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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o novi strategiji za potrošniško politiko
(2011/2149(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je s členom 6 Pogodbe o 
Evropski uniji vključena v ustanovne pogodbe, 

– ob upoštevanju člena 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki določa, da 
„notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je v skladu z določbami 
Pogodb zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala“,

– ob upoštevanju člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji, ki Unijo zavezuje k prizadevanju „za 
visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in 
socialni napredek, ter za visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja“,

– ob upoštevanju člena 9 PDEU, ki določa, da „pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti 
in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.“,

– ob upoštevanju člena 11 PDEU, ki določa, da je treba „zahteve varstva okolja vključevati 
v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja 
trajnostnega razvoja“,

– ob upoštevanju člena 12 PDEU, ki določa, da se „pri opredeljevanju in izvajanju drugih 
politik in dejavnosti Unije upoštevajo zahteve varstva potrošnikov“,

– ob upoštevanju člena 14 PDEU in njenega protokola 26 o storitvah v splošnem 
(gospodarskem) interesu,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu „Evropa 2020, strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 6. julija 2011 o stališču Sveta v prvi 
obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju 
informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) 
št. 1925/2006 ter razveljavitvi direktiv 87/250/EGS, 90/496/EGS, 1999/10/ES, 
2000/13/ES, 2002/67/ES, 2008/5/ES in Uredbe (ES) št. 608/20041,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 23. junija 2011 o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov2,

– ob upoštevanju letnega poročila Mreže evropskih centrov za varstvo potrošnikov za leto 
2010, Urad za publikacije Evropske unije, 2011, 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0324.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0293.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2011 na temo Potrošniki doma na 
enotnem trgu, 5. izdaja pregleda stanja razmer za potrošnike (Consumer Conditions 
Scoreboard) (SEC(2011)0299),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. oktobra 2010 z naslovom Učinkovitost trga 
za potrošnike, 4. izdaja pregleda stanja potrošniških trgov (Consumer Markets 
Scoreboard) (SEC(2010)1257),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2010 o finančni, gospodarski in socialni 
krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (vmesno poročilo)1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. septembra 2010 o dokončnem oblikovanju 
notranjega trga za elektronsko poslovanje2,

– ob upoštevanju poročila profesorja Maria Montija Komisiji o revitalizaciji enotnega trga z 
naslovom Nova strategija za enotni trg z dne 9. maja 2010, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za 
potrošnike in državljane3,

– ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 
2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) 
(kodificirana različica)4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o varstvu potrošnikov5,

– ob upoštevanju poročila o uporabi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za 
izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov („Uredba o sodelovanju na področju varstva 
potrošnikov“) (KOM(2009)0336),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o čezmejnem e-trgovanju med podjetji in 
potrošniki v EU (KOM(2009)0557),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. julija 2009 Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o usklajeni metodologiji za 
klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih (KOM(2009)0346) ter 
spremljajoči osnutek priporočila Komisije (SEC(2009)0949), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2009 o izvrševanju pravnega reda 
Skupnosti o varstvu potrošnikov (KOM(2009)0330) in poročila Komisije z dne 2. julija 
2009 o uporabi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0376.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0320.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0186.
4 UL L 95, 15.04.10, str. 1.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0046.
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med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov 
(„uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov“) (KOM(2009)0336),

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 29. junija 2009 o ukrepih za izboljšanje 
delovanja enotnega trga1 in priporočila Komisije z dne 12. julija 2004 o prenosu direktiv o 
notranjem trgu v nacionalno zakonodajo2, 

– ob upoštevanju Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 
2009 o varnosti igrač (Direktiva o varnosti igrač)3,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 
2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov, 
katere cilj je vzpostaviti splošni okvir pravil in načel v zvezi z akreditacijo in nadzorom 
trga4,

– ob upoštevanju Direktive 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in 
drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom Strategija potrošniške politike za obdobje EU 
2007–2013: usposabljanje potrošnikov, izboljševanje blaginje potrošnikov, učinkovito 
varstvo potrošnikov in resolucije Parlamenta z 20. maja 2008 o strategiji potrošnike 
politike EU za obdobje 2007–20136,

