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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o novej agende európskej spotrebiteľskej politiky
(2012/2133(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, ktoré sa začleňujú 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 (hospodárskeho) záujmu,

– so zreteľom na odporúčanie Rady 98/560/ES z 24. septembra 1998 o rozvoji 
konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a informácií prostredníctvom podpory 
vnútroštátnych rámcov zameraných na dosiahnutie porovnateľnej a účinnej úrovne 
ochrany neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti1,

– 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) (COM(2009)0336)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 

                                               
1 Ú. v. ES L 270, 7.10.1998, s. 48.
2 Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
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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“)1,

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

– 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 online informačných 
služieb3,

– 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 vysielania4,

– 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 na 
uznesenie Parlamentu z 20. mája 2008 o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 –
20135,

– 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 trhom6,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 
o bezpečnosti hračiek (smernica o bezpečnosti hračiek)7,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie 
fungovania jednotného trhu a odporúčanie Komisie z 12. júla 2004 k transpozícii smerníc 
ovplyvňujúcich vnútorný trh do vnútroštátneho práva8,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2009 o presadzovaní spotrebiteľského acquis 
(COM(2009)0330) a na správu Komisie z 2. júla 2009 o uplatňovaní nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi 
zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie 
o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (COM(2009)0336),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 39.
3 Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 72.
4 Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27.
5 U. v. EÚ C 180E, 17.7.2008, s. 26.
6 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.
7 Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 98, 16.4.2005, s. 47.
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– 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 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 9. marca 2010 o ochrane spotrebiteľa1,

– 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)2

(kodifikované znenie),

– 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 svoje uznesenie z 21. septembra 2010 o dobudovaní vnútorného trhu v 
oblasti elektronického obchodu4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o finančnej, hospodárskej a sociálnej 
kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať (priebežná správa)5,

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

– so zreteľom na Správu o občianstve EÚ za rok 2010: Odstránenie prekážok vykonávania 
práv občanov EÚ z 27. októbra 2010 (COM(2010)0603),

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

– so zreteľom na európske centrá pre spotrebiteľov a výročnú správu Úradu pre vydávanie 
úradných publikácií Európskych spoločenstiev s názvom Sieť 2010 z roku 2011,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 23. júna 2011 o návrhu smernice 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0046.
2 Ú. v. EÚ L 263, 6.10.2010, s. 15.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0186.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0320.
5 Prijaté texty, P7_TA(2010)0376.
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Európskeho parlamentu a Rady o spotrebiteľských právach1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o efektívnejšom a spravodlivejšom 
obchodno-distribučnom trhu2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z októbra 2011 s názvom Aby trhy fungovali pre 
spotrebiteľov – šieste vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov 
(SEC(2011)1271),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 19. októbra 2011 
o zriadení nástroja „Spájame Európu“ (COM(2011)0665),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so 
zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 –
20203,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. 
októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom4,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 9. novembra 2011 
o programe Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 (COM(2011)0707) a na súvisiace 
dokumenty (SEC(2011)1320 a SEC(2011)1321),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o novej stratégii pre spotrebiteľskú 
politiku5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2012 s názvom Koherentný rámec na 
posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického obchodu a online služieb 
(COM(2011)0942),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 25. januára 2012 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (COM(2012)0011),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 20. apríla 2012 s názvom Stratégia pre elektronické 
verejné obstarávanie (COM(2012)0179),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. mája 2012 s názvom Európska stratégia 
vytvárania lepšieho internetu pre deti (COM(2012)0196),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných 
spotrebiteľov6,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0293.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0307.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0453.
4 Ú. v. EÚ L 247, 13.9.2012, s. 17.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0491.
6 Prijaté texty, P7_TA(2012)0209.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o hodnotení výsledkov vnútorného trhu1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 22. mája 2012 s názvom Európsky program pre 
spotrebiteľov – Podpora dôvery a rastu (COM(2012)0225),

