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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii spotřebitelské politiky EU 2007–2013
(2007/2189(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru – Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013 –
Posílit postavení spotřebitelů, zvýšit jejich blahobyt a účinně je chránit 
(KOM(2007)0099),

– s ohledem na usnesení Rady o strategii spotřebitelské politiky EU (2007–2013) z 30.–
31. května 2007,

– s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2007 o povinnostech přeshraničních 
poskytovatelů služeb1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2007 o zelené knize o přezkumu 
spotřebitelského acquis2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2007 o přezkumu jednotného trhu: odstraňovat 
překážky a neúčinnost pomocí lepšího provádění a vymáhání3,

– s ohledem na Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Jednotný trh pro Evropu ve 
21. století (KOM(2007)0724),

– s ohledem na Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – doprovázející sdělení „Jednotný 
trh pro Evropu ve 21. století“ Služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb obecného 
zájmu: nový evropský závazek (KOM(2007)0725),

– s ohledem na Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Příležitosti, přístup a solidarita: 
nová vize sociální Evropy v 21. století (KOM(2007)0726),

– s ohledem na pracovní dokument Komise nazvaný Iniciativy v oblasti maloobchodních 
finančních služeb – doprovázející sdělení Komise Jednotný trh pro Evropu ve 21. století 
(SEK(2007)1520),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0421.
2 Přijaté texty, P6_TA(2007)0383.
3 Přijaté texty, P6_TA(2007)0367.
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– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro práva 
žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2008),

Úvod

1. vítá sdělení Komise o strategii spotřebitelské politiky EU;
2. zastává názor, že horizontální přístup ke spotřebitelské politice je nezbytný a že je třeba 

zohledňovat zájmy spotřebitelů ve všech příslušných oblastech politiky; vítá proto důraz, 
který Komise klade na potřebu zajistit, aby vnitřní trh lépe reagoval na očekávání a obavy 
občanů; připomíná v této souvislosti Komisi, že spotřebitelská politika by měla být 
přítomna ve všech oblastech politiky již ve stejné fázi jako posouzení dopadu;

3. zdůrazňuje skutečnost, že přezkum spotřebitelského acquis by měl vést k vytvoření 
soudržnějšího právního rámce práv spotřebitele; připomíná, že upřednostňuje přijetí 
smíšeného přístupu, tj. horizontálního nástroje, jehož hlavním cílem bude zajistit
soudržnost stávajících právních předpisů a zajistit odstranění mezer pomocí slučování 
průřezových aspektů společných všem směrnicím do systému soudržného práva; domnívá 
se, že specifické otázky by měly být nadále zvažovány samostatně v sektorových 
směrnicích;

4. vítá návrh na jmenování styčného úředníka pro spotřebitele v rámci Komise; naléhavě 
žádá, aby každé generální ředitelství zveřejňovalo výroční zprávy o tom, jak je 
spotřebitelská politika začleňována do oblasti jejich působnosti;

5. zastává názor, že intenzivní ochrana spotřebitele a účinný systém nápravy v celé Evropě 
přinese prospěch jak spotřebitelům, tak konkurenceschopným výrobcům a prodejcům; 
zdůrazňuje skutečnost, že tímto způsobem se vytvoří pobídky pro podniky, aby vyráběly 
a prodávaly trvanlivější zboží, díky čemuž bude růst udržitelnější; zdůrazňuje skutečnost, 
že účinná a kvalitnější ochrana spotřebitele je nezbytným předpokladem dosažení lepšího 
fungování vnitřního trhu;

6. požaduje přijetí opatření, kterým se zajistí, že 27 vnitrostátních drobných trhů v EU bude 
přetvořeno na největší maloobchodní trh na světě; zastává názor, že v tomto ohledu je 
třeba, aby se občané cítili stejně bezpečně při nakupování přes internet jako v místním 
obchodě a aby malé a střední podniky mohly spoléhat na stejná jednoduchá pravidla 
v rámci celého vnitřního trhu; žádá Komisi, aby zvážila způsoby zlepšení ochrany malých 
a středních podniků;

