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На 26 февруари 2009 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие 
с член 29, параграф 2 от своя Правилник за дейността, да изготви становище по собствена 
инициатива относно 
 

„Услугите от общ икономически интерес: как да се разпределят 
правомощията между ЕС и държавите-членки?“. 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 8 септември 2009 г. (докладчик: г-н HENCKS). 
 
На 457-ата си пленарна сесия, проведена на 4 и 5 ноември 2009 г. (заседание от 4 ноември), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 155 гласа 
„за“, 1 глас „против“ и 9 гласа „въздържал се“. 
 
 

* 
 

*      * 
 
 
1. Предмет на становището по собствена инициатива 
 
1.1 В своя план за действие „Програма за Европа: предложенията на гражданското 

общество“ (CESE 593/2009), ЕИСК подчерта значението на услугите от общ интерес 
(УОИ), включени в Хартата на основните права на Европейския съюз, така както са 
определени в Протокола, приложен към Договора от Лисабон. 

 
1.2 Протоколът за УОИ е важно нововъведение на Договора от Лисабон, тъй като обхваща 

всички УОИ и за първи път въвежда в договор понятието „нестопански услуги от общ 
интерес (НСУОИ)“ в противовес на „услуги от общ икономически интерес (УОИИ)“. 

 
1.3 Протоколът не е просто тълкувателна декларация на договорите и общите ценности на 

Европейския съюз по отношение на УОИ, а е ръководство, предназначено за 
Европейския съюз и държавите-членки. Той недвусмислено поставя потребителя, 
удовлетворяването на нуждите му, предпочитанията и правата му в центъра на 
разпоредбите и запазва общите принципи за високо качество, сигурност и достъпност, 
равно третиране и насърчаване на универсалния достъп. 
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1.4 В „Програма за Европа“ на ЕИСК се предлага да се подготви инициатива на Общността 
за започване на истински дебат за определяне на насоките на действие във връзка с 
УОИ, с оглед значението им за социалното и териториалното сближаване на 
Европейския съюз в контекста на глобализацията и предвид целта за насърчаване на 
универсалния достъп и на правата на потребителите, предвидени в 
Договора от Лисабон. 

 
1.5 Наистина, с член 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 

Договорът от Лисабон въвежда за първи път правно основание за общо приложение на 
законодателството на Общността в областта на УОИИ. Това правно основание е 
различно от това за вътрешния пазар, което послужи като основа за секторните 
директиви за либерализирането на мрежовите УОИИ (електронни съобщения, 
електричество, газ, обществен транспорт, пощенски услуги). 

 
1.6 Въпросният член 14 се отнася до икономическите и финансовите условия, необходими 

за успешното изпълнение на специфичната задача на УОИИ и изисква от Съвета и от 
Европейския парламент да уредят законодателно тази област чрез регламенти. 

 
1.7 В духа на своята „Програма за Европа“ в настоящото становище по собствена 

инициатива ЕИСК изразява загриженост във връзка с прилагането на член 14 от 
Договора от Лисабон, и си поставя за цел да проучи добавената стойност и 
съдържанието на евентуални законодателни инициативи на европейските институции 
за изясняване на следните въпроси: 

 
• кой определя услугите от общ интерес, техните цели, задача и отговорности? 
• какви форми може да има това определение? 
• кои са областите, в които УОИ на Общността биха били необходими за 

постигането на целите на ЕС? 
 
2. Определение, цели, задача и отговорности на УОИ 
 
2.1 Протоколът, приложен към Договора от Лисабон, въвежда за първи път понятието 

„нестопански услуги от общ интерес (НУОИ)“, докато преди това в договорите се 
разглеждаха само „услуги от общ икономически интерес (УОИИ)“. 

 
2.2 Протоколът за УОИ, приложен към Договора от Лисабон, потвърждава от една страна, 

изключителните правомощия на държавите-членки в областта на НСУОИ (но при 
условия, че се съблюдават общите принципи на правото на Общността) и от друга 
страна „основната роля и голямата дискреционна власт на националните, регионалните 
и местните органи за предоставяне, възлагане и организиране на услугите от общ 
икономически интерес, така че да се доближават максимално до потребностите на 
ползвателите.“ Протоколът не уточнява разграничението между икономически и 
нестопански услуги. 
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2.3 След Договора от Амстердам (1997 г.) в Договора за ЕО (член 16) се посочват ясно 

правомощията и отговорностите на Европейския съюз и на държавите-членки в 
областта на УОИИ, доколкото съгласно договора, „…Общността и държавите-членки, 
всяка в рамките на своята компетентност и в рамките на приложното поле на 
настоящия договор, следят тези услуги да се осъществяват съобразно принципи и 
условия, които да им позволяват да изпълнят своите задачи.“. 

