvēles iespējas un 
sekmētu inovāciju, būtiski faktori ir datu pārnesamība un savstarpēja izmantojamība; 
uzskata, ka būtu vajadzīgs, lai visiem patērētājiem jebkurā laikā būtu iespējams bez 
maksas mainīt operatoru, nesaskaroties ar sarežģījumiem un nezaudējot datus;

Pasta pakalpojumi

18. konstatē, ka pasta pakalpojumu liberalizācija nav devusi solītās priekšrocības, toties ir 
likvidējusi struktūras, kuras varētu būt visai grūti atjaunot;

19. uzsver, ka visā Savienībā, tostarp arī lauku apvidos, ir jāgarantē visu teritoriju aptverošu 
pasta pakalpojumu pieejamība;

20. aicina Komisiju izvērtēt pasta pakalpojumu liberalizācijas ietekmi, jo īpaši pievēršoties 
jautājumam, vai ir nodrošināts uzticams universālais pakalpojums un vai uzņēmumos 
strādājošiem darbiniekiem ir cilvēka cienīgi darba apstākļi;

Sabiedriskais transports

21. atzīst, ka aizvadītajos gados ir tikušas nostiprinātas patērētāju tiesības transporta 
pakalpojumu jomā, tomēr atgādina, ka vietējas nozīmes sabiedriskais transports ir palicis 
ārpus šo pasākumu darbības jomas;

22. uzsver, ka piekļuve kvalitatīvam, visu teritoriju aptverošam un brīvi pieejamam vietējas 
nozīmes sabiedriskajam transportam ietilpst pamatpakalpojumu klāstā arī tādos apvidos, 
kuros pakalpojumu sniegšana saistīta ar mazāku peļņu;

23. atgādina, ka nākotnē arvien nozīmīgāks kļūs labi funkcionējošs un visai sabiedrībai brīvi 
pieejams sabiedriskais transports, ņemot vērā arī ar sabiedrības novecošanu saistītās 
izmaiņas iedzīvotāju struktūrā, un ka tas nepieciešams arī tādēļ, lai sasniegtu stratēģijā 
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„ES 2020” noteiktos mērķus klimata jomā;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Jēdziens „komunālo pakalpojumu sniedzējs” Kopienas līmenī nav definēts, un arī Eiropas 
Komisija to izmanto atšķirīgos veidos. Komunālo pakalpojumu sniedzēji sniedz gan 
universālos pakalpojumus, gan sabiedriskos pakalpojumus, tomēr arī šos jēdzienus Komisija 
definē visai dažādos veidos. Arī dalībvalstis atšķirīgi interpretē to, kādi pakalpojumi ir 
jānodrošina komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Visi minētie faktori ir radījuši ievērojamas 
neskaidrības minētā jēdziena izpratnē.

Vienlaikus redzams, ka visiem vai vismaz lielākajai daļai komunālo pakalpojumu ir 
raksturīgas kopīgas iezīmes. Tie visi ir pakalpojumi, kam ir fundamentāla nozīme iedzīvotāju 
ikdienā un kas ir būtiski nepieciešami iedzīvotāju sociālajai un kulturālajai līdzdalībai Eiropas 
sabiedrībā. Līdz ar to patērētājs neizvēlas, vai minētos pakalpojumus izmantot vai neizmantot, 
bet izvēlas vienīgi to, no kura pakalpojumu sniedzēja viņš šos pakalpojumus vēlas saņemt. 
Tādējādi veidojas hierarhiskas divpusējas attiecības, kurās patērētājs „pakļauts” pakalpojumu 
sniedzējam.

Turklāt daudzas no minētajām jomām pēdējo piecpadsmit gadu laikā ir liberalizētas ar
Kopienas līmenī pieņemtiem tiesību aktiem. Saistībā ar atsevišķajiem likumdošanas 
priekšlikumiem tolaik norisinājās spraigas debates, kurās tika pausti pretēji viedokļi, un 
daudzi iesaistītie dalībnieki kategoriski nostājās pret liberalizācijas pasākumiem. 
Priekšrocības, kuras bija iecerēts panākts ar liberalizāciju — zemākas cenas, labāka izvēle, 
jaunas darbvietas —, daudzās dalībvalstīs izpalika. Toties pieņemto tiesību aktu īstenošana 
daudzviet noveda pie pastāvošo struktūru likvidēšanas, nostādot patērētājus nelabvēlīgā 
situācijā — cenu kāpums, sarežģītāki līgumu nosacījumi un darba zaudēšana.

Lai šis ziņojums nebūtu pārlieku garš, referents tajā pievērsies tikai atsevišķiem aspektiem: 
pirmkārt, ir izstrādātas dažas komunālajiem pakalpojumiem piemītošas kopīgas iezīmes, 
komunālie pakalpojumi aplūkoti no patērētāja perspektīvas, un šajā kontekstā formulēti 
ieteikumi, kā uzlabot pašreizējo patērētāju tiesību aizsardzības līmeni. Turpinājumā referents 
pievēršas četriem lieliem sektoriem, kuri aizvadītajos gados liberalizēti un lielā mērā integrēti 
iekšējā tirgū: enerģija, telekomunikācijas, transports un pasta pakalpojumi.

Raksturojot pasākumus, kādi būtu nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumu operatoru 
sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, referents vienlaikus atgādina arī par Lisabonas 
līguma 14. panta noteikumiem, ka, izmantojot Eiropas mēroga likumdošanas procedūru, ir 
jāparedz principi un nosacījumi vispārējas nozīmes sabiedrisko pakalpojumu īstenošanai. Šajā 
sakarībā īpaši jāņem vērā Pamattiesību hartas 36. pants. Līguma 26. protokolā ir norādītas 
šādas vērtības un principi:

 iespējami precīza patērētāju vajadzību ievērošana, pasūtot un organizējot sabiedriskus 
pakalpojumus;

 ģeogrāfiskā stāvokļa atšķirību un daudzveidīgo sociālo un kultūras apstākļu 
ievērošana;

 augsta kvalitātes un drošības līmeņa nodrošināšana;
 vienlīdzīgas attieksmes ievērošana un pakalpojumu pieejamība izmaksu ziņā;
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 vispārējas pieejamības nodrošināšana, ņemot vērā patērētāju tiesības.

Jo īpaši krīzes dēļ ir palielinājusies nepieciešamība pēc regulējuma un optimizācijas. 
Vispārējie pakalpojumi pakļauti īpašam finansiālajam spiedienam, tāpēc pastāv risks, ka vairs 
nebūs iespējams vai tikai ierobežotā mērā būs iespējams izpildīt šiem pakalpojumiem izvirzīto 
uzdevumu, proti, nodrošināt universālā pakalpojuma pieejamību neaizsargātām iedzīvotāju 
grupām. Vienlaikus ir apdraudēta šo pakalpojumu kā sabiedrību līdzsvarojoša faktora 
funkcija, tādējādi mazinot sociālās iekļautības līmeni.

Ziņojuma mērķis ir, ņemot vērā šos sarežģītos apstākļus, aprakstīt faktorus, kas rada šķēršļus 
vispārējai pieejamībai, un izvērtēt, kā iespējams panākt to, lai pienācīgi tiktu ņemtas vērā 
patērētāju vajadzības.

Līdzās pieejamības, pieņemamu izmaksu un nepārtrauktības pamatprincipiem ir jāmudina 
izstrādāt nozaru rīcības plānus un sniegt norādes attiecībā uz to, kā būtu iespējams veidot 
vispārēju, pamattiesību principiem atbilstošu pieejamību.


