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OPATRENIA NA OCHRANU SPOTREBITEĽA

Európske opatrenia na ochranu spotrebiteľa sú zamerané na ochranu zdravia,
bezpečnosti a hospodárskych a právnych záujmov európskych spotrebiteľov bez
ohľadu na to, kde v EÚ žijú, zdržiavajú sa alebo nakupujú. Ustanovenia EÚ upravujú
tak fyzické transakcie, ako aj elektronické obchodovanie a obsahujú všeobecne
platné pravidlá spolu s ustanoveniami pre konkrétne produkty vrátane liekov,
geneticky modifikovaných organizmov, tabakových výrobkov, kozmetiky, hračiek či
výbušnín.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 114 a 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Zabezpečiť, aby všetci spotrebitelia v Únii - bez ohľadu na to, kde v EÚ žijú, zdržiavajú
sa alebo nakupujú -, požívali vysokú spoločnú úroveň ochrany pred rizikami a hrozbami
pre svoju bezpečnosť a hospodárske záujmy, a zvýšiť možnosti spotrebiteľov pri obrane
vlastných záujmov.

VÝSLEDKY

A. Ochrana zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov
1. Opatrenia EÚ v oblasti verejného zdravia a kontroly tabaku (2.2.4)
2. Potraviny (2.2.6)
3. Lieky (2.2.5)
4. Systém všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľad nad trhom
Smernicou 2001/95/ES sa zaviedol systém všeobecnej bezpečnosti výrobkov, podľa
ktorého všetky spotrebné výrobky uvedené na trh musia spĺňať určité normy v súvislosti
s informáciami pre spotrebiteľov, opatrenia na zabránenie hrozby bezpečnosti,
sledovanie bezpečnosti výrobkov a vysledovateľnosti, a to aj vtedy, ak sa na ne
nevzťahujú osobitné odvetvové právne predpisy. Ak výrobok predstavuje vážnu
hrozbu, ktorá si vyžaduje urýchlené kroky, príslušný členský štát je povinný Komisiu
okamžite informovať prostredníctvom systému RAPEX, ktorý je určený na rýchlu
výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou. V júni 2021 Komisia prijala
návrh nariadenia o všeobecnej bezpečnosti výrobkov s cieľom revidovať smernicu
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Navrhované nariadenie zabezpečí kontinuitu so
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smernicou o všeobecnej bezpečnosti výrobkov tým, že bude vyžadovať, aby spotrebné
výrobky boli „bezpečné“, stanoví určité povinnosti pre hospodárske subjekty vrátane
online trhov a bude obsahovať ustanovenia týkajúce sa vypracovania noriem na
podporu požiadavky všeobecnej bezpečnosti. Zaktualizuje a zmodernizuje všeobecný
rámec pre bezpečnosť nepotravinových spotrebných výrobkov a zabezpečí rovnaké
podmienky pre podniky.
5. Bezpečnosť kozmetických výrobkov, výbušnín na civilné použitie a hračiek
Nariadením (ES) č. 1223/2009, ktorého súčasťou je zoznam zložiek a informatívnych
označení, sa zaisťuje bezpečnosť kozmetických výrobkov, ako aj ochrana spotrebiteľa.
Väčšina ustanovení tohto nariadenia platila do 11. júla 2013. Bezpečnostné požiadavky
týkajúce sa výbušnín na civilné použitie a podobných výrobkov sú stanovené
v smerniciach 93/15/EHS, 2008/43/ES a 2004/57/ES a v rozhodnutí 2004/388/ES,
ktoré bolo prepracované smernicou o výbušninách na civilné použitie (2014/28/EÚ)
a smernicou o pyrotechnických výrobkoch (2013/29/EÚ). Požiadavky na bezpečnosť
hračiek sú stanovené v smernici 2009/48/ES. Príslušné normy vypracúva a reviduje
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN).
