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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie usług użyteczności publicznej
(2006/2101(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, zatytułowany „Biała 
Księga na temat usług użyteczności publicznej” (COM(2004)0374),

– uwzględniając Komunikat Komisji zatytułowany „Realizacja wspólnotowego programu 
lizbońskiego – usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej” 
(COM(2006)0177),

– uwzględniając art. 36 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, dotyczący dostępu do 
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,

– uwzględniając art. 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 oraz 295 Traktatu WE,

– uwzględniając art. I-3, I-5 oraz III-122 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie usług użyteczności publicznej, w 
szczególności rezolucję z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie komunikatu Komisji 
„Usługi użyteczności publicznej w Europie” COM(2000)05801, rezolucję z dnia 14 
stycznia 2004 r. dotyczącą Zielonej Księgi Komisji w sprawie usług użyteczności 
publicznej (COM(2003)0270)2 oraz rezolucję z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie pomocy 
państwa w formie rekompensat z tytułu wykonywania usług publicznych3,

– uwzględniając swoją rezolucję legislacyjną z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym (COM(2004)0002)4,

– uwzględniając wnioski Prezydencji Rady Europejskiej z Lizbony z 15-16 marca 2000 r., 
Rady Europejskiej z Nicei z 7-9 grudnia 2000 r., Rady Europejskiej z Laeken z 14-15 
grudnia 2001 r. oraz Rady Europejskiej z Barcelony z 15-16 marca 2002 r. w sprawie 
usług użyteczności publicznej,

– uwzględniając orzecznictwo Trybunału Wspólnot Europejskich w zakresie usług 
użyteczności publicznej, w szczególności wyrok w sprawie „Teckal” z 18 listopada 
1999 r.5, wyrok w sprawie „Chronopost” z 3 lipca 2003 r.6, wyrok w sprawie „Altmark” z 
24 lipca 2003 r.7, wyrok w sprawie „Stadt Halle” z 11 stycznia 2005 r.1 oraz wyrok z 13 

  
1 Dz.U. C 140 E z 13.6.2002, str. 153.
2 Dz.U. C 92 E z 16.4.2004, str. 294.
3 Dz.U. C 304 E z 1.12.2005, str. 117.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0061.
5 Sprawa C-107/98, Teckal Srl/Comune di Viano i Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia 
[1999], Zb.Orz. I-8121.
6 Łączne sprawy C-83/01 P, C-93/01 P oraz C-94/01 P, Chronopost i in. [2003], Zb.Orz. I-6993.
7 Sprawa C-280/00, Altmark Trans GmbH oraz Prezydium Rządowe Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft 
Altmark GmbH [2003], Zb.Orz. I-7747.
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stycznia 2005 r.2,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji 
Prawnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Transportu i Turystyki, 
Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
jak również Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że ramami odniesienia rozwoju europejskiego są trzy zasady, 
mianowicie

– solidarności, która zbliża i opiera się na celach spójności społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej,

– współpracy, która umożliwia realizację międzynarodowych i europejskich dążeń, 
określonych w Traktatach i programach UE, oraz

– konkurencji, która umożliwia ustanowienie jednolitego rynku wewnętrznego UE na 
podstawie zasad społecznej gospodarki rynkowej, regulowanej za pomocą prawa 
konkurencji, stanowiącego znaczące prawo demokratyczne ograniczające nie tylko 
władzę państwa, ale również nadużywanie siły gospodarczej i zapewniające ochronę 
prawną w zakresie prawa konsumenckiego,

B. mając na uwadze, że usługi użyteczności publicznej są taką dziedziną, w której napięcie 
pomiędzy tymi trzema zasadami wywołuje największą presję i w której najsilniej odczuwa 
się potrzebę podjęcia działań politycznych i legislacyjnych,

