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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o varstvu potrošnikov pri storitvah zagotavljanja javnih dobrin
(2013/2153(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2012 o strategiji za krepitev pravic 
ranljivih potrošnikov (2011/2272(INI)),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju 
invalidov ter evropski strategiji o invalidnosti 2010–20201,

– ob upoštevanju svoje resolucije o novi agendi za evropsko potrošniško politiko 
(2012/2133(INI)),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 o preoblikovanju pravil EU o 
državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena (2011/2146(INI)),

– ob upoštevanju Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 
2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem 
trgu (direktiva o nepoštenih poslovnih praksah),

– ob upoštevanju Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in 
Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 
Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi2,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski 
enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 
2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012 
(COM(2013)0627),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. novembra 2012 Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Za boljše 
delovanje notranjega energetskega trga“ (COM(2012)0663),

– ob upoštevanju Direktive 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 
2008 o spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega oblikovanja notranjega trga 
poštnih storitev v Skupnosti,

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti 
elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju),

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0453.
2 UL L 373, 21.12.2004, str. 37.
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– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2013 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in 
pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter 
Uredbe (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim 
prevozom potnikov in njihove prtljage,

– ob upoštevanju Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 
2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 
2003/54/ES,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s 
ključnimi informacijami za naložbene produkte (COM(2012)0352),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropski listini o pravicah odjemalcev 
energije naproti“ (COM(2007)0386),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o boljšem delovanju notranjega 
energetskega trga (COM(2012)0663),

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kakor je bila s členom 6 
Pogodbe o Evropski uniji vključena v Pogodbe, zlasti člena 8 (Varstvo osebnih podatkov), 
člena 11 (Svoboda izražanja in obveščanja), člena 21 (Prepoved diskriminacije), člena 23 
(Enakost žensk in moških), člena 25 (Pravice starejših), člena 26 (Vključenost invalidov), 
člena 34 (Socialna varnost in socialna pomoč), člena 36 (Dostop do storitev splošnega 
gospodarskega pomena), člena 37 (Varstvo okolja) in člena 38 (Varstvo potrošnikov),

– ob upoštevanju člena 12 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju člena 14 Pogodbe o Evropski uniji ter Protokola št. 26 k tej pogodbi,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A7-0000/2013),

A. ob upoštevanju nezadostne opredelitve izraza „izvajalec storitev zagotavljanja javnih 
dobrin“ na ravni Skupnosti in različne razlage v državah članicah;

B. ob upoštevanju posebnega pomena storitev zagotavljanja javnih dobrin, kot je 
zagotavljanje pravice potrošnikov do prostega dostopa, in nujnosti določitve zavezujočih 
pravil za dostop ranljivih potrošnikov;

C. ker obstoječi pravni okvir ni zadosten in so potrebna zavezujoča pravila, ki bodo 
zagotavljala višjo raven varstva potrošnikov in dostop do storitev zagotavljanja javnih 
dobrin;

Splošno

1. meni, da imajo storitve, ki jih opravljajo izvajalci storitev zagotavljanja javnih dobrin, 
skupne elemente; predlaga, da se na ravni Skupnosti uskladijo temeljne pravice 
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potrošnikov, ki zadevajo vse storitve zagotavljanja javnih dobrin;

2. poudarja, da med storitve, ki jih opravijo izvajalci storitev zagotavljanja javnih dobrin, 
sodijo tudi storitve splošnega gospodarskega pomena; poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži evropski pravni okvir za storitve splošnega gospodarskega pomena;

3. ugotavlja, da je varstvo potrošnikov učinkovito šele takrat, ko se lahko pravice tudi 
učinkovito uveljavljajo; poudarja pomen pravnega okvira za evropsko reprezentativno 
tožbo;

4. poudarja, da morajo potrošniki skupaj z drugimi akterji civilne družbe na vseh ravneh 
sodelovati pri opredelitvi, organizaciji, izvajanju in ocenjevanju storitev zagotavljanja 
javnih dobrin;

5. poudarja, da so pogoj za celovito varstvo potrošnikov močne in neodvisne organizacije za 
varstvo potrošnikov;

6. poudarja, da je treba vsem potrošnikom ne glede na finančni položaj zagotoviti pravico do 
dostopa do storitev zagotavljanja javnih dobrin, za „ranljive potrošnike“ pa uveljaviti 
posebne predpise, kot je na primer izvzetje iz plačila pristojbin; ugotavlja, da lahko vsak 
potrošnik znajde v položaju, v katerem potrebuje posebno varstvo;

