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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om konsumentskydd – konsumentskydd i fråga om försörjningstjänster
(2013/2153(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2012 om en strategi för att stärka sårbara 
konsumenters rättigheter (2011/2272(INI)),

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av 
personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–20201,

– med beaktande av sin resolution om en ny dagordning för EU:s konsumentpolitik 
(2012/2133(INI)),

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om reform av EU:s regler om 
statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2011/2146(INI)),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 
11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden (direktivet om otillbörliga affärsmetoder),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG,

– med beaktande av rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om 
genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång 
till och tillhandahållande av varor och tjänster2,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning av den 
13 september 2013 om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för 
elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av 
direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) 
nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (COM(2013)0627),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 november 2012 till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén med titeln ”För en välfungerande inre marknad för energi” 
(COM(2012)0663),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 
20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande 
av gemenskapens inre marknad för posttjänster,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0453.
2 EUT L 373, 21.12.2004, s. 37.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, 
på den inre marknaden (direktivet om elektronisk handel),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning av den 
13 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och av förordning (EG) 
nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare 
och deras bagage,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av 
direktiv 2003/54/EG,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad 
för investeringsprodukter (COM(2012)0352),

– med beaktande av kommissionens meddelande Mot en europeisk stadga om 
energikonsumenters rättigheter (COM(2007)0386),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en 
välfungerande inre marknad för energi (COM(2012)0663),

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som 
har införlivats i fördragen genom artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, och i 
synnerhet artikel 8 (skydd av personuppgifter), artikel 11 (yttrandefrihet och 
informationsfrihet), artikel 21 (icke-diskriminering), artikel 23 (jämställdhet mellan 
kvinnor och män), artikel 25 (äldres rättigheter), artikel 26 (integrering av personer med 
funktionshinder), artikel 34 (social trygghet och socialt stöd), artikel 36 (tillgång till 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse), artikel 37 (miljöskydd) och artikel 38 
(konsumentskydd),

– med beaktande av artikel 12 i EUF-fördraget,

– med beaktande av artikel 14 i EUF-fördraget samt protokoll nr 26 som hör till detta 
fördrag,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av rapporten från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Begreppet ”leverantör av försörjningstjänster” är otillräckligt definierat på EU-nivå och 
medlemsstaterna tolkar detta på olika sätt.
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B. Av särskild betydelse inom försörjningstjänster är garanterandet av konsumentens rätt till 
fri tillgång och nödvändigheten av att inrätta bindande regler om sårbara konsumenters 
tillgång.

C. De aktuella rättsliga ramarna är otillräckliga och det behövs bindande regler som 
garanterar en högre grad av konsumentskydd samt tillgång till försörjningstjänster. 

Allmänt

1. Europaparlamentet anser att de tjänster som tillhandahålls av leverantörer av 
försörjningstjänster har gemensamma aspekter. Parlamentet föreslår att man på EU-nivå 
harmoniserar grundläggande konsumentskyddsregler som berör alla försörjningstjänster.

2. Europaparlamentet betonar att även tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ryms inom de 
tjänster som tillhandahålls av leverantörer av försörjningstjänster. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att snarast möjligt lägga fram en europeisk rättslig ram för tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse.

3. Europaparlamentet påpekar att konsumentskyddet är effektivt endast då rättigheter också 
verkligen kan göras gällande. Parlamentet betonar nödvändigheten av en rättslig ram för 
europeisk grupptalan.

4. Europaparlamentet betonar att konsumenter tillsammans med andra aktörer i 
civilsamhället på alla plan bör vara delaktiga i att definiera, organisera, genomföra och 
utvärdera försörjningstjänsterna.

5. Europaparlamentet betonar att omfattande konsumentskydd förutsätter starka och 
oberoende konsumentskyddsorganisationer.

6. Europaparlamentet betonar att alla konsumenter oberoende av sin ekonomiska situation 
bör garanteras rätt till tillgång till försörjningstjänster och att det för ”sårbara 
konsumenter” bör finnas särskilda regler såsom till exempel avgiftsbefrielse. Parlamentet 
påpekar att varje konsument kan hamna i en situation där denne behöver särskilt skydd.

