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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o novém programu evropské spotřebitelské politiky
(2012/2133(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, která jsou zakotvena v článku 6 
Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na článek 26 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který stanoví, že 
„vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, 
osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv“,

– s ohledem na čl. 3 odst. 3 SEU, který Unii ukládá, aby usilovala „o vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti 
a společenskému pokroku a o vysoký stupeň ochrany a zlepšování kvality životního 
prostředí“,

– s ohledem na článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU), který 
stanoví, že „při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží Unie 
k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a 
odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví“,

– s ohledem na článek 11 SFEU, který stanoví, že „požadavky na ochranu životního 
prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Unie, zejména 
s ohledem na podporu udržitelného rozvoje“,

– s ohledem na článek 12 SFEU, který stanoví, že „požadavky vyplývající z ochrany 
spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování a provádění jiných politik a činností 
Unie“,

– s ohledem na článek 14 SFEU a protokol č. 26 k této smlouvě o službách obecného 
(hospodářského) zájmu,

– s ohledem na doporučení Rady 98/560/ES ze dne 24. září 1998 o rozvoji 
konkurenceschopnosti evropského průmyslu audiovizuálních a informačních služeb 
podporou vnitrostátních rámců zaměřených na dosažení srovnatelné a účinné úrovně 
ochrany nezletilých osob a lidské důstojnosti1,

– s ohledem na zprávu o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro 
vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v 
oblasti ochrany spotřebitele“) (COM(2009)0336),2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 
                                               
1 Úř. věst. L 270, 7.10.1998, s. 48.
2 Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1.
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o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 
směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 
2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o 
nekalých obchodních praktikách)1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2006 ke společnému postoji Rady ohledně 
přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program 
Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007–2013)2,

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/952/ES ze dne 20. prosince 
2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s
konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních 
služeb3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 
2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a 
správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání4,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru nazvané „Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–
2013 – Posílit postavení spotřebitelů, zvýšit jejich blahobyt a účinně je chránit“ a usnesení 
Parlamentu ze dne 20. května 2008 nazvané „Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–
2013“5,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července
2008, kterým se stanovují požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh, jehož cílem je stanovit celkový rámec pro pravidla a zásady týkající se 
akreditace a dozoru nad trhem6,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 
o bezpečnosti hraček (směrnice o bezpečnosti hraček)7,

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 29. června 2009 o opatřeních ke zlepšení 
fungování jednotného trhu a na doporučení Komise ze dne 12. července 2004 k provádění 
směrnic, které se týkají vnitřního trhu, ve vnitrostátním právu8,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2009 o vymáhání spotřebitelského acquis 
(COM(2009)0330) a na zprávu Komise ze dne 2. července 2009 o provádění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele 
(„nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (COM(2009)0336),

                                               
1 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 39.
3 Úř. věst. L 378, 30.12.2006, s. 72.
4 Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27.
5 Úř. věst. C 180 E, 17.7.2008, s. 26 [není k dispozici v češtině].
6 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.
7 Úř. věst. L 170, 30.6.2009, s. 1.
8 Úř. věst. L 98, 16.4.2005, s. 47.
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– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. července 2009 Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o harmonizované 
metodice pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů (COM(2009)0346) a na 
doprovodný návrh doporučení Komise (SEC(2009)0949),

– s ohledem na sdělení Komise Evropské radě nazvané „Evropa 2020: Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2010 o ochraně spotřebitele1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 
2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách) (kodifikované znění)2 ,

– s ohledem na zprávu profesora Maria Montiho pro Komisi ze dne 9. května 2010 
o revitalizaci jednotného trhu nazvanou „Nová strategie pro jednotný trh“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro 
spotřebitele a občany3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. září 2010 o dotvoření vnitřního trhu pro 
elektronický obchod4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o finanční, hospodářské a sociální krizi: 
doporučení ohledně vhodných opatření a iniciativ (přezkum v polovině období)5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. října 2010 nazvané „Zajistit dobré fungování trhů 
v zájmu spotřebitele“ – čtvrté vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích 
(SEC(2010)1257),

