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Ex. David BYRNE 
Europski povjerenik za zdravstvo i zaštitu potrošača 
 

  
 

David BYRNE  
European Commissioner for Health and Consumer 
Protection  

„Strong consumer organisations are 

instrumental for Europe“  
 
7th Annual  Assembly of Consumer Associations  
Brussels, 9 November 2004.  
 
 

„Snažne potrošačke 

organizacije sredstvo su za 

ulazak u Europu“ 
(Prijevod ovlaštenog sudskog tumača – prevoditelja 

Komentari i ilustracije Mr.sc.Ilija Rkman, sudionik 7. Godišnjeg Sabora 

potrošačkih udruga Europe) 

 

7. godišnji Sabor potrošačkih udruga Europe 

Bruxelles, 9. studenog 2004. 

 
Dame i gospodo, 
 
drago mi je da Vas mogu ponovno pozdraviti u našem sjedištu ovdje u 
Bruxellsu. 
 
Ovo je već šesti put da imam čast obratiti se ovom godišnjem Saboru 
potrošačkih organizacija. Sebe smatram jednim od veterana ovog događanja. 
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Prije samo nekoliko tjedana očekivao sam da sam već završio s tim - no 
moram reći da je vrlo lijep osjećaj biti pozvan na bis! 
 
Zahvalio bih gospođi van Gennip i gospodinu Whiteheadu što su jutros ovdje 
bili naši gosti - te na njihovoj pomoći u određivanju brzine i modaliteta naših 
projekata. 
 

 

Tema koju smo odabrali za ovu skupštinu glasi:  

"Budućnost politike potrošača u 

proširenoj Europi", 

uvjeren sam da će diskusije koje će se ovdje voditi tijekom 
sljedeća dva dana rezultirati konkretnim i praktičnim koracima 
ka definiranju njenog oblika. 
 

 
Danas želim započeti time što ću podijeliti s Vama nekoliko kratkih 
razmišljanja o vrijednim iskustvima koja smo stekli tijekom proteklih pet 
godina, a s orijentacijom na pronalaženje mogućih putova za godine koje 
slijede. 
 
Za početak želim naglasiti kako svi mi možemo biti ponosni što smo bili 
dio iznimno važnog procesa stvaranja čvrstih temelja za daljnji rad. 
 

1. Načelo 

Taj proces bio je moguć 

jedino zahvaljujući pomoći i podršci 

potrošačkih organizacija iz čitave Europe,  

kao i konstruktivnoj i plodnoj suradnji koju je 

Komisija ostvarila s Europskim parlamentom i 

zemljama članicama, kako "starim" tako i 

"novim"           

                                  
 
 
Osnovno sredstvo koje nam je omogućilo da se postavimo izazovima našeg 
političkog, ekonomskog i socijalnog sustava koji su se javljali velikom brzinom, 
jest određivanje dugoročnog strateškog pristupa stvaranju poslovne politike 
na području zaštite potrošača. 
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Strategija poslovanja s potrošačima 
 
Na početku mog mandata, Komisija je iznijela obuhvatnu strategiju za 
razdoblje 2002-2006. Strategija je dobila veliku podršku od Vijeća i Europskog 
parlamenta, kao i od strane potrošača i poslovnih organizacija.  
 

2. Načelo 

 

Strategija EU prepoznaje potrošača 

kao  

- ključnog,  

- odgovornog  

- gospodarskog čimbenika  

na internom tržištu.  
Kao takvi, potrošači moraju imati  

pravo na izbor između proizvoda i usluga koje 

kupuju!!! 
 

Svi smo svjesni toga da interno 

tržište mora djelovati za dobrobit 

kako potrošača tako i poslovnih 

organizacija!!! 

 
(Ilustracija Ilija Rkman) 

 
Kako bi se to ostvarilo, strategija potrošačke politike mora, osim 
posebnog naglašavanja na izgradnju čvrste baze znanja radi 
definiranja i promidžbe interesa potrošača u sve europske politike 
poslovanja,  

definirati  
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3. Načelo 

tri osnovna srednjoročna cilja: 

1. visoki, opći stupanj zaštite potrošača 

2. učinkovito provođenje propisa za zaštitu 

potrošača 

3. pravilno uključivanje potrošačkih 

organizacija u europske političke 

strukture. 

 
 

Ostvarivanje ovih ciljeva 
 
Učinili smo značajne korake ka ostvarenju ovih ciljeva upotrebom obuhvatne i 
uravnotežene kombinacije zakonskih i izvanzakonskih radnji. 
 

