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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la protecția consumatorilor în legătură cu serviciile de utilități 
(2013/2153(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2012 referitoare la o strategie de consolidare a 
drepturilor consumatorilor vulnerabili (2011/2272(INI)),

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și 
incluziunea persoanelor cu handicap în Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele 
cu dizabilități1,

– având în vedere Rezoluția sa referitoare la o nouă agendă privind politica de protecție a 
consumatorilor europeni (2012/2133(INI)),

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la reforma normelor UE 
privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general 
(2011/2146(INI)),

– având în vedere Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 
mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față 
de consumatori („Directiva privind practicile comerciale neloiale”),

– având în vedere Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a 
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a 
Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

– având în vedere Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a 
principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și 
servicii și furnizarea de bunuri și servicii2,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
13 septembrie 2013 de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a 
comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a 
Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 
1211/2009 și (UE) nr. 531/2012 (COM(2013)0627),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 15 noiembrie 2012 către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
intitulată „Eficientizarea pieței interne a energiei” (COM(2012)0663),

– având în vedere Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 
februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0453.
2 JO L 373, 21.12.2004, p. 37.
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pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității,

– având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul 
electronic”),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
13 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și 
de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii 
prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea 
operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor 
acestora,

– având în vedere Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare 
a Directivei 2003/54/CE,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții 
(COM(2012)0352),

– având în vedere Comunicarea Comisiei „Către o Cartă europeană a drepturilor 
consumatorilor de energie” (COM(2007)0386),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Eficientizarea pieței 
interne a energiei” (COM(2012)0663),

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, încorporată în tratate 
prin intermediul articolului 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, și în special 
articolul 8 (Protecția datelor cu caracter personal), articolul 11 (Libertatea de exprimare și 
de informare), articolul 21 (Nediscriminarea), articolul 23 (Egalitatea între femei și 
bărbați), articolul 25 (Drepturile persoanelor în vârstă), articolul 26 (Integrarea 
persoanelor cu handicap), articolul 34 (Securitatea socială și asistența socială), articolul 36 
(Accesul la serviciile de interes economic general), articolul 37 (Protecția mediului) și 
articolul 38 (Protecția consumatorilor),

– având în vedere articolul 12 din TUE,

– având în vedere articolul 14 din TUE, precum și Protocolul nr. 26 la TUE,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-
0000/2013),

A. având în vedere definirea inadecvată a conceptului de „furnizor de servicii de utilități� la 
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nivel comunitar și diferitele interpretări ale acestuia în statele membre;

B. având în vedere importanța deosebită a serviciilor de utilități cum ar fi garantarea 
dreptului consumatorilor de a beneficia de un acces liber și necesitatea instituirii unor 
norme obligatorii privind accesul la acestea a consumatorilor vulnerabili;

C. întrucât cadrul juridic actual este inadecvat și este nevoie de norme obligatorii ce 
garantează un nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor și accesul la serviciile de 
utilități,

Observații generale
1. Consideră că serviciile oferite de furnizorii de servicii de utilități prezintă caracteristici 

comune; subliniază faptul că drepturile fundamentale ale consumatorilor aplicabile tuturor 
serviciilor de utilități ar trebui armonizate la nivel comunitar;

2. subliniază faptul că serviciile de interes economic general (SIEG) fac parte din serviciile 
ce trebuie furnizate de furnizorii de servicii de utilități; invită Comisia să propună, cât mai 
repede cu putință, un cadru european pentru SIEG;

3. observă că protecția consumatorilor este eficace numai atunci când drepturile pot fi puse 
în aplicare în mod efectiv; evidențiază necesitatea unui cadru juridic pentru o acțiune 
colectivă europeană;

4. subliniază faptul că consumatorii, împreună cu alți actori ai societății civile ar trebui să 
participe, la toate nivelurile, la definirea, organizarea, punerea în aplicare și evaluarea 
serviciilor de utilități;

5. subliniază că o protecție cuprinzătoare a consumatorilor necesită organizații de protecție a 
consumatorilor puternice și independente;

6. subliniază că toți consumatorii, indiferent de situația lor financiară, ar trebui să 
beneficieze de dreptul de acces garantat la serviciile de utilități, iar pentru „consumatorii 
vulnerabili� ar trebui să se aplice dispoziții speciale, cum ar fi scutirea de la plată; relevă 
că orice consumator poate ajunge în situația în care are nevoie de o protecție specială;

