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Úvod
V súvislosti s príchodom hospodárskej krízy sa do centra pozornosti dostalo aj regulačné bremeno, ktoré musia podniky
prekonať na ceste k obnove. Žiaľ, v súčasnosti veľká časť tejto záťaže pochádza práve zo strany Európskej únie.
Z projektu, ktorý mal pôvodne presadzovať odstraňovanie administratívnych bariér pri obchodovaní medzi jednotlivými
krajinami, sa stal byrokratický kolos. Chrlí jednu reguláciu za druhou s cieľom riadiť každú jednu časť životov ľudí.
Tieto regulácie poškodzujú prosperitu a znižujú slobodu ľudí, pričom ich výsledkom je často presný opak toho,
čo Európska únia zamýšľala. Z regulácií zameraných na ochranu zákazníkov, sa stávajú regulácie, ktoré zákazníkom
obmedzujú slobodu voľby a predražujú tovar. Z regulácií, ktoré majú pomôcť konkurencii, sa stávajú regulácie, ktoré
ubližujú malým podnikom a v skutočnosti tak konkurenciu potláčajú. Európska únia okrem toho reguluje aj oblasti, pri
ktorých neexistuje žiadne rozumné zdôvodnenie jej zásahov.
Aj toto sú dôvody, prečo v tomto projekte verejnosti predstavujeme 41 najabsurdnejších regulácií EÚ, vybraných
z nášho hľadiska. Vzhľadom na to, že podniky a občanov poškodzujú nielen nadmerné regulácie, ale aj nadmerné
daňové zaťaženie, do projektu sme tiež zaradili aj 4 príklady plytvania EÚ.
Radi by sme týmto projektom upozornili na to, že zabezpečiť 4 slobody – slobodu pohybu osôb, tovarov, služieb
a kapitálu – je možné omnoho jednoduchšie. Stačí zrušiť existujúce národné štandardy a nechať plynúť voľnú
konkurenciu. Práve na týchto 4 slobodách bola EÚ založená a práve od nich sa čoraz viac odkláňa.
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Č. 1: Zákaz štandardných žiaroviek
Stručný popis: Európska únia zakázala výrobu a dovoz štandardných žiaroviek, plánuje tiež zakázať ďalšie žiarovky
nižšej energetickej efektivity.
Cieľ návrhu: Šetrenie peňazí v domácnostiach vďaka nižším cenám energie a vyššej výdrži zakúpených žiaroviek.
Detailný popis: V rokoch 2009 – 2012 Európska únia postupne obmedzovala výrobu a dovoz štandardných žiaroviek.
100 W žiarovky únia zakázala v roku 2009, 75 W žiarovky v roku 2010, v roku 2011 zakázala 60 W žiarovky a v roku 2012
všetky ostatné štandardné žiarovky.
V roku 2016 plánuje EÚ zakázať ďalší druh žiaroviek – halogénové a tiež všetky ostatné žiarovky, ktoré majú energetické
hodnotenie vyššie ako B. Cieľom týchto zákazov je znížiť spotrebu elektrickej energie v rámci boja EÚ s klimatickými
zmenami.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Po zákaze klasických žiaroviek sú pre spotrebiteľov najdostupnejšou
alternatívou úsporné žiarovky. Ich používanie však so sebou prináša viacero zdravotných rizík. Úsporné žiarovky
obsahujú nebezpečnú ortuť a sú vyrábané oveľa náročnejšími výrobnými procesmi, ich skutočný dopad na životné
prostredie je teda otázny.
Svetlo úsporných žiaroviek je odlišné od svetla štandardných žiaroviek, z tohto dôvodu môže mnohým spotrebiteľom slúžiť
horšie až nedostatočne. Podstatným negatívom je však to, že Európska únia obmedzuje spotrebiteľom aj podnikateľom
možnosť slobodnej voľby. Napriek očakávaným úsporám tieto žiarovky zvýšia náklady jedným aj druhým. Nákup
