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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o novej stratégii pre spotrebiteľskú politiku
(2011/2149(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie začlenenú do zmlúv článkom 6 
Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na článok 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa 
stanovuje, že „vnútorný trh zahrnie oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený 
voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmlúv“,

– so zreteľom na článok 3 ods. 3 ZEÚ, ktorý Úniu zaväzuje k úsiliu „o sociálne trhové 
hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň ochrany životného prostredia 
a zlepšenie jeho kvality“,

– so zreteľom na článok 9 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „pri vymedzovaní 
a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené 
s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom 
proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy 
a ochrany ľudského zdravia“,

– so zreteľom na článok 11 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany 
životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík Únie 
a činností, a to predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja“,

– so zreteľom na článok 12 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany 
spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie“,

– so zreteľom na článok 14 ZFEÚ a jej protokol 26 o službách všeobecného záujmu,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskej rade s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 6. júla 2011 k pozícii Rady v prvom čítaní 
na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií 
o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1924/2006 
a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušujú smernice 87/250/EHS, 90/496/EHS, 1999/10/ES, 
2000/13/ES, 2002/67/ES, 2008/5/ES a nariadenie (ES) č. 608/20041,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 23. júna 2011 o návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o spotrebiteľských právach2,

– so zreteľom na výročnú správu Európskej siete spotrebiteľských stredísk za rok 2010, 
                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0324.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0293.
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Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2011,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2011 s názvom Spotrebitelia doma 
v jednotnom trhu, 5. vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok 
(SEK(2011)0299),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. októbra 2010 s názvom Aby trhy fungovali pre 
spotrebiteľov, 4. vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok 
(SEK(2010)1257),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o finančnej, hospodárskej a sociálnej 
kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú prijať (správa v polovici 
obdobia)1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. septembra 2010 o dobudovaní vnútorného trhu 
v oblasti elektronického obchodu2,

– so zreteľom na správu profesora Maria Montiho z 9. mája 2010 pre Komisiu o revitalizácii 
jednotného trhu s názvom Nová stratégia pre jednotný trh,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre 
spotrebiteľov a občanov3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom 
alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania 
audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) 
(kodifikované znenie)4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o ochrane spotrebiteľa5,

– so zreteľom na správu o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za 
vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci 
v oblasti ochrany spotrebiteľa) (KOM(2009)0336),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o cezhraničnom elektronickom 
obchode medzi podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ (KOM(2009)0557);

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 7. júla 2009 o harmonizovanej 
metodike klasifikácie a ohlasovania sťažností a otázok spotrebiteľov (KOM(2009)0346) 
a na sprievodný návrh odporúčania Komisie (SEC(2009)0949),

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0376.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0320.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0186.
4 Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.
5 Prijaté texty, P7_TA(2010)0046.
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– so zreteľom na správu Komisie z 2. júla 2009 o presadzovaní spotrebiteľského acquis 
(KOM(2009)0330) a na správu Komisie z 2. júla 2009 o uplatňovaní nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi 
národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa)(KOM(2009)0336),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie 
fungovania jednotného trhu1 a odporúčanie Komisie z 12. júla 2004 k transpozícii smerníc 
ovplyvňujúcich vnútorný trh do vnútroštátneho práva2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 
o bezpečnosti hračiek (smernica o bezpečnosti hračiek)3,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 
ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním 
výrobkov na trh a ktorého cieľom je vytvoriť celkový rámec pravidiel a zásad, pokiaľ ide 
o akreditáciu a dohľad nad trhom4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 
2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých 
ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských 
štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania5,

– 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 
a uznesenie Parlamentu z 20. mája 2008 o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 –
20136,

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/952/ES z 20. decembra 
2006 o ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na vyjadrenie vo vzťahu 
ku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu audiovizuálnych a on-line informačných 
služieb7,

– so zreteľom na správu odbornej sekcie pre jednotný trh, výrobu a spotrebu Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru o prekážkach jednotného európskeho trhu z roku 
20088,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 
2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych 
predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 176, 7.7.2009, s. 17.
2 Ú. v. EÚ L 98, 16.4.2005, s. 47.
3 Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2.2009, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.
5 Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27.
6 Ú. v. EÚ C 180E, 17.7.2008, s. 26.
7 Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 72.
8 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
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spotrebiteľa)1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2006 o spoločnej pozícii na účely prijatia 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva 
v oblasti spotrebiteľskej politiky (2007 – 2013)2,