Energia

7. observă faptul că liberalizarea piețelor energiei nu a dus automat la întărirea concurenței și 
la prețuri mai joase pentru consumatori și că, din perspectiva consumatorilor, ofertele și 
tarifele au devenit mai complicate;

8. reamintește faptul că așa-numita „sărăcie energetică� este în creștere în multe state 
membre și solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri în acest sens, în special ținând 
cont de faptul că furnizorii beneficiază de costuri scăzute de angro;

9. invită Comisia să impulsioneze tranziția în domeniul energetic, având în vedere faptul că 
energiile regenerabile reprezintă cea mai sustenabilă formă de producție de energie și să 
adopte măsuri pentru ca costurile să nu fie transmise consumatorilor;

10. susține că mulți furnizori de electricitate nu pun la dispoziție datele de care dispun pentru 
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a se putea face comparații iar o schimbare de furnizor este dificilă din cauza condițiilor 
restrictive de reziliere și a absenței posibilităților accesibile de a încheia un contract; 
solicită adoptarea de măsuri care să ușureze schimbarea furnizorului;

11. regretă faptul că prețurile la energie nu reflectă costurile reale, iar costurile externe, 
precum daunele cauzate mediului, nu sunt izolate, ci sunt transmise societății în ansamblul 
ei; solicită adoptarea de măsuri care să vizeze stabilirea costurilor reale și garantarea 
principiului „cine poluează plătește�;

12. opinează că întreprinderile ar trebui obligate să publice în mod clar toate prețurile și 
modificările acestora și că sunt necesare norme minime privind facturarea;

13. consideră că consumatorii sunt dezavantajați din cauza asimetriei în ce privește 
informațiile; solicită instrumente juridice  menite să garanteze consumatorilor informații 
cuprinzătoare;

14. consideră că în cazul utilizării de sisteme de măsurători inteligente interesele clienților și 
protecția datelor trebuie să fie prioritare, iar costurile aferente nu trebuie transmise mai 
departe consumatorilor;

Telecomunicațiile

15. solicită adoptarea de măsuri legislative care garantează tuturor consumatorilor accesul la 
servicii de telecomunicații de calitate și reduc decalajul digital;

16. evidențiază faptul că internetul trebuie să rămână deschis și neutru, iar protecția datelor și 
viața privată a consumatorilor trebuie să aibă prioritate, deoarece acesta este singurul mod 
de a consolida încrederea;

17. constată că portabilitatea datelor și interoperabilitatea sunt necesare pentru a reduce 
dependența consumatorilor, pentru o mai mare libertate de alegere și pentru a permite 
inovarea; consideră că pentru toți consumatorii schimbarea furnizorului ar trebui să fie 
posibilă în orice moment, gratuită, fără pierderi de date și fără dificultăți;

Serviciile poștale

18. constată că liberalizarea serviciilor poștale nu a adus consumatorilor avantajele promise, 
ci dimpotrivă, a distrus un mare număr de structuri care vor fi foarte greu de reconstruit;

19. subliniază faptul că furnizarea cuprinzătoare de servicii poștale în întreaga Uniune trebuie 
garantată și în mediul rural;

20. invită Comisia să examineze efectele liberalizării serviciilor poștale, în special dacă este 
garantat un serviciu universal fiabil și dacă în cadrul întreprinderilor există condiții demne 
de muncă;

Transportul public

21. admite că drepturile consumatorilor în domeniul transportului au fost întărite în ultimii 
ani, dar, cu toate acestea, reamintește că transporturile publice locale au rămas în afara 
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domeniului de aplicare a acestor măsuri;

22. subliniază că accesul la un transport public local cuprinzător, de înaltă calitate și liber 
accesibil face parte din serviciile de bază ce trebuie asigurate chiar și în regiunile mai 
puțin profitabile;

23. reamintește faptul că, datorită îmbătrânirii populației, un serviciu de transport public 
eficient și liber accesibil pentru toți va deveni tot mai important în viitor și că acesta este 
vital pentru realizarea obiectivelor climatice din cadrul strategiei Europa 2020;

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Conceptul de „furnizor de servicii de utilități� nu este definit la nivel comunitar și chiar 
Comisia Europeană îl utilizează în diferite sensuri. Furnizorii de servicii de utilități prestează 
atât servicii universale, cât și publice, care sunt, de asemenea, definite în diferite moduri de 
către Comisie. Chiar și statele membre au diferite interpretări asupra serviciilor ce trebuie 
prestate de către furnizorii de servicii de utilități. Toate acestea au creat o mare confuzie cu 
privire la acest concept.