6. Dostupná komunikácia pre podniky a spotrebiteľov (2.1.8)
B. Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov
1. Služby informačnej spoločnosti, elektronický obchod a elektronické
a cezhraničné platby
Smernica 2000/31/ES (smernica o elektronickom obchode) sa vzťahuje na
zodpovednosť poskytovateľov služieb (so sídlom v EÚ) za služby online, online
elektronické operácie a ostatné online činností, ako napríklad spravodajstvo, databázy
a finančné služby, odborné služby, služby v oblasti zábavy (video na požiadanie),
priamy marketing, reklama a prístup na internet. Bude aktualizovaná pripravovaným
aktom o digitálnych službách. Smernica (EÚ) 2015/2366 o cezhraničných úverových
prevodoch a nariadenie (EÚ) 2021/1230 o cezhraničných platbách zabezpečujú, aby
poplatky za cezhraničné platby v eurách boli rovnaké ako poplatky za platby v tejto
mene v rámci členského štátu.
2. Televízia bez hraníc
Smernica 2010/13/EÚ zaručuje voľný pohyb služieb vysielania a zároveň zachováva
určité ciele vo verejnom záujme, ako je kultúrna rozmanitosť, právo na odpoveď,
ochrana spotrebiteľa a ochrana maloletých. Jej ustanovenia sa vzťahujú napríklad na
reklamu alkoholických nápojov, tabaku a liekov, telenákup a programy, ktoré obsahujú
pornografiu alebo extrémne násilie. Udalosti veľkého významu pre spoločnosť sa majú
vysielať voľne v nekódovanej forme aj vtedy, ak výlučné práva na ne odkúpili platené
televízne kanály.
3. Zmluvy o predaji na diaľku a zmluvy uzatvárané mimo prevádzkových priestorov,
predaj tovaru a záruk a nečestné podmienky v zmluvách
Smernica o právach spotrebiteľov (2011/83/EÚ) nahradila 13. júna 2014 smernicu
Rady 85/577/EHS a smernicu 97/7/ES. Zároveň sa ňou zmenila smernica Rady 93/13/
EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a smernica 1999/44/ES
o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar. Posilnili
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sa ňou práva spotrebiteľov, stanovili pravidlá poskytovania informácií spotrebiteľom,
upravilo právo na odstúpenie od zmluvy a harmonizovali určité zmluvné ustanovenia.
Smernicou 2002/65/ES sa upravuje poskytovanie finančných služieb spotrebiteľom na
diaľku.
4. Nekalé obchodné postupy a porovnávacia a klamlivá reklama
Smernicou 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (podnikateľov voči
spotrebiteľom) sa zakazujú klamlivé a agresívne, tzv. ostré postupy (ako nátlakový
predaj, klamlivý marketing a nekalá reklama) a postupy, ktoré ako prostriedok predaja
využívajú nútenie. Smernica uvádza kritériá na stanovenie agresívnych obchodného
praktík (obťažovanie, nátlak a neprimerané ovplyvňovanie) a „čiernu listinu“ nekalých
obchodných praktík. Smernicou 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame
sa zakazuje klamlivá reklama. Ustanovujú sa v nej aj podmienky, za ktorých je
porovnávacia reklama povolená. Komisia vo svojom oznámení z 27. novembra
2012 (COM(2012)0702) navrhla revíziu smernice 2006/114/ES s cieľom riešiť
nedostatky v texte a zamerať sa na problém zavádzajúcich adresárových spoločností.
Koncom roka 2019 bola prijatá nová smernica (EÚ) 2019/2161, pokiaľ ide o lepšie
presadzovanie a modernizáciu pravidiel Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa. Touto
novou smernicou sa zmenila smernica Rady 93/13/EHS (o nekalých podmienkach
v spotrebiteľských zmluvách) a smernice 98/6/ES (o ochrane spotrebiteľa pri
označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľom), 2005/29/ES (o nekalých
obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu) a smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (o právach spotrebiteľov). Pokiaľ ide
o nekalé praktiky, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) usporiadal
v apríli 2022 verejné vypočutie o dodržiavaní práv spotrebiteľov pri nakupovaní mimo
EÚ s cieľom zmapovať výzvy, ktorým čelia spotrebitelia pri nákupe z krajín mimo EÚ.