S obzirom na prvi cilj, spomenuo bih sljedeće: 

 
- nova Opća direktiva za sigurnost proizvoda 
- prijedlog potpunog okvira za usklađenje neprimjerene prakse u 

gospodarstvu 
- prilagodba direktive na plasman na daljinu financijskih usluga 

potrošača, dok je u tijeku rad na aktualizaciji Direktive za potrošačke 
kredite; 

- inicijativa Europskog ugovornog prava i sveobuhvatna revizija 
potrošačke stečevine koja je usmjerena na rješavanje problema koji 
proizlaze iz razlika među nacionalnim propisima i na temelju 
racionalizacije zakonodavstva Europske unije. 

 

S obzirom na drugi cilj, naša postignuća uključuju sljedeće: 

 
- nedavno prihvaćeni pravilnik o jačanju suradnje na području zaštite 

potrošača 
- Europska izvan-pravna mreža, koja se trenutno nalazi u procesu 

stapanja s Europskom mrežom potrošačkih središta, sa svrhom da se 
stvori sveobuhvatni, jednokratni program usluga za pomoć potrošačima 
koji se susreću s problemima u prekograničnoj trgovini. 

- RAPEX, mreža za hitnu intervenciju za opasne proizvode. 
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4. Načelo 

S obzirom na treći cilj, ukoliko želimo da naše 

radnje postignu željeni učinak na potrošače, 

moramo osigurati da potrošačke 

organizacije mogu u stvarnom i 

pozitivnom smislu doprinijeti razvoju 

relevantnih politika. 

 
 
 
U tom smislu znatno smo poboljšali profil i djelovanje Europske savjetodavne 
skupine za potrošače. Štoviše, aktualizirali smo i pravila za dodjelu 
financijskih sredstava europskim potrošačkim organizacijama i za specifične 
projekte time što smo ih učinili jasnijima i transparentnijima.  

 
Također smo razvili i proveli niz inicijativa na području edukacije i informiranja 
potrošača, od obuke za osoblje u potrošačkim organizacijama do stvaranja 
edukativnih mreža za potrošače, interaktivnih on-line obrazovnih sredstava i 
nastavnih materijala. 
 

Prioriteti za buduće djelovanje 

 
U nastavku ovog kratkog osvrta na naša postignuća, dozvolite mi prognozu 
kamo ona vode u budućnosti. Naravno, o tome koji značaj će se dodijeliti ovoj 
politici odlučit će povjerenik Kyprianou. 
 
No najprije bih želio naglasiti da sam osobno uvjeren kako će potrošačka 
politika zaista biti prioritet u stvaranju politike Europske unije, a posebice s 
obzirom na nedavne napretke i na činjenicu da predsjednik Komisije Barroso 
namjerava baš tu stavku staviti kao prioritet na dnevni red u Lisabonu. 
 
U tom kontekstu predlažem da najmanje tri teme zaslužuju prioritetno mjesto 
na popisu. 
 
Kao prvo, nastojanje da zakonodavstvo funkcionira i u praksi. Od vitalne je 
važnosti osigurati da se detaljne zakonodavne mjere koje su uvedene 
proteklih godina pravilno primjene, te da se postojeća legislativa u određenim 
segmentima primjereno usmjeri i pojednostavi. 
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Integracija interesa potrošača 
 
Kao drugo, nastavak rada na integraciji interesa potrošača u ostalim 
segmentima od ključne je važnosti za jačanje koherentnosti naših radnji. 
Ugovor Europske unije kao i Ustav, potpisan u Rimu prije 12 dana, predviđaju 
posebice uvjete za takvu integraciju. 
 
Primjena te integracije međutim često se pokazala kompliciranom - a i ostat 
će pravi izazov za sve institucije Europske unije. To je od posebne važnosti 
na sljedećim područjima: 
 

- politika natjecanja, gdje je krajnji cilj, prema navodu povjerenika 

Montija, "zaštita dobrobiti potrošača". Cilj je 

osigurati da se pravila natjecanja pišu i provode za dobrobit potrošača; 
i 

- usluge općeg interesa, na kojem području naša nastojanja 
unaprjeđenja pravila Zajednice u svrhu njihovog prilagođavanja 
potrošačima moraju biti nadopunjena unaprjeđenjem načela sveopćih 
usluga te konsolidiranjem stečevina. 

 

Ovlaštenja potrošača 
 
Treći prioritet za budućnost je daljnji razvoj na području ovlaštenja potrošača. 
 
Potrošači moraju biti sigurni da mogu izabrati ono što najbolje odgovara 
njihovim potrebama i željama.  
Moraju biti sigurni da postoje učinkoviti mehanizmi za rješavanje problema 
kada se oni pojave.  
Sigurni potrošači pogodni su i za gospodarsku konkurentnost, pa stoga i za 
poslovanje. 
 
