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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az általános érdekű szolgáltatásokról
(2006/2101(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához intézett, „Fehér könyv az 
általános érdekű szolgáltatásokról” című közleményére (COM(2004)0374),

– tekintettel a Bizottságnak „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: Az 
általános érdekű szociális szolgáltatások az Európai Unióban” című közleményére 
(COM(2006)0177),

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló 36. cikkére,

– tekintettel az EK-Szerződés 2., 5., 16., 73., 86., 87., 88. és 295. cikkére,

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-3., I-5. és III-122. 
cikkére,

– tekintettel az általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozó korábbi állásfoglalásaira, 
különösen a Bizottság „Általános érdekű szolgáltatások Európában” című közleményével 
(COM(2000)0580) kapcsolatos, 2001. november 13-i állásfoglalására1, a Bizottság 
általános érdekű szolgáltatásokról szóló zöld könyvével (COM(2003)0270) kapcsolatos, 
2004. január 14-i állásfoglalására2, valamint a közszolgáltatási kompenzáció formájában 
nyújtott állami támogatásokról szóló, 2005. február 22-i állásfoglalására3,

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatra (COM(2004)0002) vonatkozó, 2006. február 16-i jogalkotási 
állásfoglalására4,

– tekintettel az Európai Tanács 2000. március 15–16-i lisszaboni, 2000. december 7–9-i 
nizzai, 2001. december 14–15-i laekeni, valamint 2002. március 15–16-i barcelonai 
ülésének az általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozó elnökségi következtetéseire,

– tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának ítélkezési gyakorlatára az általános érdekű 
szolgáltatások terén, különösen az 1999. november 18-i Teckal-ítéletre5, a 2003. július 3-i 
Chronopost-ítéletre6, a 2003. július 24-i Altmark-ítéletre7, a 2005. január 11-i Halle

  
1 HL C 140. E, 2002.6.13., 153. o.
2 HL C 92. E, 2004.4.16., 294. o.
3 HL C 304. E, 2005.12.1., 117. o.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0061.
5 A C-107/98. sz. ügy, Teckal Srl kontra Comune di Viano és Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di 

Reggio Emilia, EBHT 1999., I-8121. o.
6 A C-83/01 P, C-93/01 P és C-94/01 P sz. kapcsolódó ügyek, Chronopost u. a., EBHT 2003, I-6993. o.
7 A C-280/00. sz. ügy, Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg kontra 

Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, EBHT 2003., I-7747. o.
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városát érintő ítéletre1, valamint a 2005. január 13-i ítéletre2,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint 
a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

A. mivel az európai integráció vonatkozási alapjául három alapelv szolgál, nevezetesen
– a szolidaritás, amely összetart, és amely a társadalmi, gazdasági és területi kohézió 

céljain nyugszik,
– az együttműködés, amelynek lehetővé kell tennie az uniós szerződések és programok 

transznacionális és európai törekvéseinek megvalósítását, illetve
– a verseny, amelynek a szociális piacgazdaság szabályai alapján lehetővé kell tennie az 

EU belső piacának kiépítését, és amelyet fontos demokratikus jogot képviselő 
versenyjog szabályoz nem csupán az állam hatalmának, hanem mindenekelőtt a 
gazdasági hatalmi visszaélések csökkentésének érdekében is, valamint a fogyasztók 
jogi védelmének garantálása érdekében,

B. mivel az általános érdekű szolgáltatások azon területek közé tartoznak, amelyekre az 
említett három alapelv közötti feszültségek jelenleg a legerősebb nyomást gyakorolják, 
illetve amelyeken a leginkább érzékelhető a politikai és jogalkotási intézkedések 
szükségessége,

C. mivel a hatékony általános érdekű szolgáltatások rendelkezésre állása minden tagállam 
gazdasági, társadalmi és szociális rendszerének és az európai szociális modellnek is 
szilárd alkotórészét képezi, és az tagállamonként felettébb eltérő módon mutatkozik meg, 
és mivel az Európai Unió belső piacának sikeres kiépítésére irányuló célkitűzésnek a 
mindenki számára elérhető, nagy teljesítményű és hatékony általános érdekű 
szolgáltatások ösztönzésére kell sarkallnia,