– ob upoštevanju Priporočila 2006/952/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o varstvu mladoletnikov in človeškega dostojanstva ter o pravici do 
odgovora v zvezi s konkurenčnostjo evropske avdiovizualne industrije in industrije 
spletnih informacijskih storitev7,

– ob upoštevanju poročila Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, oddelka za enotni trg, 
proizvodnjo in potrošnjo, o ovirah za evropski enotni trg za leto 20088,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje 
zakonodaje o varstvu potrošnikov („Uredba o sodelovanju na področju varstva 
potrošnikov“)9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2006 o skupnem stališču Sveta glede 

                                               
1 UL L 176, 7.7.2009, str. 17.

2 UL L 98, 16.04.05, str. 47.
3 UL L 170, 30.6.2009, str. 1.
4 UL L 218, 13.08.08, str. 30.
5 UL L 332, 18.12.2007, str. 27.
6 UL C 4 E, 17.7.2008, str. 26.
7 UL L 378, 27.12.06, str. 72.
8 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
9 UL L 364, 09.12.04, str. 1.
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sprejetja sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov 
Skupnosti na področju potrošniške politike (2007–2013)1,

– ob upoštevanju Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 
2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem 
trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv 97/7/ES, 98/27/ES in 
2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah)2,

– ob upoštevanju priporočila Sveta 98/560/ES z dne 24. septembra 1998 o razvoju 
konkurenčnosti evropske industrije avdiovizualnih in informacijskih storitev s 
spodbujanjem nacionalnih okvirov, ki skušajo doseči primerljivo in učinkovito raven 
zaščite mladostnikov in človeškega dostojanstva3,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2011),

A. ker imajo državljani kot potrošniki EU ključno vlogo pri doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020, ki so pametna, vključujoča in trajnostna rast, saj izdatki potrošnikov 
predstavljajo več kot polovico BDP EU,

B. ker po podatkih pregleda stanja razmer za potrošnike marca 2011 17 % prebivalstva EU 
živi v revščini glede na indeks stopnje materialne prikrajšanosti, 

C. ker potrošniki ne prestavljajo le ene homogene skupine in ker je treba to stanje neenakosti 
med potrošniki obravnavati v okviru potrošniške politike,

D. ker si je EU zadala cilje za zmanjševanje emisij CO2 s pozivom k zmanjšanju potrošnje 
surovin in k bolj trajnostni potrošnji,

E. ker bi moral pravilno delujoč notranji trg potrošnikom omogočiti širšo izbiro 
visokokakovostnih proizvodov in storitev po konkurenčnih cenah, obenem pa tudi visoko 
stopnjo varstva potrošnikov in okolja, 

F. ker rast enotnega trga ne bi smela vplivati na razmere delovnega prebivalstva in ker mora 
EU zagotoviti, da bodo pravice delavcev vedno imele prednost pred prostim pretokom 
storitev,

G. ker se zdi, da potrošniki zavračajo uživanje koristi, ki jih ponuja združevanje trgov, saj ne 
verjamejo, da bodo njihove pravice ustrezno zaščitene, če bodo nakupovali v tujini,

H. ker se morajo Komisija in nacionalni izvršni organi bolj potruditi, da bi dosegli cilj 
varstva potrošnikov na visoki ravni,

                                               
1 UL L 404, 30.12. 2006, str. 39.
2 UL L 149, 11.6.20.05, str. 22.
3 UL L 270, 7.10.1998, str. 48. 
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I. ker je glede na trenutni gospodarski upad močno in dosledno izvrševanje še toliko bolj 
pomembno, saj je potrošnik zaradi krize bolj ranljiv,

J. ker lahko Evropski parlament in nacionalni parlamenti z nadaljnjim tesnim medsebojnim 
sodelovanjem prispevajo k boljšemu prenašanju in izvrševanju zakonodaje o varstvu 
potrošnikov,

I. Glavni cilji

1. pozdravlja pobudo Komisije, da se pripravi potrošniška politika, in poudarja, da morajo 
biti vsi nadaljnji ukrepi potrošniške politike osnovani na holističnem pristopu ter da je 
treba postaviti potrošnike v osrčje enotnega trga;

