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SK

ODPOVEDE DEZIGNOVANÉHO ČLENA KOMISIE  

NA DOTAZNÍK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NEVEN MIMICA

(SPOTREBITEĽSKÁ POLITIKA)

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a Vašich skúseností sú zvlášť dôležité na 
to, aby ste sa stali komisárom a presadzovali všeobecný európsky záujem, najmä 
v oblasti, za ktorú by ste boli zodpovedný? Aká je Vaša motivácia? Aké záruky 
nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste zaručili, že 
žiadna minulá, súčasná ani budúca Vami vykonávaná činnosť nebude môcť 
spochybniť výkon Vašich úloh v rámci Komisie?

Už takmer tri desaťročia sa aktívne venujem politickej činnosti, tvorbe verejných politík 
a vládnym záležitostiam na rôznych pozíciách v diplomacii, štátnej správe a politike. 
Kľúčovou hybnou silou môjho profesionálneho a politického úsilia vždy bolo budovanie 
vzájomne výhodných vzťahov so susednými krajinami prostredníctvom zahraničných, 
obchodných a hospodárskych politík. Vyše desať rokov som sprevádzal a podporoval celý 
proces integrácie Chorvátska do EÚ a aktívne som sa doň zapájal. Počas tohto procesu som 
mal tú česť pôsobiť v rôznych funkciách, ktoré mi umožnili prispieť k príprave Chorvátska na 
členstvo v EÚ, najmä ako hlavný vyjednávač pre Dohodu o stabilizácii a pridružení s EÚ a jej 
členskými štátmi, ako minister pre európsku integráciu, ako predseda výboru chorvátskeho 
parlamentu pre európsku integráciu, ako člen národného výboru pre monitorovanie 
prístupových rokovaní s EÚ a ako podpredseda vlády pre vnútorné, zahraničné a európske 
záležitosti. Vďaka tomu som sa mohol stretnúť s mnohými poprednými európskymi 
osobnosťami z Európskeho parlamentu a iných inštitúcií. Prístupový proces som podporoval 
s vervou, lebo som presvedčený, že Chorvátsko ako členský štát Únie – potom, čo získalo 
nezávislosť a prešlo si pustošivou vojnou – získa jedinečné vyhliadky na mier, spoločenskú 
a politickú stabilitu a rozvoj vlastného hospodárskeho potenciálu. Dnes môžem povedať, že 
proces pristúpenia k EÚ bol rovnako dôležitý ako samo pristúpenie. Bol to proces reforiem, 
proces, v ktorom sa všetko a všetci zmenili k lepšiemu – vyžiadal si modernizáciu 
hospodárskych, sociálnych, inštitucionálnych a právnych štruktúr a premenu verejného 
zmýšľania, čo bola tá najcitlivejšia a najnáročnejšia fáza. Na základe vlastných skúseností 
s európskou integráciou som presvedčený, že skutočná krása rozšírenia tkvie v reformách, 
ktoré zbližujú politiky i ľudí v Európe.

Počas celej kariéry sa môj politický záujem a moje profesionálne povinnosti zameriavali na 
úlohu a blahobyt spotrebiteľov, či už z hľadiska výhod, ktoré môžu čerpať z otvorených 
a konkurenčných obchodných vzťahov a zo spolupráce s tretími krajinami, alebo z hľadiska 
zosúlaďovania Chorvátska s politikami a právnymi predpismi EÚ v tejto oblasti. Ako 
námestník ministra pre hospodárske záležitosti, hlavný vyjednávač pre Dohodu o stabilizácii 
a pridružení a minister pre európsku integráciu som si veľmi dobre uvedomil, aký význam má 
pre riadne fungovanie trhového hospodárstva účinná spotrebiteľská politika. Preto som v roku 
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2003 dohliadal na vypracúvanie a konečné prijatie prvého chorvátskeho zákona o ochrane 
spotrebiteľa. Neskôr som sa v chorvátskom parlamente výrazne zasadil za nový zákon 
o ochrane spotrebiteľa, ktorý bol prijatý v roku 2007, ako aj za jeho následné zmeny, čím sa 
chorvátske právne predpisy úplne zosúladili s príslušnými smernicami EÚ. Na základe týchto 
skúseností som mal ako predseda výboru chorvátskeho parlamentu pre európsku integráciu 
možnosť dohliadať aj na transpozíciu ďalších súčastí acquis EÚ súvisiacich so 
spotrebiteľskou politikou do chorvátskych právnych predpisov a prispieť k nej, napríklad 
prostredníctvom všeobecného zákona o bezpečnosti výrobkov alebo zákona 
o občianskoprávnej zodpovednosti.