štandardných žiaroviek totiž dokazoval, že to bola pre nich najvhodnejšia alternatíva. Zvýšené náklady najviac postihnú
dve oblasti, za ktoré Európska únia bojuje – hospodárenie nízkopríjmových domácností a konkurencieschopnosť
európskych podnikateľov.
Zdroj detailných informácií:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/committee/2008_12_08_technical_briefing_household_lamps.pdf
http://ec.europa.eu/energy/lumen/editorial/index_en.htm
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Č. 2: Vplyv klimatických zmien na rovnosť žien
Stručný popis: Európska únia študuje vplyv klimatických zmien na rovnosť žien a na základe toho navrhuje mnohé
opatrenia.
Cieľ návrhu: Cieľom je znížiť negatívny dopad klimatických zmien na rovnosť žien a znížiť negatívny dopad nerovnosti
žien na klimatické zmeny.
Detailný popis: Európska únia vydáva správy a vypracováva štúdie, ktoré skúmajú vzájomné prepojenie klimatických
zmien a rovnosti žien. Ide tak o prepojenie dvoch veľkých politík Európskej únie.
Podľa EÚ ženy robia voľby, ktoré vedú k menšiemu poškodzovaniu životného prostredia, napríklad šoférujú menšie autá,
používajú verejnú dopravu a jedia menej mäsa. Podľa EÚ tiež ženy horšie znášajú dopady klimatických zmien – „Ženy
sú v každom zmysle v prvej línii klimatických zmien“. EÚ teda prichádza k poznaniu, že „bez skutočnej rodovej rovnosti
nebude existovať ani klimatická spravodlivosť”. Rovnosť príležitostí mužov a žien tiež podľa EÚ prispieva k udržateľnému
rozvoju a k ochrane životného prostredia.
Európsky parlament vyzýva Komisiu a Radu, aby zapracovali a začlenili rodový aspekt do každej fázy politík v oblasti
klímy.
Opatrenia týkajúce sa klímy tak nesmú viesť k zvýšeniu rodových rozdielov, ale musia byť prínosné pre postavenie žien.
Komisia a členské štáty tiež majú popri svojich politikách robiť systematické analýzy podľa pohlavia a majú tiež vytvoriť
ukazovatele a kritériá zohľadňujúce rodové špecifiká.
V oblasti boja proti zmene klímy tiež majú Komisia a členské štáty zhromažďovať rodovo diferencované údaje špecifické
pre jednotlivé krajiny a tieto údaje náležite vyhodnocovať.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Štúdie a správy skúmajúce vplyv klimatickej zmeny na rovnosť žien sú plné
vágnych fráz a hrozivých čísiel, často vytrhnutých z kontextu. Reálne prinášajú len veľmi málo hodnotných informácií,
napriek tomu sú financované z peňazí daňovníkov. Dané štúdie tiež vyzývajú orgány EÚ a členské štáty ku konaniu,
ktoré ešte viac zaťaží peňaženky daňovníkov.
Zdroj detailných informácií:
http://eige.europa.eu/content/news-article/gender-equality-and-climate-change-we-need-equal-participation-nothing-less
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0049+0+DOC+XML+V0//SK
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Č. 3: Povinné kvóty pre ženy v riadiacich orgánoch
spoločností
Stručný popis: Ustanovenie povinnej kvóty vo výške 40 % pre nedostatočne zastúpené pohlavie v pozícii riadiacich
pracovníkov spoločností kótovaných na burze.
Cieľ návrhu: Zrovnoprávniť zastúpenie žien v pozícii riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností.
Detailný popis: Európska komisia chce odstrániť tzv. sklenený strop, ktorý nadaným ženám bráni v dosahovaní