2. poudarja potrebo po ustreznem izvrševanju obstoječe zakonodaje (zlasti najnovejše 
direktive o pravicah potrošnikov) ob primernem širjenju novih „pravil igre“;

3. poudarja številne izzive, s katerimi se sooča potrošniška politika: zagotovitev bolj 
trajnostnega potrošništva, zmanjševanje ravni neenakosti med potrošniki in zmanjševanje 
njihove izpostavljenosti nevarnim kemikalijam in izdelkom ter zaščita otrok pred 
oglaševanjem; 

4. poziva Komisijo, naj po potrebi opravi bolj sistematično oceno vpliva in revizijo politike 
razvijajočega se pravnega reda EU o varstvu potrošnikov;

II. Krepitev moči potrošnikov

5. poudarja, da se mora glede na izjemno povečanje elektronskega trgovanja povečati 
zaupanje potrošnikov v ureditev čezmejnega spletnega nakupovanja z zagotavljanjem 
njihovih pravic tudi na spletu;

6. poudarja potrebo po zagotavljanju bolj potrošniško usmerjenega ravnovesja, ko gre za 
uporabo spleta in pravice intelektualne lastnine; 

7. poudarja potrebo po zagotavljanju bolj preglednih informacij potrošnikom, na primer prek 
pravil za enotne oznake za ceno ter spletnih strani z natančno in pregledno primerjavo 
cen; 

8. obžaluje preobilico informacij o pogodbenih pogojih na spletu;

9. poziva Komisijo, naj s financiranjem zagotovi boljšo podporo zmogljivosti in javnega 
obveščanja, organizacijam potrošnikov in javnim organom pri njihovi vlogi posrednika ter 
tako okrepijo moč potrošnikov;   

10. poudarja, da kljub vse večjemu številu uporabnikov spleta nimajo vsi potrošniki možnosti 
ali znanja za uporabo spleta, zato izpostavlja pomen različnih vzorcev storitev; 

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice koncentracije v liberaliziranih sektorjih za 
potrošnike; 

III.Varstvo potrošnikov in varnost izdelkov
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12. poudarja, da je treba zagotoviti boljšo zaščito ranljivih skupin potrošnikov, kot so otroci in 
starejši; poudarja, da so otroci izpostavljeni prekomernemu oglaševanju, čeprav nimajo 
možnosti ozaveščene izbire; 

13. poziva Komisijo, naj zaščito otrok vključi med glavne prednostne naloge potrošniške 
politike in naj predlaga prepoved televizijskega oglaševanja in neposrednega oglaševanja, 
ki je namenjeno mlajšim od 12 let; 

14. poudarja, da je treba nujno povečati splošne varnostne standarde za potrošniške izdelke v 
EU, saj so potrošniki dnevno izpostavljeni mešanici kemikalij, ki so rakotvorne ali rušijo 
hormonsko ravnovesje; 

15. poziva Komisijo, naj zagotovi nadaljnje študije o zdravstvenem tveganju zaradi 
parabenov;

16. poziva Komisijo naj se v zvezi z varnostjo živil sooči z izzivom bakterij, ki so odporne 
proti antibiotikom, in naj se spopade z nemedicinsko rabo antibiotikov v mesni industriji; 

17. poudarja, da se mora Komisija v potrošniški politiki nujno soočiti tudi s pomenom 
označevanja hrane; 

18. poziva Komisijo, naj zaščiti potrošnike s strogimi ukrepi, da bi zmanjšali prisotnost 
umetnih transmaščob v hrani;  

19. poziva k zagotovitvi večje varnosti izdelkov, zlasti v e-trgovanju in na notranjem trgu;

20. poziva, naj bo sistem za izmenjavo informacij RAPEX bolj pregleden in učinkovit, da se 
bodo zakonodajni organi zavedali tveganja, ki ga prinaša določen potrošniški izdelek;

21. poziva k ciljno usmerjenemu financiranju raziskav, da bi zagotovili boljše varstvo 
potrošnikov ob upoštevanju, da financiranje projektov pogosto ne pokrije stroškov 
znanstvenih raziskav; poudarja, da je pri raziskovalnih programih EU poleg zagotavljanja 
sredstev zelo pomembno tudi upoštevanje mnenja potrošnikov in gospodinjstev;

