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Návrh stanoviska (PE398.421v01-00)
Anna Hedh
Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ na roky 2007 – 2013
(2007/2189(INI))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 
a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Citácia 3 a (nová)

- so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2007 o bezpečnosti výrobkov 
a najmä hračiek1, 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie A

A. keďže rod, vek, príjem, úroveň vzdelania, etnický pôvod a spôsoby spotreby sú 
faktory, ktorými sa spotrebitelia navzájom odlišujú, a preto je nevyhnutné ich 
zohľadniť v rámci spotrebiteľskej politiky na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni 
Spoločenstva,

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0412.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie B

B. keďže moderná stratégia spotrebiteľskej politiky musí zohľadňovať spoločenské 
zmeny, napríklad novú vekovú štruktúru, čoraz dôležitejšiu úlohu žien a čoraz 
významnejšie zapojenie detí do spotrebnej spoločnosti, integráciu etnických menšín,
ale aj vývoj životnej úrovne či hospodárske, environmentálne a technické zmeny 
v spoločnosti,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie C

C. keďže pri vytváraní politiky a jej ďalšej realizácii treba lepšie zakotviť vyváženú 
účasť mužov a žien, mladých a starších ľudí, ale aj veľmi starých ľudí, a to najmä 
žien, ako i kultúrnych a etnických menšín,

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie C

C. keďže pri vytváraní spotrebiteľskej politiky a jej ďalšej realizácii treba lepšie zakotviť 
vyváženú účasť mužov a žien, mladých a starších ľudí a kultúrnych a etnických 
menšín, aby sa zabezpečilo stanovenie primeraných opatrení na ich ochranu,

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie D

D. keďže v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou spotrebiteľa sú ženy, muži a deti 
rôznymi spôsobmi vystavené určitým výrobkom, napríklad chemikáliám a liekom,
a reagujú na ne a keďže sú v tejto oblasti potrebné dôkladnejšie štúdie, aby bolo 
možné lepšie určiť tzv. rizikové výrobky; keďže však biologické faktory nie sú 
jediným dôvodom odlišnej zraniteľnosti žien, pokiaľ ide o niektoré druhy výrobkov, 
pretože významnú úlohu zohrávajú i spoločenské faktory, ako napríklad povaha 
vykonávanej práce,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie D a (nové)

D a. keďže spotrebiteľská politika by mala pokrývať nákup a predaj nielen výrobkov, ale 
aj služieb distribuovaných verejným či súkromným sektorom, a poskytovať v tejto 
oblasti primeranú ochranu zraniteľným spotrebiteľom – ženám, starším osobám 
a znevýhodneným sociálnym skupinám –, ktorí sú najčastejšie obeťami 
poskytovania nekvalitných služieb,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie D a (nové)

D a. keďže pri príprave liekov sa nepoužíva osobitná farmakológia podľa rodu, keďže 
len 20 % pacientov testovaných pri konečnom testovaní liekov sú ženy, keďže 
v prípade, že liek nie je osobitne testovaný na ženách, je celkom pravdepodobné, že 
pre ne nebude účinný a že jeho vedľajšie účinky nebudú známe,

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odsek 1

1. opätovne zdôrazňuje dôležitosť rodového hľadiska ako neoddeliteľnej súčasti 
spotrebiteľskej politiky a žiada Komisiu, aby Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
pravidelne informovala o pokroku dosiahnutom v tejto oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odsek 3

3. naliehavo vyzýva Komisiu a Sieť európskych spotrebiteľských centier, aby pri 
informovaní a vzdelávaní spotrebiteľov vždy zohľadňovali rodové hľadisko, ako aj 
hľadisko veku a etnického pôvodu, a tiež národné tradície;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zita Pleštinská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odsek 3

3. naliehavo vyzýva Komisiu a Sieť európskych spotrebiteľských centier, aby pri 
informovaní a vzdelávaní spotrebiteľov venovali zvýšenú pozornosť najviac 
zraniteľným skupinám spotrebiteľov;

Or. sk
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 
a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odsek 3 a (nový)

3 a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky legislatívne a administratívne 
opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby spotrebiteľský tovar uvedený na trh 
v rámci Európskej únie neohrozoval zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, 
a konkrétnejšie žien a detí;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zita Pleštinská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odsek 5

5. opätovne vyzýva, aby sa pri vytváraní spotrebiteľskej politiky väčšia pozornosť 
venovala najviac zraniteľným skupinám spotrebiteľov;

Or. sk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odsek 5

5. opätovne vyzýva, aby sa pri vytváraní spotrebiteľskej politiky väčšia pozornosť 
venovala niektorým skupinám, ako sú ženy, mladí a starší ľudia, etnické menšiny 
a znevýhodnené sociálne skupiny;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odsek 5

5. opätovne vyzýva, aby sa pri vytváraní spotrebiteľskej politiky viac zohľadňovali
niektoré skupiny, ako sú ženy, mladí a starší ľudia, etnické menšiny, a najmä 
prisťahovalkyne, ako aj národné tradície;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zita Pleštinská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odsek 6