7. zdůrazňuje, že evropské normy spotřebitelské politiky by měly sloužit jako měřítko pro 
celosvětové normy, a vítá skutečnost, že Evropa v této oblasti udává směr vývoje, 
přičemž ke zlepšení práv spotřebitele na celém světě používá „soft power“ (klidnou 
moc); 

8. vybízí Komisi, aby pokračovala v zaručování práv spotřebitele ve vztahu k bezpečnosti 
výrobků zlepšováním dozoru nad trhem, posilováním značky CE a posouzením možnosti 
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přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES ze dne 3. prosince 
2001 o obecné bezpečnosti výrobků1 („směrnice o obecné bezpečnosti výrobků“);

Zlepšení znalostní základny

9. zastává názor, že nelze od spotřebitele očekávat, že bude při každém nákupu jednat 
racionálně nebo že bude pokaždé, kdy se vyskytne problém, požadovat náhradu; proto 
požaduje, aby se zaměřila zvýšená pozornost na chování spotřebitele; připomíná, že 
v nově přijaté rozpočtové položce navrhované Evropským parlamentem pro pilotní 
projekt, jehož cílem je mimo jiné vytvoření databáze spotřebitelů a provádění průzkumů 
a dotazování i srovnávání dosažených výsledků v členských státech; vítá snahu Komise 
vypracovat přehled dosažených výsledků („policy scoreboard“) spotřebitelské politiky, 
který povede mimo jiné k lepšímu porozumění cenovým strukturám a chování 
a spokojenosti spotřebitelů;

10. vítá využití sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj jakožto 
nástroje lepšího analytického a empirického porozumění chování spotřebitele;

11. zastává názor, že při konstrukci a projektování výrobků a služeb ze strany průmyslu 
a společností by měla být ochraně spotřebitele přiznána priorita a že zkoumání změn na 
trhu má zásadní význam; naléhavě žádá Komisi, aby v tomto smyslu přijala opatření;

12. zdůrazňuje, že spotřebitelská politika by neměla pouze usilovat o nápravu škod, k nimž 
došlo, ale měla by rovněž zaujímat přístup zaměřený na předcházení budoucím škodám; 
zastává názor, že v reakci na možné vznikající problémy způsobené zaváděním nových 
technologií nebo změnou volby spotřebitele není pouhý počet stížností dostatečným 
ukazatelem udávajícím, na které oblasti je třeba se zaměřit;

13. zastává názor, že zájmům spotřebitele více napomáhá společný dohled nad podniky 
namísto zaměření se na jednotlivé podniky; konstatuje, že jako dobrý příklad mohou 
sloužit poslední případy spojené se škodlivými hračkami; 

14. požaduje přijetí opatření ke zlepšení dialogu mezi spotřebiteli a podniky na úrovni EU; 
zastává názor, že dobrý dialog, včetně sdílení osvědčených postupů, by mohl omezit 
problémy na vnitřním trhu;

15. zdůrazňuje skutečnost, že EU a členské státy by měly více investovat do informování 
spotřebitele a do vzdělávacích kampaní; je toho názoru, že vzdělávání spotřebitele by 
mělo začít již na úrovni základního školství; zdůrazňuje, že toto vzdělání musí tvořit 
nedílnou součást celoživotního vzdělávání;

16. je toho názoru, že při přípravě spotřebitelské politiky by měl být větší důraz kladen na 
zranitelné skupiny a že by měl být zohledněn i demografický vývoj; požaduje, aby byl 
kladen zvláštní důraz na potřeby starších obyvatel; 