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 22. mája 2012 s názvom Správa 
o spotrebiteľskej politike (júl 2010 – december 2011) (SWD(2012)0132) a na sprievodné 
oznámenie s názvom Európsky program pre spotrebiteľov – Podpora dôvery a rastu 
(COM(2012)0225),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. mája 2012 s názvom Spotrebiteľská hodnotiaca 
tabuľka ukazuje, kde v Európe sú spotrebiteľské podmienky najlepšie – siedme vydanie 
hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok (SWD(2012)0165),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júna 2012 
o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na 
vnútornom trhu (COM(2012)0238),

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 19. júla 2012 o zlepšení aspektov znalostí 
o posilnení postavenia spotrebiteľov od roku 2012 do roku 2014 (SWD(2012)0235 
v konečnom znení),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 3. októbra 2012 s názvom Akt 
o jednotnom trhu II: Spoločne za nový rast (COM(2012)0573),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k oznámeniu 
Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov: Európsky program pre spotrebiteľov – Podpora dôvery a rastu 
(COM(2012)0225),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

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

A. keďže podpora práv spotrebiteľov a ich ochrana sú základnými hodnotami EÚ;

B. keďže spotrebitelia zohrávajú zásadnú úlohu ako faktory rastu;

C. keďže cieľom je dosiahnuť vysokú úroveň posilnenia postavenia a ochrany spotrebiteľov;

D. keďže je potrebné posilňovať dôveru spotrebiteľov, ich istotu vo vzťahu k trhu a znalosť 
ich práv, a to s osobitným zameraním na zraniteľných spotrebiteľov; 

E. keďže elektronický obchod je veľmi užitočný pre spotrebiteľov so zdravotným 
postihnutím a pre tých, ktorí žijú vo vidieckych a odľahlých oblastiach;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0211.
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F. keďže fragmentácia jednotného digitálneho trhu ohrozuje práva spotrebiteľov vzhľadom 
na neexistenciu uplatniteľných spoločných noriem a keďže väčšina webových stránok nie 
je vhodná pre cezhraničných zákazníkov a spotrebiteľov a je potrebné vypracovať 
legislatívnu iniciatívu, ktorou by sa vytvoril rozsiahly plán uplatňovania nárokov na 
nápravu vrátane mechanizmov, ako je alternatívne riešenie sporov, systém riešenia sporov 
online (RSO) a kolektívne odškodňovanie;

G. keďže nespokojnosť spotrebiteľov s finančnými službami je dôsledkom chybného 
poradenstva, ktoré sa im poskytuje, a neznalosti svojich práv; keďže sú žiaduci nezávislí 
podnikoví arbitri a – v prípade finančných inštitúcií – inšpektori (národnej/Európskej) 
centrálnej banky, ktorí by vykonávali funkciu arbitra;

H. keďže súčasná hospodárska kríza spotrebiteľov vážne postihuje, vnútorný trh sa oslabuje 
v dôsledku zhoršovania pracovných a platových podmienok obyvateľov a tieto práva 
musia mať prednosť pred liberalizáciou trhu;

I. keďže vnútorný trh musí ponúkať širokú škálu produktov a služieb vysokej kvality za 
konkurenčné ceny, pričom podporuje udržateľnú spotrebu v záujme udržateľného rozvoja;

J. keďže treba prijať pružné opatrenia na ochranu spotrebiteľov v najvzdialenejších 
regiónoch, v riedko zaľudnených oblastiach a v horských a ostrovných regiónoch;

K. keďže je potrebné posilniť úlohu spotrebiteľských združení vo všetkých oblastiach 
prostredníctvom prijatia potrebných právnych a hospodárskych opatrení;

1. požaduje, aby spotrebitelia mohli jednoduchým a účinným spôsobom uplatňovať svoje 
práva v základných oblastiach, ako je strava, zdravie, energia, finančné a digitálne služby, 
a to vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok;