vrcholových pozícií v najväčších podnikoch EÚ. Komisia preto navrhla povinnú kvótu vo výške 40 % pre nedostatočne
zastúpené pohlavie v pozícii nevýkonných riadiacich pracovníkov spoločností kótovaných na burze.
V súčasnosti je vo vrcholových pozíciách nevýkonných orgánov 15 % žien a pri výkonných orgánoch je to 8,9 % žien.
Počet žien sa zvyšuje priemerne o 0,6 percentuálneho bodu ročne, no podľa Európskej komisie je tempo takéhoto rastu
pomalé, a preto ho chce urýchliť.
Spoločnosti, ktoré nebudú spĺňať stanovenú kvótu, budú musieť do daných orgánov prijímať pracovníkov na základe
komparatívnej analýzy kvalifikácie každého z kandidátov. V prípade rovnakej kvalifikácie sa uprednostní kandidát
nedostatočne zastúpeného pohlavia. Kvóta vo výške 40 % musí byť splnená do roku 2020 v prípade súkromných
podnikov a do roku 2018 v prípade štátnych podnikov. Návrh má podľa odhadov zasiahnuť približne 5 000 spoločností v EÚ.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Ide o zásah do slobody podnikania. Návrh navyše oficiálne ustanovuje
pozitívnu diskrimináciu žien. V dôsledku takejto povinnej pozitívnej diskriminácie môže reputácia žien utrpieť, keďže
sa bude negatívne nazerať aj na ženy, ktoré sa do vrcholových orgánov dotknutých firiem dostali na základe vlastných
schopností, nie na základe nariadenia.
Kritika tohto kroku sa neozýva len zo strany mužov, ale aj zo strany úspešných žien. Podľa Lindy Brown, riaditeľky
severoírskej pobočky Institute of Directors, ženy chcú byť obsadzované do riadiacich orgánov na základe zásluh a nie
na základe povinnosti. Linda Brown sa tak odvolávala na výsledok hlasovania, v ktorom až 70 % z 300 opýtaných žien
odmietlo povinné kvóty pre ženy.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_sk.htm
http://www.belfasttelegraph.co.uk/business/business-news/women-vote-against-company-board-quotas-29147094.html
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Č. 4: Zákaz rozlišovania medzi ženami a mužmi pri tvorbe
cien poistného
Stručný popis: EÚ pri výpočte poistných sadzieb zakazuje zohľadnenie pohlavia danej osoby.
Cieľ návrhu: Zabrániť rodovej diskriminácii pri výpočte poistných sadzieb.
Detailný popis: Od 21. decembra 2012 musia poisťovatelia v EÚ predávať tie isté poistné produkty mužom a ženám
za tú istú cenu. EÚ sa pritom odvolávala napríklad na to, že poistné sadzby u mladých mužov boli nižšie ako u žien.
Okrem poistenia motorových vozidiel pohlavie zohrávalo významnú úlohu aj pri tvorbe cien, týkajúcich sa životného
poistenia a súkromného zdravotného poistenia.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Zohľadňovanie pohlavia pri výpočte poistných sadzieb bol legitímny
nástroj poisťovateľov. Tento nástroj nevychádzal zo zámernej diskriminácie pohlavia, ale napríklad v prípade poistenia
motorových vozidiel zo štatistickej pravdepodobnosti bezpečného jazdenia. V dôsledku znemožnenia použitia takéhoto
nástroja bude poistné riziko hodnotené menej spoľahlivo. To znamená, že pre zabezpečenie rovnakej spoľahlivosti
budú musieť zákazníci znášať vyššie náklady, ktoré tak sumárne zvýšia výšku poistných sadzieb.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1430_sk.htm