– 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, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách)3,

– so zreteľom na odporúčanie Rady 98/560/ES z 24. septembra 1998 o rozvoji 
konkurencieschopnosti európskeho priemyslu audiovizuálnych a informačných služieb 
prostredníctvom podpory vnútroštátnych rámcov zameraných na dosiahnutie 
porovnateľnej a účinnej úrovne ochrany neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti4,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre právne veci (A7-0000/2011),

A. keďže občania EÚ zohrajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov inteligentného, 
inkluzívneho a udržateľného rastu stratégie Európa 2020, pretože výdavky spotrebiteľov 
vytvárajú viac než polovicu HDP EÚ,

B. keďže podľa hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok z marca 2011 je 17 % 
obyvateľov EÚ chudobných podľa indexu miery materiálneho vyvlastnenia,

C. keďže spotrebitelia netvoria jednu homogénnu skupinu a keďže tieto podmienky 
nerovnosti medzi spotrebiteľmi treba riešiť v spotrebiteľskej agende,

D. keďže EÚ stanovila ciele pre znižovanie emisií CO2, v ktorých sa požaduje zníženie 
spotreby tovaru a nastavenie spotreby na udržateľnejšiu úroveň,

E. keďže dobre fungujúci vnútorný trh by mal spotrebiteľom ponúkať širokú paletu 
výrobkov a služieb vysokej kvality za konkurencieschopné ceny a zároveň vysokú úroveň 
ochrany spotrebiteľa a životného prostredia,

F. keďže vnútorný trh nesmie rásť na úkor podmienok pre pracujúce obyvateľstvo a EÚ musí 
zabezpečiť, aby pracovné právo malo vždy prednosť pred voľným pohybom služieb,

G. keďže spotrebitelia zjavne nechcú využívať výhody, ktoré ponúka integrácia trhu, pretože 
nemajú dôveru, že ich práva budú zodpovedajúcim spôsobom chránené pri cezhraničných 
nákupoch,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 39.
3 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
4 Ú. v. ES L 270, 7.10.1998, s. 48.
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H. keďže Komisia a vnútroštátne orgány presadzovania práva musia zvýšiť svoje úsilie na 
dosiahnutie cieľa vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa,

I. keďže vzhľadom na súčasný hospodársky útlm, silné a dôsledné presadzovanie je o to 
dôležitejšie, že kríza je príčinou zvýšenej zraniteľnosti spotrebiteľov,

J. keďže Európsky parlament a národné parlamenty môžu prostredníctvom vzájomnej úzkej 
spolupráce prispievať k lepšej transpozícii a presadzovaniu právnych predpisov na 
ochranu spotrebiteľa,

I. Hlavné ciele

1. víta iniciatívu Komisie na otvorenie spotrebiteľskej agendy a zdôrazňuje, že všetky 
budúce opatrenia spotrebiteľskej politiky musia byť založené na holistickom prístupe 
a stanoviť za stredobod jednotného trhu spotrebiteľa;

2. zdôrazňuje potrebu správneho vykonávania existujúcich právnych predpisov (najmä 
poslednú smernicu o právach spotrebiteľov), ktoré bude doplnené vhodným šírením 
nových „pravidiel hry“;

3. zdôrazňuje mnohé výzvy, ktorým čelí spotrebiteľská agenda: zaručiť, aby sa súkromná 
spotreba stala udržateľnejšou, znížiť úrovne nerovnosti medzi spotrebiteľmi, znížiť 
expozíciu spotrebiteľov nebezpečným chemickým látkam a výrobkom a chrániť deti pred 
reklamou; 

4. vyzýva Komisiu, aby tam, kde je to vhodné, vykonala systematickejšie posudzovania 
vplyvov a politické audity vyvíjajúceho sa „spotrebiteľského acquis EÚ“;

II. Spotrebitelia, účastníci jednotného trhu

5. poukazuje na to, že pri obrovskom náraste v oblasti elektronického obchodu treba zvýšiť
dôveru spotrebiteľov v podmienky cezhraničného nakupovania na internete aj tým, že sa 
zaručia ich práva na internete;

6. zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť rovnováhu viac zameranú na spotrebiteľov, pokiaľ ide 
o využívanie internetu a práva duševného vlastníctva;

7. zdôrazňuje, že je potrebné poskytnúť spotrebiteľom transparentnejšie informácie, 
napríklad prostredníctvom pravidiel označovaní jednotkových cien a presné 
a transparentné porovnanie cien na internete;

8. vyjadruje poľutovanie nad neprestajne sa zvyšujúcim zahltením informáciami na 
internete, čo sa týka zmluvných podmienok;

9. vyzýva Komisiu, aby lepšie podporovala, a to prostredníctvom financovania budovania 
kapacít a publicity, spotrebiteľské organizácie a orgány verejnej správy pri ich úlohe 
sprostredkovateľov, čím sa posilnia práva spotrebiteľa;

10. zdôrazňuje, že hoci je čoraz viac užívateľov internetu, nie všetci spotrebitelia majú 
možnosť alebo schopnosť používať internet, a preto zdôrazňuje význam rôznych modelov 
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poskytovania služieb;

11. vyzýva Komisiu, aby preskúmala dôsledky koncentrácie v liberalizovaných odvetviach 
pre spotrebiteľov;

III.Ochrana spotrebiteľa a bezpečnosť produktov

12. zdôrazňuje, že treba zabezpečiť lepšiu ochranu pre citlivé skupiny spotrebiteľov, ako sú 
deti a starší ľudia; poukazuje na to, že deti sú vystavené rozsiahlej reklame, aj keď 
nemôžu prijímať informované rozhodnutia;

13. naliehavo žiada Komisiu, aby zahrnula ochranu detí ako jednu z hlavných priorít 
spotrebiteľskej agendy a navrhla zákaz televíznej reklamy a priamej reklamy zameranej na 
deti do 12 rokov;

14. zdôrazňuje naliehavú potrebu zvýšiť všeobecnú úroveň bezpečnosti spotrebiteľských 
výrobkov v EÚ, pretože spotrebitelia sú denne vystavení kokteilu chemikálií, ktoré sú 
karcinogénne alebo narúšajú hormonálny systém;

15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla ďalšie štúdie o zdravotných rizikách parabénov;

16. naliehavo vyzýva Komisiu, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, aby riešila problém baktérií 
rezistentných voči antibiotikám a zaoberala sa nelekárskym používaním antibiotík 
v mäsovom priemysle;

17. poukazuje na to, že je kľúčové, aby sa Komisia v spotrebiteľskej agende tiež zaoberala
významom označovania potravín;

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby chránila spotrebiteľov tým, že prijme prísne opatrenia 
s cieľom znížiť prítomnosť umelých transmastných kyselín v potravinách;

19. vyzýva na väčšie záruky bezpečnosti výrobkov, a to najmä v elektronickom obchodovaní 
na vnútornom trhu;

20. požaduje, aby bol notifikačný systém RAPEX transparentnejší a účinnejší tak, aby si 
zákonodarcovia boli vedomí rizík, ktoré plynú z určitých spotrebiteľských výrobkov;

21. vyzýva na cielené financovanie výskumu v záujme lepšej ochrany spotrebiteľov, 
vzhľadom na to, že financovanie projektov často nekryje náklady na vedecký výskum; 
poukazuje na to, že okrem poskytnutia finančných prostriedkov je tiež dôležité vziať do 
úvahy názory spotrebiteľov a domácností v rámci výskumných programov EÚ;

22. vyzýva Komisiu, aby prijala rozhodnutia vo veciach, ako je predaj tovaru a neprimerané 
zmluvné podmienky, revízia predpisov o nekalých obchodných praktikách (UCP), 
smernica o spotrebiteľskom úvere, klamlivá reklama, rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
smernice o oneskorených platbách1, aby sa pokryli vzťahy medzi podnikateľmi 
a spotrebiteľmi, a rozsiahlejší problém, či sa pravidlá o nekalých obchodných praktikách 

                                               
1 Smernica 2000/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. júna 2000 o boji proti omeškaným platbám v 
obchodných transakciách (Ú. v. ES L 200, 8.8.2000).
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majú použiť na vzťahy medzi podnikateľmi;