2. požaduje, aby spotrebitelia mohli bezpečným spôsobom využívať vedecký a 
technologický pokrok a aby mali prístup k informáciám, nestrannému poradenstvu a 
prostriedkom potrebným na spravodlivú a účinnú nápravu;

3. zdôrazňuje, že politiky EÚ musia podporovať spoluprácu spotrebiteľských združení 
s verejnými inštitúciami vo všetkých oblastiach, pričom sa uľahčí prístup k potrebným 
finančným zdrojom; bude vytvorený register európskych združení, ktorý umožní vytvárať 
združenia na európskej úrovni;

4. podčiarkuje, že vzdelávanie spotrebiteľov znižuje riziko, pokiaľ ide o nebezpečné 
výrobky, špekulatívne finančné produkty a zavádzajúcu reklamu, pričom toto vzdelávanie 
a posilňovanie postavenia spotrebiteľov musí mať trvalý charakter a začínať už od školy;

5. žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby prijali právne a vecné prostriedky potrebné 
na účinné uplatňovanie agendy a aby vykonávali systematické hodnotenie jej vplyvu;

6. žiada Komisiu, aby vytvorila aktualizované a jednotné normy, ktoré by podporili 
bezpečnosť výrobkov, a aby pritom zaviedla kontrolu pôvodu výrobkov z tretích krajín;

7. zdôrazňuje, že dôvera spotrebiteľa je nevyhnutná pre vnútroštátny aj cezhraničný 
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elektronický obchod; internetový obchod musí zabezpečiť kvalitu výrobkov bez 
zločineckých alebo nezákonných praktík a dodržiavať ochranu osobných údajov;

8. podčiarkuje, že informácie trhov musia byť spoľahlivé, jasné a porovnateľné; treba prijať 
záväzné obchodné záruky s cieľom zabezpečiť uplatnenie spravodlivosti v prípade 
nesolventných sprostredkovateľov; treba stíhať nezákonné obchodné praktiky a 
nespravodlivé zmluvné ustanovenia alebo výrazné manipulácie trhu, ako sa už stalo v 
prípade trhov Libor a/alebo Euribor; spotrebitelia, ktorí boli „chytení do pasce“ v 
súvislosti s niektorým finančným produktom, a tí, ktorí majú hypotéky na nehnuteľnosti a 
ktorí sú bez vlastného zavinenia vystavení riziku, že budú musieť opustiť svoj domov, si 
zaslúžia ochranu;

9. požaduje, aby sa uplatňovala zásada predbežnej opatrnosti na trhoch spotrebného tovaru 
vyrábaného nanotechnológiou alebo s použitím geneticky modifikovaných organizmov;

10. zdôrazňuje, že je potrebné lepšie chrániť práva skupín zraniteľných spotrebiteľov, ako sú 
deti a starší ľudia, najmä v súvislosti s dopravou;

11. podčiarkuje, že súčasná hospodárska a finančná kríza oslabuje postavenie spotrebiteľov na 
trhoch a robí ich čoraz zraniteľnejšími; zvyšovanie neistoty zamestnania a miery 
nezamestnanosti a strata kúpnej sily prehlbujú nerovnosti v rámci každej krajiny a medzi 
jednotlivými krajinami a negatívne ovplyvňujú profily spotrebiteľov; je potrebné umožniť 
právo na prístup k základnému platobnému účtu a zakázať finančné produkty, ktoré sú pre 
priemerného spotrebiteľa komplikované a riskantné;

12. zdôrazňuje, že je potrebná úzka spolupráca medzi európskymi, národnými a miestnymi 
orgánmi a spotrebiteľskými združeniami s cieľom zaviesť mechanizmy konzultácií medzi 
týmito stranami a vykonávať opatrenia naplánované v agende;

13. podčiarkuje, že zrýchľujúci sa proces koncentrácie podnikov ovplyvňuje výrobu, ako aj 
uvádzanie tovaru a služieb na trh; spotrebitelia by mali mať demokraticky zvolené 
zastúpenie aspoň na úrovni 20 % v správnych radách veľkých podnikov vrátane 
finančného sektora;

14. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že informačný systém RAPEX (systém na rýchlu výmenu
informácií v prípade nepotravinárskych výrobkov) bude transparentnejší a účinnejší; treba 
rozvíjať sieť európskych spotrebiteľských centier (ECC) a sieť spolupráce v oblasti 
ochrany spotrebiteľa (CPC);

15. zdôrazňuje, že mechanizmy uplatňovania nárokov na nápravu, ako je alternatívne riešenie 
sporov, kolektívne riešenie sporov a riešenie sporov online, musia byť rýchle, prístupné 
a účinné; konania v rámci alternatívneho riešenia sporov by sa mali uzavrieť najneskôr 
v lehote 90 dní; nezamestnaní spotrebitelia, či už individuálne alebo prostredníctvom 
spotrebiteľských združení, musia mať k dispozícii bezplatnú právnu pomoc na súdoch na 
základe svojich príjmov;

16. podčiarkuje, že je potrebné podporovať zodpovednú a udržateľnú spotrebu v súlade s 
cieľmi stanovenými v stratégii Európa 2020 a takisto uľahčovať spotrebiteľom úplnú 
prístupnosť trhov z hľadiska sociálnej a solidárnej Európy; 
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17. zdôrazňuje, že budúci viacročný finančný rámec 2014 – 2020 musí zahŕňať spotrebiteľskú 
agendu a primerane ju financovať;

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

Európska komisia uverejnila návrh európskej spotrebiteľskej agendy 22. mája 2012 
v nadväznosti na Stratégiu spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 (COM(2007)0099 
v konečnom znení). Návrh obsahuje súbor iniciatív pre spotrebiteľov na obdobie rokov 2014 
– 2020. Vítame tento ambiciózny prístup a vyzývame Komisiu, aby vypracovala aj zelenú 
knihu pre európskych spotrebiteľov, ktorá by bola užitočná pre organizácie pôsobiace v 
oblasti ochrany spotrebiteľov, pre občanov, parlamenty a vlády členských štátov.

V rámci európskej spotrebiteľskej agendy by malo mať najväčšiu prioritu zaistenie 
potravinovej bezpečnosti, zdravia, energie a finančných a digitálnych produktov. Táto agenda 
tiež prichádza počas konečnej fázy jednotného digitálneho trhu, ktorý si vyžaduje ochranu 
spotrebiteľov online, právnu istotu, záruky práv spotrebiteľa a efektívne a spoľahlivé 
dodávateľské služby v rámci prepravy tovaru a služieb. Je potrebná taká spotrebiteľská 
agenda, ktorá by obmedzila nerovnosti medzi spotrebiteľmi v Európe a prispela k 
nízkouhlíkovému hospodárstvu.

Na celosvetovej úrovni sa európski spotrebitelia stretávajú s novými výzvami, ako je 
globalizácia trhov, finančná deregulácia, digitalizácia hospodárstva a starnutie obyvateľstva. 
Všetky tieto faktory znamenajú, že nástroje nápravy a podpory pre organizácie spotrebiteľov 
majú veľký význam. Súčasná finančná kríza okrem toho komplikuje rozhodnutia, ktoré 
spotrebitelia musia urobiť. Preto je žiaduce, aby spotrebitelia mali prístup k efektívnym, 
transparentným, spoľahlivým a porovnateľným informáciám.

Procesy fúzie, ku ktorým medzi finančnými subjektmi dochádza a ktoré spôsobujú straty 
alebo si vyžiadali podporu z verejného kapitálu, by nemali byť nezvratné. V týchto prípadoch 
by sa mali objasniť fakty s cieľom dosiahnuť finančnú stabilitu, transparentnosť a dôveru 
spotrebiteľov.

Európska spotrebiteľská agenda dáva konkrétny význam zásade uvedenej v Zmluve 
o Európskej únii, podľa ktorej treba zohľadňovať záujmy spotrebiteľa vo všetkých 
príslušných politikách EÚ.