– s ohledem na zprávu o občanství EU za rok 2010: Odstranit překážky pro výkon práv 
občanů EU, ze dne 27. října 2010 (COM(2010)0603), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2011 s názvem „Spotřebitelé na 
jednotném trhu jako doma – páté vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských 
podmínkách“ (SEC(2011)0299),

– s ohledem na výroční zprávu sítě evropských spotřebitelských center za rok 2010–
vydanou Úřadem pro publikace Evropské unie, 2011,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 23. června 2011 o návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů6,

                                               
1 Přijaté texty P7_TA(2010)0046.
2 Úř. věst. L 263, 6.10.2010, s. 15.
3 Přijaté texty P7_TA(2010)0186.
4 Přijaté texty P7_TA(2010)0320.
5 Přijaté texty P7_TA(2010)0376.
6 Přijaté texty P7_TA(2011)0293.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o účinnějším a spravedlivějším 
maloobchodním trhu1,

– s ohledem na sdělení Komise z října 2011 nazvané „Zajistit dobré fungování trhů v zájmu 
spotřebitelů“ šesté vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích (SEC(2011)1271),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí nástroj pro 
propojení Evropy, ze dne 19. října 2011 (COM(2011)0665),

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se zdravotním 
postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–
20202,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 
2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům3,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. listopadu 2011 
o spotřebitelském programu na období 2014–2020 (COM(2011)0707) a související 
dokumenty (SEC(2011)1320 a SEC(2011)1321),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o nové strategii spotřebitelské 
politiky4,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. ledna 2012 s názvem „Soudržný rámec pro 
posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a on-line služeb“ 
(COM(2011)0942) ,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. ledna 2012 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) (COM(2012)0011),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. dubna 2012 nazvané „Strategie elektronického 
zadávání veřejných zakázek“ (COM (2012) 0179),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. května 2012 nazvané „Evropská strategie pro 
internet lépe uzpůsobený dětem“ (COM(2012)0196);

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o strategii k posílení práv zranitelných 
spotřebitelů5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o hodnotící zprávě o vnitřním trhu6,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 22. května 2012 s názvem 

                                               
1 Přijaté texty P7_TA(2011)0307.
2 Přijaté texty P7_TA(2011)0453.
3 Úř. věst. L 247, 13.9.2012, s. 17.
4 Přijaté texty P7_TA(2011)0491.
5 Přijaté texty P7_TA(2012)0209.
6 Přijaté texty P7_TA(2012)0211.
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„Evropský program pro spotřebitele – zvýšení důvěry a podpora růstu“ 
(COM(2012)0225),

– s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 22. května 2012 nazvaný „Zpráva o 
spotřebitelské politice“ (červenec 2010 – prosinec 2011) (SWD(2012)0132), který 
doplňuje sdělení nazvané „Evropský program pro spotřebitele – zvýšení důvěry a podpora 
růstu“ (COM(2012)0225),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. května 2012 nazvané „Hodnotící zpráva v oblasti 
spotřebitelské politiky ukazuje, kde jsou v Evropě nejlepší podmínky pro spotřebitele“ –
sedmé vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských podmínkách (SWD(2012)0165),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. června 2012 o 
elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu (COM(2012)0238),

– s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 19. července 2012 o lepší informovanosti 
v oblasti postavení spotřebitelů v období 2012–2014 SWD (2012) 235 v konečném znění,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. října 2012 nazvané „Akt 
o jednotném trhu II: Společně pro nový růst“, COM(2012)0573,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů: Evropský program pro spotřebitele – zvýšení důvěry a podpora růstu, 
COM(2012)0225,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že podpora práv spotřebitelů a jejich ochrana patří mezi základní 
hodnoty EU;

B. vzhledem k tomu, že spotřebitelé hrají zásadní roli při podpoře růstu;

C. vzhledem k tomu, že cílem je dosáhnout lepšího postavení spotřebitelů a vysokého stupně 
jejich ochrany;

D. vzhledem k tomu, že je třeba posilovat důvěru spotřebitelů, jejich bezpečnost na trhu 
a jejich znalosti vlastních práv, přičemž pozornost je třeba věnovat především potřebám 
zranitelných spotřebitelů; 