Energi

7. Europaparlamentet påpekar att liberaliseringen av energimarknaderna inte automatiskt har 
lett till ökad konkurrens och lägre priser för konsumenterna men att det har gjort utbud 
och taxor mer komplicerade från konsumentsynpunkt.

8. Europaparlamentet påminner om att den så kallade energifattigdomen ökar i många 
medlemsstater, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att reagera på detta 
problem, särskilt då leverantörerna drar nytta av förmånliga grossistpriser.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda energiövergången, eftersom 
förnybar energi är den mest hållbara formen av energiproduktion, och då också se till att 
kostnaderna inte vältras över på konsumenterna.

10. Europaparlamentet konstaterar att många strömleverantörer inte tillhandahåller sina 
uppgifter för jämförelser och att ett byte försvåras på grund av restriktiva 
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uppsägningsvillkor och brist på lättillgängliga möjligheter att avsluta avtal. Parlamentet 
efterfrågar åtgärder som underlättar byte av leverantör.

11. Europaparlamentet beklagar att energipriserna inte speglar de faktiska kostnaderna och att 
externa kostnader såsom skador på miljön inte visas utan läggs på samhället som helhet. 
Parlamentet efterfrågar åtgärder för att ge en sann bild av de faktiska kostnaderna och för 
att garantera principen att förorenaren ska betala.

12. Europaparlamentet anser att företag bör vara skyldiga att på överskådligt sätt offentliggöra 
alla priser och prisändringar, och att det behövs minimikrav för utformning av fakturor.

13. Europaparlamentet menar att konsumenterna ges nackdelar på grund av 
informationsassymetri. Parlamentet efterfrågar rättsliga instrument för att kunna garantera 
uttömmande information till konsumenterna.

14. Europaparlamentet anser att kundnyttan och skyddet av personuppgifter måste prioriteras 
vid användning av smarta mätare och att kostnaderna för detta inte får föras vidare till 
konsumenterna.

Telekommunikation

15. Europaparlamentet begär lagstiftningsåtgärder som garanterar alla konsumenter tillgång 
till telekommunikationstjänster av hög kvalitet och minskar den digitala klyftan.

16. Europaparlamentet framhåller att ett öppet och nätneutralt internet måste bibehållas och 
att skydd av personuppgifter och integritet för konsumenterna måste prioriteras, eftersom 
det endast är på detta sätt som förtroende kan uppnås.

17. Europaparlamentet fastställer att uppgiftsportabilitet och driftskompatibilitet behövs för 
att minska konsumentens beroende, öka valfriheten och möjliggöra innovation. Alla 
konsumenter bör alltid ha möjlighet att byta leverantör utan kostnad, utan förlust av data 
och utan stor ansträngning.

Posttjänster

18. Europaparlamentet konstaterar att liberaliseringen av posttjänsterna inte har gett de 
utlovade fördelarna för konsumenterna, utan snarare har förstört strukturer som det är 
mycket svårt att återupprätta.

19. Europaparlamentet betonar att heltäckande posttjänster måste garanteras i hela unionen, 
även på landsbygden.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka liberaliseringens konsekvenser 
för posttjänsterna, särskilt om en tillförlitlig, samhällsomfattande tjänst garanteras och om 
verksamheterna har anständiga arbetsvillkor.
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Kollektivtrafik

21. Europaparlamentet välkomnar att konsumenternas rättigheter på trafikområdet har stärkts 
under de senaste åren, men påminner samtidigt om att den offentliga lokaltrafiken 
fortfarande ligger utanför tillämpningsområdet för dessa åtgärder.

22. Europaparlamentet betonar att tillgången till en högkvalitativ, heltäckande och fritt 
tillgänglig offentlig lokaltrafik även i mindre vinstgivande regioner ingår i de 
grundläggande tjänsterna.