C. mając na uwadze, że dostępność efektywnych usług użyteczności publicznej jest trwałą 
częścią systemów gospodarczych, społecznych i socjalnych wszystkich państw 
członkowskich oraz europejskiego modelu socjalnego, że są one w ukształtowane w 
zróżnicowany sposób w poszczególnych państwach członkowskich, oraz że dążenie do 
osiągnięcia celu, jakim jest udane ustanowienie jednolitego rynku wewnętrznego, zmusza 
Unię Europejską do wspierania wprowadzania skutecznych i efektywnych usług 
użyteczności publicznej dla wszystkich,

D. mając na uwadze, że zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 ust. 2 Traktatu 
WE określanie tego, które spośród usług są usługami użyteczności publicznej oraz jaki 
sposób ich świadczenia jest właściwy, należy wyłącznie do kompetencji państw 
członkowskich i ich administracji lokalnej,

E. mając na uwadze, że dla zgodności przepisów jednolitego rynku wewnętrznego oraz 
prawa konkurencji z właściwym funkcjonowaniem usług użyteczności publicznej 
konieczne jest zagwarantowanie większej pewności prawnej, celem zapewnienia 
właściwości administracji krajowej, regionalnej i lokalnej w odniesieniu do udostępnienia 
usług użyteczności publicznej,

    
1 Sprawa C-26/03, Stadt Halle oraz RPL Recyclingpark Lochau GmbH/Arbeitsgemeinschaft Thermische 
Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna [2005], Zb.Orz. I-1.
2 Sprawa C-84/03, Komisja/Królestwo Hiszpanii [2005], Zb.Orz. I-139.
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F. mając na uwadze, że sektorowe dyrektywy UE dotyczące usług użyteczności publicznej w 
powiązanych sektorach gospodarki oraz w takich innych sektorach, w których dokonano 
otwarcia rynku lub je zainicjowano, stanowią niezawodne ramy, które jednak nie 
gwarantują pewności prawnej we wszystkich dziedzinach użyteczności publicznej,

G. mając na uwadze, że mnogość inicjatyw sektorowych służących otwarciu jednolitego 
rynku wewnętrznego w zakresie usług użyteczności publicznej oraz wniosków 
dotyczących dyrektywy usługowej1 po części powoduje dezorientację i pojawianie się 
sprzeczności koncepcyjnych, które z kolei wywołują nieporozumienia prawne i skargi,

H. mając na uwadze, że choć Traktat WE odnosi się w art. 16 oraz art. 86 ust. 2 do usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, jednakże nie zawiera żadnej ich 
definicji, że usługi użyteczności publicznej w ogóle nie zostały uwzględnione w Traktacie 
WE, a jedynie zostały wprowadzone przez Komisję w ramach komunikatu, oraz że w 
dyrektywie usługowej zgodnie z rezolucją legislacyjną Parlamentu Europejskiego z dnia 
16 lutego 2006 r. usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym zostały 
wyłączone z zakresu zastosowania art. 16 Traktatu WE, zaś usługi użyteczności 
publicznej zostały całkowicie wyłączone z zakresu zastosowania dyrektywy usługowej, to 
ze względu na brak definicji ich jednoznaczne rozgraniczenie nie jest możliwe,

I. mając na uwadze, że należy silniej niż dotychczas wspierać różne formy zarządzania i 
partnerstwa między podmiotami gospodarczymi, którym powierzono świadczenie takich 
usług, oraz że celem zapewnienia w przyszłości efektywnych usług wysokiej jakości 
należy uwzględnić właściwości państw członkowskich w odniesieniu do udostępniania i 
zlecania świadczenia takich usług,

J. mając na uwadze, że należy w większym zakresie wziąć pod uwagę wspólnotowy cel 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów, poprzez wzmocnienie prawa do informacji i 
wnoszenia skarg przez odbiorców usług użyteczności publicznej, wzięcie pod uwagę ich 
interesów ekonomicznych w aspekcie finansowym oraz uznanie prawa do skutecznej 
pomocy prawnej w przypadku nieuwzględnienia tych praw,

1. stwierdza, że jego poprzednie rezolucje w sprawie usług użyteczności publicznej z 13 
listopada 2001 r., 14 stycznia 2004 r. oraz 22 lutego 2005 r. są wciąż aktualne;

