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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie ochrony konsumentów w ramach świadczenia usług podstawowych
2013/2153(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii na rzecz 
wzmocnienia praw szczególnie wrażliwych konsumentów (2011/2272(INI)),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2011 r. w sprawie mobilności 
i integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób 
niepełnosprawnych 2010–20201,

– uwzględniając swoją rezolucję w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz 
konsumentów (2012/2133(INI)),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie reformy zasad UE 
dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym (2011/2146(INI)),

– uwzględniając dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa 
wobec konsumentów na rynku wewnętrznym („dyrektywa o nieuczciwych praktykach 
handlowych”),

– uwzględniając dyrektywę 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającą 
w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów 
i usług oraz dostarczania towarów i usług2,

– uwzględniając wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 13 września 2013 r. ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego 
rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym 
kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012 (COM(2013)0627),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 listopada 2012 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu 
Regionów pt. „Uruchomienie wewnętrznego rynku energii” (COM(2012)0663),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 
2008 r., zmieniającą dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia 

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0453.
2Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37.
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rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa 
o handlu elektronicznym),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 13 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004, ustanawiające 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, oraz rozporządzenie (WE) 
nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do 
przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 
2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą 
dyrektywę 2003/54/WE,

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów 
inwestycyjnych (COM(2012)0352),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „W kierunku Europejskiej Karty Praw Odbiorców 
Energii” (COM(2007)0386),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie 
funkcjonowania wewnętrznego rynku energii (COM(2012)0663),

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej włączoną do Traktatów na 
mocy art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 8 (ochrona danych 
osobowych), art. 11 (wolność wypowiedzi i informacji), art. 21 (niedyskryminacja), 
art. 23 (równouprawnienie płci), art. 25 (prawa osób w podeszłym wieku), art. 26 
(integracja osób niepełnosprawnych), art. 34 (zabezpieczenie społeczne i pomoc 
społeczna), art. 36 (dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym), 
art. 37 (ochrona środowiska) i art. 38 (ochrona konsumentów),

– uwzględniając art. 12 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 14 Traktatu o Unii Europejskiej oraz protokół nr 26 dołączony do tego 
Traktatu,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2013),

A. mając na uwadze niedostateczne zdefiniowanie terminu „dostawca usług podstawowych” 
na szczeblu Wspólnoty i jego różne interpretacje w państwach członkowskich;
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B. mając na uwadze szczególne znaczenie dostarczania usług podstawowych jako realizacji 
prawa konsumenta do swobodnego dostępu i konieczność stworzenia wiążących zasad 
dostępu dla konsumentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;

C. mając na uwadze, że dotychczasowe ramy prawne są niewystarczające i potrzebne są 
wiążące przepisy, które umożliwią zapewnienie wyższego poziomu ochrony 
konsumentów oraz dostępu do usług podstawowych;

Postanowienia ogólne

1. jest zdania, że usługi podstawowe świadczone przez dostawców mają wspólne elementy; 
wzywa do zharmonizowania na szczeblu Wspólnoty podstawowych przepisów, które 
dotyczą wszystkich usług podstawowych, w zakresie ochrony konsumentów;

2. podkreśla, że usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym również kwalifikują 
się do kategorii usług świadczonych przed dostawców usług podstawowych; wzywa 
Komisję do jak najszybszego przedstawienia europejskich ram prawnych dotyczących 
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

3. zauważa, że ochrona konsumentów jest skuteczna tylko wtedy, gdy można efektywnie 
egzekwować prawa; podkreśla konieczność stworzenia ram prawnych dla europejskiego 
powództwa zbiorowego;

4. podkreśla, że konsumenci wraz z innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego na 
wszystkich szczeblach powinni uczestniczyć w tworzeniu definicji i organizowaniu usług 
podstawowych, a także wdrażaniu i ocenie przepisów ich dotyczących;

5. podkreśla, że aby zapewnić kompleksową ochronę konsumentów, niezbędne są silne 
i niezależne organizacje ochrony konsumentów;

6. podkreśla, że wszystkim konsumentom bez względu na ich sytuację finansową należy 
zagwarantować prawo dostępu do usług podstawowych, a w przypadku „konsumentów 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji” wprowadzić szczególne uregulowania 
np. zwolnienie z opłat; zauważa, że każdy konsument może znaleźć się w sytuacji, 
w której będzie potrzebować szczególnej ochrony;

Energia

7. zauważa, że liberalizacja rynków energii nie doprowadziła automatycznie do większej 
konkurencji i obniżenia cen dla konsumentów, a z perspektywy konsumentów 
spowodowała skomplikowanie oferty i taryf;

