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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov
(2011/2272(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 
o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu1

(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 a dopĺňa 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/ES2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o programe Spotrebitelia na 
roky 2014 – 2020 (COM(2011)0707) a na sprievodné dokumenty k tomuto nariadeniu 
(SEC(2011)1320 a SEC(2011)1321),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 
2006 o klamlivej a porovnávacej reklame3,

– 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)4,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za 
presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci 
v oblasti ochrany spotrebiteľa)5,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, ako bola začlenená do zmlúv 
prostredníctvom článku 6 Zmluvy o Európskej únii, a najmä na jej článok 7 
(rešpektovanie súkromného a rodinného života), článok 21 (nediskriminácia), článok 24 
(práva dieťaťa), článok 25 (práva starších osôb), článok 26 (integrácia osôb so 
zdravotným postihnutím) a článok 28 (ochrana spotrebiteľov),

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

                                               
1 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
3 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21.
4 Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 364, 09.12.2004, s. 1.
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– so zreteľom na článok 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 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 svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o novej stratégii pre spotrebiteľskú 
politiku1,

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

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

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2010 o vplyve reklamy na správanie 
spotrebiteľov3,

– 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 (COM(2009)0346) 
a na sprievodný návrh odporúčania Komisie (SEC(2009)0949), 

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie zo 7. apríla 2011 o posilnení práv 
spotrebiteľov v EÚ (SEC(2011)0469),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z októbra 2011 s názvom Monitorovanie 
spotrebiteľských výsledkov na jednotnom trhu – šieste vydanie hodnotiacej tabuľky 
spotrebiteľských trhov (SEC(2011)1271),

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

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 
týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií5,

– 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 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0320.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0484.
4 Ú. v. EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.
5 Ú. v. EÚ L 201, 31.7.2002, s. 37.
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o elektronickom obchode1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o ochrane spotrebiteľa2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o hodnotení výsledkov vnútorného trhu3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2009 o transpozícii, vykonávaní 
a uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči 
spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej 
reklame4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. septembra 2008 o vplyve marketingu a reklamy 
na rovnosť medzi ženami a mužmi5,

– so zreteľom na osobitný prieskum Eurobarometra č. 342 o posilnení práv spotrebiteľov,

– so zreteľom na analytickú správu o postoji k cezhraničnému predaju a ochrane 
spotrebiteľa, ktorú vydala Komisia v marci 2010 v bleskovom Eurobarometri č. 282,

– so zreteľom na európsky prístup k mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí,

– so zreteľom na usmernenia Komisie o uplatňovaní smernice o nekalých obchodných 
praktikách (SEC(2009)1666),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2012),

A. keďže posilnenie práv spotrebiteľov a ich ochrana sú základom rozvoja politík Európskej 
únie a splnenia cieľov stratégie Európa 2020, 

B. keďže jednotný trh musí zabezpečovať aj o vysokú ochranu zraniteľných spotrebiteľov 
a posilnenie ich možností, 

C. keďže zraniteľní spotrebitelia predstavujú heterogénnu skupinu tvorenú niekoľkými 
kategóriami osôb, ktoré sa považujú za zraniteľné v dôsledku svojho mentálneho, 
fyzického a psychologického zdravotného postihnutia, v dôsledku svojho veku, 
dôverčivosti a vzdelania, alebo osôb, ktoré sú zraniteľné v dôsledku svojej sociálnej 
a finančnej situácie a ktoré potrebujú osobitnú ochranu a konkrétnu stratégiu zo strany 
orgánov,

Zraniteľnosť a zraniteľní spotrebitelia

1. poukazuje na to, že rozmanitosť dôvodov zraniteľnosti sťažuje jednotný prístup a vedie 
k tomu, že právne predpisy, ako aj existujúce politiky dodnes riešia problém zraniteľnosti 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 178, 17.07.2000, s. 1.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0046.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0051.
4 Ú. v. EÚ C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
5 Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 43.
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z hľadiska kazuistiky; 

2. zdôrazňuje, že stratégia pre práva zraniteľných spotrebiteľov sa musí zameriavať na 
účinnú ochranu spotrebiteľov a na predchádzanie vzniku zraniteľnosti bez ohľadu na 
využitý nástroj;

3. žiada Komisiu a podnecuje členské štáty, aby sústavne a pozorne sledovali sociálne 
správanie a spotrebu, ktoré by mohli naznačovať vznik zraniteľnej situácie v prípade 
určitých skupín alebo jednotlivcov s cieľom zabrániť jej a aby zraniteľnosť odstránili 
okamžite po jej vzniku pomocou konkrétnych nástrojov na ochranu;