Som hlboko presvedčený, že rozhodujúci vplyv na dôveru verejnosti v prácu Komisie, na jej 
kvalitu a na úctu, ktorú vzbudzuje, má bezúhonnosť a nezávislosť od akéhokoľvek 
neprimeraného vplyvu. Vždy som venoval maximálnu pozornosť tomu, aby som sa vyhol 
akémukoľvek spojeniu s ekonomickými činnosťami, ktoré by mohli spôsobiť konflikt 
záujmov, a myslím, že sa mi to podarilo, ako možno vidieť z vyhlásenia o záujmoch, ktoré 
som vypracoval podľa Kódexu správania komisárov. Ak sa moja nominácia potvrdí, 
zaväzujem sa dodržiavať najvyššie štandardy profesionality a bezúhonnosti, ktoré upravuje aj 
kódex, a aktualizovať svoje vyhlásenie o záujmoch v prípade zmien, a to najmenej raz ročne. 
Úprimne sa zaväzujem dodržiavať povinnosti a etické normy stanovené v zmluve (článok 17 
ods. 3 ZEÚ, článok 245 ZFEÚ) a Kódex správania komisárov. Predovšetkým nebudem žiadať 
ani prijímať pokyny od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu a zdržím sa 
akejkoľvek činnosti, ktorá by bola nezlučiteľná s mojimi povinnosťami, ako napríklad prijatia 
akejkoľvek inej funkcie.

2. Ako by ste chápali svoju úlohu člena kolégia komisárov? V čom by podľa Vás mala 
spočívať Vaša zodpovednosť voči Parlamentu za Vaše kroky a za konanie Vašich 
útvarov?  

Pevne verím, že úzka spolupráca v rámci kolégia komisárov je nevyhnutná, ak sa má 
zabezpečiť súdržnosť, kvalita a účinnosť rôznych politík. Ak sa moja nominácia potvrdí, 
zaväzujem sa prísne dodržiavať princíp kolegiality. Pri príprave Chorvátska na pristúpenie 
som na pozíciách hlavného vyjednávača pre Dohodu o stabilizácii a pridružení, ministra pre 
európsku integráciu a predsedu výboru pre európsku integráciu vždy uplatňoval komplexný 
prístup, čo bolo nevyhnutné na zabezpečenie úspešného a koordinovaného procesu.
Pri pôsobení vo funkcii komisára zodpovedného za spotrebiteľskú politiku bude jednou 
z mojich kľúčových priorít spolupráca s vonkajšími partnermi a najmä s ostatnými 
komisármi. Spotrebiteľská politika môže uspieť iba vtedy, ak bude tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť všetkých príslušných politík. Mojím cieľom bude dosiahnuť veľmi úzku a pravidelnú 
spoluprácu s ostatnými komisármi, aby pri vlastných činnostiach neustále zohľadňovali aj 
spotrebiteľské otázky. Spotrebiteľské správanie a záujmy majú významný potenciál posilniť 
sektorové politiky, a to platí aj naopak. Navyše sú úzko prepojené s prebiehajúcim úsilím 
Únie o to, aby sa jej rozpočtové a hospodárske politiky ešte viac skoordinovali.
Prevezmem plnú politickú zodpovednosť za činnosti svojich útvarov v oblasti spotrebiteľskej 
politiky, aby Parlament mohol účinne vykonávať úlohu demokratického dohľadu. Spolupráca 
s partnermi pre mňa navyše zahŕňa aj snahu o úzku spoluprácu s Parlamentom, ktorý zohráva 
rozhodujúcu úlohu v oblasti spotrebiteľských právnych predpisov a nelegislatívnych iniciatív. 
V procese prípravy pristúpenia Chorvátska a najmä v Spoločnom parlamentnom výbore EÚ –
Chorvátsko som mal tú česť stretnúť sa s mnohými poslancami Parlamentu, ktorých kritické 
poradenstvo a podpora zohrali na ceste k pristúpeniu k EÚ mimoriadne významnú úlohu. Ak 
sa moja nominácia na komisára pre spotrebiteľskú politiku potvrdí, som pevne odhodlaný sa 
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aj naďalej usilovať o takýto konštruktívny politický dialóg s Parlamentom a jeho výbormi, 
ktorý sa bude zakladať na otvorenosti, transparentnosti, vzájomnej dôvere, pravidelnom 
podávaní správ a výmene informácií.