8. przypomina, że tak zwane ubóstwo energetyczne pogłębia się w wielu państwach 
członkowskich, i wzywa Komisję i państwa członkowskie do zareagowania na ten 
problem, w szczególności aby firmy oferujące korzystne ceny hurtowe odnotowywały 
zyski;

9. wzywa Komisję do wymuszenia przejścia na odnawialne źródła energii, ponieważ 
stanowią one najbardziej zrównoważoną formę wytwarzania energii, a przy tym do 
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zwrócenia uwagi na to, aby koszty tego procesu nie zostały przerzucone na konsumentów;

10. utrzymuje, że wielu dostawców energii elektrycznej przedstawia dane w formie 
nieumożliwiającej ich porównania z danymi innych dostawców, a zmiana dostawcy jest 
trudna z uwagi na restrykcyjne warunki wypowiedzenia umowy i brak łatwo dostępnych 
możliwości zawarcia umowy; wzywa do zapewnienia środków, które ułatwią zmianę 
dostawcy;

11. ubolewa, że ceny energii nie odzwierciedlają jej rzeczywistych kosztów, a koszty 
zewnętrzne takie jak szkody w środowisku nie są wykazywane i nie jest nimi obciążane 
całe społeczeństwo; wzywa do zapewnienia środków umożliwiających wykazywanie 
rzeczywistych kosztów i stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”;

12. jest zdania, że przedsiębiorstwa powinny być zobowiązane do przejrzystego publikowania 
wszystkich cen i zmian cen oraz że w tym kontekście potrzebne są minimalne wymogi 
w zakresie rachunkowości;

13. uważa, że konsumenci są w niekorzystnej sytuacji z uwagi na asymetrię informacji; 
wzywa do stworzenia instrumentów prawnych, aby zapewnić konsumentom dostęp do 
szczegółowych informacji;

14. jest zdania, że przy stosowaniu inteligentnych liczników należy przede wszystkim mieć na 
uwadze korzyści dla klientów i ochronę danych, a kosztów tych działań nie należy 
przerzucać na konsumentów;

Telekomunikacja

15. wzywa do przedsięwzięcia środków ustawodawczych, które umożliwią zapewnienie 
wszystkim konsumentom dostępu do usług telekomunikacyjnych wysokiej jakości 
i zmniejszą przepaść cyfrową;

16. podkreśla, że należy zapewnić dostęp do otwartego internetu dostarczanego przez 
neutralne sieci, a ochrona danych i prywatności konsumenta muszą być priorytetem, 
ponieważ tylko wówczas można zbudować zaufanie;

17. stwierdza, że aby zmniejszyć zależność konsumentów, zwiększyć swobodę wyboru 
i umożliwić innowacje, niezbędna jest możliwość przenoszenia danych 
i interoperacyjność; jest zdania, że zmiana dostawcy powinna być dla wszystkich 
konsumentów nieodpłatna, nie powinna wiązać się z utratą danych i powinna być bez 
problemu możliwa w dowolnym momencie;

Usługi pocztowe

18. stwierdza, że liberalizacja usług pocztowych nie przyniosła obiecanych korzyści dla 
konsumentów, lecz raczej spowodowała zniszczenie struktur, których praktycznie nie da 
się odbudować;

19. podkreśla, że należy zagwarantować dostępność usług pocztowych na całym terytorium 
Unii, także na obszarach wiejskich;
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20. wzywa Komisję do zbadania skutków liberalizacji usług pocztowych, w szczególności, 
czy zapewniony jest dostęp do niezawodnej usługi powszechnej i czy w zakładach panują 
godne warunki pracy;

Transport publiczny

21. zauważa, że prawa konsumentów w dziedzinie transportu zostały w ostatnich latach 
wzmocnione, przypomina jednak, że lokalny transport publiczny nie wchodzi w zakres 
stosowania tych środków;

22. podkreśla, że dostęp do lokalnego, łatwo dostępnego transportu publicznego wysokiej 
jakości, działającego na całym obszarze jest częścią podstawowych usług także 
w regionach przynoszących mniejsze zyski;

23. przypomina, że dobrze funkcjonujący i dostępny dla wszystkich transport publiczny 
będzie zyskiwał na znaczeniu w przyszłości ze względu na starzejące się społeczeństwo i 
jest niezbędny, aby osiągnąć cele klimatyczne w ramach strategii „Europa 2020”;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Termin „dostawca usług podstawowych” nie został zdefiniowany na szczeblu Wspólnoty i 
jest różnie stosowany przez Komisję Europejską. Dostawcy usług podstawowych świadczą 
zarówno usługi powszechne, jak również usługi publiczne, przy czym ten ostatni termin jest 
używany i definiowany przez Komisję na najróżniejsze sposoby. Również poszczególne 
państwa członkowskie różnie interpretują to, które usługi muszą być świadczone przez 
dostawców usług podstawowych. Wszystko to doprowadziło do prawdziwego zamieszania 
terminologicznego.