 
2.4 Днес това разделение на правомощията далеч не е изяснено и това създава несигурност 

за всички заинтересовани участници (публични власти, доставчици на услуги, 
регулаторните органи, ползватели, гражданско общество), успоредно със значително 
нарастване на преюдициалните запитвания и правни спорове пред Съда на 
Европейските общности. Предвид факта, че Съдът се произнася за всеки отделен 
случай въз основа на действащото право, което е слабо разработено по отношение на 
УОИ/УОИИ и предходната съдебна практика, публичните власти, както и местните и 
регионални власти стават все по-често обект на общностното право в областта на 
конкуренцията, особено ако дейностите в областта на обществените услуги се 
извършват с други партньори. 

 
2.5 Въпреки това позоваването на нуждите на ползвателите, било то частни лица или 

професионалисти, трябва да се счита като основен елемент и да се съблюдава, тъй като 
институцията на УОИИ е оправдана само дотолкова, доколкото позволява да се 
изпълняват задачи от общ интерес в полза на основните бенефициери на тези услуги. 

 
2.6 Определянето на естеството и обхвата на задачите на УОИИ в конкретни области на 

действие, които или не са в правомощията на Общността, или се основават само на 
ограничени или споделени правомощия, по принцип остава в правомощията на 
държавите-членки. 

 
2.7 С този протокол институциите на Общността, и по-специално Европейската комисия, 

се приканват да отчитат „разнообразието“ на услуги от общ икономически интерес и 
„разликите в потребностите и предпочитанията на ползвателите, които могат да 
произтичат от различни географски, социални и културни условия“. 

 
2.8 Затова когато Комисията контролира спазването на правилата на Договора по 

отношение на обхвата на определението на УОИИ от държавите-членки, тя ще трябва 
да взема под внимание в по-голяма степен обществената логика и демократичния избор 
на всяка държава-членка. Обхватът, съдържанието и редът за поставяне на оценка 
„очевидна грешка“ от страна на Комисията трябва да бъдат приведени в съответствие, 
за да се предотвратят конфликти и спорове, доколкото е възможно. 
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2.9 По отношение на всички УОИ и УОИИ е налице двойна несигурност в ущърб на 
изпълнението на задачите им по отношение на: 

 
− съответните правомощия и отговорностите на Съюза и на държавите-членки и 

местните и регионалните власти; 
− икономическото или нестопанско естество на услугите, което определя правните 

норми, които се отнасят до тях. 
 
2.10 Поради това е важно, както е предвидено в член 14 от Договора от Лисабон, една (или 

повече) законодателна(и) инициатива(и) да осигуряват яснота и необходимите 
гаранции, като при това се вземат предвид естеството и особеностите на различните 
видове УОИИ (социални услуги, мерки за интеграция на пазара на труда, помощите за 
хората в неравностойно положение или с увреждания, социални жилища и други). 
Не става въпрос за уеднаквяване на УОИИ в целия ЕС, а да се съчетаят единството и 
многообразието; единството на някои общи правила в ключови области, 
многообразието както на секторно, така и на национално равнище. 

 
3. Форми на определението 
 
3.1 Голямата дискреционна власт, с която разполагат държавите-членки по отношение на 

определянето на това, което считат като УОИИ, не отменя задължението им, когато 
обосновават съществуването и необходимостта от защита на поръчение за УОИИ, да 
следят за това то да отговаря на определени минимални общи критерии за УОИИ по 
смисъла на договора и както е уточнено от съдебната практика, и да покажат, че тези 
критерии са спазени в конкретния случай. 

 
3.2 Става въпрос за наличието на официален държавен акт, възлагащ на съответните 

оператори задача в областта на УОИИ, както и за обхвата и естеството на тази задача. 
Този официален акт, изготвен от компетентния държавен орган, трябва да има правна 
обвързваща стойност по националното право: закон, наредба, договор, конвенция и др. 