E. vzhledem k tomu, že elektronický obchod je velmi vhodný pro zdravotně postižené 
spotřebitele a také pro spotřebitele žijící ve venkovských či v odlehlých oblastech;

F. vzhledem k tomu, že roztříštěnost jednotného digitálního trhu ohrožuje práva spotřebitelů, 
neboť neexistují společné použitelné předpisy a většina internetových stránek není 
uzpůsobena pro přeshraniční zákazníky a spotřebitele, a proto by měla být připravena 
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legislativní iniciativa zaměřená na vytvoření rozsáhlého systému odškodnění, který bude 
zahrnovat takové nástroje, jako je alternativní řešení sporů, systém řešení sporů online 
a kolektivní žaloby;

G. vzhledem k tomu, že nespokojenost spotřebitelů s finančními službami plyne ze špatné 
informovanosti a nedostatečné znalosti vlastních práv a že je zapotřebí, aby spory 
rozhodovali rozhodci nezávislí na daném podniku a v případě finančních institucí pak 
inspektoři národní centrální banky či Evropské centrální banky;

H. vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou výrazně zasaženi současnou hospodářskou krizí; že 
vnitřní trh je oslaben v důsledku zhoršování pracovních a mzdových podmínek obyvatel 
a že tato práva musí mít přednost před liberalizací trhů;

I. vzhledem k tomu, že vnitřní trh musí vytvořit nabídku vysoce jakostních výrobků a služeb 
za konkurenční ceny, a zajištěním udržitelné spotřeby tak umožnit udržitelný rozvoj;

J. vzhledem k tomu, že by měla být zavedena flexibilní opatření zaměřená na ochranu 
spotřebitelů v nejvzdálenějších, řídce osídlených, horských a ostrovních regionech;

K. vzhledem k tomu, že je zapotřebí posílit úlohu spotřebitelských sdružení ve všech 
oblastech, a to přijetím nezbytných právních a hospodářských opatření;

1. vybízí k tomu, aby bylo spotřebitelům umožněno jednoduše a účinně uplatňovat svá práva 
v takových oblastech, jako je výživa, zdraví, energetika a finanční a digitální služby, což 
by se mělo vztahovat i na farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky;

2. vybízí k tomu, aby spotřebitelé bezpečným způsobem využívali pokroku vědy 
a technologie a aby měli přístup k informacím, k nestrannému poradenství a k nástrojům 
nezbytným ke spravedlivé a účinné nápravě;

3. uvádí, že politiky EU musí ve všech oblastech podpořit spolupráci mezi spotřebitelskými 
sdruženími a veřejnými orgány a zajistit pro tento účel nezbytné finanční zdroje; bude 
vytvořen evropský registr sdružení, který umožní zakládání evropských sdružení;

4. zdůrazňuje, že vzděláváním spotřebitelů se snižují rizika vyplývající z nebezpečných 
výrobků, spekulativních finančních produktů a klamavé reklamy, a proto by toto 
vzdělávání spolu se zvyšováním informovanosti spotřebitelů mělo být zajišťováno 
nepřetržitě, počínaje již školní docházkou;

5. žádá Evropskou komisi a členské státy, aby zavedly právní a hmotné nástroje 
nezbytné pro účinné uplatňování programu a aby pravidelně připravovaly hodnocení jeho 
dopadu;

6. žádá Komisi, aby zavedla aktualizované a jednotné předpisy, které zajistí bezpečnost 
výrobků, a aby zavedla kontroly původu u výrobků pocházejících ze třetích zemí;

7. uvádí, že pro vnitrostátní i přeshraniční elektronický obchod je zásadním předpokladem 
zajištění důvěry spotřebitele; elektronický obchod musí zaručit jakost výrobků, musí se 
vyvarovat kriminálních či nekalých praktik a dodržovat zásadu ochrany osobních údajů;