D. mivel az EK-Szerződés 5. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott szubszidiaritás 
elvére való tekintettel a tagállamok és helyi hatóságaik kizárólagos feladata annak 
meghatározása, hogy mely szolgáltatások minősülnek általános érdekű szolgáltatásoknak 
és mi a megfelelő igazgatási forma,

E. mivel a belső piac és a verseny szabályainak, illetve az általános érdekű szolgáltatások 
zökkenőmentes működésének összeegyeztethetőségére való tekintettel nagyobb 
jogbiztonságot kell teremteni a nemzeti, regionális és helyi hatóságok általános érdekű 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos hatáskörének biztosítása érdekében,

F. mivel az általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós ágazati irányelvek 
megbízható keretet teremtenek a hálózathoz kötött iparágakban és egyéb olyan 
ágazatokban, ahol piacnyitást értek el vagy vezettek be, azonban nem kínálnak kellő 
mértékű jogbiztonságot az általános érdekű szolgáltatások minden területe számára,

  
1 A C-26/03. sz. ügy, Halle városa és RPL Recyclingpark Lochau GmbH kontra Arbeitsgemeinschaft 

Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, EBHT 2005., I-1. o.
2 A C-84/03. sz. ügy, Bizottság kontra Spanyolország, EBHT 2005., I-139. o.
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G. mivel az általános érdekű szolgáltatások területén történő piacnyitásra irányuló számos 
ágazatspecifikus kezdeményezés, valamint a szolgáltatási irányelvre vonatkozó 
javaslatok1 részben zűrzavart okoznak, részben pedig koncepcionális ellentmondásokat 
hoznak felszínre, melyek jogvitákhoz és bírósági eljárásokhoz vezetnek,

H. mivel az EK-Szerződés 16. cikke, illetve 86. cikkének (2) bekezdése utal ugyan az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra, azokat azonban nem definiálja, illetve mivel 
az EK-Szerződés egyáltalán nem tesz említést az általános érdekű szolgáltatásokról, 
hanem azok fogalmát csak a Bizottság vezeti be egy közlemény keretében, és mivel az 
Európai Parlament 2006. február 16-i jogalkotási állásfoglalása alapján a szolgáltatási 
irányelvben az általános gazdasági érdekű szolgáltatások kikerülnek az EK-Szerződés 16. 
cikkének alkalmazási köréből, az általános érdekű szolgáltatások pedig teljes mértékben 
kikerülnek a szolgáltatási irányelv hatálya alól, definíció hiányában azonban nem 
lehetséges az egyértelmű elhatárolás,

I. mivel az ilyen szolgáltatások nyújtásával megbízott gazdasági szereplők irányítása és a 
közöttük megvalósuló partnerség különböző formái az eddigieknél erőteljesebb 
ösztönzést kapnak, és ennek a tagállamok ilyen jellegű szolgáltatások nyújtására és 
biztosításuk másokra való átruházására vonatkozó illetékességének tiszteletben tartása 
mellett hatékonyabb és kiváló minőségű jövőbeli szolgáltatások érdekében kellene 
bekövetkeznie,

J. mivel a magas szintű fogyasztóvédelemre irányuló közösségi célkitűzésre e tekintetben 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni azáltal, hogy gondoskodnak az általános érdekű 
szolgáltatásokat igénybe vevők információhoz való jogának és panaszjogának 
megerősítéséről, gazdasági érdekeik kellő figyelembevételéről, valamint e jogok be nem 
tartása esetén a hatékony jogorvoslathoz való jogosultság elismeréséről,

1. megállapítja, hogy az általános érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos korábbi, 2001. 
november 13-i, 2004. január 14-i és 2005. február 22-i állásfoglalásai továbbra is 
relevánsak;