22. poziva Komisijo, naj se odloči glede vprašanj, kot so prodaja blaga in nepošteni 
pogodbeni pogoji, pregled pravil o nepoštenih poslovnih praksah, direktiva o potrošniških 
kreditih, zavajajoče oglaševanje, razširitev obsega direktive o zamudah pri plačilih1 na 
razmerje podjetij do potrošnikov ter širše vprašanje, ali bi morali nepoštene poslovne 
prakse uporabiti pri odnosih med podjetji;

IV. Proti bolj socialni in trajnostni Evropi

23. poziva Komisijo, naj v potrošniško politiko vključi vidik cenovne dostopnosti za 
potrošnike in naj poudari pomen bolj socialne Evrope s financiranjem storitev socialnega 
skrbstva na podlagi solidarnosti;  

24. poziva Komisijo, naj preuči, kako bi zagotovili bolj trajnostno zasebno potrošnjo, da bi 
                                               
1 Direktiva 2000/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih (UL L 200, 8.8.2000).



PR\877076SL.doc 9/13 PE469.961v02-00

SL

spodbujali nizkoogljično gospodarstvo v okviru ciljev strategije Evropa 2020; 

V. Uveljavljanje pravic potrošnikov in pravna sredstva

25. spodbuja Komisijo, naj mreži evropskih centrov za varstvo potrošnikov (ECC-net) in 
mreži za sodelovanje na področju varstva potrošnikov (CPC) pomaga pri uporabi 
kakršnihkoli medijev, da bi potrošnike bolje obvestili o svojem delu in povečali 
sposobnost za boljšo komunikacijo s potrošniki in podjetji; 

26. poziva k dostopnejšim in učinkovitejšim pravnim sredstvom, kot so alternativno reševanje 
sporov, kolektivna pravna sredstva ali spletno reševanje sporov, da bi okrepili moč 
potrošnikov v vsej EU;

27. poudarja, da mora biti prihajajoči večletni finančni okvir za obdobje po letu 2013 dobro 
zasnovan in mora upoštevati visoko zastavljene cilje potrošniške politike;

o

o o

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Evropska Komisija namerava objaviti strategijo potrošniške politike do maja 2012 kot 
nadaljevanje strategije potrošniške politike EU za obdobje 2007–2013 (KOM(2007)0099 
konč.). Objavljena bo kot sporočilo Komisije in bo vsebovala vse pobude za potrošnike od 
leta 2012 naprej, vendar bo obsežnejša od strategije potrošniške politike EU za obdobje 2007–
2013. Ta ambiciozni pristop pozdravljamo in pozivamo Komisijo, naj pripravi tudi zeleno 
knjigo, da bodo imeli organizacije za pravice potrošnikov, državljani, nacionalni parlamenti in 
vlade dejansko osnovo za razprave.

Potrošniška politika bi morala biti krovna strategija za vse pomembne teme in izzive, ki jih 
imamo pred seboj na področju potrošništva. Morala bi biti mejnik v potrošniški politiki EU in 
prvič daje konkreten pomen načelom Pogodbe o EU, v skladu s katerimi se morajo interesi 
potrošnikov upoštevati v vseh drugih pomembnih politikah EU. 

Zagotavljanje varnosti živil, zdravja in varnosti izdelkov bi moralo biti glavna prednostna 
naloga potrošniške politike. Prav tako pa potrebujemo potrošniško politiko, ki bo zmanjšala 
neenakosti med potrošniki v Evropi, prispevala nizkoogljičnemu gospodarstvu, kot je bilo 
sklenjeno v strategiji EU 2020, in zaščitila otroke pred oglaševanjem. Splošneje, treba je 
obravnavati nove izzive, s katerimi se mora soočiti moderna družba, kot so globalizacija naših 
trgov, digitalizacija gospodarstva in staranje prebivalstva ter pomen izvršilnih/pravnih 
sredstev in podpora potrošniškim organizacijam. 