5. Zodpovednosť za chybné výrobky a označovanie cien
Smernicou 1999/34/ES sa zavádza zásada objektívnej zodpovednosti alebo
zodpovednosti bez zavinenia výrobcu v prípadoch škody spôsobenej chybným
výrobkom. Poškodený spotrebiteľ, ktorý chce získať odškodnenie, musí do troch rokov
preukázať škodu, chybu výrobku a príčinný vzťah medzi nimi. Smernica 98/6/ES
o jednotkových cenách zaväzuje obchodníkov, aby s cieľom zlepšiť a zjednodušiť
porovnávanie ceny a množstva medzi výrobkami na trhu uvádzali predajné ceny
a ceny za mernú jednotku. Smernica 1999/44/ES ustanovuje záruky na výrobok
pre spotrebiteľov tým, že obchodníkom predávajúcim spotrebný tovar v EÚ ukladá
povinnosť odstrániť nedostatky, ktoré existovali už v čase dodania tovaru a ktoré sa
prejavia do dvoch rokov. Táto smernica bola aktualizovaná v roku 2011, potom zrušená
a nahradená smernicou (EÚ) 2019/771.
6. Spotrebné a hypotekárne úvery
Smernica 2008/48/ES stanovuje, že veritelia musia používať rovnaké štandardné
európske informácie o spotrebiteľskom úvere, t. j. tlačivo so všetkými relevantnými
informáciami o zmluve vrátane nákladov spojených s úverom a ročnej percentuálnej
miery nákladov. Spotrebitelia majú právo odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom
úvere bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzatvorenia zmluvy a úver kedykoľvek
predčasne splatiť, pričom veriteľ môže žiadať o spravodlivú a objektívne opodstatnenú
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kompenzáciu. V júni 2021 Európska komisia navrhla aktualizáciu existujúcich pravidiel
(COM(2021)0347). Návrhom sa rozširuje rozsah pôsobnosti súčasnej smernice
o spotrebiteľských úveroch tak, aby sa vzťahovala na širšiu škálu produktov, ktoré môžu
predstavovať riziko pre spotrebiteľov. Návrh tiež podporuje obmedzenie množstva
informácií poskytovaných spotrebiteľom v reklame a zameriava sa na to, ako a kedy
sa spotrebiteľom poskytujú predzmluvné informácie. Zároveň zlepšuje pravidlá, na
základe ktorých sa posudzuje úverová bonita, a žiada členské štáty o podporu
finančného vzdelávania a zabezpečenie toho, aby bolo spotrebiteľom k dispozícii
dlhové poradenstvo.
Smernica 2014/17/EÚ o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa
nehnuteľností určených na bývanie stanovuje spoločný rámec pre dohody, ktoré
o spotrebiteľských úveroch zabezpečených záložným alebo iným právom na
nehnuteľný majetok určený na bývanie. Jej cieľom je vytvoriť efektívny jednotný
hypotekárny trh v prospech spotrebiteľov a stanoviť podmienky na zabezpečenie
vysokej úrovne profesionality veriteľov a sprostredkovateľov úverov[1].
7. Balíky dovolenkových služieb a časovo vymedzené užívanie nehnuteľností
Smernicou (EÚ) 2015/2302 sú chránené základné práva spotrebiteľov pri rezervácii
balíkov dovolenkových služieb alebo iných foriem kombinovaného cestovania, napr. ak
je prostredníctvom internetových stránok rezervovaná kombinácia letu a hotela alebo
prenájmu automobilu, ktorú si zákazník sám zvolí. Smernica 2008/122/ES o časovo
vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte,
o ďalšom predaji a o výmene sa vzťahuje na povinnosť predávajúceho informovať
o podstatných častiach zmluvy a na právo spotrebiteľa bezodplatne odstúpiť od zmluvy
bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní.