Zvýšená pozornost zaměřená na služby

                                               
1 Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.
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17. připomíná své usnesení o povinnostech poskytovatelů přeshraničních služeb; očekává, že 
Komise přijme v souvislosti s touto otázkou pracovní program; žádá Komisi, aby blíže 
vysvětlila své případné záměry k přijetí dalších pobídek v této oblasti; 

18. zastává názor, že do oblasti působnosti směrnice o obecné bezpečnosti výrobků by měly 
být zahrnuty jak soukromé služby, tak služby v obecném zájmu, a to v zájmu zvýšení 
důvěry ve vztahu k přeshraničnímu obchodu; 

19. zastává názor, že je zapotřebí věnovat větší pozornost odstraňování právní nejistoty ve 
vztahu ke službám v obecném zájmu; 

20. zdůrazňuje skutečnost, že odpovídající právní ochrana je potřebná rovněž mimo jiné 
v oblasti poštovních služeb, dodávek vody, energií a v oblasti telekomunikací; zdůrazňuje 
skutečnost, že liberalizace zmíněných odvětví by měla vždy vést ke konkrétním 
zlepšením pro spotřebitele; 

21. zastává názor, že je třeba další činnost v oblasti maloobchodních finančních služeb; vítá 
záměr Komise k zahájení iniciativ pro zlepšení volby spotřebitele a mobility v rámci 
vnitřního trhu; žádá Komisi, aby prošetřila případný protekcionismus finančních institucí, 
jako jsou banky a pojišťovny; 

Lepší přístup k nápravě 

22. vítá skutečnost, že se strategie zaměřuje na lepší vymahatelnost a nápravu; zastává názor, 
že se jedná o zdaleka nejdůležitější činitel při tvorbě důvěry spotřebitele na vnitřním trhu; 
podporuje další snahy v této záležitosti;

23. zastává názor, že spory by měly být urovnávány zejména mimosoudně, neboť řešení 
dosažená mimosoudní cestou nápravy mohou být rychlejší a dosažená za podstatně 
nižších nákladů; z tohoto hlediska je třeba zdůraznit potřebu posilovat Evropská 
spotřebitelská střediska a SOLVIT, a požaduje, aby byly na tyto sítě vyčleněny větší 
finanční zdroje;

24. žádá Komisi, aby zvážila přínos zřízení zvláštního evropského veřejného ochránce práv 
spotřebitele při úřadu Evropského veřejného ochránce práv;

25. poznamenává, že v některých členských státech, nikoli však ve všech, již existuje systém 
kolektivního domáhání se práv; konstatuje skutečnost, že spotřebitelům se v tomto ohledu 
nedostává stejného zacházení v celé EU;

26. naléhavě žádá Komisi, aby předložila iniciativy k zavedení systému kolektivního 
domáhání se práv, jehož výkonem by byl pověřen Evropský veřejný ochránce práv 
spotřebitele nebo jiný příslušný orgán; zdůrazňuje skutečnost, že evropský systém se 
musí lišit od systému hromadných žalob v USA („class action system“) a že uplatňované 
nároky musejí vždy souviset se skutečně utrpěnou škodou; zdůrazňuje skutečnost, že 
cílem kolektivního domáhání se práv není poskytnout spotřebitelům nová práva, nýbrž 
pouze nový prostředek pro vymáhání již existujících práv; zastává názor, že tento systém 
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by měl mít širokou oblast působnosti, měl by být snadno dostupný a měl by se zakládat 
na odpovídající rovnováze mezi informacemi a důvěrou;
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27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ochrana spotřebitele musí být zohledněna v každé právní úpravě EU a neměla by být 
vnímána jako specifická oblast politiky. Není to ani doplněk vnitřního trhu, ani pouhá snaha 
učinit život spotřebitelů pohodlnější. Je to nezbytná součást skládanky, bez níž zůstane vnitřní 
trh neúplný. Zpravodaj vítá strategii spotřebitelské politiky EU 2007–2013, rovněž však 
zastává názor, že má-li rozvoj této strategie skutečně sloužit spotřebiteli, vyžaduje aktivní 
a trvalá následná opatření.

