
 

Ochrana spotřebitele: Co očekávají Evropané a co
dělá Parlament
 
Ochrana spotřebitelů má být prioritním úkolem EU podle čtvrtiny Evropanů
dotazovaných v průzkumu. Shrnujeme práci Evropského parlamentu pro práva
spotřebitelů a jejich bezpečnost.
 
Veřejné zdraví a ochrana spotřebitelů jsou pro 27 % Evropanů na prvním místě ze šesti témat,
kterým by se podle nich EU měla věnovat. Vyplynulo to z průzkumu Eurobarometru v roce
2016.
 
 
 Ochrana práv spotřebitelů
 
 
 V polovině letošního června odzvonilo poplatkům za roaming a výhody pro spotřebitele se
během letního cestování rychle projevily. Volání či stahování dat v zemích EU za stejnou cenu
jako doma začala využívat spousta lidí.
 
 
 Podobný přínos se očekává v přenositelnosti online služeb, jako jsou například předplatné na
filmy, hudbu, sportovní přenosy atd. Příslušné nařízení vstoupí v platnost příští rok.
 
 
 Parlament již dříve schválil komplexní směrnici práv spotřebitelů, která mimo jiné zajišťuje
právo  vrátit  zboží  objednané  online  v termínu  čtrnácti  dní.  Zakazuje  také  předvyplněné
formuláře  nepřímo  nutící  spotřebitele  objednat  si  nějaké  dodatečné  služby.
 
 
 Ochrana zdraví a bezpečnosti
 
 
 Poslanci chtějí bojovat proti rostoucí rezistenci smrtících baktérií vůči antibiotikům. Za tím
účelem přijali v roce 2015 usnesení o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě.
 
 
 
V reakci na skandály s potravinami, které podkopávají důvěru spotřebitelů vůči evropskému
potravinářskému průmyslu, vyzvali poslanci Evropskou komisi, aby zavedla povinné uvádění
původu - obzvlášť masa - ve zpracovaných potravinách.
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http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/parlemetre/eb86_1_parlemeter_synthesis_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/economy/20170612STO77250/konec-roamingu-jak-se-podarilo-vybojovat-zruseni-poplatku
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20150625TST70823/20170515STO74834/streaming-without-borders-eu-rules-to-allow-using-online-subscriptions-abroad
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0142+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20160504IPR25757/meps-renew-call-for-mandatory-country-of-origin-labelling-of-meat-and-milk
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20160504IPR25757/meps-renew-call-for-mandatory-country-of-origin-labelling-of-meat-and-milk


 Ochrana online soukromí
 
 
 Dva ze tří Evropanů vidí v digitálních technologiích přínos pro svůj život, ale většina uživatelů
internetu si zároveň dělá starosti, že se o nich na webu shromažďují informace. V Česku se tak
vyjádřilo 69 % respondentů.
 
 
 Parlamentní výbor pro vnitřní trh aktuálně pracuje na návrhu nařízení „e-privacy“, protože je
potřeba přizpůsobit pravidla ochrany osobních údajů věku sociálních médií a dalšímu vývoji
sektoru.
 
 
Souvislosti
 
 
Evropská unie určila na ochranu práv spotřebitelů také rozpočet v celkové výši 188,8 milionů
eur na programovací období 2014 - 2020. Podpora má díky tomu jít hlavně udržitelné spotřebě
a zranitelným spotřebitelům.
 
Souvislosti
   Spotřebitelská politika: zásady a nástroje
Opatření na ochranu spotřebitele
Práva cestujících
Bezpečnost potravin
Práva spotřebitelů v EU (anglicky)
Jednotný digitální trh: postup přijímání legislativy (anglicky)

Průzkumy Eurobarometr
Zvláštní průzkum Eurobarometr Evropského parlamentu (listopad 2016)
Postoje k digitalizaci a automatizaci každodenního života (květen 2017, anglicky)
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2160
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-24/ebs_447_en_16136.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20170602STO76619/konec-cookies-parlament-posuzuje-novy-navrh-e-privacy
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_cs
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.2.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.2.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.5.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2014/518771/IPOL-IMCO_DV%282014%29518771_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-cross-border-parcel-delivery
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/parlemetre/eb86_1_parlemeter_synthesis_cs.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2160


Poslanci se snaží zlepšit ochranu evropských spotřebitelů v  různých oblastech

Článek

CS Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 3