Mimo to wszystkie usługi podstawowe lub przynajmniej ich większość charakteryzują się 
tymi samymi elementami. Chodzi przede wszystkimi o usługi, które mają podstawowe 
znaczenie w życiu ludzi, a także dla ich społecznego i kulturalnego uczestnictwa w 
społeczeństwie europejskim. W związku z tym konsumenci i konsumentki nie mogą 
decydować o tym, czy korzystać z usługi, a jedynie z usług którego dostawcy chcą skorzystać. 
W rezultacie często między usługodawcą a konsumentem powstaje stosunek podrzędności.

Ponadto wiele z tych obszarów zostało w ostatnich 15 latach zliberalizowanych poprzez 
prawodawstwo na szczeblu Wspólnoty. Poszczególne plany ustawodawcze były w swoim 
czasie szeroko i zaciekle dyskutowane, a wiele podmiotów jasno opowiedziało się przeciwko 
liberalizacji. Skutki, których spodziewano się po liberalizacji – niższe ceny, lepszy wybór, 
nowe miejsca pracy – nie wystąpiły w wielu państwach członkowskich. Ponadto w wielu 
miejscach wdrożenie prawodawstwa spowodowało zniszczenie istniejących struktur, co było 
niekorzystne dla konsumentów, doprowadziło do wzrostu cen, skomplikowania umów i utraty 
pracy.

Aby zmniejszyć zakres sprawozdania, sprawozdawca ograniczył się najpierw do wskazania 
kilku wspólnych elementów usług podstawowych, do spojrzenia na usługi podstawowe z 
punktu widzenia konsumenta i w tych ramach do sformułowania zaleceń dotyczących 
poprawy obecnie istniejącej ochrony konsumentów. Poza tym sprawozdawca koncentruje się 
na czterech dużych sektorach, które w ostatnich latach zostały zliberalizowane i w znacznym 
stopniu zintegrowane z rynkiem wewnętrznym: do sektora energii, telekomunikacji, usług 
transportowych i pocztowych.

Sprawozdawcy zależy na tym, aby poprzez przedsiębiorstwa świadczące usługi podstawowe 
przedsięwziąć niezbędne środki umożliwiające poprawę dostępności i jakości usług. 
Jednocześnie przypomina, że zgodnie z art. 14 Traktatu z Lizbony w europejskiej procedurze 
ustawodawczej należy określić podstawowe zasady i warunki świadczenia usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Należy przy tym w szczególności 
uwzględnić art. 36 karty praw podstawowych. W protokole dodatkowym nr 26 wskazuje się 
na wartości i zasady:

– zlecanie i organizowanie usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym w sposób możliwie najbardziej odpowiadający potrzebom 
odbiorców;

– uwzględnianie różnorodności warunków społecznych, kulturowych i 
geograficznych;
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– zagwarantowanie wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa;
– uwzględnienie przystępności cenowej i równego traktowania;
– zadbanie o powszechny dostęp, mając na uwadze prawa użytkowników.

W szczególności w kontekście kryzysu pogłębiła się konieczność uregulowania i 
optymalizacji tych usług. Usługi powszechne podlegają szczególnej presji finansowej i w 
związku z tym w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że świadczenie takich usług 
grupom w szczególnie trudnej sytuacji nie byłoby możliwe lub byłoby możliwe jedynie w 
ograniczonym stopniu. Jednocześnie ich funkcja polegająca na zapewnianiu stabilności w 
społeczeństwie jest zagrożona i zmniejsza się poziom włączenia społecznego.

Sprawozdanie powinno przyczynić się do tego, że na podstawie tych wyzwań zostaną opisane 
czynniki, które utrudniają powszechny dostęp, oraz do nakreślenia, w jaki sposób można 
odpowiednio uwzględnić potrzeby konsumentek i konsumentów.

Sprawozdanie, poza sformułowaniem zasad dotyczących dostępności, przystępności cenowej 
i ciągłości, ma zachęcać do opracowania planów działania dla poszczególnych sektorów, 
ponadto przedstawiono w nim wskazówki dotyczące tego, jak można zapewnić powszechny, 
zgodny z prawami podstawowymi dostęp.