2. hangsúlyozza, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtása az európai 
belső piacon történik, így azokra a belső piacra, a közbeszerzésekre, a versenyre és az 
állami támogatásokra vonatkozó európai jogszabályok érvényesek;

3. javasolja, hogy az általános érdekű szolgáltatások tekintetében különbséget kell tenni 
egyfelől az üzleti jellegű, elsősorban a felhasználó által finanszírozott, az EK-Szerződés 
által általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak nevezett és a közszolgáltatási 
kötelezettségre, illetve az egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás hatálya alá 
tartozó szolgáltatások, másfelől a nem üzleti jellegű, elsősorban közpénzekből 
finanszírozott, és általános érdekű nem gazdasági szolgáltatásoknak nevezett 
szolgáltatások között;

4. sajnálja, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata, illetve a Bizottság egyedi esetekben adott 
értelmezései határozzák meg e területre vonatkozóan az érvényes szabályokat;

5. ezért azon a véleményen van, hogy a közös koncepciók és alapelvek meghatározása 
céljából egy jogi keret kialakítása révén nagyobb jogbiztonságot kell teremteni

  
1 A Bizottság belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2004. február 

25-i javaslata (COM(2004)0002), amelyet a 2006. április 4-i javaslat (COM(2006)0160) módosított.
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– a helyi, regionális és nemzeti hatóságok érdekében, hogy a versenyre és a belső piacra 
vonatkozó rendelkezések egyértelműen körülhatárolt keretén belül minden polgár 
érdekében megfelelő szolgáltatásokat tudjanak kínálni és garantálni,

– az ilyen szolgáltatásokat nyújtó vagy biztosításukról gondoskodó (közvállalkozás, 
nyereségorientált vagy nonprofit) vállalkozások érdekében, hogy e vállalkozások 
tisztában legyenek azzal, hogy a hatóságok milyen feltételeknek és kötelezettségeknek 
vetik őket alá a hatályos jogszabályok értelmében a közérdeket érintő nyomós indokok 
alapján, valamint

– e szolgáltatások igénybevevői érdekében, hogy bizonyosak lehessenek abban, hogy az 
ajánlatok megfelelő feltételeknek felelnek meg a hozzáférhetőség, a minőség, az 
elérhetőség stb. tekintetében;

6. hangsúlyozza, hogy az ezen területre vonatkozó hatályos ágazatspecifikus közösségi 
jogszabályok nem kérdőjelezhetőek meg és figyelembe kell venni az ágazatspecifikus 
szabályozások szükségességét;

7. felhívja a Bizottságot, hogy teremtsen nagyobb jogbiztonságot a szociális és az 
egészségügyi szolgáltatások terén és terjesszen elő megfelelő javaslatokat;

8. javasolja, hogy ha egy illetékes hatóság általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtását 
szándékozik meghatározni, akkor megfelelő jogi aktust bocsásson ki, amely előzetesen 
már egyértelműen definiált, a szolgáltatás nyújtójára érvényes közszolgáltatási 
kötelezettségeket sorol fel és határoz meg;

9. javasolja, hogy ha egy illetékes hatóság általános érdekű szolgáltatásokat nem a saját 
általános költségvetéséből kíván közvetlenül finanszírozni, akkor az EK-Szerződés 
rendelkezéseinek, különösen a 86. cikk (2) bekezdésének figyelembevételével a 
következő finanszírozási formák közül válasszon: kizárólagos és különleges jogok 
biztosítása, kompenzáció közszolgáltatások nyújtásáért, közszolgáltatások nyújtását 
segítő alap létrehozása, egységes díjszabási rendszer kialakítása;

10. javasolja, hogy ha egy illetékes hatóság közszolgáltatások nyújtásáért kompenzációt 
szándékozik adni valamilyen általános érdekű szolgáltatás finanszírozásának biztosítása 
céljából, akkor ez a kompenzáció ne minősüljön állami támogatásnak az EK-Szerződés 
87. cikke értelmében, amennyiben