 
3.3 Въз основа на общностните стандарти държавата-членка трябва да посочи конкретните 

задачи от общ интерес, за чието изпълнение тя смята, че заслужава да бъде определена 
въпросната услуга, поради специфичното � естество, да бъде квалифицирана като 
УОИИ и отделена от другите икономически дейности на свободния пазар. 

 
3.4 Обратно, липсата на доказателства от страна на държавата-членка, че тези критерии са 

изпълнени, или тяхното неспазване, могат да представляват очевидна грешка, оценка, 
за която Комисията е длъжна да наложи санкции. 

 
3.5 Една държава-членка може да избере да поръча изпълнение на УОИИ на няколко 

оператора в един сектор, без да се налага да възлага това с отделен акт или 
индивидуален мандат за всеки един оператор. 
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3.6 Всички тези разпоредби са отразени в съдебната практика на Европейския съд, но не са 

ясно установени и консолидирани от вторичното законодателство, което води до 
правна несигурност за различните заинтересовани страни, или поне се възприема като 
такава от редица от тях. 

 
3.7 В директивата за услугите на вътрешния пазар, по отношение на социалните услуги се 

прави разграничение между доставчиците, упълномощени от държавата, и 
благотворителните организации, признати като такива от държавата, от една страна, и 
доставчиците, които не са упълномощени или официално признати, от друга страна. 

 
3.8 Съгласно работния документ SEC(2007) 1516 (съществува само английска езикова 

версия на текста), Комисията счита, че мандатът е официалният акт, който възлага на 
предприятието предоставянето на УОИИ, посочва на съответното предприятие 
задачата от общ интерес, както и обхвата и общите условия на функциониране на 
УОИИ. 

 
3.9 Според тълкуването на Комисията мандатът означава първостепенно задължение за 

извършване или предоставяне на услугата, без да се прави разлика и без да се взема под 
внимание спецификата на естеството на услугата. Според изказванията на Комисията 
това задължение за предоставяне на услуги не важи за благотворителните организации, 
признати като такива от държавата, без обаче да се уточняват условията и формата, 
необходими за това признаване. 

 
3.10 Освен това според Комисията „разрешение“, предоставено от държавен орган на 

доставчик на услуги за предоставяне на определени услуги, не е мандат и не създава 
задължение за оператора да предостави съответната услуга. Идеята за разрешение 
обаче не се среща нито в първичното, нито във вторичното законодателство. 

 
3.11 Не може да се разчита само на изясняване на всеки отделен случай според съдебните 

спорове и арбитражи, така че една законодателна инициатива, съгласувана със 
заинтересованите страни, може да осигури яснота и правна сигурност. 

 
3.12 Подобно изясняване, поискано от заинтересованите страни, би трябвало да вземе 

предвид настоящото положение в държавите-членки, тяхната история, традиции и 
социална организация и да гарантира зачитането им, при условие че целите от общ 
интерес и качеството на услугите оправдават това. 
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4. Услуги от общ интерес за Общността 
 
4.1 В две неотдавнашни становища (становище на Европейския икономически и социален 

комитет относно „Социални последици от развитието на бинома 
транспорт/енергетика“, CESE 1293/2008 и относно „Зелена книга - Към сигурна, 
устойчива и конкурентоспособна европейска енергийна мрежа,“ CESE 1029/2009 
(докладчик за двете становища: г-жа Batut) ЕИСК изрази мнение, че би трябвало да се 
извършат проучвания относно възможността за създаване на европейска енергийна 
УОИ, която би могла да бъде в услуга на общата енергийна политика. 

 
4.2 В своята Зелена книга „Към сигурна, устойчива и конкурентоспособна европейска 

енергийна мрежа“ Комисията призовава за оператор на европейска газопреносна 
система, като се изгради постепенно независимо дружество за управлението на 
обединена мрежа за пренос на газ в целия ЕС. 

 
4.3 Също така трябва да се отбележи, че поставени между националното многообразие и 

общите нужди от изграждане на единен европейски пазар, европейските институции и 
националните правителства или държавите-членки трудно възприемат идеята за 
общностни услуги от общ (икономически или не) интерес. Така идеята за създаване на 
европейски енергийни услуги все още не е добре приета сред политиците. 