2. podkreśla, że usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym są świadczone na 
europejskim jednolitym rynku wewnętrznym, a zatem podlegają przepisom prawa 
europejskiego dotyczącym jednolitego rynku wewnętrznego, zamówień publicznych, 
konkurencji oraz pomocy państwa;

3. proponuje, aby w odniesieniu do usług użyteczności publicznej rozróżnić z jednej strony 
te, które mają charakter rynkowy, są finansowane przede wszystkim przez użytkownika, 
zostały uznane przez Traktat WE za usługi świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym (UOIG) i podlegają uregulowaniom dotyczącym zobowiązań z tytułu 
świadczenia usług publicznych lub usług powszechnych, zaś z drugiej strony te, które nie 
mają charakteru rynkowego, są finansowane przede wszystkim ze środków publicznych i 

  
1 Wniosek Komisji z 25 lutego 2004 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług 

na jednolitym rynku wewnętrznym (COM(2004)0002). Zmieniony wnioskiem z 4 kwietnia 2006 r. 
(COM(2006)160).
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zostały uznane za usługi użyteczności publicznej o charakterze niegospodarczym 
(UOING);

4. ubolewa, że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i wykładnia Komisji w odniesieniu do 
poszczególnych przypadków ustanawiają obowiązujące przepisy w tej dziedzinie;

5. z tego względu uważa, że w interesie

- lokalnych, regionalnych i krajowych organów administracji, aby mogły one w 
interesie wszystkich obywateli oferować i zapewniać właściwe usługi w 
jednoznacznie ograniczonych ramach przepisów prawa konkurencji i jednolitego 
rynku wewnętrznego,

- przedsiębiorstw (publicznych, działających dla osiągnięcia zysku lub nie), które 
świadczą takie usługi lub oferują ich świadczenie, aby wiedziały, jakie warunki lub 
zobowiązania mogą być na nienałożone przez organy administracji zgodnie z 
obowiązującym prawem ze względu na nadrzędny interes ogólny, oraz

- użytkowników takich usług, aby mieli świadomość, że składane oferty spełniają 
właściwe warunki w odniesieniu do dostępności, jakości i ceny,

należy zapewnić większą pewność prawną, ustanawiając ramy legislacyjne, celem 
określenia wspólnych koncepcji i zasad;

6. podkreśla, że nie można kwestionować istniejących w prawie wspólnotowym przepisów 
sektorowych, oraz że należy uwzględnić potrzebę wprowadzenia uregulowań 
sektorowych;

7. wzywa Komisję do zapewnienia większej pewności prawnej w dziedzinie usług 
socjalnych i zdrowotnych oraz przedstawienia właściwych propozycji;

8. proponuje, aby w przypadku, kiedy właściwy organ administracji planuje zlecenie 
świadczenia usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, wydał on 
odpowiedni akt prawny jednoznacznie wymieniający i określający zobowiązania 
publiczne, które będą nałożone na podmiot świadczący usługę,

9. proponuje, aby w przypadkach, w których właściwy organ administracji planuje 
finansowanie usług użyteczności publicznej w inny sposób niż poprzez bezpośrednie 
finansowanie ze swojego budżetu ogólnego, wybrał on spośród następujących form 
finansowania, uwzględniając postanowienia Traktatu WE, w szczególności art. 86 ust. 2: 
przyznanie praw szczególnych lub wyłącznych, przyznanie rekompensat za świadczenie 
usług użyteczności publicznej, uruchomienie funduszu na rzecz świadczenia usług 
użyteczności publicznej, stworzenie jednolitego systemu opłat;

10. proponuje, aby w przypadkach, w których właściwy organ administracji rozważa 
przyznanie rekompensaty za świadczenie usług użyteczności publicznej celem 
zapewnienia finansowania takiej usługi, taka rekompensata nie była uznawana za pomoc 
państwa w rozumieniu art. 87 Traktatu WE o ile:

- podstawę lub wzór obliczania rekompensaty określono w obiektywnej i przejrzystej 
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procedurze oraz

- wysokość rekompensaty odpowiada zasadzie pokrycia kosztów;

11. podkreśla w związku z tym ponownie, że należy w przejrzysty sposób wdrożyć decyzję 
Komisji 2005/842/WE z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 
Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami 
świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym1;

12. podkreśla, że od decyzji właściwego organu administracji zależy, czy będzie on świadczył 
daną usługę użyteczności publicznej samodzielnie, czy też zostanie ona zlecona 
usługodawcy zewnętrznemu;

13. uważa, że decyzja o przekazaniu świadczenia usługi użyteczności publicznej wymusza na 
organie administracji zlecenie jej świadczenia poprzez udzielenie kontraktu na usługi 
publiczne; jednak w nagłych przypadkach, przy ograniczonym wpływie na handel między 
państwami członkowskimi lub szczególnym charakterze danej usługi użyteczności 
publicznej, ta zasada powinna umożliwiać organowi administracji udzielenie kontraktu na 
usługi publiczne bez stosowania takiej procedury, bezpośrednio wybranemu przez siebie 
usługodawcy; w odniesieniu do takich przypadków Komisja, wspólnie z państwami 
członkowskimi i Parlamentem Europejskim, powinna wydać rozporządzenie w sprawie 
takich wyjątków, określające warunki i kryteria ich stosowania, analogiczne do 
„kryteriów Altmark”;

14. w tym kontekście i z uwagi na możliwy wzrost efektywności dzięki włączeniu nowych 
usługodawców i form świadczenia usług użyteczności publicznej, wzywa do pilnego 
zapewnienia niezbędnej większej pewności prawnej w odniesieniu do różnych 
międzygminnych form organizacyjnych (współpraca między gminami, samodzielne 
świadczenie w ramach zleceń wewnętrznych, partnerstwo publiczno-prywatne, udzielenie 
koncesji), wyjaśnienia zakresu stosowania europejskiego prawa konkurencji, zamówień 
publicznych i pomocy państwa, jak również określenia kryteriów powszechnie 
obowiązujących w całej Europie;

15. uważa, że właściwy organ administracji, który ustanowił w danym sektorze przepisy 
dotyczące usług użyteczności publicznej lub usług powszechnych lub też określił 
szczególne cele, powinien dbać o stosowanie w danym sektorze właściwych metod i 
instrumentów regulacyjnych na podstawie przejrzystych zasad;

16. ponadto uważa, że instrumenty regulacyjne służące zwiększeniu przejrzystości i ochrony 
konsumentów powinny przynajmniej umożliwiać ustanowienie przepisów w 
następujących dziedzinach:

- określenie zasad dostępu do istniejących sieci, o ile taki dostęp jest niezbędny dla 
świadczenia usługi;

- określenie zasad ustalania cen lub naliczania opłat za świadczenie usługi;

  
1 Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 67.
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- uregulowanie polubownego rozwiązywania sporów między usługodawcą a 
użytkownikiem usługi, niezależnie od możliwości stosowania środków prawnych;
oraz

- konsultacje i, o ile to konieczne, zajęcie się przez organy administracji właściwe do 
spraw konkurencji każdym przypadkiem, który mógłby wskazywać na naruszenie 
krajowych i zawartych w Traktacie WE przepisów prawa konkurencji;

17. dla zapewnienia efektywnych usług użyteczności publicznej wysokiej jakości proponuje 
ponadto określenie dobrowolnych obiektywnych i przejrzystych norm jakościowych, 
celem zapewnienia realizacji zobowiązań publicznych, usług powszechnych lub 
szczególnych celów, wyznaczonych podmiotowi świadczącemu usługi użyteczności 
publicznej lub dostarczającemu ich; przy określaniu takich norm jakościowych należy 
uwzględnić następujące aspekty:

- ochronę i bezpieczeństwo użytkowników usługi,

- właściwość i proporcjonalność normy w stosunku do celów i kosztów usługi,

- możliwie szerokie rozpowszechnienie i upublicznienie normy, oraz

- łatwą i skuteczną kontrolę przestrzegania normy, określaną na podstawie karty lub 
kodeksu zachowania;

18. wzywa Komisję do przedłożenia propozycji właściwych ram legislacyjnych, na podstawie 
swojej rezolucji z dnia 14 stycznia 2004 r., rezolucji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie 
śródokresowej rewizji strategii lizbońskiej1, rezolucji z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
wkładu w dotyczącą strategii lizbońskiej debatę w ramach wiosennego szczytu Rady 
Europejskiej 20062 oraz niniejszej rezolucji;

19. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.

  
1 Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 164.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0092.
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UZASADNIENIE

Znaczenie usług publicznych

Dostęp do usług publicznych o wysokiej jakości jest kluczowym zagadnieniem politycznym. 
Na przykład dobre szkoły i szpitale, czysta woda, bezpieczny i pewny transport i energia są 
elementami większości definicji dobrej jakości życia.

Jednakże usługi publiczne są nie tylko istotnym elementem jakości życia poszczególnych 
obywateli. Odgrywają również główną rolę w strategii lizbońskiej, będącej okrętem 
flagowym UE, ukierunkowanym na stworzenie najbardziej dynamicznej, spójnej i 
zrównoważonej gospodarki w oparciu o mocne strony europejskiego modelu ekonomiczno-
społecznego. Dobre usługi publiczne mogą pomóc przełamać stagnację gospodarczą, 
wykluczenie społeczne i izolację, wzmocnić spójność społeczną i terytorialną oraz poprawić 
funkcjonowanie europejskiego rynku wewnętrznego i zwiększyć jego konkurencyjność 
zewnętrzną.

Usługi publiczne o wysokiej jakości, charakteryzujące się otwartością i przejrzystością oraz 
równym dostępem dla wszystkich, są zatem kluczowym elementem europejskiego modelu 
społecznego. Same mechanizmy rynkowe nie zawsze mogą reagować na dynamiczny 
charakter usług publicznych. Z tego względu władze publiczne na każdym szczeblu są mocno 
zaangażowane w dostarczanie, regulowanie, organizowanie lub, w zróżnicowanym stopniu, 
finansowanie lub wspieranie takich usług. Zadaniem UE nie jest ingerowanie w świadczenie 
takich usług, ale raczej – zdaniem sprawozdawcy – Unia powinna zagwarantować większą 
pewność prawną, co umożliwi władzom publicznym na każdym szczeblu zabezpieczenie 
interesu publicznego w procesie świadczenia takich usług. Unia Europejska ma również 
ważną rolę do odegrania w zapewnieniu odpowiednich standardów w całej UE, aby dobre, 
skuteczne usługi publiczne wysokiej jakości stały się namacalnym świadectwem 
obywatelstwa europejskiego.

Czym są usługi publiczne?

Różni ludzie różnie rozumieją pojęcie „usług publicznych”. Niektórzy uważają, że usługami 
publicznymi są usługi dostarczane lub finansowane przez sektor publiczny. Dla innych 
kluczowym kryterium jest to, czy są one świadczone „w interesie publicznym”. W tej 
złożonej dyskusji przedstawiono również wiele innych definicji.

Zdaniem sprawozdawcy konieczne jest rozpoczęcie wyjaśniania różnych koncepcji usług 
publicznych i rozróżnienie między usługami użyteczności publicznej, które z jednej strony 
mają charakter rynkowy i są finansowane przede wszystkim przez użytkownika, które zostały 
uznane przez Traktat WE za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) 
zgodnie z art. 16 Traktatu WE, zaś z drugiej strony takimi usługami, które nie mają 
charakteru rynkowego i są finansowane przede wszystkim ze środków publicznych oraz mogą 
być uznane za usługi użyteczności publicznej o charakterze niegospodarczym (UOING), na 
przykład usługami użyteczności publicznej spełniającymi wyłącznie funkcje socjalne lub 
służącymi wykonaniu uprawnień władz publicznych.