PR\920235CS.doc 9/14 PE500.621v01-00

CS

8. zdůrazňuje, že informace o trzích musí být důvěryhodné, jasné a srovnatelné; musí být 
přijaty závazné obchodní záruky, jimiž bude zajištěn výkon spravedlnosti v případě 
insolvence zprostředkovatelů; je třeba stíhat nekalé obchodní praktiky a nespravedlivé 
smluvní doložky či takové rozsáhlé manipulace s trhem, k jakým došlo na trzích Libor 
nebo Euribor; měla by být poskytnuta ochrana spotřebitelům, které nalákal některý 
z finančních produktů, a spotřebitelům s hypotečními úvěry, jimž hrozí vystěhování 
z jejich obydlí z důvodů, které sami nezavinili;

9. vybízí k dodržování zásady obezřetnosti na trzích spotřebního zboží vyrobeného 
prostřednictvím nanotechnologií nebo z geneticky modifikovaných organismů;

10. zdůrazňuje, že je na místě lépe chránit práva zranitelných skupin spotřebitelů, např. dětí 
a starších osob, zejména v souvislosti s dopravou;

11. poukazuje na to, že současná hospodářská a finanční krize zhoršuje postavení spotřebitelů 
na trzích a stále více zvyšuje jejich zranitelnost; v důsledku stále nestabilnějších 
pracovních míst, vyšší míry nezaměstnanosti a snížení kupní síly se prohlubují rozdíly, ať 
již v rámci jednotlivých zemí nebo mezi zeměmi, což má negativní dopad na profily 
spotřeby; je třeba prosadit právo na přístup k základním platebním účtům a zákaz 
složitých finančních produktů, které jsou pro průměrného spotřebitele rizikové; 

12. zdůrazňuje, že by měla existovat úzká spolupráce mezi evropskými, vnitrostátními 
a místními orgány a spotřebitelskými sdruženími s cílem vytvořit nástroje pro vzájemnou 
konzultaci zúčastněných stran a pro uplatňování opatření stanovených v programu;

13. zdůrazňuje, že zrychlení procesu sdružování podniků zapříčiňuje problémy v oblasti 
výroby i v oblasti uvádění zboží a služeb na trh;  spotřebitelé by měli mít nejméně 20% 
zastoupení ve správních radách velkých podniků, a to i ve finančním sektoru, a toto 
zastoupení by mělo být voleno demokratickým způsobem;

14. žádá Komisi, aby byl systém RAPEX (systém rychlého varování před výrobky 
nepotravinářského charakteru) transparentnější a efektivnější; měly by být rozvíjeny sítě 
evropských spotřebitelských center a sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele;

15. připomíná, že nástroje nápravy, mezi něž patří alternativní řešení sporů, řešení 
kolektivních sporů nebo řešení online, musí být rychlé, dostupné a účinné; postupy 
v rámci alternativního řešení sporů by měly být ukončeny vždy nejpozději do 90 dnů; 
nezaměstnaným spotřebitelům musí být podle výše jejich příjmu poskytnuta bezplatná 
právní pomoc u soudu bez ohledu na to, zda jednají vlastním jménem nebo 
prostřednictvím spotřebitelského sdružení;

16. zdůrazňuje, že musí být podporována zodpovědná a udržitelná spotřeba v souladu s cíli 
stanovenými ve strategii EU 2020; rovněž je zapotřebí umožnit neomezený přístup 
spotřebitelů k trhům ve smyslu zásad sociální a solidární Evropy;

17. zdůrazňuje, že příští víceletý finanční rámec 2014–2020 musí zahrnovat program pro 
spotřebitele, na který musí být vyčleněny odpovídající finanční prostředky;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
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členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská komise předložila dne 22. května 2012 návrh programu pro evropské spotřebitele 
v návaznosti na strategii spotřebitelské politiky EU na období 2007–2013 (COM (2007) 99 
v konečném znění). Zmíněný návrh obsahuje řadu iniciativ pro spotřebitele na období 2014–
2020. Vítáme tento ambiciózní přístup a vybízíme Komisi, aby připravila rovněž zelenou 
knihu evropských spotřebitelů, která bude užitečná nejen pro organizace zabývající se 
ochranou práv spotřebitelů, ale i pro občany, parlamenty a vnitrostátní vlády.