Pregled stanja potrošniških trgov in načrt za krepitev moči potrošnikov 

Nedavne študije Komisije so pokazale, da se mora moč potrošnikov okrepiti. Krepitev njihove 
moči je odvisna od poznavanja pravic in informiranosti potrošnikov, znanih in učinkovitih 
nevladnih organizacij in javnih organov ter od aktivnih medijev in enostavnih ter dostopnih 
pravnih sredstev.

Kakovost položaja potrošnikov v državah članicah se spremlja s pregledom stanja razmer za 
potrošnike marca 2011 (SEC (2011)). Peti pregled stanja potrošniških trgov, ki ga je Evropska 
komisija objavila 11. marca 2011, je pokazal, da so se razmere za potrošnike v skoraj vseh 
državah EU izboljšale po naglem poslabšanju leta 2009. Pregled stanja je pokazal tudi na 
rastočo razliko med domačim in čezmejnim elektronskim trgovanjem, veliko revščino in 
omejen dostop do osnovnih dobrin in storitev med mnogimi državljani v Evropi in široko 
zaskrbljenost med potrošniki zaradi varnosti hrane. 

Sveženj za krepitev moči potrošnikov, ki ga je Komisija objavila 11. aprila 2011, je razkril 
premajhno ozaveščenost potrošnikov glede njihovih pravic in potrdil potrebo po obravnavi 
krepitve njihove moči. Potrošnikom mora biti omogočeno razumevanje najboljših orodij, ki so 
na voljo v dobe interneta, da bi bili osveščeni, imeli možnost izbire in najbolje uveljavili svoje 
pravice na vedno bolj zahtevnem trgu.  Aktivna vloga javnih organov in potrošniških 
organizacij je bistvenega pomena, zato je treba zagotoviti njihovo financiranje. Grajenje in 
podpora močnih in konkurenčnih potrošniških organizacij lahko resnično pomagata 
potrošnikom, da bodo bolj osveščeni in da bodo lahko uveljavili svoj interes pri oblikovanju 
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politike in v vsakdanjem življenju. 

Šesta izdaja pregleda stanja, ki je izšla oktobra 2011, bo osvetlila 50 glavnih potrošniških 
trgov glede na potrošniško zaznavanje preglednosti, primerljivosti, zaupanja, težav, pritožb, 
preklapljanja in splošnega zadovoljstva. 

Omenjena študija izpostavlja nujo, da Evropska unija sprejme konkretne ukrepe za krepitev 
moči potrošnikov in njihovega varstva. 

Socialna in okoljska trajnost

Razmere za potrošnike se po vsej Evropi zelo razlikujejo. S 499 milijoni ljudi, državljanov, 
človeških bitij se vsi soočamo z različnimi razmerami. Okoli 80 milijonov ljudi, od tega 19 
milijonov otrok, si ne more privoščiti osnovnih stvari, kot so topel dom, plačilo najemnine ali 
poletne počitnice drugje. Omenjene različne razmere  med potrošniki je treba obravnavati in v 
potrošniško politiko vključiti vidik cenovne dostopnosti za potrošnike. Da bi zmanjšali 
neenakosti med potrošniki in državljani, je nujno zagotoviti solidarnostno financiranje storitev 
socialnega skrbstva in njihova dostopnost za vse. 

V skladu s strategijo EU 2020 Evropa stremi k ustvarjanju pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti. EU si je zastavila visoke cilje za zmanjšanje emisij CO2, in če nam jih uspe doseči in 
ustvariti nizkoogljično gospodarstvo v Evropski uniji, moramo poskrbeti, da bo zasebna 
potrošnja postala bolj trajnostna, saj predstavlja 56% BDP EU. 

Potrošnika politika mora obravnavati, na kakšen način bi lahko zasebna potrošnja spodbujala 
nizkoogljično gospodarstvo. Emisije CO2 v EU najhitreje naraščajo v prometnem in 
energetskem sektorju.  Notranji trg v povezavi z emisijami CO2 ustvarja zunanje učinke. 
Potrošniška politika mora spodbujati prehod na nizkoogljično gospodarstvo, kar pomeni več 
lokalne potrošnje za zmanjšanje emisij CO2 zaradi prevoza v EU. To pomeni tudi spodbujanje 
recikliranja in potrošnje rabljenih izdelkov, toda recikliranje ni dovolj: izdelki, ponujeni 
potrošnikom, morajo biti karseda energetsko učinkoviti.