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie 
transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných 
opatrení vyplývajúcich zo stanovísk Parlamentu a jeho požiadaviek v súvislosti 
s legislatívnymi iniciatívami, a to aj so zreteľom na nadobudnutie platnosti 
Lisabonskej zmluvy? Budete v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo 
prebiehajúcimi postupmi ochotný poskytovať Parlamentu rovnaké informácie 
a dokumenty ako Rade?

Vo vzťahu k Parlamentu som pevne odhodlaný zabezpečiť transparentnosť svojej práce 
a svojich útvarov, aby sa dosiahla dobrá medziinštitucionálna spolupráca, posilnila 
legitímnosť a zodpovednosť mojej práce a aby sa prispelo k účinnosti a dobrej správe vecí 
verejných. Zaväzujem sa plne uplatňovať ustanovenia rámcovej dohody týkajúce sa 
otvorenosti s cieľom zlepšiť transparentnosť a posilniť tok informácií. Rád by som podporil 
a vlastným prínosom obohatil širšie úsilie Komisie o ďalšie posilňovanie transparentnosti 
vo vzťahu k širokej verejnosti a konzultácie o tomto úsilí v rámci procesu tvorby politík. 
Vynikajúcou príležitosťou na takéto dôsledné diskusie sú širšie úvahy o súčasnom 
legislatívnom rámci z hľadiska spolupráce členských štátov v oblasti presadzovania právnych 
predpisov týkajúcich sa spotrebiteľských otázok, ktoré sa majú začať neskôr v priebehu tohto 
roka.
V záujme efektívnosti, legitímnosti a vhodného riadenia rozhodovacieho procesu EÚ je 
nevyhnutná úzka a konštruktívna medziinštitucionálna spolupráca. Rozhodovací proces EÚ 
by sa mal zakladať na otvorenosti, transparentnosti, vzájomnej dôvere, efektívnosti, 
neustálom dialógu, pravidelnom podávaní správ a výmene informácií. Ak bude moja 
nominácia potvrdená, budem sa snažiť udržiavať dobré vzťahy s Parlamentom a jeho 
príslušnými výbormi. Zaväzujem sa zúčastňovať sa príslušných zasadnutí, na ktoré ma pozve 
Parlament, a verím, že neustály pravidelný dialóg, ktorý je stanovený v rámcovej dohode, by 
najmä v takej prierezovej oblasti, akou je spotrebiteľská politika, bol mimoriadne dôležitý. 
Som odhodlaný zabezpečiť pravidelný a priamy tok informácií s príslušnými parlamentnými 
výbormi. Vždy sa budem zúčastňovať bilaterálnych stretnutí, budem priamo komunikovať 
s členmi výborov a zaväzujem sa poskytovať promptné a jasné informácie.

Sľubujem, že budem dôkladne zvažovať postoje Parlamentu a zaistím, aby na ne rýchlo 
a komplexne nadväzovalo, ako sa uvádza aj v ustanoveniach rámcovej dohody. Budem sa tiež 
snažiť, aby sa v medziach zmlúv a rámcovej dohody s Parlamentom a Radou zaobchádzalo 
rovnako.

4. Ktoré hlavné priority hodláte presadzovať v rámci Vám ponúkaného portfólia 
s prípadným zreteľom na záväzky, ktoré Európska komisia doposiaľ prijala, ako aj 
na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu, a možné problémy súvisiace s trvalo 
udržateľným rastom?