– a kompenzációs kifizetések kiszámításának alapját, illetve képletét objektív és 
átlátható eljárás során állapítják meg, és

– a kompenzáció mértéke megfelel a költségmegtérülés elvének;
11. ezzel összefüggésben ismételten hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak az EK-Szerződés 86. 

cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével 
megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt 
állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK 
határozatát1 egyértelműen végre kell hajtani; 

12. kiemeli, hogy az illetékes hatóság megítélése alá tartozik, hogy valamely általános érdekű 
szolgáltatást közvetlenül maga végez-e vagy annak elvégzését külső szolgáltatóra bízza;

13. úgy véli, hogy valamely általános érdekű szolgáltatás végzésének kiszervezése esetén az 
illetékes hatóságnak e szolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kell átruháznia;
ezen alapelvnek azonban az illetékes hatóság számára nyitva kell hagynia azt a 

  
1 HL L 312., 2005.11.29., 67. o.
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lehetőséget, hogy sürgős esetekben ezen eljárás lefolytatása nélkül közvetlenül 
odaítélhessen ilyen közszolgáltatási szerződést az általa választott üzemeltetőnek, ha 
mindez csak mérsékelt hatást gyakorol a tagállamok közötti kereskedelemre és az adott 
általános érdekű szolgáltatás sajátosságaira;  a Bizottságnak a tagállamokkal és az 
Európai Parlamenttel együtt rendeletben kellene meghatároznia az ilyen esetekre 
vonatkozóan ezt a kivételt, valamint az „Altmark-kritériumok” mintájára a kapcsolódó 
feltételeket és kritériumokat;

14. ezzel kapcsolatban az általános érdekű szolgáltatásokat nyújtó új üzemeltetők 
bevonásából és az ilyen szolgáltatások biztosítása újabb formáinak alkalmazásából 
származó esetleges hatékonyságbeli előnyök érdekében úgy véli, hogy sürgősen 
szükséges a különböző interkommunális szervezeti formák (interkommunális 
együttműködés, közvetlen szolgáltatásnyújtás házon belüli átruházás keretében, a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek, koncessziók odaítélése) számára nagyobb 
jogbiztonságot garantálni, illetve a versenyre, a közbeszerzésre és az állami 
támogatásokra vonatkozó európai jogszabályok alkalmazási körét tisztázni, valamint 
általános és Európa-szerte érvényes kritériumokat meghatározni;

15. úgy véli, hogy az illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy azokban az 
ágazatokban, amelyek tekintetében közszolgáltatási vagy egyetemes szolgáltatási 
kötelezettségekre vonatkozó szabályokat vagy sajátos célokat állapítottak meg, az adott 
ágazatnak megfelelő szabályozási módokat és eszközöket átlátható előírások alapján 
alkalmazzák;

16. úgy véli továbbá, hogy a nagyobb átláthatóságot és a jobb fogyasztóvédelmet szolgáló 
szabályozási eszközöknek legalább a következő területeken lehetővé kell tenniük 
rendelkezések meghozatalát: 

– a meglévő hálózatokhoz való hozzáférés módjainak meghatározása, amennyiben a 
szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen e hozzáférés;

– a szolgáltatásnyújtás ár- és/vagy díjszabási feltételeinek megállapítása;
– a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő közötti vitás ügyek békés rendezésére 

vonatkozó szabályok megállapítása, a jogorvoslatért való folyamodás lehetőségének 
sérelme nélkül, valamint

– konzultáció és adott esetben a versenyügyekért felelős hatóságok értesítése minden 
olyan részlet esetében, amely a nemzeti, illetve az EK-Szerződésben foglalt 
versenyjogi előírások megsértésére utalhat;

17. a kiváló minőségű és hatékony általános érdekű szolgáltatások érdekében továbbá 
javasolja, hogy önkéntes alapon határozzanak meg objektív és átlátható minőségi 
normákat a közszolgáltatási kötelezettségek, az egyetemes szolgáltatások, illetve az 
általános érdekű szolgáltatást nyújtók és/vagy közvetítők számára kijelölt sajátos célok 
teljesítésének garantálása érdekében; e minőségi normák meghatározásakor a következő 
szempontokat kell figyelembe venni:

– a szolgáltatást igénybe vevők védelme és biztonsága,
– a norma megfelelősége és arányossága a szolgáltatás céljaihoz és költségeihez mérten,
– lehetőség szerint a norma széles körű elterjesztése és nyilvánosságra hozatala, 

valamint
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– a norma betartásának könnyű és hatékony ellenőrzése, amely egy chartán vagy 
magatartási kódexen alapulhatna; 

18. kéri a Bizottságot, hogy 2004. január 14-i állásfoglalása, a lisszaboni stratégia félidős 
felülvizsgálatáról szóló, 2005. március 9-i állásfoglalása1, a lisszaboni stratégia kapcsán 
az Európai Tanács 2006 tavaszi üléséhez való hozzájárulásról szóló, 2006. március 15-i 
állásfoglalása2, valamint a jelen állásfoglalás alapján terjesszen elő az alkalmas 
jogszabályi keretre vonatkozó javaslatot;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  
1 HL C 320. E, 2005.12.15., 164. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0092.
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INDOKOLÁS

A közszolgáltatások jelentősége

A magas színvonalú közszolgáltatásokhoz való hozzáférés alapvető fontosságú politikai 
kérdés. A jó életminőség legtöbb meghatározásában szerepel például a jó iskola és kórház, a 
tiszta víz, a biztonságos és elérhető közlekedés és energia.

A közszolgáltatások azonban nem csak a polgárok életminősége szempontjából fontosak.
Kulcsszerepük van az EU szempontjából rendkívül fontos lisszaboni stratégiában, amelynek 
célja az európai szociális és gazdasági modell erősségeire alapulva a világ legdinamikusabb, 
egységes és fenntartható gazdaságának létrehozása.  Jó közszolgáltatások segítségével 
legyőzhető a gazdasági stagnálás, a társadalmi kirekesztettség és elszigeteltség, erősödhet a 
társadalmi és területi kohézió, és javulhat az európai belső piac működése és külső 
versenyképessége.

A magas színvonalú – nyílt, átlátható és mindenki számára egyforma hozzáférést biztosító –
közszolgáltatások ezért az európai társadalmi modell fontos elemei. A piaci erők önmagukban 
nem minden esetben felelnek meg a közszolgáltatások dinamikus természetének. Ezért az 
állami szerveknek minden szinten nagy szerep jut az ilyen szolgáltatások nyújtásában, 
szabályozásában, megszervezésében és bizonyos mértékben a finanszírozásában vagy 
támogatásában. Az EU-nak nem feladata, hogy beleavatkozzon a közszolgáltatások 
nyújtásába. Az előadó véleménye szerint az EU-nak nagyobb jogbiztonságot kellene 
teremtenie, ami lehetővé tenné az állami szerveknek, hogy munkájukat minden szinten a 
közérdek védelmében végezzék a közszolgáltatások nyújtása során. Az EU-nak szerepet kell 
vállalnia megfelelő standardok biztosításában is Európa-szerte, az európai állampolgárság 
kézzelfogható kifejezőjévé téve a jó, hatékony és magas minőségű közszolgáltatásokat.

Mi a közszolgáltatás?

Különböző emberek eltérő dolgokat értenek „közszolgáltatás” alatt. Egyesek szerint az a 
szolgáltatás közszolgáltatás, amit az állami szektor nyújt vagy finanszíroz. Mások szerint az a 
döntő, hogy a „közérdek” érdekében nyújtják-e azokat... és ebben az összetett vitában számos 
más meghatározás is született.