Drugo vprašanje, ki ga mora obravnavati potrošniška politika, je zavržena hrana, saj se letno v 
EU zavrže približno 90 milijonov ton hrane.  Do leta 2050 se bo število svetovnega 
prebivalstva povzpelo na 9 milijard, potreba po hrani pa bo narasla za 70 %. To bo velik izziv 
za svetovne kmetijske sisteme, pa tudi za potrošnike v Evropi. To je le še en razlog več, da 
spodbudimo bolj lokalno in ekološko proizvodnjo hrane.

Potrošniška politika mora biti vizionarska in celovita: odražati mora dogajanje v svetu. 
Trenutno se zaradi podnebnih sprememb soočamo z morebitnim katastrofalnim razvojem, 
zato se mora potrošniška družba korenito spremeniti. Potrošniška politika mora spodbujati 
cilje trajnostne rasti v strategiji EU 2020 in zato tudi povečanje trajnostne javne potrošnje 
storitev, kot so izobraževanje, zdravstvo in oskrba starejših. To je tisto, kar resnično šteje v 
življenju: ustvarja skupnost, ne pa emisij CO2. 

Pri spodbujanju trajnostne potrošnje so bistvenega pomena tudi javna naročila. Ne bi smelo 
biti le dovoljeno, temveč tudi obvezno, da se pri javnih naročilih, pa tudi pri  pravicah 
delavcev in kolektivnih pogodbah, uvede visok standard za varstvo okolja. 
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Varnost živil in izdelkov

Glede na javnomnenjske raziskave, opravljene v organizacijah, ki so članice Evropske 
potrošniške organizacije BEUC, sta glavni prednostni nalogi za potrošnike boljša zaščita na 
področju finančnih storitev in hrane, vključno z nedavnim dvigom cen hrane. Ker potrošniki 
porabimo veliko prihodka za hrano, je bistvenega pomena, da se varnost in označevanje hrane 
ter drugi z njo povezani vidiki vključijo v potrošniško politiko. 

Da bi se spopadli s težavo prekomerne telesne teže in spodbujali zdravo izbiro, potrebujejo 
potrošniki bolj razumljive informacije. Podatki o živilih morajo biti celoviti in razumljivi. 
Potrebni so tudi višji standardi za varnost živil in vizija o trajnostnem označevanju hrane, da 
bo izbira potrošnikov temeljila na ozaveščenosti. Označevanje živil je obravnavano v 
predlogu uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, vključeno pa bi moralo biti 
tudi v potrošniški politiki, saj je hrana za potrošnike bistvenega pomena. 

Toda za boj proti debelosti in nevarnim kemikalijam označevanje ni dovolj. Prepovedati in 
omejiti je treba še veliko drugih snovi na trgu, kot so umetne transmaščobe, ki se uporabljajo 
v večini predelane hrane in ki botrujejo boleznim srca in ožilja ter ogromnim stroškom v 
zdravstvenem sistemu. 

Nova potrošniška politika mora v zvezi s prehrano, zdravjem in varnostjo obravnavati tudi 
nevarnost bakterij, ki so odporne proti antibiotikom. Če ne ukrepamo takoj, bo to povzročilo 
velike težave za naše zdravje in stroške za zdravstvo. Potrošniška politika mora obravnavati to 
neznansko grožnjo tako s postopnim odpravljanjem široke in zdravstveno nepotrebne rabe 
antibiotikov v mesni industriji, ki povzroča velike težave za javno zdravje. 

Komisija se mora v potrošniški politiki konkretno zavzeti tudi za zmanjševanje 
izpostavljenosti potrošnikov in okolja snovem, ki vsebujejo nevarne kemikalije. Potrošniki so 
vsakodnevno izpostavljeni mešanici kemikalij, kot so parabeni, ki se uporabljajo kot 
konzervans v skoraj vsej kozmetiki, kremah in šamponih, za katere je znano, da povzročajo 
raka in rušijo hormonsko ravnovesje.  Pri tako nevarnih in pogosto uporabljenih kemikalijah v 
potrošniških izdelkih označevanje ni dovolj. Komisija mora zagotoviti več obsežnih raziskav 
o zdravstvenem tveganju zaradi parabenov. Pobližje bi bilo treba preučiti tudi primer Danske, 
kjer so parabeni v izdelkih, namenjenih otrokom, prepovedani.  