Energija

7. ugotavlja, da liberalizacija energetskih trgov ni samodejno prispevala k večji konkurenci 
in nižjim cenam za potrošnike, ampak je še bolj zapletla razmere na področju ponudbe in 
cen z vidika potrošnikov;

8. opozarja, da se v več državah članicah povečuje t.i. energetska revščina, ter poziva 
Komisijo in države članice, naj se odzovejo na to težavo, predvsem zato, ker ugodnejše 
cene pri prodaji na debelo ponudnikom prinašajo dobiček;

9. poziva Komisijo, naj spodbuja energetski prehod, saj so obnovljivi viri energije najbolj 
trajnostna oblika proizvodnje energije, pri čemer naj poskrbi, da se stroški ne bodo 
prenesli na potrošnike;

10. ugotavlja, da veliko dobaviteljev električne energije ne predloži podatkov za primerjave 
ter da je zaradi omejevalnih pogojev za prekinitev pogodbe in pomanjkanja lahko 
dostopnih možnosti sklepanja pogodb zamenjava otežena; poziva k sprejetju ukrepov, ki 
bodo olajšali zamenjavo ponudnika;

11. obžaluje, da cene energije ne izražajo dejanskih stroškov, prav tako pa zunanji stroški, na 
primer okoljska škoda, niso prikazani in bremenijo celotno družbo; poziva k sprejetju 
ukrepov za prikaz dejanskih stroškov in zagotovitev uporabe načela, da onesnaževalec 
plača;

12. meni, da bi morala biti podjetja zavezana k preglednemu objavljanju vseh cen in njihovih 
sprememb ter da so potrebni minimalni standardi za oblikovanje računov;

13. meni, da asimetričnost informacij negativno vpliva na potrošnike; poziva k oblikovanju 
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pravnih instrumentov, da bi potrošnikom zagotovili celovite informacije;

14. meni, da je treba pri uporabi pametnih merilnih sistemov dajati prednost koristim za 
potrošnike in varstvu podatkov, pri čemer s tem povezani stroški ne smejo bremeniti 
potrošnikov;

Telekomunikacije

15. zahteva zakonodajne ukrepe, ki bodo vsem potrošnikom zagotovili dostop do 
visokokakovostnih telekomunikacijskih storitev in zmanjšali digitalno vrzel;

16. poudarja, da je treba zagotoviti odprt in nevtralen internet ter dati prednost varstvu 
podatkov in zasebnosti potrošnikov, saj bo le tako mogoče vzpostaviti zaupanje;

17. ugotavlja, da sta za to, da bi zmanjšali odvisnost potrošnikov, zagotovili večjo svobodo 
izbire in omogočili inovacije, potrebni prenosljivost podatkov in interoperabilnost; meni, 
da bi morala biti zamenjava ponudnika za vse potrošnike možna kadar koli, brezplačno, 
brez izgube podatkov in brez težav;

Poštne storitve

18. ugotavlja, da liberalizacija poštnih storitev ni prinesla obljubljenih prednosti za 
potrošnike, ampak je uničila strukture, ki jih skoraj ni mogoče znova vzpostaviti;

19. poudarja, da je treba sistematično oskrbo s poštnimi storitvami zagotoviti po celotni Uniji, 
tudi na podeželju;

20. poziva Komisijo, naj preuči posledice liberalizacije poštnih storitev ter zlasti preveri, ali 
so zagotovljene zanesljive univerzalne storitve in ali so v podjetjih vzpostavljeni dostojni 
delovni pogoji;

Javni promet

21. priznava, da so se v zadnjih letih okrepile pravice potrošnikov na področju prometa, 
vendar opominja, da javni lokalni promet še vedno ni vključen v področje uporabe teh 
ukrepov;

22. poudarja, da je dostop do kakovostnega, povsod razpoložljivega in prosto dostopnega 
javnega lokalnega prometa del osnovnih storitev tudi na manj dobičkonosnih območjih;

23. opominja, da bo dobro delujoč in splošno dostopen javni promet tudi zaradi starajoče se 
strukture prebivalstva v prihodnosti vedno pomembnejši, nujen pa je tudi za uresničitev 
podnebnih ciljev v okviru strategije EU 2020;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Izraz „izvajalec storitev zagotavljanja javnih dobrin“ ni opredeljen na ravni Skupnosti, zato ga 
Evropska komisija tudi različno uporablja. Komisija na različne načine opredeljuje tudi 
univerzalne in javne storitve, ki jih opravlja izvajalec storitev zagotavljanja javnih dobrin. 
Prav tako si posamezne države članice različno razlagajo, katere storitve bi morali opravljati 
izvajalci storitev zagotavljanja javnih dobrin. Vse to je povzročilo zmedo v zvezi s pravilnimi 
izrazi.