Az előadó véleménye szerint először meg kell határozni a közszolgáltatás különböző 
fogalmait, különbséget téve az általános érdekű szolgáltatások – amelyek egyrészt üzleti 
jellegűek, és főként a felhasználó fizet értük, és amelyeket az EU-Szerződés 16. cikke 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak (SGEI) nevez – és azok között a nem üzleti jellegű 
szolgáltatások között, amelyeket elsősorban állami forrásból finanszíroznak, és amelyek 
általános érdekű nem gazdasági szolgáltatásnak (SNEGI) minősülnek, például a kizárólag 
szociális funkciót betöltő vagy a hatósági közérdekű szolgáltatások.

A 16. cikk mögött megbúvó elképzelés szerint meg kell különböztetni azokat a 
szolgáltatásokat, amelyek gazdasági jellegükből adódóan jelentős hatással lehetnek az 
egységes piac működésére, azoktól, amelyek nem gazdasági szolgáltatások, ezért nincs ilyen 
hatásuk. A nem gazdasági szolgáltatások, például a rendőrség és az igazságszolgáltatás, teljes 
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mértékben nemzeti vagy regionális hatáskörbe tartozónak minősülnek, esetükben az EU-nak 
nincs illetékessége. A jelenlegi EU-szabályozás sajnos nem ad egyértelmű útmutatást arra 
vonatkozólag, hogy miként lehet megkülönböztetni az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokat, a közérdekű szolgáltatásokat és más szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy az 
egyes esetekben nem világos, hogy alkalmazhatók-e, s ha igen, milyen mértékben az EU 
egységes piaci szabályai. Az előadó ezért vitát kíván kezdeményezni e kérdés tisztázása 
érdekében.

Az eltérő nemzeti hagyományok tiszteletben tartása

A jó közszolgáltatásokat Európa-szerte a civilizált társadalom nélkülözhetetlen elemének 
tartják. A nemzeti hagyományok azonban – mit, hogyan és kinek szolgáltatnak – jelentősen 
eltérnek egymástól, félreértéseket és zavart okozva a közszolgáltatások pontos meghatározása 
során, ami jelentős akadályokat gördít a közös európai meghatározás és iránymutatás 
kialakítására irányuló kísérletek elé.

A nemzeti, regionális és helyi hatóságok ragaszkodnak ahhoz, hogy politikájukat önállóan, a 
saját elképzeléseik szerint határozhassák meg. A gyakorlatban azonban gyakran 
összeütközésbe kerülnek az Európai Bizottsággal vagy az Európai Bírósággal, amelyek 
tevékenységüket az EU belső piaci szabályai alapján ítélik meg; például az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályokkal ellentétesnek találják a keresztfinanszírozást, és 
bonyolult közbeszerzési kötelezettségeket írnak elő,  vagy egyes közszolgáltatási 
kötelezettségeket az európai egységes piac előtti akadálynak tekintenek.

Az előadó szerint jelenleg nincs hatékony garancia sem a helyi autonómia, sem a 
közszolgáltatást végzők, az állami szervek, a vállalkozások és a szolgáltatást igénybe vevők 
jogbiztonságának biztosítására.

A nagyobb jogbiztonság érdekében tisztázni kell a helyzetet, és biztosítani kell a helyi 
autonómiát és a szubszidiaritás elvét az egységes piac szabályai és a közérdekűség közti 
kapcsolat meghatározásával a jelentős gazdasági hatással bíró és az egységes piac működését 
befolyásoló közérdekű szolgáltatások esetében.

Zavar és bizonytalanság a jelenlegi szabályozásban

Bár az Alkotmányszerződés, amennyiben elfogadják, alkotmányos biztosítékokat fog 
tartalmazni a közérdekű szolgáltatások esetében, a hosszú évek során kialakult részletes 
szabályozás rendkívül bizonytalan, hiszen a Szerződés csak a közszolgáltatások nyújtásának 
legáltalánosabb szabályairól rendelkezik, miközben számos részletes EU-jogszabály létezik az 
egységes piacra vonatkozó rendelkezések értelmezéséről és alkalmazásáról.

