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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní dodávateľských služieb
(2013/2153(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných 
spotrebiteľov (2011/2272(INI)),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so 
zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 –
20201,

– so zreteľom na svoje uznesenie o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky 
(2012/2133(INI)),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o reforme uplatňovania pravidiel EÚ 
v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu (2011/2146(INI)),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 
o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu 
(smernica o nekalých obchodných praktikách),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 
o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení smernica Rady 93/13/EHS a smernica 
Európskeho Parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 
85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES,

– so zreteľom na smernicu Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich 
poskytovaniu2,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 13. septembra 2013, 
ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými 
komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 
2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 
(COM(2013)0627),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 15. novembra 2012 s názvom 
V záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu s energiou (COM(2012)0663),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného 
trhu poštových služieb Spoločenstva,

                                               
1 Prijaté texty P7_TA(2011)0453.
2 Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
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– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 13. marca 2013, ktorým 
sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému 
náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo 
veľkého meškania letov, a nariadenie (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého 
dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o 
spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 
2003/54/ES,

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s 
kľúčovými informáciami pre investičné produkty (COM(2012)0352),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k európskej charte práv 
spotrebiteľov energie (COM(2007)0386),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom V záujme lepšieho 
fungovania vnútorného trhu s energiou (COM(2012)0663),

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie tak, ako bola článkom 6 Zmluvy o 
Európskej únii prijatá do zmlúv, najmä na článok 8 (ochrana osobných údajov), článok 11 
(sloboda prejavu a právo na informácie), článok 21 (nediskriminácia), článok 23 (rovnosť 
žien a mužov), článok 25 (práva starších osôb), článok 26 (integrácia osôb so zdravotným 
postihnutím), článok 34 (sociálne zabezpečenie a sociálna podpora), článok 36 (prístup k 
službám všeobecného hospodárskeho záujmu), článok 37 (ochrana životného prostredia) a 
článok 38 (ochrana spotrebiteľa),

– so zreteľom na článok 12 Zmluvy o EÚ,

– so zreteľom na článok 14 ZEÚ a na jej dodatkový protokol č. 26,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2013),

A. keďže pojem „poskytovateľ dodávateľských služieb” je na úrovni Spoločenstva 
nedostatočne vymedzený a v členských štátoch sa vykladá rôzne;

B. so zreteľom na osobitný význam dodávateľských služieb, ako je napríklad zabezpečenie 
práva spotrebiteľov na slobodný prístup a nevyhnutnosti vytvorenia záväzných pravidiel 
pre prístup zraniteľných spotrebiteľov;

C. keďže súčasný právny rámec je nepostačujúci a vyžaduje si záväzné pravidlá zaručujúce 
vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa a prístup k dodávateľským službám;
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Všeobecne

1. nazdáva sa, že služby, ktoré poskytujú dodávatelia, majú spoločné prvky; nabáda k tomu, 
aby sa základné práva na ochranu spotrebiteľov týkajúce sa všetkých dodávateľských 
služieb, harmonizovali na úrovni Únie;

2. zdôrazňuje, že aj služby všeobecného hospodárskeho záujmu patria k službám, ktoré 
zabezpečuje poskytovateľ dodávok; vyzýva Komisiu, aby čo najrýchlejšie predložila 
európsky právny rámec pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu;

3. poznamenáva, že ochrana spotrebiteľa je účinná len vtedy, keď sa práva môžu aj účinne 
presadzovať; zdôrazňuje nutnosť právneho rámca pre európsku žalobu podanú v 
zastúpení;

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by sa mali spoločne s ostatnými subjektmi občianskej 
spoločnosti na všetkých úrovniach podieľať na vymedzení, organizácii, vykonávaní a 
hodnotení dodávateľských služieb;

5. zdôrazňuje, že komplexná ochrana spotrebiteľa predpokladá silné a nezávislé organizácie 
na ochranu spotrebiteľov;

6. zdôrazňuje, že všetkým spotrebiteľom by malo byť bez ohľadu na ich finančnú situáciu 
zaručené právo na prístup k dodávateľským službám a že pre „zraniteľných” spotrebiteľov 
by mali existovať osobitné nariadenia, napríklad oslobodenie od poplatkov; poznamenáva, 
že každý spotrebiteľ sa môže dostať do situácie, v ktorej bude potrebovať osobitnú 
ochranu;