Poleg tega imajo vsi ali vsaj večina izvajalcev storitev zagotavljanja javnih dobrin skupne 
elemente. Predvsem gre za storitve, ki so bistvene za življenje ter udeležbo ljudi v družbenem 
in kulturnem življenju evropske družbe. Potrošniki tako nimajo izbire v zvezi s tem, ali želijo 
prejeti storitev, ampak le v zvezi s tem, od katerega izvajalca jo želijo prejeti. Zaradi tega se 
pogosto razvije razmerje nad- in podrejenosti med izvajalcem storitev na eni ter potrošnikom 
na drugi strani.

Poleg tega je bilo v zadnjih 15 letih z zakonodajo na ravni Skupnosti liberaliziranih veliko 
omenjenih področij. O posameznih zakonodajnih načrtih so potekale izčrpne in polemične 
razprave, pri katerih je več akterjev jasno izrazilo nasprotovanje liberalizacijskim ukrepom. V 
veliko državah članicah liberalizacija ni prinesla želenih učinkov – nižje cene, boljšo izbiro, 
nova delovna mesta. Izvajanje zakonodaje je nasprotno v veliko primerih povzročilo 
razgradnjo obstoječih struktur na škodo potrošnikov, povišanje cen, bolj zapletene pogodbene 
pogoje in izgubo delovnih mest.

Da bi omejil obseg poročila, se je poročevalec odločil, da najprej natančneje opredeli nekatere 
skupne elemente storitev zagotavljanja javnih dobrin, obravnava te storitve s stališča 
potrošnikov in v tem okviru oblikuje priporočila za izboljšanje obstoječega varstva 
potrošnikov. Poleg tega se poročevalec osredotoča na štiri velike sektorje, ki so bili v zadnjih 
letih liberalizirani in v veliki meri vključeni v notranji trg: oskrbo z energijo, 
telekomunikacije, promet in poštne storitve.

Poročevalec želi predstaviti ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev dostopnosti in kakovosti 
storitev prek podjetij, ki opravljajo javne storitve. Poleg tega opozarja na to, da člen 14 
Lizbonske pogodbe predvideva, da je treba v okviru evropskega zakonodajnega postopka 
določiti načela in pogoje za delovanje služb splošnega gospodarskega pomena. Pri tem je 
treba upoštevati predvsem člen 36 Listine o temeljnih pravicah. Dodatni protokol št. 26 k 
Pogodbi se sklicuje na naslednje vrednote in načela:

– zagotoviti naročanje in organiziranje storitev čim bolj ustrezno potrebam 
uporabnikov; 

– upoštevati raznolikost različnih socialnih, kulturnih in geografskih okoliščin; 
– zagotoviti visoko raven kakovosti in varnosti; 
– upoštevati cenovno dostopnost in enako obravnavo; 
– in zagotoviti splošen dostop ob upoštevanju pravic uporabnikov.

Potreba po regulaciji in optimizaciji se je okrepila zlasti v času krize. Splošne storitve se 
srečujejo s posebnim finančnim pritiskom, zato obstaja nevarnost, da njihovega poslanstva 
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splošne oskrbe oseb, ki te storitve potrebujejo, ne bo več mogoče izpolnjevati oziroma le v 
omejeni meri. Prav tako so te storitve ogrožene z vidika njihove naloge družbenih 
stabilizatorjev, zato zmanjšujejo raven socialne vključenosti.

Namen poročila je prispevati k temu, da se glede na navedene izzive opredelijo dejavniki, ki 
ovirajo splošen dostop, ter obravnava vprašanje, kako bi lahko zagotovili ustrezno 
upoštevanje potreb potrošnikov.

Poleg načel razpoložljivosti, cenovne dostopnosti in kontinuitete je treba spodbujati 
oblikovanje sektorskih akcijskih načrtov ter najti načine, kako bi lahko zagotovili splošen 
dostop, ki upošteva temeljne pravice.