6. vyzýva členské štáty, aby v záujme dosiahnutia väčšej rovnováhy pri vytváraní 
spotrebiteľskej politiky podnecovali spoluprácu národných inštitúcií so 
spotrebiteľskými organizáciami a podporovali projekty zacielené na lepšiu 
informovanosť spotrebiteľov s dôrazom na najviac zraniteľné skupiny 
spotrebiteľov;

Or. sk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odsek 7

7. domnieva sa, že v záujme dosiahnutia väčšej rovnováhy pri vytváraní spotrebiteľskej 
politiky treba posilniť účasť žien (vypúšťa sa) v spotrebiteľských organizáciách;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odsek 7

7. vyzýva na informačné kampane zamerané na zvýšenie povedomia spotrebiteľov 
o výrobkoch a postupoch, ktoré sú škodlivé počas tehotenstva, najmä o fajčení vrátane 
pasívneho fajčenia a konzumácii alkoholu, ale aj ďalších spotrebiteľských výrobkoch, 
ako napríklad liekoch a chemických výrobkoch, ktoré predstavujú zdravotné riziko 
v prípade ich použitia alebo užitia počas tehotenstva; vyzýva Komisiu, aby motivovala 
výrobcov k tomu, aby toto riziko jasne uvádzali na obaloch predmetných výrobkov, 
s cieľom zabezpečiť primeranú informovanosť tehotných žien;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zita Pleštinská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odsek 7

7. domnieva sa, že informačné kampane by mali byť zamerané na zvýšenie povedomia 
spotrebiteľov o výrobkoch a postupoch, ktoré sú škodlivé počas tehotenstva, najmä 
o fajčení vrátane pasívneho fajčenia a konzumácii alkoholu, ale aj ďalších 
spotrebiteľských výrobkoch, ktoré predstavujú zdravotné riziko v prípade ich použitia 
počas tehotenstva;

Or. sk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odsek 7

7. vyzýva na informačné kampane zamerané na zvýšenie povedomia spotrebiteľov 
o výrobkoch a postupoch, ktoré sú škodlivé počas tehotenstva, najmä o fajčení vrátane 
pasívneho fajčenia a konzumácii alkoholu, ale aj ďalších spotrebiteľských výrobkoch, 
ktoré predstavujú zdravotné riziko v prípade ich použitia počas tehotenstva; žiada 
európske inštitúcie, a to najmä Európsku agentúru pre lieky, vnútroštátne inštitúcie 
a spotrebiteľské organizácie, aby naliehali na farmaceutický priemysel a jeho 
organizácie, aby sa pri príprave starých i nových liekov zohľadňovala rôznorodosť 
skupín užívateľov týchto liekov, a najmä odlišnosť ich pohlavia;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odsek 7 a (nový)

7 a. vyzýva Komisiu, aby v podnikoch na dobrovoľnom základe propagovala využívanie 
nových technológií, a najmä internetu, ako nástroja na informovanie spotrebiteľov 
o povahe a možných rizikách niektorých výrobkov, predovšetkým pre zraniteľné 
kategórie, ako sú ženy, deti a staršie osoby;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zita Pleštinská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odsek 7 a (nový)

7 a. vyzýva Komisiu, aby pozornejšie monitorovala vnútroštátne spotrebiteľské politiky, 
aby každý spotrebiteľ mohol nakupovať kdekoľvek v EÚ a bol rovnako účinne 
chránený v každom členskom štáte EÚ;

Or. sk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zita Pleštinská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odsek 7 b (nový)

7 b. domnieva sa, že medzi najväčšie prekážky rozvoja maloobchodného vnútorného trhu 
patria nejasnosti v oblasti spotrebiteľských zmlúv a odškodnenia, podporuje 
Komisiu v snahe zaviesť štandardné zmluvy, ktoré by mali rovnaké základné 
náležitosti v každom členskom štáte EÚ;

Or. sk
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marusya Ivanova Lyubcheva

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Odsek 7 a (nový)

7 a. domnieva sa, že je vhodné venovať väčšiu pozornosť obchodovaniu s alkoholickými 
výrobkami a ich vstupu na trh, a to aj výrobkov s malým obsahom alkoholu, 
predovšetkým so zreteľom na mladých ľudí, s cieľom lepšie zvládať problematiku 
spotreby alkoholu a potrebného zníženia tejto spotreby, ako aj zdravia spotrebiteľov 
a bezpečnosti; vyzýva Komisiu, aby pristúpila ku kritickému vyhodnoteniu spôsobov 
obchodovania s alkoholickými výrobkami a aby navrhla vhodné opatrenia na 
zabezpečenie lepšej rovnováhy medzi zdravím, bezpečnosťou a správaním 
spotrebiteľov, predovšetkým pokiaľ ide o mladých ľudí; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 
a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Odsek 7 a (nový)

7 a. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že všetky hračky, bez ohľadu 
na výrobky, z ktorých sú zložené, budú pre deti v najvyššej možnej miere bezpečné; 
vyzýva Komisiu, aby v rámci revízie smernice o hračkách navrhla bezpodmienečný 
zákaz používania parfumov, alergénov a endokrinologických škodlivín, ako aj 
karcinogénnych a mutagénnych látok a látok toxických pre rozmnožovanie, ako aj 
všetkých mimoriadne toxických zlúčenín;

Or. en
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