8. Letecká doprava
V nariadeniach (ES) č. 261/2004 a (ES) č. 2027/97 (v znení zmien) sa ustanovujú
spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do
lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a pravidlá o zodpovednosti
leteckého dopravcu v prípade nehody. V nariadení (ES) č. 80/2009 o počítačových
rezervačných systémoch pre produkty leteckej dopravy sa ustanovujú povinnosti
dodávateľov systému (pristupovať ku každému dopravcovi na rovnakom základe)
a dopravcov (poskytovať informácie do všetkých systémov s rovnakou starostlivosťou
a včas). Nariadením (ES) č. 80/2009 sa zavádzajú spoločné kritériá a postupy pre
stanovenie cestovného v leteckej doprave a sadzieb za leteckú prepravu nákladu
leteckými dopravcami na linkách v rámci Spoločenstva. Nariadením (ES) č. 300/2008
sa zavádzajú spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostných noriem civilného letectva po
teroristických útokoch z 11. septembra 2001.
9. Trhy s energiou
Tretí balík právnych predpisov EÚ v oblasti trhov s energiou (prijatý v roku 2009)
bol prijatý s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu s energiou a vyriešiť
štrukturálne problémy. Vzťahuje sa na päť hlavných oblastí, ku ktorým patrí aj

[1]Medzi príslušné výskumné práce patrí Wiewiórowska A. a kol., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach
hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2019.
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väčšia transparentnosť maloobchodných trhov v prospech spotrebiteľov. Smernica
2012/27/EÚ dáva spotrebiteľom možnosť lepšie riadiť vlastnú spotrebu, keďže im
prostredníctvom individuálnych meračov zaisťuje ľahký a voľný prístup k údajom
o spotrebe. Cieľom nariadenia (EÚ) 2017/1369 je zabezpečiť, aby boli v jasnej
a zrozumiteľnej podobe uvádzané komplexné informácie o spotrebe energie
a výkonnosti určitých domácich spotrebičov a spotrebitelia sa pri nákupe mohli
informovane rozhodovať a vyberať si tie najúčinnejšie spotrebiče. Na vnútornom
trhu EÚ s energiou majú všetci občania EÚ právo na napojenie svojich domovov
na energetické siete a aby na slobodný výber ľubovoľného dodávateľa plynu alebo
elektriny, ktorý poskytuje služby v mieste ich bydliska.
10. Sieť európskych spotrebiteľských centier (sieť ECC alebo tzv. europriehradky)
a portál Vaša Európa
Sieť ECC poskytuje informácie a pomoc spotrebiteľom v súvislosti s cezhraničnými
transakciami. Táto sieť spolupracuje aj s inými európskymi sieťami, najmä so sieťou
FIN-NET (financie), SOLVIT (vnútorný trh) a Európskou justičnou sieťou pre občianske
a obchodné veci. Portál Vaša Európa poskytuje spotrebiteľom komplexné informácie
o zmluvných právach, telekomunikačných a internetových službách, finančných
produktoch a službách, možnom nespravodlivom zaobchádzaní, dodávkach energie
a urovnávaní spotrebiteľských sporov. Ďalšie zlepšenia boli zavedené pomocou
jednotnej digitálnej brány (nariadenie (EÚ) 2018/1724).
C. Ochrana zákonných záujmov spotrebiteľov
1. Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online
Postupy alternatívneho riešenia sporov (ARS) sú mechanizmy mimosúdneho
vyrovnania, ktoré pomáhajú spotrebiteľom a predajcom riešiť nezhody, väčšinou
prostredníctvom tretej strany, napr. mediátora, rozhodcu alebo ombudsmana.
