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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013
(2007/2189(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru s názvom Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 
2007 – 2013 Posilniť postavenie spotrebiteľov, zlepšiť ich spokojnosť, účinne ich chrániť 
(KOM(2007)0099),

– so zreteľom na uznesenie Rady o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ (2007 – 2013) z 30. 
– 31. mája 2007,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2007 o povinnostiach cezhraničných 
poskytovateľov služieb1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2007 o Zelenej knihe o revízii 
spotrebiteľského acquis2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. septembra 2007 o preskúmaní jednotného trhu: 
riešenie prekážok a neefektívnosti prostredníctvom lepšieho vykonávania 
a presadzovania predpisov3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o jednotnom trhu pre Európu 
21. storočia (KOM(2007)0724),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov sprevádzajúce oznámenie 
o jednotnom trhu pre Európu 21. storočia o službách všeobecného záujmu vrátane 
sociálnych služieb všeobecného záujmu: nový európsky záväzok (KOM(2007)0725),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o príležitostiach, prístupe 
a solidarite: smerom k novej sociálnej vízii pre Európu 21. storočia (KOM(2007)0726),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Iniciatívy v oblasti 
maloobchodných finančných služieb, sprievodný dokument oznámenia Komisie 
o jednotnom trhu pre Európu 21. storočia (SEK(2007)1520),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0421.
2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0383.
3 Prijaté texty, P6_TA(2007)0367.



PE398.699v01-00 4/9 PR\701236SK.doc

SK

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien 
a rodovú rovnosť (A6-0000/2008),

Úvod 

1. víta oznámenie Komisie o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ;
2. zastáva názor, že je potrebný horizontálny prístup k spotrebiteľskej politike a že je 

nevyhnutné zohľadniť záujmy spotrebiteľov vo všetkých podstatných oblastiach politiky; 
preto víta dôraz Komisie na potrebu zabezpečiť, aby vnútorný trh lepšie reagoval na 
očakávania a obavy občanov; v tejto súvislosti pripomína Komisii, že spotrebiteľská 
politika by mala byť prítomná vo všetkých oblastiach politiky už od úrovne hodnotenia 
vplyvu;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že revízia spotrebiteľského acquis by mala viesť k súdržnejšiemu 
právnemu rámcu práv spotrebiteľov; pripomína svoju podporu prijatiu kombinovaného 
prístupu, t. j. horizontálnemu nástroju, ktorý je predovšetkým zameraný na dosiahnutie 
koherencie existujúcich právnych predpisov a umožňuje vyplniť medzery a v súlade 
s platnou právnou úpravou spája prierezové problémy spoločné pre všetky smernice; 
domnieva sa, že o špecifických otázkach sa naďalej bude uvažovať osobitne 
v sektorových smerniciach;

4. víta návrh, aby bol v rámci Komisie menovaný styčný úradník pre spotrebiteľské otázky; 
nalieha na všetky generálne riaditeľstvá, aby vydali výročné správy o integrácii 
spotrebiteľskej politiky do vlastných oblastí zodpovednosti;

5. zastáva názor, že silná ochrana spotrebiteľov a účinný systém náhrady škôd v celej 
Európe prospeje spotrebiteľom i konkurencieschopným výrobcom a predajcom; 
zdôrazňuje skutočnosť, že to vytvorí stimuly pre podniky, aby vyrábali a predávali 
trvácnejšie výrobky, čo sa prejaví v udržateľnejšom raste; zdôrazňuje skutočnosť, že 
účinná a zlepšená ochrana spotrebiteľov je nevyhnutná na dosiahnutie lepšie fungujúceho 
vnútorného trhu;

6. požaduje opatrenia, ktoré zabezpečia, že 27 vnútroštátnych čiastkových trhov v rámci EÚ 
sa v skutočnosti pretransformuje na najväčší maloobchodný trh na svete; zastáva názor, 
že predpokladom toho je, aby sa občanom umožnilo cítiť sa rovnako bezpečne pri nákupe 
cez internet, ako aj pri nákupe v miestnom obchode, a že malé a stredné podniky (MSP) 
sa môžu spoľahnúť na rovnaké jednoduché pravidlá kdekoľvek na vnútornom trhu; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila spôsoby zlepšenia ochrany MSP;