Evropský vnitřní trh má potenciál stát se největším jednotným maloobchodním trhem na 
světě, tohoto cíle však nebylo ještě dosaženo. Jednou chybějící částí této neúplné skládanky je 
nedostatečná důvěra spotřebitelů v EU, tedy naprostá důvěra, že spotřeba v jiném členském 
státě bude za všech okolností bez rizika. Komise je přesvědčena, že tohoto cíle bude dosaženo 
do roku 2013. Zpravodaj doufá, že tomu tak skutečně bude, je však toho názoru, že to bude 
možné, jen pokud budou realizována opatření potřebná k posílení důvěry spotřebitele.

Vítáme posilování Evropských spotřebitelských středisek. Tato střediska by měla být 
v budoucnu dostatečně financována, aby mohla vykonávat svou činnost účinně a rychle 
reagovat na nové trendy a vývoj.

Zpravodaj zdůrazňuje, že ochrana spotřebitele v EU má rovněž vnější rozměr, jak to 
jednoznačně prokázaly poslední případy dovozu škodlivých hraček. Značný nárůst počtu 
stížností EU v systému pro rychlou výměnu informací o rizicích při užití výrobků určených 
spotřebitelům RAPEX ukazuje, že v tomto ohledu je ještě třeba vykonat množství práce. 
Spotřebitelé by měli mít možnost důvěřovat všem výrobkům, které se dostanou na vnitřní trh 
– a to jak výrobkům pocházejícím z EU, tak výrobkům, které pocházejí ze třetích zemí.

Mimořádný důraz by měl být kladen na ochranu zvláště zranitelných spotřebitelů, jako jsou 
děti a starší občané. Počet starších lidí v Evropě v následujících letech výrazně a rychle 
poroste. Členské státy a spotřebitelské organizace by se měly zaměřit na vzdělávání 
spotřebitelů; vzdělávání by mělo začít již na školách a mělo by být považováno za součást 
celoživotního vzdělávání. Informační kampaně mají zásadní význam pro zlepšení vědomí 
spotřebitelů zejména v nových členských státech.

Celoevropský systém kolektivního domáhání se práv je nezbytný. Skutečný vnitřní trh, 
v rámci něhož jsou spotřebitelé mobilní, by měl rovněž nabízet nástroj, který by umožňoval 
v případě problémů domáhat se odškodnění. I když by se spory měly řešit zejména 
mimosoudní cestou, měla by rovněž existovat možnost řešit sporné otázky u soudu. 

Je důležité poučit se z nedostatečného systému hromadných žalob v USA („class action 
system“). Neměl by se stát základem případného evropského systému. Systém kolektivního 
domáhání se práv by neměl spotřebitelům poskytovat nová práva, ale měl by jim pouze 
pomoci uplatňovat stávající práva v plné míře. Uplatňované nároky musejí vždy souviset se 
skutečnou škodou.

V některých členských státech již vznikly systémy. Ty se však v jednotlivých členských 
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státech liší. Komise v současné době prozkoumává jednotlivé uplatňované vnitrostátní 
systémy. Zpravodaj v návrhu, který v této souvislosti předkládá, žádá Komisi, aby prověřila 
přínos zřízení zvláštního evropského veřejného ochránce práv spotřebitele při úřadu 
Evropského veřejného ochránce práv, který by byl mimo jiné koordinátorem pro stížnosti 
v rámci kolektivního domáhání se práv v EU.

Zpravodaj vítá skutečnost, že jsou zájmy spotřebitelů v poslední době stále lépe začleňovány 
do dalších oblastí politiky. Tento vývoj by měl být dále prohlubován. V rámci tvorby nových 
politik by měly být vždy zohledňovány zájmy spotřebitelů. Je to nezbytné k tomu, aby mohli 
spotřebitelé plně využít výhod vnitřního trhu EU.
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