Hlavní prioritou programu pro evropské spotřebitele musí být zajištění bezpečnosti potravin, 
zdraví, energetiky a finančních a digitálních produktů. Tento program byl ostatně předložen 
v poslední fázi vytváření jednotného digitálního trhu, v níž je požadována ochrana 
spotřebitelů online, právní jistota, záruky pro ochranu práv spotřebitelů a účinné a spolehlivé 
doručování v rámci přepravy zboží a služeb. Potřebujeme takový program pro spotřebitele, 
který sníží rozdíly mezi evropskými spotřebiteli a přispěje k vytvoření nízkouhlíkového 
hospodářství.

V globálním měřítku čelí evropští spotřebitelé novým výzvám, k nimž patří globalizace trhů, 
finanční deregulace, digitalizace hospodářství a stárnutí obyvatelstva. S ohledem na tyto jevy 
nabývají na významu nástroje nápravy a podpora spotřebitelských organizací. V podmínkách 
současné hospodářské krize je navíc rozhodování spotřebitelů složitější. Proto je na místě 
zajistit, aby spotřebitelé měli přístup k efektivním, transparentním, důvěryhodným 
a srovnatelným informacím.

Procesy spojování finančních institucí, které vedou ke ztrátám nebo vyžadují kapitálovou 
pomoc z veřejných zdrojů, by neměly být nezvratné. Takovéto případy by měly být 
objasňovány s cílem nastolit finanční stabilitu, transparentnost a důvěru spotřebitelů.

Program pro evropské spotřebitele představuje konkrétní naplnění zásady zakotvené ve 
Smlouvě o Evropské unii, podle níž by měly být zájmy spotřebitele brány v úvahu ve všech 
příslušných politikách Unie.

Skupiny osob, které jsou zvláště zranitelné z důvodu svého tělesného či duševního stavu nebo 
kvůli svému věku nebo které se stanou zranitelnými v důsledku svého společenského či 
finančního postavení, vyžadují zvláštní ochranu, která jim umožní přístup k základním 
službám a k nezbytným finančním prostředkům. 

Hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích a program pro posílení postavení 
spotřebitelů

Ze studií, které v nedávné době vypracovala Komise, vyplývá, že spotřebitelé by měli stále 
více rozvíjet svou schopnost přijímat rozhodnutí související s trhem. Je proto zapotřebí 
posilovat postavení spotřebitelů, podporovat jejich znalosti vlastních práv a poskytování 
jasných a transparentních informací a prosazovat spotřebitelské organizace a jednoduché 
a dostupné nápravné prostředky.
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Pátá hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích, kterou Komise zveřejnila dne 11. března 
2011, dokládá narůstající propast mezi vnitrostátním a přeshraničním elektronickým 
obchodem, zvyšování míry chudoby, horší dostupnost základního zboží a služeb a značné 
obavy spotřebitelů týkající se nezávadnosti potravin.

Podle souboru předpisů pro posilování postavení spotřebitelů, který předložila Evropská 
komise dne 11. dubna 2011, si není část spotřebitelů vědoma svých práv, a proto je na místě 
zajistit jim poskytování informací a vzdělávání. Jelikož zásadním předpokladem je aktivní 
úloha veřejných orgánů i spotřebitelských organizací, měly by těmto subjektům být zajištěny 
finanční zdroje. 

Je tedy zapotřebí brát v plném rozsahu v potaz zájmy spotřebitelů a podporovat spotřebitelská 
sdružení a vliv těchto sdružení v Unii i ve členských státech. V této souvislosti by měl být 
vytvořen evropský registr sdružení, který by umožnil zakládání sdružení na evropské úrovni. 

Sociální a ekologická udržitelnost

Postavení spotřebitelů není ve všech státech Evropské unie ani zdaleka stejné. Z celkového 
počtu 499 milionů obyvatel si přibližně 80 milionů osob, z toho 19 milionů dětí, nemůže 
dovolit základní potřeby, například zaplatit nájem nebo využívat v důstojných podmínkách 
zdravotnické a vzdělávací služby.  Vzrůstají dokonce i rozdíly v přístupu k výživě 
a k sociálním službám.  Tyto rozdílné podmínky spotřebitelů je třeba řešit z pohledu 
solidarity, který je charakteristický pro evropský sociální model.