Skupiny osôb, ktoré sú osobitne zraniteľné v dôsledku svojho fyzického alebo 
psychologického stavu alebo veku alebo ktoré sa stanú zraniteľnými kvôli svojej sociálnej či 
finančnej situácii, si vyžadujú osobitnú ochranu, ktorá im umožní prístup k základným 
službám a potrebným finančným zdrojom. 

Hodnotiace tabuľky spotrebiteľských trhov a agenda na posilnenie postavenia 
spotrebiteľov

Nedávne štúdie Komisie ukazujú, že spotrebitelia potrebujú väčšmi rozvinúť svoju schopnosť 
rozhodovať vo vzťahu k trhom. Preto je potrebné podnecovať posilnenie postavenia 
spotrebiteľov, ich znalosť práv a ich jasné a transparentné informovanie, organizácie 
spotrebiteľov a jednoduché a prístupné prostriedky nápravy.
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Piate vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov, ktoré 11. marca 2011 uverejnila 
Európska komisia, poukazuje na rastúce rozdiely medzi národným a cezhraničným 
elektronickým obchodom, zvyšovanie chudoby, rastúce ťažkosti pri prístupe k základnému 
tovaru a službám a veľmi veľké obavy spotrebiteľov v súvislosti s potravinovou 
bezpečnosťou.

Podľa balíka týkajúceho sa posilnenia postavenia spotrebiteľov, ktorý uverejnila Európska 
komisia 11. apríla 2011, spotrebitelia nepoznajú svoje práva a je potrebné ich informovať 
a vzdelávať. Zásadný význam má aktívna úloha verejných orgánov, ako ak organizácií 
spotrebiteľov, a preto treba zabezpečiť ich financovanie. 

Záujmy spotrebiteľov treba zohľadňovať vo všetkých ich aspektoch, pričom treba 
uprednostňovať spotrebiteľské združenia a ich schopnosť ovplyvňovať Úniu a členské štáty. 
V tomto zmysle by sa mal vytvoriť register európskych združení, ktorý by umožnil zriaďovať 
združenia na celoeurópskej úrovni. 

Sociálna a environmentálna udržateľnosť

Podmienky pre spotrebiteľov sa v rámci celej Európskej únie značne líšia. Z celkového počtu 
499 miliónov obyvateľov si približne 80 miliónov – z toho 19 miliónov detí – nemôže dovoliť 
základné veci, ako napr. platiť nájomné alebo dostávať dôstojné služby zdravotníctva a 
vzdelávania. Zároveň sa zvyšujú nerovnosti v súvislosti s prístupom k potrave a k sociálnym 
službám. Tieto podmienky nerovnosti spotrebiteľov treba riešiť z hľadiska solidarity 
obsiahnutej v európskom sociálnom modeli.

Spotrebiteľská agenda sa musí zaoberať spôsobom, ako by aj súkromná spotreba mohla 
pomôcť pri podpore nízkouhlíkového hospodárstva. Zdroj rýchleho rastu emisií CO2 v EÚ je 
v oblasti dopravy a energetiky. Preto je potrebné podporovať väčšmi miestnu produkciu v 
záujme zníženia emisií CO2 pochádzajúcich z dopravy v EÚ, podporovať recykláciu a 
spotrebu z druhej ruky a ponúkať spotrebiteľom výrobky, ktoré sú z hľadiska energie čoraz 
efektívnejšie.

V záujme podpory udržateľnej spotreby by sa malo zohľadňovať, že verejné obstarávanie 
takisto zohráva zásadnú úlohu. Preto by malo byť povinné zaviesť v rámci verejného 
obstarávania vysokú úroveň ochrany životného prostredia, ako aj pracovných práv a 
kolektívnych dohôd.