IV. Na ceste k sociálnejšej a udržateľnejšej Európe

23. vyzýva Komisiu, aby do spotrebiteľskej agendy zahrnula cenovú dostupnosť pre 
spotrebiteľov a zdôrazňovala dôležitosť sociálnejšej Európy, kde sú sociálne služby 
financované na základe solidarity;

24. vyzýva Komisiu, aby riešila problém, ako sa súkromná spotreba môže stať udržateľnejšou 
s cieľom podporiť nízkouhlíkové hospodárstvo v súlade s cieľom stanoveným v stratégii 
Európa 2020;

V. Presadzovanie spotrebiteľských práv a nápravy

25. vyzýva Komisiu, aby pomohla sieti európskych spotrebiteľských stredísk ECC-Net a sieti 
pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa využiť všetky typy médií, aby boli 
spotrebitelia lepšie informovaní o ich práci, a aby vybudovala ich kapacitu lepšie 
komunikovať so spotrebiteľmi a obchodníkmi;

26. požaduje prístupnejšie a účinnejšie mechanizmy nápravy, ako napríklad alternatívne 
riešenie sporov, kolektívne odškodnenie alebo on-line riešenie sporov, s cieľom poskytnúť 
spotrebiteľom v celej EÚ väčšie práva;

27. zdôrazňuje, že nadchádzajúci viacročný finančný rámec na obdobie po roku 2013 musí 
byť riadne financovaný a musia sa v ňom vziať do úvahy ambiciózne ciele stanovené 
v spotrebiteľskej agende;

o

o o

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska komisia plánuje uverejniť spotrebiteľskú agendu v máji 2012 v nadväznosti na 
Stratégiu EÚ pre ochranu spotrebiteľa na obdobie 2007 – 2013 (KOM (2007) 99 v konečnom 
znení). Bude zverejnená ako oznámenie Komisie a bude zahŕňať všetky iniciatívy pre 
spotrebiteľov od roku 2012 a ďalej, ale pôjde nad rámec Stratégie EÚ pre ochranu 
spotrebiteľa na obdobie 2007 – 2013. Vítame tento ambiciózny prístup a vyzývame Komisiu, 
aby vypracovala aj zelenú knihu, aby jestvoval skutočný základ na diskusiu organizácií na 
ochranu práva spotrebiteľov, občanov, národných parlamentov a vlád.

Spotrebiteľská agenda by mala zastrešovať všetky dôležité témy a problémy, ktoré máme pred 
sebou v spotrebiteľskej oblasti. Mala by byť medzníkom v spotrebiteľskej politike EÚ a po 
prvýkrát dať konkrétny význam zásade Zmluvy o EÚ, podľa ktorej záujmy spotrebiteľov 
treba zohľadňovať vo všetkých ostatných príslušných politikách EÚ.

Zaistenie bezpečnosti potravín, zdravia a bezpečnosti výrobkov by malo byť najvyššou 
prioritou spotrebiteľskej agendy. Ale potrebujeme aj spotrebiteľskú agendu, ktorá zníži 
rozdiely medzi spotrebiteľmi v Európe, prispeje k nízkouhlíkovému hospodárstvu, ako bolo 
rozhodnuté v stratégii Európa 2020, a ochráni deti pred reklamou. Čo sa týka všeobecnejšej 
roviny, treba riešiť nové problémy, ktorým čelí moderná spoločnosť, ako je globalizácia 
našich trhov, digitalizácia ekonomiky a starnutie populácie, rovnako ako význam nástrojov 
presadzovania práva/nápravy a podpora spotrebiteľských organizácií.

Spotrebiteľské hodnotiace tabuľky a agenda posilnenia práv spotrebiteľa

Nedávne štúdie Komisie ukazujú, že treba posilniť práva spotrebiteľov. Posilnenie práv 
spotrebiteľov závisí od poznania spotrebiteľských práv a informácií, známych a efektívnych 
mimovládnych organizácií a verejnej správy, aktívnych médií a jednoduchých a dostupných 
prostriedky nápravy.