Program pro spotřebitele by se měl zaměřit rovněž na způsob, jakým může i soukromá 
spotřeba podpořit nízkouhlíkové hospodářství. Rychlý nárůst emisí CO2 v EU je zapříčiněn 
zejména dopravou a energetikou. Je tedy zapotřebí povzbudit lokálnější spotřebu, což sníží 
emise CO2 z dopravy v EU, podporovat recyklaci a spotřebu založenou na opětovném využití 
výrobků a nabízet spotřebitelům zboží se stále vyšší energetickou účinností.

Pro podporu udržitelné spotřeby má zásadní význam také zadávání veřejných zakázek. V této 
oblasti by proto měla být povinně zaváděna vysoká úroveň ochrany životního prostředí 
i pracovních práv a kolektivních smluv.

Měla by být zvážena možnost vytvoření finanční inspekce, která by zjišťovala případy 
protiprávního jednání a mohla by udílet sankce subjektům porušujícím platné zákony, 
přičemž by jednala buď z moci úřední nebo na základě individuálních či kolektivních stížností 
ze strany spotřebitelů. V případě klientů finančních institucí, kteří se nechali napálit některým 
z finančních produktů, a přišli tak o svou finanční hotovost, by měla uvedená inspekce zahájit 
proti dané instituci řízení, pokud neumožní rozumnou dohodu se spotřebitelem. 

V případě, že bude u smluv o hypotečním úvěru týkajících se obvyklého bydliště přerušeno 
splácení z důvodů, které spotřebitel nezavinil, například z důvodu nezaměstnanosti, měla by 
být zvážena možnost zabránit jakémukoliv vystěhování či exekuci a uplatnit odklad měsíčních 
splátek do doby, než daná osoba znovu najde práci, nebo vyřešit hypoteční úvěr převedením 
plateb a nájemním právem s opcí na koupi daného obydlí nebo měsíčním nájemným, které 
nejméně po dobu 2 let nepřesáhne 20 % příjmů daného jednotlivce.
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Procesy spojování finančních institucí, které vedou ke ztrátám nebo vyžadují kapitálovou 
pomoc z veřejných zdrojů, by neměly být nezvratné, ale měla by existovat možnost jejich 
zpětného zrušení. Kromě toho by měla být vedena interní i externí vyšetřování s cílem 
objasnit příčiny finančních ztrát a kontroloři jednající z moci úřední by měli mít možnost 
zahájit řízení, které v případě zjištění protiprávních činů povede k soudním opatřením, s cílem 
zachovat finanční stabilitu, transparentnost a důvěru spotřebitelů v účetní záznamy 
a v demokratické orgány. 

Bezpečnost potravin a výrobků

Nedávná šetření vedená v rámci členských organizací BEUC dokládají, že spotřebitelé 
považují za hlavní priority zlepšení ochrany v oblasti finančních služeb a v oblasti potravin. Je 
tedy zásadní, aby program pro spotřebitele zahrnoval rovněž hlediska týkající se bezpečnosti 
potravin a jejich označování,  stejně jako ochranu spotřebitelů před nenasytností finančních 
systémů.

Dalším problémem, kterým by se měl program pro spotřebitele zabývat, je plýtvání 
potravinami. Každoročně se v EU vyhodí 90 milionů tun potravin. V roce 2050 vzroste 
světová populace na devět miliard osob a poptávka po potravinách se zvýší o 70 %, což 
přinese značné problémy světovému odvětví zemědělství i evropským spotřebitelům. To 
představuje další důvod, proč podporovat místní produkci a výrobu potravin v rámci 
ekologického zemědělství a prosazovat krátké řetězce uvádění potravin na trh a jejich 
distribuce. 

Je třeba brát v úvahu skutečnost, že potravinový řetězec musí být zaručeně bezpečný od stadia 
produkce až po stadium spotřeby.

Označování však na boj s obezitou, pesticidy a dalšími nebezpečnými chemickými látkami 
nestačí. Je třeba zakázat používání takových látek, jako jsou umělé tuky obsahující trans-
mastné kyseliny, které představují přísadu většiny zpracovaných potravin a jež se ve velké 
míře podílejí na vzniku kardiovaskulárních onemocnění, a představují tedy značnou zátěž pro 
zdravotnictví.  Musíme tedy trvat na povinném uvádění energetických hodnot a označování 
ekologických výrobků, jež zvýší užitečnost informací poskytovaných spotřebitelům. 