Treba zvažovať možnosť vytvorenia finančnej inšpekcie, ktorá by zaznamenávala prípady 
porušení a mohla postihovať subjekty, ktoré porušujú platné právne predpisy, pričom by 
konala z vlastnej iniciatívy alebo na základe oznámení jednotlivých spotrebiteľov alebo 
skupín. V prípade klientov finančných subjektov, ktoré sú nesolventné, pričom ich peniaze sú 
„zablokované“ v tomto subjekte vo forme nejakého finančného produktu, by táto inšpekcia 
začala voči danému subjektu konanie za neponúknutie primeraného riešenia pre spotrebiteľa.

Pokiaľ ide o hypotéky na nehnuteľnosti v súvislosti so zvyčajným bydliskom, mala by sa 
zvážiť možnosť, že v prípade vynechania platieb z dôvodov nezavinených spotrebiteľom, ako 
sú situácie nezamestnanosti, sa pozastaví akékoľvek súdne vysťahovanie alebo zabavenie pre 
nezaplatený hypotekárny dlh, uplatní sa moratórium na mesačné splátky, pokým daná osoba 
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nenájde zamestnanie, alebo sa hypotéka zruší prenechaním za platbu a právom na nájom 
s možnosťou kúpy tohto domu či bytu alebo za mesačný nájom nižší než 20 % individuálnych 
príjmov s lehotou aspoň dva roky.

Procesy fúzie medzi finančnými subjektmi, ktoré spôsobujú straty alebo si vyžiadali podporu 
zo štátneho kapitálu, nebudú nezvratné bude ich možné pozastaviť s retroaktívnym účinkom. 
Takisto sa budú vykonávať interné aj externé vyšetrovania s cieľom objasniť skutočnosti, 
ktoré viedli k stratám, aby tak vyšetrovatelia mohli začať konania z vlastnej iniciatívy. 
V prípade, že sa zistia nezrovnalosti, to bude viesť k súdnym iniciatívam s cieľom zachovať 
finančnú stabilitu, transparentnosť a dôveru spotrebiteľov v rámci finančných výkazov a 
demokratických orgánov. 

Bezpečnosť potravín a výrobkov

Nedávne prieskumy členských organizácií BEUC poukazujú na to, že najdôležitejšou 
prioritou pre spotrebiteľov je lepšia ochrana v oblasti finančných služieb a potravín. Je 
nevyhnutné, aby aspekty potravinovej bezpečnosti a označovania potravín boli zahrnuté do 
spotrebiteľskej agendy. Takisto je potrebné ustanoviť ochranu spotrebiteľov pred 
nenásytnosťou finančných systémov.

Ďalším problémom, ktorý treba zahrnúť do spotrebiteľskej agendy, je plytvanie potravinami. 
Približne 90 miliónov ton potravín sa v EÚ každý rok stratí. Svetová populácia sa do roku 
2050 zvýši na deväť miliónov osôb a dopyt po potravinách vzrastie o 70 %. Spôsobí to veľké 
výzvy pre poľnohospodárske systémy na celom svete, ako aj pre spotrebiteľov v Európe. 
Znamená to ďalší dôvod na podporu miestnej a agroekologickej produkcie potravín, ako aj na 
presadzovanie krátkych odbytových a distribučných ciest v prípade potravín. 

Treba zvážiť potrebu zaručiť bezpečnosť v potravinovom reťazci od výroby až po spotrebu.

Označovanie nestačí na boj s obezitou, pesticídmi a ďalšími nebezpečnými chemickými 
látkami. Bolo by potrebné zakázať používanie látok, ako sú syntetické transmastné kyseliny, 
ktoré sa využívajú vo väčšine spracovaných potravín a prispievajú ku kardiovaskulárnym 
chorobám a nákladom zdravotníckych systémov v tejto súvislosti. V tomto zmysle treba trvať 
na povinnom energetickom a ekologickom označovaní s cieľom rozšíriť poskytovanie 
užitočných informácií spotrebiteľom. 

Európska spotrebiteľská agenda sa musí zaoberať postupným odstraňovaním všeobecného 
používania antibiotík v priemysle spracovania mäsa bez opodstatnenia z lekárskeho hľadiska. 
Pre verejné zdravie takéto praktiky predstavujú veľké problémy.