Č. 5: Regulácia futbalových prestupov
Stručný popis: EÚ vypracovala rozsiahlu štúdiu o prestupoch hráčov vo futbale. V tejto štúdii tiež navrhuje rôzne
opatrenia na riešenie dnešného stavu.
Cieľ návrhu: Férovejšie prerozdelenie peňazí medzi klubmi, väčšia transparentnosť, obmedzenie neprimeraných
poplatkov.
Detailný popis: Európska únia uskutočnila rozsiahlu štúdiu o prestupoch futbalistov medzi jednotlivými futbalovými
klubmi. Podľa štúdie futbalové kluby vynakladajú na prestupy zhruba 3 miliardy eur ročne. EÚ sa však nepáči, že len
málo z týchto prostriedkov pripadne menším klubom a amatérskym súťažiam a upozorňuje na rastúce nerovnosti
medzi majetnými a nemajetnými klubmi. Menšie futbalové kluby totižto únia považuje za „liahňu“ nových talentov.
Podľa EÚ je potrebný prestupový systém, ktorý prispeje k rozvoju všetkých klubov a mladých hráčov.
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EÚ v štúdii navrhuje viaceré opatrenia:
ͳͳ

„Fair-play odvody“ z prestupových poplatkov presahujúcich určitú sumu, čo prispeje k lepšiemu
prerozdeleniu zdrojov medzi bohatými a menej bohatými klubmi. Cieľom týchto odvodov je tiež
nastolenie konkurenčnej rovnováhy.