Zamysłem art. 16 jest oddzielenie takich usług, które ze względu na swój charakter rynkowy 
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w znaczący sposób mogą wpłynąć na działanie jednolitego rynku wewnętrznego, od usług 
niegospodarczych, które nie mają takiego wpływu. Usługi niegospodarcze, na przykład 
policja lub władza sądownicza, są postrzegane jako pozostające całkowicie w kompetencjach 
administracji krajowej lub samorządowej, co do których UE nie jest właściwa. Niestety, 
obecne prawo UE nie zawiera jasnych wytycznych umożliwiających rozróżnienie między 
usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, usługami użyteczności 
publicznej i innymi usługami, co oznacza, że w poszczególnych przypadkach nie jest jasne, 
czy i w jakim zakresie zastosowanie znajdują przepisy UE dotyczące jednolitego rynku 
wewnętrznego. Z tego względu sprawozdawca chciałby zainicjować dyskusję umożliwiającą 
ewentualne wyjaśnienie tego zagadnienia.

Poszanowanie różnych tradycji krajowych

W całej Europie dobre usługi publiczne są uważane za kluczowy element cywilizowanego 
społeczeństwa. Tymczasem tradycje krajowe w zakresie tego, co, w jaki sposób i przez kogo 
jest świadczone, znacznie się różnią, powodując nieporozumienia i dezorientację odnośnie 
tego, co właściwie rozumie się pod pojęciem usług publicznych oraz wywołując opór nawet 
wobec prób opracowania wspólnych europejskich kryteriów i wytycznych.

Władze krajowe, regionalne i lokalne są przywiązane do swojej autonomii w zakresie 
definiowania własnymi sposobami swoich polityk odnoszących się do obywateli. Niemniej 
jednak w praktyce często napotykają na sprzeciw ze strony Komisji Europejskiej lub 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które oceniają ich działalność z punktu widzenia 
przepisów jednolitego rynku wewnętrznego UE, na przykład uznając subsydiowanie 
krzyżowe za sprzeczne z przepisami odnoszącymi się do pomocy państwa, nakładając 
uciążliwe zobowiązania w zakresie zamówień publicznych lub uznając niektóre zobowiązania 
wynikające z usług użyteczności publicznej za bariery dla europejskiego jednolitego rynku 
wewnętrznego.

Zdaniem sprawozdawcy obecnie nie zapewniono ani ochrony autonomii lokalnej, ani 
pewności prawnej, koniecznej dla podmiotów świadczących usługi publiczne, władz 
publicznych, przedsiębiorstw prywatnych i użytkowników usług.

W dążeniu do zapewnienia większej pewności prawnej celem powinno być wyjaśnienie 
sytuacji dla ochrony autonomii lokalnej, oraz stosowanie zasady pomocniczości poprzez 
określenie związków pomiędzy zasadami jednolitego rynku wewnętrznego z jednej strony, a z 
drugiej – dążeniem do osiągnięcia celów zgodnych z interesem publicznym w procesie 
świadczenia tych usług użyteczności publicznej, które mają znaczny wymiar gospodarczy i 
mogą zakłócić działanie jednolitego rynku wewnętrznego.