Komisia tiež musí v spotrebiteľskej agende prijať konkrétne opatrenia na zníženie vystavenia 
spotrebiteľov a životného prostredia nebezpečným chemickým produktom. Spotrebitelia sa 
denne stretávajú s koktailom chemických látok, o ktorých sa vie, že spôsobujú rakovinu a 
narúšajú hormonálny systém, ako sú parabény, ktoré sa používajú ako konzervačná látka 
takmer vo všetkých kozmetických výrobkoch, krémoch a šampónoch. V súvislosti s týmito 
nebezpečnými chemickými látkami, ktoré sa bežne používajú vo výrobkoch určených na 
spotrebu, nepostačuje iba označovanie. Komisia musí zaistiť, aby sa uskutočnil rozsiahly 
výskum týkajúci sa zdravotných rizík parabénov. Mal by sa podrobnejšie preskúmať príklad 
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Dánska, kde sú parabény zakázané v produktoch určených pre malé deti.

Je potrebné, aby sa zvýšila transparentnosť a účinnosť informačného systému RAPEX, aby si 
tak zákonodarcovia viac uvedomovali riziká, ktoré predstavujú určité spotrebné výrobky. 
Treba posilňovať a uplatňovať normy týkajúce sa všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ako aj 
vypracovať alebo zdokonaliť osobitné normy pre nebezpečné výrobky. Nanotechnológia a 
geneticky modifikované organizmy musia byť vhodným spôsobom regulované a výrobky, 
ktoré ich obsahujú, treba primerane označiť. 

Deti a trhy

Deti sú veľmi zraniteľnou skupinou spotrebiteľov a sú vystavení rozsiahlej reklame. Osobitne 
potrebné je chrániť deti pred reklamou na nezdravé jedlo. 

Vo Švédsku je od roku 1991 zakázaná priama reklama v televízii zameraná na deti nižšieho 
veku ako 12 rokov. Deti sú deti, a nie spotrebitelia. Preto by malo byť zásadnou prioritou 
spotrebiteľskej agendy zvážiť zákaz priamej reklamy zameranej na deti nižšieho veku ako 12 
rokov.

Takisto je potrebné zabrániť tomu, aby deti boli vystavovaní látkam, ktoré by mohli poškodiť 
ich zdravie.

Digitálne prostredie

Podpora záujmov „digitálneho spotrebiteľa“ je dôležitou výzvou budúcej európskej 
spotrebiteľskej politiky. Spotrebiteľovi treba poskytovať bezpečné digitálne prostredie a 
prístup k telekomunikačným sieťam, pričom sa bude dodržiavať najmä ochrana osobných 
údajov. Okrem toho musí telekomunikačný trh EÚ zaručovať právo spotrebiteľa na slobodný 
výber.

Vykonávanie a odškodňovanie

Kolektívne odškodňovanie a alternatívne riešenie sporov sú významnými prvkami silnej 
stratégie spotrebiteľskej politiky. Je dôležité, aby sa alternatívne riešenie sporov začlenilo ako 
priorita do Aktu o jednotnom trhu, keďže alternatívne riešenia nefungujú primeraným 
spôsobom bez toho, aby existovali alternatívne systémy. Komisia by mala urýchlene predložiť 
legislatívny návrh na formalizovanie právneho nástroja zaručujúceho prístup ku kolektívnemu 
odškodňovaniu. 

Systémy alternatívneho riešenia sporov si vyžadujú arbitrov, ktorí by boli nezávislí od 
podnikov, a v prípade finančných inštitúcií inšpektorov (národnej/Európskej) centrálnej 
banky, ktorí by vykonávali funkciu arbitra medzi stranami sporu. 

Je potrebné, aby úroveň vykonávania bola v celej EÚ rovnaká a aby činnosti dohľadu nad 
trhom boli účinné.