Krajnji potrošački troškovi u domaćinstvima predstavljaju gotovo 60% bruto 
nacionalnog proizvoda Europske unije. Ne treba vam diploma iz ekonomije da 
biste shvatili kako je to jedan od glavnih čimbenika za utvrđivanje 
gospodarskih aktivnosti. 
 
Međutim, poznato nam je da 45% potrošača u Europskoj uniji nisu tako 
sigurni kada kupuju proizvode i usluge od ponuđača iz drugih zemalja članica 
kao što su kada kupuju od domaćih ponuđača. S obzirom na prekograničnu, 
intra-EU Internet prodaju broj takvih potrošača narastao je na 90%.  
 
Također znamo da gotovo polovica europskih potrošača vjeruje da se zakoni 
za zaštitu potrošača učinkovito primjenjuju u njihovim državama, ali samo 
jedna petina njih vjeruje da je isto i u ostalim državama članicama.  
 
U najmanju ruku, opseg unaprjeđenja na ovom području je od velike važnosti. 
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Snažne potrošačke organizacije 
 
Prije nego što gospođi van Gennip predam riječ želim se osvrnuti na 
posljednju, ali ne i manje važnu potrošačku organizaciju.  
 
U proteklih nekoliko godina Komisija je nastojala donijeti jednostavnije, 
učinkovitije zakone koji dotiču probleme samih građana Europe.  
 
Prošle smo godine predstavili jasan skup minimalnih standarda za 
savjetovanje građana. Taj projekt je već pokazao vidljiv učinak: savjetovanje 
interesnih skupina, uključujući potrošačke organizacije, postalo je otvoreno, 
koherentno i transparentno.  
 
Svim interesnim skupinama želimo omogućiti prostor na svim razinama, a to 
uključuje jednak pristup onima koji vode politiku kao i uravnoteženu 
prezentaciju svih legitimnih interesa.  
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5. 1. Načelo 

 

Snažne, nezavisne, stručne potrošačke 

organizacije, kako na nacionalnoj tako i na 

europskoj razini, naši su prirodni partneri u 

ostvarivanju gore navedenog 

 
 

5.2. Načelo 

Snažne potrošačke organizacije, 

koristeći na najbolji mogući način ograničene 

resurse koja im stoje na raspolaganju, nisu 

samo sredstvo u unaprjeđenju EU-politike,  

već su ključni čimbenici za davanje ovlasti  

potrošačima na unutarnjem tržištu. 

 

 

 
Oni (Udruge za zaštitu potrošača ) su također preduvjet da 
naš rad bude učinkovit za potrošače. To se odnosi na sve 
ciljeve i prioritete koje sam danas spomenuo. 
 

6.Načelo 

Kako bi njihov rad bio efikasan 

potrošačke organizacije bi trebale 

iskorištavati sve dostupne mogućnosti, 

uključujući i još pro-aktivniji pristup 

davanju konkretnih političkih prijedloga 
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. 
Radi ostvarivanja stvarnog političkog učinka, potrošačke organizacije moraju 
udružiti resurse i surađivati na nacionalnoj i međunarodnoj razini. 
 
Takva suradnja je korisno sredstvo razmjene iskustava te maksimalnog 
iskorištavanja financijskih sredstava.  
 
Ekspertiza koja je potrebna za promjenu pozicije potrošača osobito je 
oskudna i često vrlo skupa na području financijskih usluga i politike tržišne 
konkurencije. 
 
Mi naravno ne zagovaramo stvaranje monopola potrošačkog zastupanja.  
 
Međutim, fragmentiranje potrošačkog pokreta, koje je akutno u određenim 
državama članicama, može biti izrazito štetno za vlastitu učinkovitost te može 
skrenuti od stvarne koristi koju može i koju bi trebalo donijeti europskim 
potrošačima. 
 
Zaključak 
 
Dame i gospodo, 
 
Prije pet godina, kada sam postao Europski povjerenik za zdravstvo i zaštitu 
potrošača, apelirao sam na pomoć zastupnika potrošača u izvršenju mojih 
odgovornosti. Također sam se založio za otvorenost novim idejama, dijalogu i 
suradnji. Nadam se da Vas u tom pogledu  nisam razočarao.  
 
Suradnja s Vama bila je stimulativna i ugodna. Završio bih iskreno Vam se 
zahvalivši na Vašoj cijenjenoj pomoći i podršci koju ste mi pružili tijekom 
proteklih pet godina.  
 
Želim Vam i ubuduće puno uspjeha. 
 
Hvala 
 
Vaš 
 
David Byrne  
 
 
 
 