Sistem za izmenjavo informacij RAPEX mora biti preglednejši in učinkovitejši, da se bodo 
zakonodajalci bolje zavedali tveganja, ki ga predstavljajo določeni potrošniški izdelki. Pravila 
o varnosti generičnih izdelkov morajo biti strožja in jih je treba pravilno izvajati, posamezna 
pravila za nevarne izdelke pa je treba razviti ali izboljšati. Nanotehnologijo je treba ustrezno 
urediti in označiti izdelke, ki vsebujejo nanomaterial. V določenih primerih je obvezno, da 
varnost igrač neodvisno testirajo tretje strani. 

Otroci in oglaševanje 

Otroci spadajo v eno najobčutljivejših skupin potrošnikov. Čeprav otroci niso potrošniki kot 
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odrasli, saj ne morejo ozaveščeno izbirati, so izpostavljeni obsežnemu oglaševanju. 
Potrošniška politika mora obravnavati omenjeno vprašanje. 

To je posebej nujno za zaščito otrok pred oglaševanjem nezdrave hrane. 177 milijonov otrok 
na svetu je debelih in po podatkih potrošniških organizacij je eden od razlogov za to 
prekomerno oglaševanje, ki so mu otroci izpostavljeni. 

Evropska unija mora to vprašanje obravnavati v potrošniški politiki, da bi otroke zaščitila 
pred oglaševanjem. Takšna prepoved velja na Švedskem že od leta 1991, prepoveduje pa 
televizijsko oglaševanje in neposredno oglaševanje, namenjeno mlajšim od 12 let. Otroci so 
otroci, in ne potrošniki. Zato bi morala biti prednostna naloga potrošniške politike 
upoštevanje otroškega vidika in predlog prepovedi televizijskega in neposrednega 
oglaševanja, namenjenega mlajšim od 12 let. 

Digitalno okolje

Spodbujanje interesov „digitalnih potrošnikov“ predstavlja velik izziv za bodočo potrošniško 
politiko. Soočiti se je treba s pomembnimi izzivi na tem področju, kot je zagotavljanje 
varnega digitalnega okolja za potrošnike in dostopa do telekomunikacijskih omrežij kot 
sredstva za družbeno in gospodarsko vključevanje, ter spoštovanje osnovne pravice 
potrošnikov, zlasti varstvo njihovih osebnih podatkov. Poleg tega mora konkurenčnost 
telekomunikacijskega trga v EU potrošnikom zagotoviti izbiro in kakovost.

Izvrševanje in pravna sredstva

Kolektivna pravna sredstva in sistemi alternativnega reševanja sporov so glavne sestavine 
močne strategije potrošniške politike. Pozdravljamo dejstvo, da je alternativno reševanje 
sporov postalo prednostna naloga akta Komisije o enotnem trgu, toda alternativne rešitve še 
vedno ne delujejo brez vzpostavitve sistemov, za katere predstavljajo alternativo: Komisijo 
pozivamo, naj čim prej predstavi zakonodajni predlog pravnega instrumenta, da bi zagotovili 
možnost kolektivnih pravnih sredstev za potrošnike po vsej EU. Takoj je treba obravnavati 
sramotno vrzel v svežnju ukrepov za uveljavljanje pravic potrošnikov. 

Pomen močnega zastopništva potrošniških interesov je navsezadnje bistveni del zdrave 
civilne družbe. Takšno zastopanje je potrebno omogočati in spodbujati, ne le na ravni EU, 
temveč tudi na nacionalni ravni v vseh državah članicah. To pa tudi po mnogih letih po 
pristopu k EU ne velja za vse njene države, zato so nujni ukrepi za krepitev zmogljivosti 
potrošniškega gibanja v teh državah.