Vyhodnotenie aktuálneho legislatívneho rámca

4. poukazuje na to, že smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 
o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu sa 
nevenuje dostatočne problému zraniteľnosti, keďže sa obmedzuje na hospodársky záujem 
spotrebiteľov; 

5. vyjadruje poľutovanie, že smernica 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov, ktorá 
predstavuje najnovší nástroj určený na ochranu spotrebiteľov, sa neuplatňuje v určitých 
odvetviach, v ktorých existujú osobitné podmienky na vznik zraniteľnosti, a neobsahuje 
nijakú konkrétnu reguláciu takýchto podmienok okrem jednej zmienky v odôvodnení č. 
34; 

Posilnenie práv: zodpovednosť spotrebiteľa za vlastnú ochranu

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že snahy Európskej komisie sa sústredia najmä na 
podporu posilnenia práv spotrebiteľov, a hoci treba podporiť záujem Komisie, aby boli 
európski spotrebitelia lepšie informovaní o svojich možnostiach a svojich právach, pričom 
všetky kroky v tomto smere prispievajú k účinnejšiemu vnútornému trhu, tieto snahy jasne 
nestačia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov, ktorí si vyžadujú osobitnú pozornosť;

7. poznamenáva, že zraniteľnosť mnohých spotrebiteľov vzniká práve v dôsledku toho, že 
nie sú dostatočne priebojní a nechápu dostatočne informácie, ktoré dostávajú 
o dostupných možnostiach, alebo v dôsledku toho, že nepoznajú existujúce systémy 
podávania sťažností a odškodňovania, a to najmä v prípade cezhraničnej spotreby alebo 
elektronického obchodu; 

8. zdôrazňuje, že v prípade zmluvných vzťahov je spotrebiteľ často slabšou stranou, pričom 
keď sa spotrebiteľ ocitne v rámci zmluvných vzťahov v zraniteľnej situácii, 
poskytovatelia by sa mali zapojiť do ich ochrany a orgány a samosprávy by mali takéto 
kroky poskytovateľov motivovať;

Informácie a regulácia 

9. zdôrazňuje, že smernica 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov posilňuje požiadavky na 
poskytnutie predzmluvných a zmluvných informácií, pričom uvádza posilnené právo na 
odstúpenie v prípade, že poskytovateľ alebo predajca porušil zákonnú povinnosť 
poskytnúť informácie, a to jasným a zrozumiteľným spôsobom; uvádza, že napriek tomu 
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sa môže stať, že zraniteľní spotrebitelia si nebudú vedieť prečítať poskytované informácie 
alebo im nebudú rozumieť;

10. žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby sa v nariadeniach týkajúcich sa noriem 
a podmienok bezpečnosti určitých produktov, najmä tých, ktoré sú určené na použitie 
spotrebiteľmi v zraniteľnej situácii, zohľadňovalo nielen predpokladané, ale aj 
predvídateľné použitie a aby sa v nich zdôrazňovali požiadavky na kvalitu a nástroje na 
ochranu;

11. žiada členské štáty a Európsku komisiu, aby vyvinuli snahy o harmonizáciu označení 
určených pre občanov so zdravotným postihnutím a aby podporovali poskytovanie 
informácií týmto občanom zo strany podnikov v dostupnej forme;

Obzvlášť problematické odvetvia 

12. poznamenáva, že na medzinárodných fórach sa už uznala potreba chrániť spotrebiteľov 
prostredníctvom informácií a regulácie finančných trhov, ktorých zložitosť vyvoláva 
väčšinu prípadov, keď sa ktorýkoľvek spotrebiteľ ocitá v zraniteľnej situácii;

13. vyjadruje poľutovanie, že sa reklama na jedlá s vysokým obsahom tuku, soli a cukru 
zameriava na deti a mladých ľudí, ktorí čoraz viac trpia negatívnymi následkami 
nedostatočnej fyzickej aktivity a obezity; vyzýva príslušné subjekty, aby neplnoleté deti 
vzdelávali a informovali o dôležitosti vyváženej stravy; 