Nieporozumienia i niepewność w obecnym prawie

Chociaż proponowany traktat konstytucyjny zapewniałby po ratyfikacji konstytucyjną 
ochronę usług użyteczności publicznej, nagromadzone przez wiele lat szczegółowe 
prawodawstwo pozostawia w praktyce dużą niepewność, ponieważ traktat określa tylko 
najbardziej ogólne zasady rządzące tymi usługami, podczas gdy istnieje zasób szczegółowego 
prawa UE interpretującego i wdrażającego przepisy dotyczącego jednolitego rynku 
wewnętrznego.
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Nie jest jasne, w jakim zakresie usługi użyteczności publicznej oraz usługi świadczone 
w ogólnym interesie gospodarczym są objęte na przykład prawem konkurencji, prawem 
dotyczącym jednolitego rynku wewnętrznego bądź zasadami służącymi uregulowaniu dotacji 
czy składaniu zamówień publicznych. Prawo ewoluuje wskutek zmian i zwrotów 
wprowadzanych przez Komisję lub Europejski Trybunał Sprawiedliwości, które często są 
nieprzewidywalne. W okresie ostatnich lat liberalizacja różnych sieci usług użyteczności 
publicznej, takich jak telekomunikacja, poczta, energetyka czy kolej, zawsze odbywała się na 
podstawie innych zasad, przyczyniając się do złożoności i niepewności prawnej. Ponadto 
finansowanie i zarządzanie usługami użyteczności publicznej w Europie jest uzależnione od 
nieprzewidywalnego rozwoju orzecznictwa i interpretacji sądów.

Opublikowane w ostatnim okresie przez Komisję Zielona i Biała Księga nt. usług 
użyteczności publicznej oraz komunikat w sprawie socjalnych usług użyteczności publicznej 
rozczarowały tych, którzy mieli nadzieję na stworzenie nowej, pewniejszej sytuacji 
w odniesieniu do usług publicznych: dokumenty Komisji nie zwiększają pewności prawnej w 
żadnym z wymienionych aspektów. Ponadto wnioski dotyczące dyrektywy usługowej 
nasuwają kolejne pytania odnoszące się do przyszłej sytuacji dynamicznych usług 
publicznych.

Wezwanie do działania: zwiększyć pewność prawną w stosunku do usług publicznych

Celem ochrony usług użyteczności publicznej i położenia kresu sytuacji niepewności prawnej, 
Europa potrzebuje – niezwłocznie i równolegle do obecnych prac nad szerszą dyrektywą
usługową – wprowadzić na podstawie procedury współdecydowania z Parlamentem 
Europejskim ogólne ramy prawne dla usług publicznych, uzupełniające obecne przepisy 
sektorowe i krajowe.

Nowe ramy legislacyjne powinny:

§ wyjaśniać podział obowiązków między UE a państwami członkowskimi,

§ wprowadzać kryteria umożliwiające rozróżnienie miedzy usługami świadczonymi 
w ogólnym interesie „gospodarczym” a „niegospodarczym”, do których mają 
zastosowanie różne przepisy prawne,

§ chronić suwerenność władz lokalnych w odniesieniu do kształtowania i zarządzania tymi 
usługami publicznymi, za które są one odpowiedzialne,

§ gwarantować prawa obywateli do wkładu lokalnego, zapewniając, że ich potrzeby, skargi 
i problemy będą szybko i bezpośrednio rozpatrywane oraz chroniąc praw konsumenckich 
i obywatelskich,

§ szanować potrzebę istnienia szczególnych przepisów sektorowych w odniesieniu do 
niektórych usług oraz ustanawiać jasne związki z takimi przepisami oraz dyrektywą 
usługową, będącą obecnie przedmiotem prac Parlamentu,

§ zapewniać poszanowanie zasad przejrzystości, otwartości, solidarności, wysokiej jakości 
usług, uniwersalności, równego dostępu, partnerstwa ze społeczeństwem obywatelskim 
oraz udziału pracowników,
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§ wyjaśniać zasady rządzące finansowaniem i zobowiązaniami w zakresie zamówień
publicznych na usługi publiczne, w szczególności w odniesieniu do różnych i nowych 
form świadczenia i zarządzania w dynamicznym sektorze usług publicznych.

Rzeczywiste definiowanie, formułowanie, organizowanie i finansowanie usług użyteczności 
publicznej, niezależnie czy są to usługi świadczone w interesie gospodarczym czy też nie, 
powinno nadal należeć do zadań państw członkowskich i ich władz regionalnych i lokalnych. 
W zależności od spełnienia określonych powyżej głównych standardów i kryteriów, 
sprawozdawca widzi szeroką paletę rozwiązań służących dostarczaniu usług na poziomie 
lokalnym, odpowiadających lokalnym potrzebom.