Program pro evropské spotřebitele by měl usilovat rovněž o to, aby se v masném průmyslu 
postupně přestaly běžně užívat antibiotika, pokud jejich aplikace není nezbytná z lékařského 
hlediska, jelikož takové užívání antibiotik závažným způsobem ohrožuje veřejné zdraví.

Dále musí Komise v rámci programu pro spotřebitele přijmout konkrétní opatření s cílem 
zmenšit míru, v níž jsou spotřebitelé a životní prostředí vystavováni nebezpečným 
chemickým látkám. Spotřebitelé přijímají každý den celou škálu chemických látek, které jsou 
prokazatelně karcinogenní a poškozují hormonální systém. Patří mezi ně například parabeny 
užívané jako konzervanty téměř ve všech kosmetických výrobcích, krémech a šampónech. 
U těchto nebezpečných chemických látek, které bývají velmi často obsaženy ve spotřebním 
zboží, nelze považovat označování za dostatečné opatření. Komise musí zajistit, aby byl 
proveden podrobnější výzkum ohledně rizik, která mohou parabeny představovat pro lidské 
zdraví. Měl by být podrobněji prostudován příklad Dánska, kde jsou parabeny zakázány 
u produktů určených malým dětem.
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Je třeba, aby byl systém rychlého varování RAPEX transparentnější a efektivnější, díky 
čemuž si zákonodárci budou moci více uvědomovat rizika spojená s určitým spotřebním 
zbožím. Je zapotřebí zpřísnit a uplatňovat předpisy týkající se všeobecné bezpečnosti výrobků 
a rovněž zavádět či zlepšovat zvláštní předpisy pro nebezpečné výrobky. Nanotechnologie 
a geneticky modifikované organismy musí být řádně regulovány a výrobky, které je obsahují, 
musí být náležitým způsobem označeny. 

Děti a trh

Děti představují velmi zranitelnou skupinu spotřebitelů a jsou ve značném rozsahu vystaveny 
reklamě. Za zvláště naléhavou považujeme nutnost chránit děti před reklamou na nezdravé 
potraviny. 

Ve Švédsku je od roku 1991 zakázána přímá televizní reklama určená dětem do 12 let. Děti 
jsou děti, nikoli spotřebitelé. Proto by hlavní prioritou programu pro spotřebitele mělo být 
zvážení zákazu přímé reklamy určené dětem do 12 let.

Kromě toho je třeba zabránit tomu, aby byly děti vystaveny látkám, které by mohly poškodit 
jejich zdraví.

Digitální prostředí

Pro budoucnost evropské spotřebitelské politiky je velkou výzvou prosazování zájmů 
„digitálního spotřebitele“. Spotřebitelům by mělo být zajištěno bezpečné digitální prostředí 
a přístup k telekomunikačním sítím, přičemž musí být zaručena především ochrana osobních 
údajů. Trh EU v oblasti telekomunikací musí navíc spotřebitelům zajistit svobodu výběru.

Provádění a náprava

Základem seriózní politické strategie zaměřené na spotřebitele musí být kolektivní prostředky 
nápravy a alternativní řešení sporů. Je důležité, aby se alternativní řešení sporů stalo prioritou 
aktu o jednotném trhu, avšak alternativní řešení nemohou správně fungovat bez alternativních 
systémů. Komise by měla neprodleně předložit legislativní návrh zaměřený na formalizaci 
právního nástroje, který by umožnil přístup ke kolektivním žalobám. 

Alternativní systémy řešení sporů musí mít k dispozici rozhodce nezávislé na daných 
podnicích a v případě finančních institucí inspektory z národní centrální banky či Evropské 
centrální banky, kteří budou rozhodovat ve sporech mezi stranami.  

Je nutné, aby byl program ve všech zemích EU prováděn stejně a aby byla zajištěna účinnost 
dohledu nad trhem. 