Nem világos, hogy a közérdekű vagy általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra mennyiben 
vonatkozik például a versenyjog, illetve az egységes piacra, az állami támogatásokra és a 
közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó szabályozás. A jog a Bizottság és az Európai Bíróság 
gyakran kiszámíthatatlan csavarai és fordulatai lévén fejlődik.  A közszolgáltató hálózatok –
telekommunikáció, posta, energia és vasút – elmúlt években történő liberalizálása ráadásul 
minden alkalommal más szabályok alapján történt, tovább bonyolítva a jogi helyzetet és 
növelve a bizonytalanságot. A közszolgáltatások finanszírozása és irányítása Európában az 
esetjog és a bírói jogértelmezés kiszámíthatatlan fejlődésétől függ.
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A Bizottság nemrégiben kiadott, a közszolgáltatásokról szóló zöld és fehér könyve, valamint a 
közérdekű szociális szolgáltatásokról szóló friss nyilatkozata csalódást okozott azoknak, akik 
új és biztosabb jogi helyzet megteremtésében reménykedtek a közszolgáltatások területén: a 
Bizottság anyagai nem növelik a jogbiztonságot az említett vonatkozásokban. A szolgáltatási 
irányelvre vonatkozó javaslatok ráadásul újabb kérdéseket vetnek fel a dinamikus 
közszolgáltatások jövőjére vonatkozóan.

Cselekedni kell a közszolgáltatások jogbiztonságának növelése érdekében

A közszolgáltatások biztosítása és a bizonytalan jogi helyzet felszámolása érdekében 
Európának haladéktalanul, és párhuzamosan a tágabb szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban 
folyamatban lévő munkával létre kell hoznia egy, a közszolgáltatásokra vonatkozó általános 
jogi keretet, kiegészítve a jelenlegi ágazati és nemzeti rendelkezéseket, amit együttdöntési 
eljárás keretében kell elfogadni az Európai Parlamenttel együtt.

Az új jogi keret esetében a következőknek kell teljesülniük:

§ tisztázni kell a felelősségek megoszlását az EU és a tagállamok között
§ egyértelmű kritériumokat kell meghatározni az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások és az általános érdekű nem gazdasági szolgáltatások 
megkülönböztetésére, amelyekre különböző szabályoknak kell vonatkozniuk

§ meg kell őrizni a helyi szervek szuverenitását a felelősségi körükbe tartozó 
közszolgáltatások megtervezése és irányítása terén

§ biztosítani kell, hogy az állampolgárok helyi erőforrásokat vehessenek igénybe, hogy 
szükségleteiket, panaszaikat és gondjaikat gyorsan és közvetlenül megvizsgálják, és 
hogy fogyasztói és állampolgári jogaik ne sérüljenek

§ egyes szolgáltatások esetében tiszteletben kell tartani speciális ágazati szabályozási 
igényeket, és egyértelmű kapcsolatot kell biztosítani köztük és a jelenleg a Parlament 
előtt lévő szolgáltatási irányelv között

§ tiszteletben kell tartani az átláthatóság, a nyíltság, a szolidaritás és a magas minőségű 
szolgáltatás, az univerzalitás, az esélyegyenlőség, a civil partnerség és a munkavállalói 
részvétel alapelveit                           

§ egyértelműen meg kell határozni a közszolgáltatások finanszírozására és 
közbeszerzési kötelezettségeire vonatkozó szabályokat, különös tekintettel a 
dinamikus közszolgáltatások nyújtásának és irányításának eltérő és új formáira.

A közérdekű gazdasági vagy nem gazdasági szolgáltatások jelenlegi meghatározása, 
szabályozása, szerveződése és finanszírozása a tagállamok, illetve regionális és helyi szerveik 
feladata kell, hogy maradjon. Amennyiben megfelelnek a fent felsorolt főbb ismérveknek és 
feltételeknek, az előadó helyi szinten elfogadhatónak tartja a szolgáltatások nyújtásának 
legkülönbözőbb módjait a helyi szükségletek kielégítése érdekében.