7. zdôrazňuje, že európske normy spotrebiteľskej politiky by mali slúžiť ako referencia pre 
globálne štandardy, a víta skutočnosť, že Európa určuje trend prostredníctvom svojho 
vplyvu s cieľom globálne zlepšovať práva spotrebiteľov; 

8. povzbudzuje Komisiu, aby pokračovala v zabezpečovaní práv spotrebiteľov v súvislosti 
s bezpečnosťou výrobkov prostredníctvom zlepšenia dohľadu na trhu, posilnenia 
označovania CE a posúdenia možnosti revidovať smernicu 2001/95/EC Európskeho 
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Parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov1 (smernica 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov);

Zlepšená vedomostná základňa

9. zastáva názor, že nemožno očakávať, že spotrebitelia sa pred nákupom vždy budú 
správať racionálne, ani že budú žiadať náhradu v prípade problémov; preto žiada, aby sa 
zvýšená pozornosť sústredila na skutočné správanie spotrebiteľov; opätovne pripomína 
novovytvorený rozpočtový riadok, ktorý navrhol Európsky parlament pre pilotný projekt 
s cieľom okrem iného vytvoriť spotrebiteľskú databázu, uskutočňovať prieskumy 
a ankety a porovnávať dosiahnuté výsledky v členských štátoch; víta prácu Komisie 
s cieľom vytvoriť hodnotiacu tabuľku spotrebiteľskej politiky, ktorá povedie okrem iného 
k lepšiemu porozumeniu cenových štruktúr a správania a spokojnosti spotrebiteľov;

10. víta využívanie Siedmeho rámcového programu výskumu a technologického vývoja ako 
prostriedku na ďalšie zlepšenie analytického a empirického porozumenia 
spotrebiteľského správania;

11. zastáva názor, že priemysel a podniky by mali pri tvorbe a plánovaní výrobkov a služieb 
dať prioritu ochrane spotrebiteľov a že je nevyhnutné skúmať zmeny na trhu; nalieha na 
Komisiu, aby v tomto zmysle realizovala opatrenia;

12. zdôrazňuje, že spotrebiteľská politika by nemala pôsobiť len ako náprava vzniknutých 
škôd, ale mala by sa taktiež riadiť prístupom zameraným na budúcnosť; zastáva názor, že 
v reakcii na možné problémy prameniace zo zavedenia nových technológií alebo 
zo zmenených preferencií nie je počet reklamácií sám osebe dostatočný ukazovateľ toho, 
na ktoré oblasti je potrebné sa zamerať;

13. zastáva názor, že záujem spotrebiteľov sa lepšie naplní prostredníctvom spoločného 
usmernenia pre podniky, namiesto sústredenia sa na jednotlivé podniky; poznamenáva, že 
to bolo viditeľné napríklad pri nedávnych prípadoch súvisiacich s nebezpečnými 
hračkami; 

14. požaduje opatrenia na zlepšenie dialógu na úrovni EÚ medzi spotrebiteľmi a podnikmi; 
zastáva názor, že dobrý dialóg vrátane výmeny osvedčených postupov by mohol znížiť 
problémy na vnútornom trhu;

15. zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ a členské štáty by mali viac investovať do kampaní na 
informovanie a vzdelávanie spotrebiteľov; zastáva názor, že vzdelávanie spotrebiteľov by 
sa malo začať na úrovni základnej školy; zdôrazňuje, že takéto vzdelávanie musí byť 
súčasťou celoživotného vzdelávania; 

16. zastáva názor, že zvýšený dôraz by sa pri tvorbe spotrebiteľskej politiky mal klásť na 
osobitné potreby zraniteľných skupín a že by sa mal zohľadniť demografický vývoj; 
požaduje, aby sa osobitný dôraz kládol na potreby starších ľudí; 

                                               
1  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.
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Zvýšený dôraz na služby

17. pripomína svoje uznesenie o povinnostiach cezhraničných poskytovateľov služieb;
očakáva od Komisie pracovný program o tejto otázke; žiada Komisiu, aby naďalej 
objasňovala svoje zámery, ak nejaké má, v súvislosti s ďalšími iniciatívami v tejto 
oblasti; 