14. zdôrazňuje, že hoci v tomto smere existujú právne predpisy, nedodržiavajú sa, čo 
znamená, že sa cestujúci často ocitajú v zraniteľných situáciách, a to najmä v prípade 
zrušenia alebo omeškania ich dopravy, ktoré sa ešte zhoršujú, keď má spotrebiteľ isté 
zdravotné postihnutie; podnecuje Európsku komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné 
opatrenia na zaručenie transparentnosti cien;

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že digitalizácia služieb a dodatočné náklady, ktoré ich 
riadenie prináša pobočkám a tradičným obchodom, môžu viesť k tomu, že spotrebitelia 
tretieho veku, ktorí sú najviac zasiahnutí digitálnym rozdelením, nemôžu využívať výhody 
elektronického obchodu, v dôsledku čoho musia navyše platiť viac za tie isté produkty, 
teda akúsi „prémiu za chudobu“;

16. zdôrazňuje, že liberalizácia hlavných dodávateľských trhov všeobecne neviedla 
k celkovému zníženiu cien, ale pre väčšinu občanov skôr priniesla ťažkosti s určením 
vhodnejšej ceny, so zmenou poskytovateľa a s pochopením podstaty fakturácie; 

17. vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby zvážili zabezpečenie bezplatných 
mechanizmov alternatívneho riešenia sporov, ktoré by sa mohli aktivovať automaticky 
v prípade účasti zraniteľného spotrebiteľa, ako aj kolektívne akcie; 

18. žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby spolupracovali na prijatí rozsiahlej a súdržnej 
politickej a legislatívnej stratégie zameranej proti zraniteľnosti najmä v rámci 
spotrebiteľskej agendy a programu Spotrebitelia;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Členstvo v Európskej únii zaručuje dodatočnú mieru ochrany spotrebiteľov tým, že stanovuje 
rovnakú mieru bezpečnosti mnohých spotrebiteľských tovarov a že zavádza opatrenia na 
ochranu všeobecných záujmov spotrebiteľov proti nekalým praktikám podnikov, klamlivej 
reklame a nekalým zmluvným ustanoveniam.

V rámci všeobecného pojmu spotrebitelia však existuje jedna špecifická kategória, kategória 
zraniteľných spotrebiteľov alebo spotrebiteľov v zraniteľnej situácii, ktorí potrebujú špeciálnu 
ochranu a konkrétnu stratégiu pripravenú orgánmi. 

Táto správa vychádza z toho, že všetci spotrebitelia sa počas svojho života môžu stať 
zraniteľnými spotrebiteľmi, keďže zraniteľnosť sa môže vyvíjať v závislosti od vnútorných aj 
vonkajších faktorov. Vnútorné faktory sú tie, pri ktorých zraniteľnosť spotrebiteľa vzniká 
z dôvodov dočasných alebo trvalých, vyplývajúcich z povahy veci alebo z fyzickej či 
psychickej situácie (deti, mladiství, staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím a pod.), 
a vonkajšie faktory sú tie, keď sa spotrebiteľ do zraniteľnej situácie dostane v dôsledku 
vonkajších príčin, ako napríklad neznalosť jazyka, chýbajúce vzdelanie (všeobecné alebo 
konkrétne v danom trhovom odvetví) alebo jednoducho aj povinnosť používať nové 
technológie, ktoré spotrebiteľovi nie sú známe.

Spravodajkyňa uprednostnila nezameriavať sa na vytvorenie novej definície „zraniteľného 
spotrebiteľa“, pretože to predtým urobil už Parlament a viedlo by to k riziku vytvorenia 
pojmu zraniteľného spotrebiteľa, ktorý by bol príliš nejasný alebo príliš konkrétny a nebol by 
dostatočne flexibilný, aby sa mohol prispôsobiť rôznym situáciám zraniteľnosti.

Zložitosť uplatňovania statickej definície na všetky rozmanité situácie zraniteľnosti, ktoré 
môžu ovplyvňovať spotrebiteľa počas jeho života, vedie k tomu, že existujúce právne 
predpisy aj politiky na európskej úrovni sa až doteraz zameriavali na problém zraniteľnosti 
z kauzálneho hľadiska, čo znamená, že politické a legislatívne nástroje určené na zmiernenie 
alebo prevenciu zraniteľnosti majú tendenciu sústrediť sa na faktor zraniteľnosti.

Stratégia zameraná na posilnenie práv zraniteľných spotrebiteľov, ktorú by mala vypracovať 
Komisia a členské štáty, by mala pozorne sledovať sociálne zvyklosti a zmeny v sociálnom 
správaní a spotrebe, ktoré by mohli naznačovať zraniteľnú situáciu určitých skupín alebo 
jednotlivcov, s cieľom zabrániť takejto situácii, alebo ju v prípade vzniku riešiť 
prostredníctvom prijatia konkrétnych nástrojov na ochranu.