ͳͳ

Dôslednejšie zverejňovanie informácií o pohybe hráčov.

ͳͳ

Stanovenie maximálneho počtu hráčov v klube.

ͳͳ

Regulácia mechanizmu prevodu úverov.

ͳͳ

Vyriešenie problému „vlastníctva práv hráčov treťou stranou“.

ͳͳ

Uplatnenie pravidiel finančnej „fair-play“, aby výdavky klubov neprevyšovali ich príjmy.

ͳͳ

Riešiť nestabilnosť basketbalových tímov.

ͳͳ

Zabrániť klubom, aby predlžovali ochrannú lehotu, počas ktorej hráč na prestup potrebuje súhlas.
Tento postup dokázateľne zvyšuje prestupové poplatky.

ͳͳ

Ustanovenia o „odkupovaní“ v zmluvách hráčov by mali byť „primerané”.

Prečo má opatrenie negatívny charakter: Nie je jasné, či tieto opatrenia EÚ zavedie, resp. či ich vôbec môže zaviesť
do praxe. Zo strany EÚ je však možné očakávať tlak voči športovým riadiacim orgánom, ako FIFA a FIBA. Európska únia
navyše absolútne nerozumie fungovaniu športu, keďže veľmi kuriózne chce medzi športovcami vyrovnávať rozdiely.
Súčasná činnosť Európskej únie v tejto oblasti je neospravedlniteľná, najmä vzhľadom na jej rozsah. Napríklad daná
štúdia má až 341 strán, takže je možné očakávať, že za jej vypracovanie daňoví poplatníci musia znášať značné náklady.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-95_sk.htm
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/f-studies/cons-study-transfers-final-rpt.pdf
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Č. 6: Zákaz nosenia podpätkov a šperkov pre kaderníčky
Stručný popis: Sociálni partneri EÚ navrhli zákaz nosenia podpätkov a šperkov pre kaderníčky s cieľom ich ochrany.
Cieľ návrhu: Zlepšiť kaderníčkam pracovné podmienky, znížiť riziko výskytu chorôb z povolania. Cieľom je vytvoriť
bezpečné a zdravé prostredie pre výkon tohto povolania.
Detailný popis: V záujme zlepšenia pracovných podmienok návrh zakazuje kaderníčkam pri práci nosiť topánky
s podpätkami, šperky a hodinky. Podľa návrhu budú musieť kaderníčky povinne nosiť topánky s rovnou protišmykovou
podrážkou.
Návrh tiež ukladá povinnosť chrániť kožu a dýchacie ústrojenstvo a vytvoriť dostatočný priestor a vetranie pre kaderníčky,
ktoré pracujú s chemickými látkami. Návrh má viesť k výhodám pre zamestnávateľov, ktorí môžu očakávať nižšiu
absenciu na pracoviskách a nižšiu fluktuáciu. Návrh sociálnych partnerov aktuálne vyhodnocuje Európska komisia.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Návrh má za cieľ ochrániť pracovníkov, no v skutočnosti pre nich vytvára
minimálne sčasti horšie pracovné podmienky. Európska únia by sa nemala zaoberať tým, akú obuv alebo doplnky nosia
pracovníci. Kaderníčky nikto nenúti nosiť topánky s podpätkami, šperky, ani hodinky, je to ich slobodné rozhodnutie.
Ako nepodložené sa tiež ukazujú tvrdenia, že lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov pomôžu zamestnávateľom.
Ak by to bola skutočne pravda, nariadenie by nebolo potrebné, zamestnávatelia by ho totiž presadzovali vo vlastnom
záujme. V skutočnosti však dané opatrenia povedú k zvýšeniu nákladov pre firmy. Podľa britskej Národnej federácie
kaderníkov návrh zvýši náklady len pre firmy vo Veľkej Británii o 3 milióny libier ročne.
Zdroj detailných informácií:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1286&furtherNews=yes