Energetika

7. konštatuje, že liberalizácia energetických trhov neviedla automaticky k väčšej 
hospodárskej súťaži a nižším spotrebiteľským cenám a že ponuka a sadzby sa z pohľadu 
spotrebiteľov skomplikovali;

8. pripomína, že tzv. energetická chudoba v mnohých členských štátoch stúpa a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby na tento problém reagovali, najmä preto, že poskytovatelia 
ťažia z výhodných cien pre veľkoodberateľov;

9. vyzýva Komisiu, aby sa zasadzovala o energetickú zmenu, keďže obnoviteľné zdroje 
energie predstavujú najudržateľnejšiu formu výroby energie a dbala pritom na to, aby sa 
náklady nepresunuli na spotrebiteľov;

10. konštatuje, že dodávatelia elektrickej energie neposkytujú svoje údaje na porovnanie a že 
zmena poskytovateľa je z dôvodu obmedzujúcich podmienok výpovede zmluvy a
skutočnosti, že chýbajú ľahko dostupné možnosti uzatvárania zmlúv, ťažká; požaduje 
opatrenia uľahčujúce zmenu dodávateľa;

11. ľutuje, že ceny energií neodrážajú skutočné náklady a že vonkajšie náklady, ako napr. 
škody na životnom prostredí, sa nevykazujú, a idú na úkor celej spoločnosti; požaduje 
opatrenia na zabezpečenie skutočných nákladov a zaručenie zásady „znečisťovateľ platí”;
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12. domnieva sa, že podniky by mali byť povinné prehľadne zverejňovať všetky ceny a 
zmeny cien a že sú potrebné minimálne normy na vystavovanie faktúr;

13. domnieva sa, že spotrebitelia majú nevýhodu z informačnej symetrie; žiada právne 
nástroje na zaručenie komplexných informácií spotrebiteľom;

14. zastáva názor, že pri použití inteligentných meracích zariadení musia byť v popredí prínos 
pre zákazníka a ochrana údajov a že náklady na ne sa nesmú presúvať na spotrebiteľov;

Telekomunikácie

15. žiada také legislatívne opatrenia, ktoré všetkým spotrebiteľom zaručia prístup ku 
kvalitným telekomunikačným službám a zmiernia digitálnu priepasť;

16. zdôrazňuje, že otvorený a sieťovo neutrálny internet sa musí zachovať a že ochrana 
údajov a súkromnej sféry spotrebiteľov musí mať prednosť, pretože len tak možno 
dosiahnuť ich dôveru;

17. konštatuje, že prenosnosť údajov a interoperabilita sú potrebné na to, aby sa znížila 
závislosť spotrebiteľov, vytvorila väčšia sloboda voľby a umožnili inovácie; nazdáva sa, 
že zmena dodávateľa by mala byť pre všetkých spotrebiteľov kedykoľvek možná zdarma 
bez toho, aby to znamenalo stratu údajov či iné náklady; 

Poštové služby

18. konštatuje, že liberalizácia poštových služieb nepriniesla sľúbené výhody pre 
spotrebiteľov, ale skôr narušila štruktúry, ktoré sa už dajú len sotva obnoviť;

19. zdôrazňuje, že plošné poštové služby v celej Únii sa musia zaručiť aj na vidieku;

20. vyzýva Komisiu, aby preskúmala dôsledky liberalizácie poštových služieb, najmä to, či je 
zaručená spoľahlivá univerzálna služba a či v podnikoch vládnu dôstojné podmienky;

Verejná doprava

21. uznáva, že práva spotrebiteľov v oblasti dopravy sa za posledné roky posilnili, pripomína 
však, že verejná mestská doprava zostala mimo rozsahu pôsobnosti týchto opatrení;

22. zdôrazňuje, že prístup ku kvalitnej, celoplošnej a ľahko dostupnej verejnej mestskej 
doprave je aj v menej ziskových oblastiach súčasťou univerzálnej služby;

23. pripomína, že fungujúca a všetkým dostupná verejná doprava bude v budúcnosti aj z 
dôvodu starnúcej štruktúry obyvateľstva nadobúdať na význame a je nutná aj pre 
dosahovanie cieľov v oblasti klímy v rámci stratégie EÚ 2020.