În același timp, toate sau cel puțin majoritatea serviciilor de utilități prezintă caracteristici 
comune. Toate sunt servicii vitale pentru existență, precum și pentru participarea socială și 
culturală a persoanelor la societatea europeană. Astfel, consumatorii nu au libertatea de a 
decide dacă utilizează sau nu serviciile respective, ci doar libertatea de a alege un anumit 
furnizor. Drept urmare, consumatorii se regăsesc adesea într-o poziție de subordonare față de 
furnizorul de servicii.

Pe lângă aceasta, în ultimii 15 ani, multe domenii au fost liberalizate prin legislație adoptată la 
nivelul UE. La momentul respectiv, unele propuneri legislative au făcut obiectul unor lungi și 
controversate dezbateri și numeroși actori s-au exprimat clar împotriva măsurilor de 
liberalizare. În multe state membre, rezultatele sperate în urma liberalizării – prețuri mai 
scăzute, posibilitatea de a alege între mai multe oferte, noi locuri de muncă – nu s-au 
materializat. Din contră, implementarea legislației a dus, în multe părți ale Europei, la 
dezmembrarea  structurilor existente, în detrimentul consumatorilor, la creșteri ale prețurilor, 
la o mai mare complexitate a condițiilor contractuale și la pierderi de locuri de muncă.

Pentru a limita lungimea raportului, raportorul s-a limitat, mai întâi, la identificarea unor 
caracteristici comune ale serviciilor de utilități, la examinarea acestora din perspectiva 
consumatorilor și, în acest cadru, la formularea de recomandări pentru ameliorarea nivelului 
actual al protecției consumatorilor. Apoi, raportorul s-a axat pe patru sectoare majore care în 
ultimii ani au făcut obiectul liberalizării și a unei integrări aprofundate în piața internă: 
Energia, telecomunicațiile, serviciile poștale și transportul public.

Obiectivul raportorului este de a prezenta măsurile necesare legate de accesibilitatea și 
calitatea serviciilor de utilități prestate de furnizorii respectivi. Acesta reamintește, în același 
timp, că articolul 14 din Tratatul de la Lisabona prevede că  principiile și condițiile pentru 
funcționarea serviciilor de interes economic general sunt stabilite prin procedura legislativă 
ordinară. În acest sens, trebuie să se țină seama în special de dispozițiile articolului 36 din 
Carta drepturilor fundamentale. Protocolul adițional  nr. 26 face referire la valori și principii:

- garantarea unei puneri în funcțiune și organizări a serviciilor de interes 
economic general într-un mod care să corespundă cât mai bine nevoilor 
utilizatorilor; 

- necesitatea de a se ține seama de diversitatea condițiilor sociale, culturale și 
geografice; 

- garantarea unui nivel ridicat al calității și siguranței; 
- necesitatea de a se lua în considerare accesibilitatea din punct de vedere 

financiar precum și egalitatea de tratament; 
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- necesitatea garantării accesului universal și drepturilor utilizatorilor.

Datorită crizei, necesitatea reglementării și optimizării a devenit mai presantă. Serviciile 
generale sunt supuse unei presiuni importante în privința finanțării și se confruntă cu riscul de 
a nu-și mai putea îndeplini misiunea de a furniza servicii universale grupurilor defavorizate 
sau de a nu le mai putea asigura decât în mod foarte limitat. În același timp, rolul lor de 
stabilizator social este periclitat, fapt ce reduce, ca urmare, nivelul integrării sociale. 

Ținând seama de aceste provocări, raportul încearcă să contribuie la prezentarea factorilor 
care împiedică accesul universal și să examineze modalitățile în care se poate ține seama în 
mod adecvat de nevoile consumatorilor.

Pe lângă principiile disponibilității, accesibilității din punct de vedere financiar și 
continuității, trebuie, de asemenea, încurajată elaborarea de planuri de acțiune sectoriale fiind  
necesar, în plus, să se formuleze orientări cu privire la modul în care poate fi conceput un 
acces universal conform cu drepturile fundamentale.