Č. 7: Obmedzenie príkonu vysávačov
Stručný popis: Európska únia plánuje od septembra 2014 zakázať vysávače s príkonom nad 1600 W a od septembra
2017 vysávače s príkonom nad 900 W.
Cieľ návrhu: Ušetriť elektrickú energiu pre spotrebiteľov.
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Detailný popis: Európska únia chce pomôcť spotrebiteľom ušetriť elektrickú energiu tým, že zakáže vysávače s vyšším
príkonom. Podľa výpočtov Európskej únie je priemerný príkon v súčasnosti nakupovaných vysávačov 1800 W. Maximálny
možný príkon vysávačov od septembra 2014 bude 1600 W a od septembra 2017 dokonca len 900 W. Ide tak o veľmi
výrazné obmedzenie príkonu vo vysávačoch.
Európska únia chce zabezpečiť, aby sa tento výrazne nižší príkon vysávačov nepremietol do zníženia ich výkonu. EÚ
verí, že výrobcovia zvýšia efektivitu vysávačov natoľko, že vysávače budú dostatočne výkonné aj pri nízkom príkone.
Ako dôvod uvádza aj fakt, že vysávanie vysávačom s nižším príkonom by pri rovnakej efektivite viedlo k predĺženiu času
vysávania. To by mohlo viesť k ešte vyššej spotrebe elektrickej energie.
Európska únia tiež pri vysávačoch uvádza štítky energetickej efektivity. Energetická efektivita sa bude označovať
písmenami A-G, podobne, ako pri práčkach a chladničkách. Tieto štítky tiež budú ukazovať výšku hluku a množstvo
prachu, ktorý vysávač vypustí do vzduchu.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Návrh obmedzí podnikateľské prostredie, ako aj slobodu výberu zákazníkov.
Pre podniky vyrábajúce vysávače bude táto regulácia predstavovať výrazné zaťaženie. Vzhľadom na také výrazné
obmedzenie príkonu navyše nie je jasné, ako sa zabezpečí porovnateľná efektivita vysávania. Je pravdepodobné, že
vysávače s porovnateľne vysokým výkonom pri výrazne nižšom príkone budú oveľa drahšie, resp. vysávače v podobnej
cenovej hladine budú výrazne menej výkonné.
Podľa odhadov Jamesa Dysona, ktorý vynašiel tzv. cyklónové oddeľovanie vo vysávačoch, je táto regulácia krokom
späť. Regulácia je podľa neho navrhnutá s ohľadom na starú generáciu vysávačov, ktoré sa museli namáhavo tlačiť pred
sebou. Tieto nevýhody povedú k nižšiemu komfortu spotrebiteľov. Zvýšené náklady môžu očakávať aj firmy, ktoré sa
špecializujú na čistiace práce, resp. používajú vysávače napr. v ubytovacích zariadeniach.
Zdroj detailných informácií:
http://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/media-reporting-on-vacuum-cleaners-don%E2%80%99t-get-sucked-in/
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dv/933/933145/933145en.pdf
http://www.express.co.uk/news/world/403626/Now-EU-cuts-power-of-your-vacuum-cleaner
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/new-eu-energy-rules-set-1920537
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Č. 8: Zmena vykonávacieho nariadenia o obchodných
normách na olivový olej
Stručný popis: Európska únia prináša zmeny v servírovaní olivového oleja v reštauráciách. Po uvedení nariadenia do
platnosti bude musieť byť olivový olej servírovaný len v špeciálnych nádobách, ktoré nebude možné dopĺňať.
Cieľ návrhu: Zlepšiť ochranu zákazníkov pred podvodmi pri servírovaní olivového oleja.
Detailný popis: Európska únia vníma ako problém súčasný spôsob servírovania olivového oleja v reštauráciách. Olivový
olej býva zvyčajne podávaný v otvorených nádobách, kde podľa EÚ hrozí riziko, že zákazník nedostane olej takej kvality,
za akú zaplatil. Cieľom zmeny nariadenia je znemožniť takéto praktiky.
Od 1.1.2014 bude olivový olej povinne servírovaný vo fľašiach so špeciálnym uzáverom, vďaka ktorému nebude možné
olivový olej zameniť alebo doplniť. EÚ túto zmenu prezentuje ako dvojnásobne prínosnú pre spotrebiteľov. Podľa nej
sa nielen zníži riziko podvodu, ale tiež sa zvýši aj hygiena pri podávaní olivového oleja.
Okrem regulácie nádob EÚ prináša aj ďalšie povinnosti, ktoré majú ochrániť spotrebiteľov. Medzi iným napríklad mení
spôsob označovania nádob s olivovým olejom. EÚ pridáva ďalšie povinné údaje, ktoré musia byť uvedené na etikete,
ako aj vymedzuje minimálnu povinnú veľkosť písma, v závislosti od objemu nádoby. Podľa niektorých názorov má tento
návrh za cieľ ochrániť nielen spotrebiteľov, ale aj výrobcov olivového oleja v EÚ. Tí sa aktuálne stretávajú s rastúcimi
nákladmi a klesajúcimi ziskami.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Ako aj iné nariadenia, ktorých cieľom je ochrániť spotrebiteľa, aj toto