V odporúčaní 98/257/ES, rozhodnutí č. 20/2004/ES a uznesení Rady 2000/C 155/01
sa ustanovujú zásady, ktoré sa majú dodržiavať v rámci postupov alternatívneho
riešenia sporov a ktoré majú jednotlivým spotrebiteľom zaručiť lacnejšie a rýchlejšie
opravné prostriedky. Smernica 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu
spotrebiteľských záujmov harmonizuje platné právne predpisy EÚ a jednotlivých
štátov a s cieľom chrániť kolektívne záujmy spotrebiteľov zavádza „konanie na
dosiahnutie súdneho príkazu“, ktoré na úrovni príslušných vnútroštátnych súdov možno
začať proti priestupkom obchodných subjektov z iných krajín. Smernicou 2013/11/
EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sa spotrebiteľom poskytuje
možnosť, aby sa s rôznymi zmluvnými spormi s obchodníkmi pri domácich alebo
cezhraničných nákupoch on-line či off-line obrátili na kvalitné alternatívne subjekty
riešenia sporov. Nariadením (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line
sa spotrebiteľom a obchodníkom z EÚ umožňuje urovnávať spory on-line týkajúce sa
vnútroštátnych a cezhraničných nákupov na internete na platforme pre riešenie sporov
v celej EÚ, ku ktorej sa môžu subjekty ARS pripojiť od februára 2016.
2. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci a povinnosť vnútroštátnych
orgánov spolupracovať
Rozhodnutím 2001/470/ES sa ustanovila európska súdna sieť, ktorej cieľom
je zjednodušiť život občanov, ktorí čelia cezhraničným právnym sporom, a to
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zlepšením mechanizmov justičnej spolupráce medzi členskými štátmi v občianskych
a obchodných veciach a poskytovaním praktických informácií, ktoré uľahčia prístup
týchto občanov k spravodlivosti. Nariadením (ES) č. 2006/2004 sa ustanovila sieť
vnútroštátnych orgánov zodpovedných za účinné presadzovanie právnych predpisov
EÚ na ochranu spotrebiteľa a od 29. decembra 2005 ich zaväzuje k spolupráci s cieľom
zaručiť presadzovanie právnych predpisov EÚ a v prípade porušení v rámci EÚ
zabrániť každému porušeniu, a to s využitím vhodných právnych nástrojov, ako napr.
súdnych príkazov.
3. Žaloby v zastúpení na účely ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov
Smernica 2009/22/ES harmonizovala žaloby na vydanie súdneho príkazu zamerané
na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov. Smernicou 2014/104/EÚ sa
zabezpečilo, aby každá osoba, ktorá utrpela škodu spôsobenú porušením práva
hospodárskej súťaže, mohla účinne vykonávať svoje právo uplatniť si nárok na
úplnú náhradu škody. Smernica (EÚ) 2020/1828 rozšírila rozsah pôsobnosti systému
súdnych príkazov s cieľom zahrnúť rôzne horizontálne a odvetvové nástroje EÚ, ktoré
sú relevantné pre ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, a stanovila postupy pre
náhradu škody.
D. Opatrenia prijaté v nadväznosti na pandémiu COVID-19
Vzhľadom na narastajúce nezrovnalosti v online ponukách počas pandémie vydali
orgány na ochranu spotrebiteľa v členských štátoch s podporou Komisie spoločnú
pozíciu v rámci spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, v ktorej žiadali online
platformy, aby prijali účinné opatrenia na odstránenie nezákonných marketingových
kampaní. V spoločnom oznámení s názvom Boj proti dezinformáciám o ochorení
COVID-19 – Aké sú fakty sa tiež zdôraznila potreba bojovať proti dezinformáciám
s cieľom chrániť spotrebiteľov.