 
4.4 Но общностните УОИ са необходими за напредък в съвместното изграждане на Европа. 

Тези услуги ще бъдат израз на европейската солидарност за посрещане на 
предизвикателствата, пред които Европейският съюз е изправен в ключови 
многонационални или транснационални области като сигурността на енергийните 
доставки, сигурността на водните ресурси, опазването на биологичното разнообразие, 
поддържането на качеството на въздуха, вътрешната и външната сигурност и др. Това 
са услуги, които не могат да бъдат възложени на организации на национално или 
местно равнище, тъй като не става въпрос за комунални услуги като например 
социалните услуги или услугите от общ интерес, които се предоставят изключително 
на местно, регионално или национално равнище. 

 
4.5 В този контекст ЕИСК подкрепя публичните и частни партньорства (ЕС и 

държави-членки), за да увеличи сигурността на енергийните доставки и да се стигне до 
интегрирано управление на взаимосвързани енергийни мрежи (газ, електричество, 
нефт), както и до развитието на мрежа от вятърни турбини в морето и свързването на 
този парк с наземната мрежа, което може да намали чувствително оперативните и 
инвестиционни разходи и да стимулира инвестирането в нови проекти за мрежи. 
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4.6 В рамките на компетенциите на всяка държава-членка, например в областта на 
енергийния микс, социалните и обществените въпроси, повдигнати от управлението и 
използването на природните ресурси, на атомната енергия, изменението на климата, 
устойчивото управление и сигурността излизат извън традиционните граници на 
държавите и намират задоволителен отговор единствено в европейското разбиране за 
общ интерес и подходящи услуги. 

 
4.7 Фактът, че държавите имат правомощията да определят по принцип УОИИ, не отменя 

правомощията на ЕС да определя на свое равнище УО(И)И, когато това е необходимо 
за постигане на целите на Европейския съюз и съответства на тези цели. Както 
първичното, така и вторичното законодателство и съдебната практика дават 
възможност на Европейския съюз, в качеството си на публична власт, в областите, в 
които има изрични, ограничени или споделени правомощия, да предоставя, прилага, 
организира и финансира тези услуги при същите условия, и със същите правила, както 
държавите-членки. 

 
4.8 Член 16 от Договора за създаването на ЕО определя ясно споделени правомощия и 

отговорност между ЕС и държавите-членки, като уточнява, че Общността и 
държавите-членки, всяка в рамките на своята компетентност, следят услугите от общ 
икономически интерес да се осъществяват съобразно принципи и условия, които да им 
позволяват да изпълнят своите задачи. 

 
4.9 Всъщност УОИИ имат отношение към различни цели на Европейския съюз (зачитане 

на основните права, насърчаване на благосъстоянието на гражданите, социална 
справедливост, социално сближаване и др.), които са необходими на обществото. 
Поради това Европейският съюз, който носи отговорност за покачване на равнището и 
качеството на живот на цялата европейска територия, носи също и някои отговорности 
по отношение на инструментите за зачитане на правата на човека и постигане на 
социално сближаване. 

 
4.10 Договорите определят ясно правомощията на ЕС, някои от които, съгласно принципа 

на субсидиарност, могат да означават създаване на услуги, организации, агенции и др. 
на общностно равнище (политика в областта на транспорта, трансевропейски мрежи, 
опазване на околната среда, защита на потребителите, икономическо, социално и 
териториално сближаване на Европейския съюз, вътрешна и външна сигурност, борба 
срещу изменението на климата, сигурност на енергийните доставки и др.). 

 
4.11 Дори ако някои от агенциите на Общността в областта например на безопасността 

(морска, хранителна, железопътна), или агенцията, отговаряща за оперативното 
управление на външните граници на ЕС, или агенциите „Единно небе“ или „Галилео“ 
не са предмет на общностното право в областта на УОИ и УОИИ, свързаните с тях 
услуги отговарят поради естеството си на европейските УОИ. 
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4.12 Вместо да възприемат отбранителен подход, институциите на Общността, без да се 
засяга статутът на операторите, следва по-скоро да признаят съществуването и 
необходимостта от услуги от общ интерес за Общността в области, в които действията 
на ЕС са по-ефективни при постигането на целите, отколкото изолираните действия на 
отделните държави-членки. 

 
Брюксел, 4 ноември 2009 г. 
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