18. zastáva názor, že súkromné služby i služby všeobecného záujmu by sa mali zahrnúť do 
rozsahu pôsobnosti všeobecnej smernice o bezpečnosti výrobkov s cieľom zvýšiť dôveru 
v súvislosti s poskytovaním cezhraničných služieb; 

19. zastáva názor, že sa treba viac sústrediť na boj proti právnej neistote súvisiacej 
so službami všeobecného záujmu; 

20. zdôrazňuje skutočnosť, že je potrebná primeraná ochrana spotrebiteľov okrem iného 
taktiež v oblasti poštových služieb, dodávok vody a energie a telekomunikačných služieb; 
zdôrazňuje skutočnosť, že liberalizácia v uvedených sektoroch by mala spotrebiteľom 
vždy priniesť konkrétne zlepšenia; 

21. zastáva názor, že sú potrebné ďalšie kroky v oblasti retailových finančných služieb; víta 
zámer Komisie týkajúci sa začatia iniciatívy na zlepšenie možnosti výberu pre 
zákazníkov a na zvýšenie mobility v rámci vnútorného trhu; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možný protekcionizmus finančných inštitúcií, ako sú banky a poisťovne; 

Zlepšený prístup k náhrade škôd

22. víta skutočnosť, že stratégia je zameraná na lepšie presadzovanie a náhradu škôd; zastáva 
názor, že toto je doteraz zrejme najdôležitejší prvok pri vytváraní spotrebiteľskej dôvery 
na vnútornom trhu; zasadzuje sa za ďalšiu prácu na tejto otázke;

23. zastáva názor, že spory by sa mali prednostne riešiť mimo súdu, pretože riešenia na 
náhradu škôd dosiahnuté mimosúdnou cestou môžu byť rýchlejšie a môžu predstavovať 
nižšie náklady; z tohto hľadiska treba zdôrazniť, že je potrebné posilniť európske 
spotrebiteľské centrá a SOLVIT a požadovať väčšie finančné zdroje na vybudovanie ich 
sietí;

24. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zriadenia osobitného európskeho 
ombudsmana pre spotrebiteľov v rámci úradu európskeho ombudsmana;

25. poznamenáva, že v niektorých členských štátoch, ale nie vo všetkých, už existuje 
spoločný systém náhrady škôd; poukazuje na skutočnosť, že z tohto pohľadu sa 
so spotrebiteľmi v EÚ nezaobchádza rovnako;

26. nalieha na Komisiu, aby predložila iniciatívy na spoločný systém náhrady škôd, pričom 
aktérom by bol ombudsman pre spotrebiteľov alebo iný príslušný orgán; zdôrazňuje 
skutočnosť, že európsky systém musí byť odlišný od amerického systému hromadných 
žalôb a že žaloby by sa mali vždy vzťahovať na skutočnú škodu; zdôrazňuje skutočnosť, 
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že spoločná náhrada škôd nemá za cieľ poskytovať spotrebiteľom nové práva, ale len 
nové prostriedky na presadzovanie existujúcich práv; zastáva názor, že systém by mal 
mať široký rozsah pôsobnosti, mal by byť ľahko dostupný a mal by byť založený na 
primeranej rovnováhe medzi informáciami a dôveryhodnosťou;

o

o o

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ochranu spotrebiteľov musí zohľadňovať každý jeden zákon EÚ a nemala by sa považovať za 
osobitnú oblasť politiky. Nie je to dodatok k vnútornému trhu, ani to nie je povzbudzujúci 
liek, ktorý umožní ľuďom cítiť sa príjemnejšie. Je to významný diel celkovej mozaiky, bez 
ktorého by vnútorný trh zostal neukončený. Spravodajca víta stratégiu spotrebiteľskej politiky 
EÚ 2007 – 2013, ale rovnako zastáva názor, že stratégia si vyžaduje aktívne a pretrvávajúce 
následné kroky, aby sa skutočne rozvíjala smerom k spotrebiteľom.