V dôsledku narušení spôsobených obnovením hraničných kontrol a obmedzením
cestovania vydala Komisia 18. marca 2020 usmernenia s cieľom zabezpečiť jednotné
uplatňovanie práv spotrebiteľov v celej EÚ. EÚ je jedinou oblasťou na svete, kde sú
občania chránení kompletným súborom práv cestujúcich – či už cestujú lietadlom,
vlakom, loďou, autobusom alebo autokarom. Cestujúcim, ktorých spoj bol zrušený,
musia dopravcovia ponúknuť vrátenie ceny cestovného (refundáciu cestovných lístkov)
alebo presmerovanie trasy.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament sa aktívne zapája do prípravy a posilňovania právnych predpisov EÚ
na ochranu spotrebiteľa, pričom uvádza do rovnováhy záujmy trhov a záujmy
spotrebiteľov. Opatrenia na ochranu spotrebiteľa sú obsiahnuté okrem iného v Novom
programe pre spotrebiteľov (2020 – 2025), ako aj v Novej dohode pre spotrebiteľov,
Európskej zelenej dohode a akčnom pláne pre obehové hospodárstvo.
Európskym spotrebiteľom sú tiež určené opatrenia a nástroje na posilnenie
rôznych aspektov vnútorného trhu EÚ. Tieto opatrenia obsahujú významný počet
nástrojov vytvorených v rámci iniciatívy jednotného digitálneho trhu, ktoré spájajú
opatrenia určené výhradne pre spotrebiteľa s opatreniami na vytváranie trhu:
nariadenia o poplatkoch za roaming, nariadenie o podpore internetového pripojenia
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v miestnych komunitách, nariadenie o prenosnosti online obsahu, nariadenie
o cezhraničnom doručovaní balíkov, všeobecné nariadenie o ochrane údajov,
nariadenie o geografickom blokovaní, európsky kódex elektronickej komunikácie,
nariadenie o voľnom toku nefinančných údajov a smernica o autorských právach na
jednotnom digitálnom trhu[2].
Parlament vo svojom uznesení z 25. novembra 2020 o riešení bezpečnosti výrobkov
na jednotnom trhu vyzval na revíziu smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
Naliehal na Komisiu, aby aktualizovala a stanovila zosúladené pravidlá pre dohľad nad
trhom pre harmonizované i neharmonizované výrobky uvádzané na trh offline i online
a prispôsobila ich digitálnemu veku a aby upravila pravidlá pre bezpečnosť výrobkov
s cieľom riešiť výzvy nových technológií, ako je umelá inteligencia, pripojené výrobky
a robotika.
Parlament uskutočnil mnoho diskusií o ochrane spotrebiteľa v súvislosti s digitálnou
revolúciou. Na žiadosť výboru IMCO zorganizovala tematická sekcia pre politiky
v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života 18. februára 2020 seminár s názvom
Pravidlá elektronického obchodu vhodné pre digitálny vek, ktorý bol doplnený viacerými
štúdiami[3] o budúcom akte o digitálnych službách. Experti a zainteresované strany
trvali na tom, že aktom o digitálnych službách je potrebné zaviesť prísne opatrenia na
ochranu spotrebiteľov pre online trhy.
V súvislosti s ochranou spotrebiteľa sa v poslednej dobe uskutočnila široká škála
rôznych výskumov. Dňa 27. októbra 2020 bola poslancom predstavená štúdia[4]

s názvom Lootboxy v online hrách a ich vplyv na spotrebiteľov, najmä mladých
spotrebiteľov. Následne dostali účastníci priestor na otázky a odpovede. Lootboxy sú
prvky vo videohrách, ku ktorým sa zvyčajne dá dostať prostredníctvom hrania alebo za
ktoré možno zaplatiť skutočnými peniazmi. Keďže využívajú mechanizmy náhodného
odmeňovania, existujú obavy, že lootboxy môžu slúžiť ako brána k hazardným hrám
a môžu byť obzvlášť škodlivé pre mladých spotrebiteľov.