23. Europaparlamentet påminner om att en väl fungerande och för alla fritt tillgänglig 
kollektivtrafik även på grund av den åldrande befolkningsstrukturen kommer att få ökad 
betydelse i framtiden och dessutom är nödvändig för uppnåendet av klimatmålen inom 
ramen för Europa 2020-strategin.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Begreppet ”leverantör av försörjningstjänster” är inte definierat på EU-nivå och används även 
av Europeiska kommissionen på olika sätt. Leverantörer av försörjningstjänster tillhandahåller 
såväl samhällsomfattande tjänster som offentliga tjänster, där också det sistnämnda begreppet 
av kommissionen definieras på vitt skilda sätt. Även de enskilda medlemsstaterna gör olika 
tolkningar av vilka tjänster som ska tillhandahållas av leverantörer av försörjningstjänster. 
Allt detta har lett till en regelrätt begreppsförvirring.

Ändå uppvisar alla eller åtminstone de flesta försörjningstjänster gemensamma aspekter. Det 
rör sig i alla dessa fall om tjänster som är av grundläggande betydelse för livet och för 
människors sociala och kulturella deltagande i det europeiska samhället. Konsumenten kan 
därmed inte välja om han eller hon ska utnyttja tjänsten, utan endast från vilken 
tjänsteleverantör han eller hon vill erhålla tjänsten. Därför uppstår en överordnad och 
underordnad ställning mellan tjänsteleverantörer å ena sidan och konsumenten å andra sidan.

Dessutom har många av dessa områden under de senaste 15 åren liberaliserats genom 
lagstiftning på EU-nivå. De enskilda initiativen till lagstiftning har under denna period 
debatterats flitigt utifrån skilda ståndpunkter, och många aktörer har klart tagit ställning mot 
liberaliseringsåtgärderna. De konsekvenser som eftersträvats genom liberaliseringen –
billigare priser, bättre urval, nya arbetsplatser – har i många medlemsstater uteblivit. Snarare 
har lagstiftningens genomförande på många platser lett till avveckling av befintliga strukturer 
till nackdel för konsumenten, prisökningar, mer komplicerade avtalsvillkor och förlust av 
arbetstillfällen.

För att begränsa rapportens omfång har föredraganden inskränkt sig till att främst peka på 
några gemensamma aspekter hos försörjningstjänsterna, betrakta försörjningstjänsterna från 
konsumentsynpunkt och inom denna ram ge rekommendationer till förbättring av det 
befintliga konsumentskyddet. Vidare koncentrerar sig föredraganden på fyra stora sektorer, 
som under de gångna åren har liberaliserats och i stor utsträckning integrerats i den inre 
marknaden: energi, telekommunikation, transporttjänster och posttjänster.

Föredragandens strävan är att presentera nödvändiga åtgärder för tillgänglighet och kvalitet 
när det gäller försörjningsverksamheternas tjänster. Samtidigt påminner han om att det i 
artikel 14 i Lissabonfördraget anges att principer och villkor för tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse ska fastställas genom det europeiska lagstiftningsförfarandet. I det 
sammanhanget bör man särskilt beakta artikel 36 i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. I tilläggsprotokoll 26 hänvisas till följande värden och principer:

– Garantera en tilldelning av uppdrag och en organisation som ligger så nära 
användarnas behov som möjligt. 

– Ta hänsyn till skillnader när det gäller olika sociala, kulturella och 
geografiska förhållanden. 

– Garantera en hög nivå av kvalitet och säkerhet. 
– Ta hänsyn till överkomlighet och likabehandling. 
– Med hänsyn till användarnas rättigheter sörja för en allmän tillgång.
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Särskilt med hänsyn till krisen har nödvändigheten av reglering och optimering ökat. 
Allmänna tjänster står under särskilt finansieringstryck och löper därför risk att inte längre 
eller endast i begränsad omfattning kunna fullgöra sitt uppdrag att tillhandahålla en allmän 
försörjning för behövande grupper. Samtidigt äventyras och försvagas deras funktion som 
stabiliserande faktor i samhället samt graden av social integration.

Rapporten ska bidra till att utifrån dessa utmaningar beskriva de faktorer som hindrar allmän 
tillgång och ta upp frågan om hur man i tillräcklig utsträckning kan beakta konsumenternas 
behov.

Vid sidan om principerna om tillgång, överkomlighet och kontinuitet bör också utarbetandet 
av sektorsspecifika handlingsplaner uppmuntras. Påpekanden bör också göras om hur en 
allmän tillgång i enlighet med de grundläggande rättigheterna skulle kunna utformas.