Európsky vnútorný trh má potenciál byť najväčším jednotným maloobchodným trhom na 
svete, ale zatiaľ sa tento cieľ nedosiahol. Jedným z chýbajúcich dielov tejto zatiaľ 
nedokončenej mozaiky je chýbajúca dôvera spotrebiteľov v EÚ, čiže vrcholná dôvera v to, že 
spotrebiteľ môže vynakladať svoje prostriedky kdekoľvek a kedykoľvek v inom členskom 
štáte a cítiť sa pri tom absolútne bezpečne. Komisia je presvedčená, že tento cieľ sa dosiahne 
do roku 2013. Spravodajca verí, že sa to stane skutočnosťou, zastáva však názor, že sa to 
stane, len ak budeme schopní realizovať opatrenia potrebné na posilnenie dôvery 
spotrebiteľov.

Posilnenie siete európskych spotrebiteľských centier je vítaným krokom. Centrá by sa mali 
v budúcnosti primerane zabezpečiť prostriedkami, aby mohli účinne fungovať a rýchlo 
reagovať na vznikajúce trendy a smery rozvoja.

Spravodajca zdôrazňuje, že ochrana spotrebiteľov v EÚ má taktiež vonkajší rozmer, ako to 
jasne dokázali nedávne prípady dovozu nebezpečných hračiek. Vysoký nárast počtu sťažností 
v systéme rýchleho varovania pred nebezpečnými spotrebiteľskými výrobkami (RAPEX) 
naznačuje, že aj v tejto oblasti je potrebné vykonať mnohé opatrenia. Spotrebiteľ by mal 
dôverovať všetkým výrobkom nachádzajúcim sa v obehu vo vnútornom trhu, a to výrobkom 
pochádzajúcim z EÚ, ako aj z tretích krajín.

Osobitný dôraz je potrebné klásť najmä na ochranu zraniteľných spotrebiteľov, ako sú deti 
a starší ľudia. Počet starých ľudí v Európe bude rásť významne už v nadchádzajúcich rokoch. 
Členské štáty a spotrebiteľské organizácie by sa mali zamerať na vzdelávanie spotrebiteľov. 
Toto by sa malo začať už v školách a malo by predstavovať dôležitú súčasť celoživotného 
vzdelávania. Informačné kampane sú dôležité najmä v nových členských štátoch s cieľom 
zvýšiť povedomie spotrebiteľov. 

Celoeurópsky systém náhrady škôd je nevyhnutný. Skutočný vnútorný trh by mal poskytnúť 
svojim mobilným spotrebiteľom nástroje na domáhanie sa kompenzácií, ak niečo prestane 
fungovať. Keďže spory by sa mali prednostne riešiť mimo súdu, mala by taktiež existovať 
možnosť riešiť túto problematiku súdnou cestou. 

Je dôležité vziať si ponaučenie z neuspokojivého amerického systému hromadných žalôb. 
Nemal by sa stať základom pre prípadný európsky systém. Spoločná náhrada škody by 
nemala poskytovať spotrebiteľom nové práva, ale len im pomôcť v plnej miere presadzovať 
exitujúce práva. Žaloba by sa mala vždy vzťahovať na skutočnú vzniknutú škodu.

Niektoré členské štáty už zaviedli takýto systém, ale systémy v jednotlivých členských štátoch 
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sa navzájom líšia. Komisia momentálne preveruje rôzne zavedené vnútroštátne systémy. 
Spravodajca v návrhu, ktorý v tejto súvislosti predkladá, žiada Komisiu, aby preskúmala 
možnosti vytvorenia osobitného európskeho ombudsmana pre spotrebiteľov v rámci úradu 
európskeho ombudsmana, ktorý by okrem iného koordinoval žaloby o spoločnú náhradu škôd 
v EÚ.

Spravodajca víta skutočnosť, že záujmy spotrebiteľov sa v poslednom čase lepšie zahrnuli do 
ostatných oblastí politiky. Je dôležité, aby sa tento vývoj naďalej podporoval. Záujmy 
spotrebiteľov by sa mali vždy zohľadniť pri tvorbe nových politík. Je to nevyhnuté k tomu, 
aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia budú úplne profitovať z vnútorného trhu EÚ.
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