Kvalita spotrebiteľských podmienok v členských štátoch je monitorovaná pomocou 
hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok z marca 2011 (SEK (2011)). Piata 
spotrebiteľská hodnotiaca tabuľka zverejnená dňa 11. marca 2011 Európskou komisiou 
ukazuje jasné oživenie spotrebiteľských podmienok takmer vo všetkých krajinách EÚ po 
prudkom poklese v roku 2009. Hodnotiaca tabuľka tiež potvrdzuje rastúcu priepasť medzi 
domácim a cezhraničným elektronickým obchodom, rozsiahlu chudobu a nedostatok prístupu 
k základnému tovaru a služieb medzi mnohými občanmi v Európe a obrovské obavy 
spotrebiteľov ohľadom bezpečnosti potravín.

Balík na posilnenie práv spotrebiteľov, ktorý zverejnila Európska komisia dňa 11. apríla 
2011, odhalil nedostatočnú informovanosť spotrebiteľov o svojich právach a potvrdil, že treba 
riešiť posilnenie práv spotrebiteľov. Spotrebitelia musia byť schopní rozumieť najlepším 
možným nástrojom internetového veku, aby si boli vedomí svojich práv, mali možnosť vybrať 
si ich, a čo najlepšie ich využili na čoraz náročnejšom trhu. Zaručenie aktívnej úlohy 
verejných orgánov, ako aj spotrebiteľských organizácií, má zásadný význam, a preto by sa 
malo zabezpečiť ich financovanie. Budovanie a podpora silných a schopných 
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spotrebiteľských organizácií môže skutočne pomôcť spotrebiteľom zvýšiť svoje povedomie 
a zastupovať svoje záujmy, a to ako v politike, tak v reálnom živote.

V októbri 2011 6. vydanie hodnotiacej tabuľky upozorní na 50 hlavných spotrebiteľských 
trhov v závislosti od spotrebiteľského vnímania transparentnosti, porovnateľnosti, dôvery, 
problémov, sťažností, preorientovania a celkovej spokojnosti.

Z uvedených štúdií vyplýva rozhodný záväzok pre Európsku úniu prijať konkrétne opatrenia 
na posilnenie práv spotrebiteľov a ochrany spotrebiteľa.

Sociálna a environmentálna udržateľnosť

Podmienky pre spotrebiteľov sa v Európe značne líšia. So 499 miliónmi ľudí, občanov, 
ľudských bytostí sa my všetci stretávame s rôznymi podmienkami. Približne 80 miliónov 
ľudí, z toho 19 miliónov detí, si nemôže dovoliť základné veci, ako sú teplý domov, platenie 
nájmu alebo letná dovolenka mimo domova. Týmito podmienkami nerovnosti pre 
spotrebiteľov sa treba zaoberať a v spotrebiteľskej agende musí byť zachytené hľadisko 
dostupnosti pre spotrebiteľa. Rozhodujúce pre znižovanie nerovností medzi spotrebiteľmi 
a občanmi je to, že sociálne služby by mali byť financované zo solidarity a dostupné pre 
každého.

Podľa stratégie Európa 2020 sa Európa snaží o vytvorenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu. EÚ si stanovila ambiciózne ciele pre znižovanie emisií CO2, a ak 
chceme dosiahnuť tieto ciele a vytvoriť nízkouhlíkové hospodárstvo v Európskej únii, 
musíme sa uistiť, že súkromná spotreba sa bude udržateľnejšia, pretože predstavuje 56 % 
z HDP EÚ.

Spotrebiteľská agenda musí riešiť, akým spôsobom môže súkromná spotreba podporiť 
nízkouhlíkové hospodárstvo. Najrýchlejšie rastúcim zdrojom emisií CO2 v EÚ je doprava 
a energetika. Vnútorný trh vytvára externality, pokiaľ ide o emisie CO2. Spotrebiteľská 
agenda musí podporovať prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, a to znamená viac miestnej 
spotreby v záujme zníženia emisií CO2 z dopravy v EÚ. Znamená to tiež podporovať 
recykláciu a spotrebu použitých vecí, ale recyklácia nestačí, výrobky ponúkané spotrebiteľom 
musia byť energeticky najúčinnejšie.