Vyhodnotenie aktuálneho legislatívneho rámca

Európske právne predpisy prvýkrát zaviedli otázku zraniteľnosti spotrebiteľov v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných 
praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa vymedzil pojem 
zraniteľnosti prispôsobený spomínaným praktikám a zameraný na „neprimeraný vplyv“, ktorý 
na spotrebiteľov môžu mať bez úplne jasného zámeru. Smernica o nekalých praktikách 
podnikateľov však chránila len hospodársky záujem spotrebiteľov a nezaoberala sa ostatnými 
možnými oblasťami, ako sú zdravie, bezpečnosť alebo morálna integrita spotrebiteľov. 
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Smernica 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľa, ktorá predstavuje najnovší nástroj venovaný 
ochrane spotrebiteľov, neobsahuje nijakú osobitnú reguláciu zraniteľných spotrebiteľov ani sa 
nevzťahuje na určité odvetvia, v ktorých existujú mimoriadne podmienky na vznik 
zraniteľnosti. Berie však do úvahy vypracovanie právnych predpisov o väčšej ochrane 
(odôvodnenie č. 34) a sprísňuje požiadavky na poskytnutie predzmluvných a zmluvných 
informácií, pričom uvádza posilnené právo na odstúpenie v prípade, že poskytovateľ alebo 
predajca porušil zákonnú povinnosť poskytnúť informácie, a to jasným a zrozumiteľným 
spôsobom. 

Informácie a regulácia 

Kolégium Komisárov schválilo 9. novembra 2011 návrh nariadenia o programe Spotrebitelia 
na roky 2014 – 2020, v ktorom Komisia podporuje myšlienku, aby sa posilnilo postavenie 
spotrebiteľa ako centrálneho prvku jednotného trhu.

Spravodajkyňa súhlasí s Komisiou, že je dôležité zlepšiť vzdelanie spotrebiteľov 
a informácie, ktoré sa im poskytujú, aby boli lepšie informovaní o svojich právach, poukazuje 
však na to, že prax ukazuje, že samotné informácie podľa všetkého neplnia funkciu ochrany 
spotrebiteľa, čo platí najmä v určitých odvetviach a zjavne v prípade zraniteľnosti. 

Zraniteľnosť mnohých spotrebiteľov vzniká v skutočnosti práve v dôsledku toho, že nie sú 
dostatočne priebojní (napríklad deti a staršie osoby), že nechápu informácie, ktoré dostávajú 
o dostupných možnostiach (ako napríklad v prípade osôb, ktoré sú sociálne vylúčené alebo 
nemajú vzdelanie), alebo v dôsledku toho, že nepoznajú existujúce systémy podávania 
sťažností a odškodňovania, a to najmä v prípade cezhraničnej spotreby alebo elektronického 
obchodu. 

Spravodajkyňa žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby v rámci svojich právnych 
predpisov prijali konkrétne opatrenia zaručujúce primeranú ochranu zraniteľných 
spotrebiteľov, ktorá by šla nad rámec výlučného poskytovania informácií. Ide najmä 
o niektoré oblasti, kde sa úroveň zraniteľnosti prejavuje najviac (telekomunikácie, prístup 
k spravodlivosti, energetika, doprava, potraviny, finančné služby a pod.), a konkrétne 
o spotrebiteľskú agendu a program Spotrebitelia na roky 2014 – 2020. Táto úloha sa pritom 
týka nielen orgánov, ale aj podnikov a poskytovateľov, aby sa dosiahla transparentnejšia 
a jasnejšia zmluvná rovnováha.

Obzvlášť problematické odvetvia 

Spravodajkyňa sa zaoberala konkrétne týmito odvetviami:

– finančný sektor: existujú nástroje, ktoré vymedzujú požiadavky na informácie a vhodnosť 
produktov, ale v prípade zraniteľnosti (najmä v prípade starších osôb) sú spomínané opatrenia 
zjavne nedostatočné. Okrem toho treba poznamenať, že medzinárodné fóra (G-20, OECD) sa
vyjadrili k potrebe chrániť spotrebiteľov prostredníctvom informácií a regulácie finančných 
trhov, ktorých zložitosť vyvoláva väčšinu prípadov, kde sa ktorýkoľvek spotrebiteľ ocitá 
v zraniteľnej situácii;