Brífing[5] zverejnený v januári 2021 s názvom Reimbursement and compensation
in case of transport cancellation or delay: rights and their enforcement (Náhrada
a kompenzácia v prípade zrušenia alebo oneskorenia prepravy: práva a ich
presadzovanie) načrtáva práva spotrebiteľov podľa práva EÚ v prípade zrušenia
prepravy, najmä v súvislosti s pandémiou COVID-19, a poskytuje praktické pokyny pre
spotrebiteľov.

[2]Medzi príslušné výskumné práce patrí Wiewiórowska A. a kol., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach
hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2019.
[3]Maciejewski M., Blandin L., Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and
Consumer Protection, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach
hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2020.
[4]Cerulli-Harms, A. a kol., Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers, publikácia
pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života,
Európsky parlament, Luxemburg, 2020.
[5]Maciejewski, M. a kol., Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach
hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2021.
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Štúdia[6] o vplyve cielenej reklamy na inzerentov, prístup na trh a výber spotrebiteľov
skúmala dynamiku online reklamného trhu. V súvislosti s ochranou spotrebiteľa
analyzovala, akým spôsobom môžu prvky, ako je personalizovaná reklama,
mikrocielená a behaviorálna reklama a digitálny nudging, ovplyvniť ceny a výber
spotrebiteľov. V rámci štúdie sa zistilo, že techniky zacielenia môžu byť prínosom
pre spotrebiteľov tým, že prispôsobia reklamy ich záujmom. Cielená reklama však
vyvoláva aj množstvo obáv, a to v súvislosti s nedostatočnou transparentnosťou pri
využívaní údajov o spotrebiteľoch, zameraním sa na zraniteľné skupiny spotrebiteľov
a prvkami dizajnu, ktoré sa snažia naviesť spotrebiteľov k tomu, aby robili rozhodnutia
v rozpore s ich záujmami (temné vzorce). Predovšetkým v súvislosti s temnými
vzorcami usporiadal výbor IMCO v marci 2022 verejné vypočutie s cieľom identifikovať
riziká, ktoré táto prax prináša spotrebiteľom.
Výbor IMCO usporiadal 28. októbra 2021 verejné vypočutie o dvojakej kvalite tovaru
na jednotnom trhu. Odborníci (napr. zo spotrebiteľských združení a podnikateľských
organizácií) poukázali na výzvy, ktoré so sebou priniesli praktiky v oblasti dvojakej
kvality, a to tak pre spotrebiteľov, ako aj pre priemysel, napríklad pokiaľ ide
o informovanie spotrebiteľov o rozdieloch medzi tovarmi. Diskutovali aj o tom, ako
zvýšiť povedomie spotrebiteľov o tejto otázke.
O mesiac neskôr, 9. decembra 2021, výbor IMCO hlasoval o návrhu správy
o vykonávaní smernice o bezpečnosti hračiek s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh Únie
mohli uvádzať len bezpečné hračky.
Vo februári 2022 bola uverejnená štúdia[7] o vplyve influencerov na reklamu a ochranu
spotrebiteľa na jednotnom trhu. Skúma, do akej miery sú influenceri zodpovední za
šírenie zavádzajúcich informácií a propagáciu nebezpečných výrobkov. Influencer
marketing, ktorý v posledných rokoch výrazne vzrástol, často využíva zavádzajúce
posolstvá na pritiahnutie zraniteľných spotrebiteľov. Nedávne predbežné politické
dohody týkajúce sa aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch sa
zameriavajú na zvýšenie transparentnosti a reguláciu online platforiem pôsobiacich
ako strážcovia prístupu, čo sú dve citlivé oblasti vo sfére činnosti influencerov.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[6]Fourberg, N. a kol., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva,
vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2021.
[7]Michaelsen, F., Collini, L. a kol., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market,
publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy
a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2022.
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