Ďalším problémom, ktorý treba riešiť v spotrebiteľskej agende, je mrhanie potravinami, 
pretože každoročne sa v EÚ vyhodí približne 90 miliónov ton potravín. Svetová populácia 
v roku 2050 dosiahne 9 miliárd ľudí a dopyt po potravinách sa zvýši o 70 percent. Globálne 
poľnohospodárstvo i spotrebitelia v Európe tak budú vystavení veľkým výzvam. Je to ďalší 
dôvod prečo podporovať miestnu a ekologickú výrobu potravín.

Spotrebiteľská agenda musí byť vizionárska a holistická; musí zohľadňovať dianie vo svete. 
V súčasnosti čelíme potenciálne katastrofálnemu vývoju v dôsledku zmeny klímy, a preto sa 
konzumná spoločnosť musí od základu zmeniť. Spotrebiteľská agenda musí podporovať cieľ 
trvalého rastu stratégie Európa 2020, a tak i zvyšovanie udržateľnej verejnej spotreby služieb, 
ako sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a opatera starších. To je to, čo je skutočne dôležité 
v živote; vytvára sa tým spoločenstvo a nevytvárajú emisie CO2.
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Pri podpore udržateľnej spotreby zohráva kľúčovú úlohu aj verejné obstarávanie. To by malo 
byť nielen povolené, ale tiež povinné pri zadávaní verejných zákaziek na služby na vysokej 
úrovni pre ochranu životného prostredia, rovnako ako pracovné práva a kolektívne zmluvy.

Bezpečnosť potravín a výrobkov

Podľa prieskumu medzi členskými organizácie Európskej organizácie spotrebiteľov dve 
najvyššie priority pre spotrebiteľov sú lepšia ochrana v oblasti finančných služieb a v oblasti 
potraviny vrátane nedávneho zvýšenia cien potravín. Ako spotrebitelia vynakladáme veľkú 
časť našich príjmov na potraviny, a preto je nevyhnutné, aby sa bezpečnosť, označovanie 
a ďalšie aspekty potravín začlenili do spotrebiteľskej agendy.

Na boj proti obezite a podporu zdravého životného štýlu potrebujú spotrebitelia jasnejšie 
informácie, ako majú dnes. Informácie o potravinách musia byť úplné a ľahko zrozumiteľné. 
Sú tiež potrebné prísnejšie normy na bezpečnosť potravín a vízia pre udržateľné označovanie 
potravín, aby spotrebitelia mohli robiť informovanejšie rozhodnutia. Označovaniu potravín je 
venovaný návrh nariadenia o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ale 
označovanie potravín by sa malo riešiť aj v spotrebiteľskej agende, pretože potraviny majú 
pre spotrebiteľov zásadný význam.

Ale označovanie nestačí na boj s obezitou, pesticídmi a ďalšími nebezpečnými látkami. Je 
potrebné zakázať a obmedziť mnoho ďalších látok na trhu, ako sú napríklad umelé 
transmastné kyseliny, ktoré sa používajú vo väčšine spracovaných potravín a prispievajú ku 
kardiovaskulárnym chorobám a spôsobujú obrovské náklady pre naše systémy zdravotnej 
starostlivosti.

Pokiaľ ide o potraviny, zdravie a bezpečnosť, nová spotrebiteľská agenda sa tiež musí 
zaoberať s hrozbou baktérií rezistentných voči antibiotikám. Ak nebudeme konať teraz, 
spôsobí to veľké výzvy pre naše zdravie a náklady na zdravotnú starostlivosť. Spotrebiteľská 
agenda musí riešiť túto obrovskú hrozbu tým, že sa začne s postupným odstraňovaním 
rozšíreného a medicínsky neodôvodneného používania antibiotík v mäsovom priemysle, ktoré 
je veľkým problémom pre verejné zdravie.

Komisia tiež musí v spotrebiteľskej agende prijať konkrétne opatrenia na zníženie vystavenia 
spotrebiteľov a životného prostredia nebezpečným chemickým látkam. Spotrebitelia sú 
dennodenne vystavení koktailom chemikálií, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu 
a narušujú hormonálny systém, ako sú parabény, ktoré sa používajú ako konzervačný 
prostriedok v takmer všetkých kozmetických prípravkoch, krémoch a šampónoch. Pri tak 
nebezpečných a široko používaných chemikáliách v spotrebnom tovare označovanie nestačí. 
Komisia by mala zaručiť, aby sa uskutočnil rozsiahlejší výskum v oblasti zdravotných rizík 
parabénov. Mal by sa tiež bližšie preskúmať príklad Dánska, kde sú parabény zakázané vo 
výrobkoch, ktoré sú zamerané na malé deti.