Moje priority sa budú riadiť záujmami spotrebiteľov a širšími politickými a hospodárskymi 
súvislosťami. Keďže spotrebiteľské výdavky predstavujú 56 % HDP EÚ, znamenalo by to pre 
mňa nepretržite sa zasadzovať o zohľadnenie spotrebiteľských otázok v rámci neustávajúceho 
úsilia EÚ o posilnenie hospodárskeho oživenia, napríklad pokiaľ ide o jednotný trh. 
K zvýšeniu dopytu prispeje dôvera spotrebiteľov. Ale spotrebitelia nie sú iba kupujúci. 
Budem sa mimoriadne pozorne venovať tým spotrebiteľom, ktorých negatívne ovplyvnila 
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súčasná hospodárska situácia, a snažiť sa dokázať, že európske spotrebiteľské politiky majú 
zmysel, lebo môžu občanom ponúknuť lepší pomer medzi kvalitou a cenou alebo dokonca 
znížiť náklady.

Rovnako si uvedomujem, aké dôležité je plniť ciele Európskeho programu pre spotrebiteľov. 
Tento program má komplexnú a osožnú víziu spotrebiteľskej politiky EÚ na nasledujúce roky 
a mojím cieľom by bolo usilovať sa o úzku spoluprácu s ostatnými stranami, aby sa ho 
podarilo rýchlo a účinne zrealizovať.

Jednou z kľúčových priorít by bolo dokončiť práve prebiehajúce legislatívne postupy 
a zabezpečiť účinnú transpozíciu a uplatňovanie nedávno prijatých právnych predpisov, 
napríklad o alternatívnom riešení sporov a o riešení sporov online, aby sa naplnili 
predpokladané prínosy pre spotrebiteľov. Pozornosť by som upriamil najmä na predpisy 
o zdravotníckych pomôckach, ktoré sa týkajú bezpečnosti pacientov a spoluzákonodarcovia 
by ich mali považovať za absolútnu prioritu, aby sa ľahšie dosiahla prípadná rýchla dohoda. 
Neprerokované návrhy o bezpečnosti tovarov budú lepšie chrániť európskych spotrebiteľov 
a prostredníctvom väčšej dôvery v trh prispejú k spotrebe a rastu. Aj tieto návrhy by sa mali 
prijať začiatkom budúceho roka. Takisto som pevne odhodlaný usilovať sa o pokrok 
nedávneho návrhu týkajúceho sa bankových účtov.

Ako už bolo vysvetlené v odpovedi na druhú otázku, ďalšou kľúčovou prioritou bude 
nadviazať úzku a konštruktívnu spoluprácu s hlavnými partnermi vrátane Parlamentu, 
členských štátov a zainteresovaných strán. Spotrebiteľská politika je prierezová politika a ako 
taká môže uspieť, len ak sa bude spoločne využívať a podporovať v rôznych horizontálnych 
a sektorových politikách. Mojím cieľom by bolo zamerať túto spoluprácu najmä na 
poskytovanie cielenejších informácií pre spotrebiteľov a na zabezpečenie účinnejšieho 
presadzovania ďalekosiahleho spotrebiteľského acquis, ktoré sa už prijalo v EÚ. V tomto 
kontexte si myslím, že je dôležité zohľadniť osobitné potreby tých spotrebiteľov, ktorí nemajú 
dostatočné informácie o svojich právach a ktorí im nedôverujú.
Treťou a poslednou kľúčovou prioritou by bolo neustále a konkrétne informovať o tom, ako 
môže EÚ pomôcť spotrebiteľom v každodennom živote, najmä v členských štátoch s pomerne 
nízkou úrovňou spotrebiteľskej kultúry. V tomto období mandátu je spomínaná priorita 
obzvlášť zásadná, lebo občania sa budú v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami snažiť získať 
poznatky a informácie o záležitostiach EÚ.

5. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy a v akom časovom 
horizonte mienite predložiť vzhľadom na krátky čas, ktorý Komisii ostáva do 
skončenia jej funkčného obdobia? Aké konkrétne záväzky môžete prijať v rámci 
svojho portfólia, a to najmä so zreteľom na priority výborov? Ako by ste osobne 
zaručili zodpovedajúcu kvalitu legislatívnych návrhov?