– potraviny: je potrebné chrániť zraniteľných spotrebiteľov (deti a mládež) pred reklamami 
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na jedlá s vysokým obsahom tukov, soli a cukru a prijať opatrenia na prevenciu obezity 
a nedostatočnej fyzickej aktivity a zlepšiť stravovacie návyky; 

– doprava: podľa spotrebiteľských združení neplnenie právnych predpisov v prípade 
omeškania alebo zrušenia a veľké množstvo nekalých ustanovení, najmä v prípade 
nízkonákladových leteckých spoločností, vedie k tomu, že sa cestujúci často ocitajú 
v situáciách zraniteľnosti, ktorá sa ešte zhoršuje vtedy, keď má spotrebiteľ nejaké zdravotné 
postihnutie. Najnovšie štúdie navyše ukazujú, že niektorí spotrebitelia platia dokonca až 
trikrát viac ako iní, pretože ceny nie sú transparentné aj napriek tomu, že smernica o právach 
spotrebiteľa stanovuje opatrenia, ktoré tomu majú zabrániť; 

– internet: okrem nevhodného obsahu, ku ktorému sa neplnoleté osoby môžu ľahko dostať 
(v dôsledku neúčinnosti opatrení na kontrolu veku), existuje nebezpečenstvo tzv. zacielenej 
reklamy aj na sociálnych sieťach. Pri spomínanej reklame sa využíva digitálna stopa 
neplnoletých osôb, pričom firmy im potom bez ich vedomia posielajú reklamu, ktorá je 
prispôsobená ich obchodnému vkusu, a navyše aj reklamu na výrobky, ktoré sa páčia ich 
priateľom, čím využíva sociálny tlak, ktorý vyvíja skupina na mladšie osoby a na osoby 
osobitne zraniteľné; 

– liberalizované trhy: výsledky liberalizácie základných dodávateľských trhov sú rôzne. 
Liberalizácia všeobecne neviedla k celkovému zníženiu cien, ale väčšine občanov skôr 
priniesla dodatočné ťažkosti s určením tarify, ktorá sa najlepšie prispôsobuje potrebám 
spotrebiteľa, so zmenou poskytovateľa a s pochopením podstaty fakturácie. Čo sa týka 
ponúkaných služieb, ktoré sa považujú za „univerzálne“ (v tom zmysle, že nemôžu chýbať 
žiadnemu občanovi), spotrebiteľ sa ocitá v horšej situácii ako poskytovateľ, čo môže viesť 
k situáciám zraniteľnosti. 

– prístup k spravodlivosti: pokiaľ ide o získanie odškodnenia za utrpenú škodu, 
najzraniteľnejší spotrebitelia môžu naraziť na ťažkosti pri prístupe k existujúcim 
mechanizmom, či už preto, že ich nepoznajú, alebo preto, že ich nevedia alebo nemôžu použiť 
(pretože sú príliš drahé alebo sú dostupné v jazyku, ktorým nehovoria). Je potrebné 
zabezpečiť bezplatné mechanizmy alternatívneho riešenia sporov, ktoré by sa mohli aktivovať 
aj automaticky v prípade účasti zraniteľného spotrebiteľa a ktoré by sa týkali cezhraničných 
transakcií, a kolektívne akcie, pretože zaručujú všeobecne rozšírené riešenie prípadov a väčšie 
začlenenie dotknutých osôb. 

Spravodajkyňa upozorňuje aj na zraniteľnosť spotrebiteľov tretieho veku, najmä v prostredí 
digitalizácie služieb a v dôsledku dodatočných nákladov, ktoré ich riadenie prináša pobočkám 
a tradičným obchodom, čo v mnohých prípadoch vedie k tomu, že za tie isté produkty platia 
viac.
Záver

Spravodajkyňa na záver zdôrazňuje, že vypracovanie stratégie zameranej na posilnenie práv 
najzraniteľnejších spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť ich účasť na jednotnom trhu by prispelo 
nielen k ich sociálnemu začleneniu a vývinu k spravodlivejšej a tolerantnejšej spoločnosti, ale 
aj k zaručeniu toho, aby bol vnútorný trh dynamickejší, bezpečnejší a konkurencieschopnejší. 
Takáto osobitná ochrana zraniteľných spotrebiteľov by sa však v nijakom prípade nemala 
premietnuť do vytvorenia dvoch odlišných úrovní ochrany.
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