Je potrebné, aby sa zvýšila transparentnosť a efektívnosť notifikačného systému RAPEX pre 
zákonodarcov, aby si boli viac vedomí rizika, ktoré predstavuje určitý spotrebný tovar. Musia 
sa posilniť a riadne implementovať pravidlá o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a musia sa 
vypracovať alebo zlepšiť pravidlá pre nebezpečné výrobky. Nanotechnológiu treba 
zodpovedajúcim spôsobom regulovať a výrobky obsahujúce nanomateriál musia byť 
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označené. V konkrétnych prípadoch je potrebné aj testovanie bezpečnosti hračiek vykonané 
nezávislou treťou stranou.

Deti a reklama

Deti sú jednou z najzraniteľnejších skupín spotrebiteľov. Ale hoci deti nie sú „spotrebiteľmi“ 
ako dospelí spotrebitelia, pretože nemôžu robiť informované rozhodnutia, sú vystavené 
rozsiahlej reklame. Tento problém sa musí v spotrebiteľskej agende riešiť.

Osobitne potrebné je chrániť deti pred reklamou na nezdravé jedlo. Vo svete trpí obezitou 177 
miliónov detí a jednou z príčin tohto stavu je podľa spotrebiteľských organizácií masívna 
reklama, ktorej sú deti vystavené.

Európska únia musí v spotrebiteľskej agende tento problém riešiť a chrániť deti pred 
reklamou. Vo Švédsku je takýto zákaz v platnosti od roku 1991 a zamedzuje akejkoľvek 
reklame v televízii a priamej reklame zameranej na deti mladšie ako 12 rokov. Deti sú deti, 
a nie spotrebitelia. Hlavnou prioritou spotrebiteľskej agendy by preto malo byť zapracovanie 
detskej perspektívy a navrhnutie zákazu na reklamu v televízii a priamu reklamu zameranú na 
deti mladšie ako 12 rokov.

Digitálne prostredie

Podpora záujmov „digitálneho spotrebiteľa“ je hlavnou výzvou budúcej spotrebiteľskej 
politiky. Existujú značné problémy na riešenie v tejto oblasti, ako je poskytnúť spotrebiteľovi 
zabezpečené digitálne prostredie, zaručiť prístup k telekomunikačným sieťam, ako 
prostriedku pre sociálne a ekonomické začlenenie, a musia sa rešpektovať základné práva 
spotrebiteľov, a to najmä ochrana ich osobných údajov. Okrem toho musí hospodárska súťaž 
na telekomunikačnom trhu EÚ zaručovať spotrebiteľom výber a kvalitu.

Presadzovanie a náprava

Kolektívna náprava a systémy alternatívneho riešenia sporov sú dva prvky silnej stratégie 
spotrebiteľskej politiky. Vítame skutočnosť, že alternatívne riešenie sporov bolo začlenené 
ako priority do Aktu o jednotnom trhu zo strany Komisie, ale alternatívne riešenia nefungujú 
bez toho, aby sa premietli do praxe systémy, ku ktorým vytvárajú alternatívu: vyzývame 
Komisiu, aby urýchlene preložila legislatívny návrh na právny nástroj, aby sa zabezpečila 
kolektívna náprava pre spotrebiteľa v EÚ. Je nevyhnutné okamžite sa zaoberať touto 
očividnou medzerou v spotrebiteľských nástrojoch na posilnenie ich práv.

Napokon, kľúčovou súčasťou zdravej občianskej spoločnosti je silné zastúpenie záujmov 
spotrebiteľov. Toto zastúpenie sa musí umožniť a musí sa podporovať nielen na úrovni EÚ, 
ale aj na vnútroštátnej úrovni vo všetkých členských štátoch. Mnoho rokov po pristúpení 
k EÚ tomu tak nie je vo všetkých našich krajinách a v týchto krajinách sú nevyhnutné 
opatrenia na budovanie kapacity pre spotrebiteľské hnutie.