Začiatkom roka 2014 by som chcel predložiť správu o vykonávaní Európskeho programu pre 
spotrebiteľov. Táto správa poskytne skvelú príležitosť zhodnotiť, nakoľko sa naplnili 
opatrenia so sľubnými výhodami pre spotrebiteľom a či je potrebné prehodnotiť zvolený 
prístup alebo individuálne opatrenia.

V záujme cielenejších informácií budem využívať skúsenosti získané z kampane 
o spotrebiteľských úveroch, ktorá sa začala tento rok s cieľom zistiť, ako možno vo všetkých 
členských štátoch ešte viac zlepšiť informovanosť. Rovnako by som chcel posilniť 
spotrebiteľské otázky v školských osnovách, a to podporou nového elektronického nástroja 
„Spotrebiteľská trieda“.
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Pevne verím, že účinnejšie presadzovanie právnych predpisov v spotrebiteľskej oblasti 
môžeme dosiahnuť aj bez nových legislatívnych návrhov. Bol by som odhodlaný čo najlepšie 
využiť nástroje v rámci platných právnych predpisov, ako napríklad finalizáciou usmernení 
o posudzovaní bezpečnosti kozmetických výrobkov, zriadením Európskej platformy riešenia 
sporov online alebo úpravou usmernení o vykonávaní alternatívneho riešenia sporov. Navyše 
by som sa usiloval o to, aby vnútroštátne orgány presadzovania práva užšie spolupracovali 
a realizovali viac spoločných aktivít. Existujúca sieť pre spoluprácu v oblasti ochrany 
spotrebiteľa nám umožňuje navzájom si odovzdávať poznatky, vymieňať si osvedčené 
postupy a koordinovať opatrenia týkajúce sa presadzovania, a to dokonca nad rámec čisto 
cezhraničných otázok.  Zameral by som sa na využívanie tohto rámca v plnom rozsahu. 
Podobne úspešné sú aj ročné koordinované akcie na presadzovanie práva v oblasti 
internetového podnikania (tzv. „sweeps“) a v budúcnosti by som na nich rád ešte viac 
budoval. V rámci možností sa budem snažiť aj o to, aby sa z trhu odstránili také tvrdenia 
o výrobkoch, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľov. Príkladom je kozmetické odvetvie, kde 
by sa v blízkej budúcnosti malo prijať nové nariadenie Komisie, ktoré vydláždi cestu 
k lepšiemu presadzovaniu práva.
V roku 2014 by som predložil správu o fungovaní nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany 
spotrebiteľa. Táto správa ponúka príležitosť posúdiť, či súčasné nariadenie obsahuje 
dostatočné právne nástroje na čo najefektívnejšie využívanie kapacít presadzovania práva, 
alebo či sú potrebné zmeny tohto rámca. Budem venovať pozornosť tomu, aby sa zabezpečilo, 
že túto úvahu doplní vyčerpávajúci dialóg so všetkými zainteresovanými stranami 
a inštitucionálnymi partnermi.
Pokiaľ ide o kvalitu legislatívnych návrhov, som osobne odhodlaný zmýšľať o najlepšom 
možnom prístupe k riešeniu problémov čo najinkluzívnejším spôsobom. Tento prístup 
plánujem uplatňovať aj pri tvorbe politík, a to najmä prostredníctvom rozsiahlych konzultácií 
a komplexných rozhovorov so všetkými aktérmi. Uvedomujem si súčasné obmedzenia nášho 
hospodárstva a rád by som  sa zasadil o dobro spotrebiteľov a o konkurencieschopnosť nášho 
priemyslu, ktoré sa podľa môjho názoru vzájomne posilňujú, pričom by som dbal na to, aby 
nebola ohrozená bezpečnosť. Okrem toho by som dohliadal, aby sa pred navrhnutím 
akejkoľvek novej iniciatívy dodržal prístup založený na inteligentnej regulácii, riadne 
zhodnotila východisková situácia a uskutočnilo komplexné posúdenie vplyvu.