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

Pojem „poskytovateľ dodávateľských služieb” nie je na úrovni Spoločenstva vymedzený a aj 
Európska komisia ho využíva rôzne. Poskytovatelia dodávok poskytujú tak univerzálne 
služby, ako aj služby vo verejnom záujme, pričom aj tieto Komisia vymedzuje rôzne. Ktoré 
služby musia poskytovatelia dodávok poskytovať, vykladajú členské štáty tiež rôzne. Toto 
všetko viedlo k skutočnému zmätku v pojmoch.

Všetky, alebo aspoň väčšina dodávateľských služieb má spoločné črty. V prípade všetkých 
ide o služby, ktoré majú zásadný význam pre život a sociálnu a kultúrnu účasť ľudí v 
európskej spoločnosti. Spotrebitelia sa teda nemôžu rozhodnúť, či vôbec, ale len od ktorého 
poskytovateľa si tieto služby objednajú. Tým často vzniká medzi poskytovateľom na jednej a 
spotrebiteľom na druhej strane vzťah nadradeného s podradeným.

Navyše viaceré z týchto oblastí boli za posledných 15 rokov právnymi predpismi na úrovni 
Spoločenstva liberalizované. O jednotlivých legislatívnych návrhoch sa svojho času viedli 
podrobné a kontroverzné diskusie a mnohí aktéri sa jasne postavili proti liberalizačným 
opatreniam.  Želané dôsledky liberalizácie – nižšie ceny, lepší výber, nové pracovné miesta –
sa v mnohých členských štátoch nedostavili. Vykonávanie právnych predpisov viedlo na 
viacerých miestach naopak k odstraňovaniu existujúcich štruktúr na úkor spotrebiteľov, k 
zvyšovaniu cien, skomplikovaniu zmluvných podmienok a strate zamestnania.

Spravodajca s cieľom vymedziť rozsah správy sa obmedzil na rozpracovanie niektorých 
spoločných prvkov dodávateľských služieb, analýzu dodávateľských služieb z pohľadu 
spotrebiteľa a formulovanie odporúčaní na zlepšenie súčasnej ochrany spotrebiteľa v tomto 
rámci. Spravodajca sa okrem toho sústredil na štyri veľké odvetvia, ktoré boli v posledných 
rokoch liberalizované a v prevažnej miere zahrnuté do vnútorného trhu: energetika, 
telekomunikácie, dopravné a poštové služby.

Spravodajcovi ide o to, aby objasnil potrebné opatrenia na zlepšenie dostupnosti a kvality 
služieb zo strany dodávateľských podnikov. Zároveň pripomína, že Lisabonská zmluva v 
článku 14 určuje, že v legislatívnom postupe EÚ sa musia ustanoviť zásady a podmienky 
fungovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. Obzvlášť pritom treba poukázať na 
článok 36 Charty základných práv. V dodatkovom protokole 26 sa poukazuje na tieto hodnoty 
a zásady:

– zabezpečiť obstarávanie a organizáciu zákaziek tak, aby čo najviac 
vyhovovali potrebám používateľov 

– zohľadnenie rôznych spoločenských, kultúrnych a geografických podmienok 
– zaručenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti 
– zohľadnenie cenovej dostupnosti a rovnakého zaobchádzania 
– zabezpečenie všeobecného prístupu k službám pri zohľadnení práv 

používateľov.

Nutnosť regulácie a optimalizácie sa posilnila najmä vzhľadom na krízu. Služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu sú vystavené osobitnému finančnému tlaku a teda aj nebezpečenstvu, 
že nedokážu, alebo len v obmedzenej miere dokážu zabezpečiť úlohu poskytovania 
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všeobecných dodávateľských služieb zraniteľným skupinám obyvateľstva. Zároveň je 
ohrozená aj ich funkcia spoločenských stabilizátorov, čím sa znižuje úroveň sociálneho 
začleňovania. 

Správa by mala prispieť k tomu, aby sa na základe týchto výziev opísali faktory, ktoré 
ohrozujú všeobecný prístup k službám, a tiež poukázať na to, ako by sa mohlo dosiahnuť 
primerané zohľadnenie potrieb spotrebiteľov.

Okrem zásad existencie, cenovej dostupnosti a kontinuity by sa malo nabádať aj k 
vypracovaniu akčných plánov pre jednotlivé odvetvia a upozorniť na to, ako by sa dal 
vytvoriť všeobecný prístup k službám v súlade so základnými právami.