nepriamo a z dlhodobého hľadiska spotrebiteľa poškodí. Zvýšené náklady na dodržiavanie tohto nariadenia budú
znášať samotní spotrebitelia. Výber spotrebiteľov tiež bude obmedzený. Podľa predbežných reakcií niektorých
dotknutých osôb môžeme očakávať, že sa výrazne sťaží možnosť poskytovať nezvyčajnejšie druhy olivového oleja. Toto
postihne najmä drobných podnikateľov, ktorých sa EÚ na iných miestach snaží podporovať. Nariadenie tiež prispeje
k väčšej produkcii odpadov a k plytvaniu olivovým olejom. Nepoužitý olej sa pravdepodobne bude musieť likvidovať.
Toto ide opäť proti cieľu EÚ chrániť životné prostredie. Zásadný problém nie je len neefektívnosť daného nariadenia,
ale aj problém obmedzenia slobody voľby zákazníka a slobody podnikania majiteľov reštaurácií. EÚ navyše aplikuje
prezumpciu viny, keď nepostihuje len podnikateľov, ktorí zákazníkov podvádzajú, ale postihuje preventívne všetkých.
Zdroj detailných informácií:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&uxfa6voQ27M+1bNfZCba++5zeqktLk7LR4XMBqIWPsu
BuE2177sL3dMBpRfefPrJ
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Č. 9: Zákaz zobrazovania obrázkov na obaloch dojčenského
mlieka
Stručný popis: Európska únia zakazuje zobrazovanie obrázkov na dojčenskom mlieku, ktoré môžu toto mlieko
„idealizovať“. Návrh tiež prináša ďalšie obmedzenia značenia obalov špecifických potravín.
Cieľ návrhu: Podľa EÚ môžu byť dnešné obrázky na obaloch dojčenského mlieka zavádzajúce, chce ich teda v súčasnej
podobe zakázať. To má viesť k ochrane spotrebiteľov. Cieľom návrhu je tiež sprehľadniť pravidlá pre potravinársky priemysel.
Detailný popis: Obal na dojčenskom mlieku nesmie obsahovať obrázky detí, iné obrázky alebo text, ktoré môžu
idealizovať takýto prípravok, a tým odradiť matky od kojenia. Namiesto obrázkov detí a zvierat na obaloch dojčenského
mlieka bude môcť byť iba ilustračný obrázok výrobku a návod na prípravu.
Ide tak o reguláciu, porovnateľnú s reguláciou liekov, na ktorých je tiež len názov a zloženie. Európsky parlament tiež
žiada štúdiu o týchto výrobkoch, ako aj o výrobkoch pre športovcov.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Návrh s cieľom ochrániť spotrebiteľov obmedzí spotrebiteľom možnosť
voľby a podnikateľom zvýši náklady. Prípady klamlivej reklamy navyše riešia už súčasné zákony na ochranu spotrebiteľa.
Európska únia teda v tomto prípade ide nad rámec svojich povinností.
Zákaz uvádzania obrázkov na výrobkoch tiež zhorší orientáciu spotrebiteľov, keďže obaly jednotlivých výrobkov sa budú
navzájom menej líšiť. V dôsledku toho môže sťažiť ich rozhodovanie. Cieľom návrhu je tiež sprehľadniť pravidlá pre
potravinársky priemysel, čo je pozitívne, no sprehľadnenie pravidiel by nemalo byť sprevádzané aj ich sprísnením.
Zdroj detailných informácií:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121214IPR04667/html/Environment-Committee-confirms-deal-on-new-rulesfor-baby-milks-and-diet-food
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130607IPR11385/html/New-rules-for-baby-food-special-diet-food-and-lowcalorie-food
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Č. 10: Regulácia chemikálií, ktoré sa dajú zneužiť na výrobu
bômb
Stručný popis: V dôsledku hrozby terorizmu chce EÚ obmedziť prístup k chemikáliám, ktoré je možné použiť na výrobu bômb.
Cieľ návrhu: Boj proti terorizmu.
Detailný popis: V dôsledku toho, že bomby pri niektorých teroristických útokoch boli vyrobené z ľahko dostupných
chemikálií, chce EÚ predaj týchto chemikálií kontrolovať. Výrobky obsahujúce vysokú koncentráciu látok, uvedených
v návrhu, bude možné zakúpiť len po preukázaní toho, že budú použité na legitímny účel. Dotknutí spotrebitelia si tiež
budú musieť vybaviť povolenie na nákup týchto výrobkov.
Pri nákupe troch chemikálií, bežne používaných na čistenie bazénov a hnojenie (peroxid vodíka, kyselina dusičná,
nitrometán) spotrebitelia nebudú potrebovať povolenie. Predajcovia však budú povinní zaznamenávať všetky nákupy týchto výrobkov.
Novou legislatívou chce EÚ zabezpečiť, aby teroristi nezneužívali diery v zákonoch a nemali ľahký prístup k týmto látkam.
Medzi inými povinnosťami tiež predajcovia budú musieť nahlasovať „podozrivé transakcie“, napríklad v prípade, ak si
spotrebiteľ zakúpi „podozrivo“ veľké množstvo danej látky.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Nariadenie obmedzuje slobodu podnikania a slobodu spotrebiteľov.
V dôsledku očakávanej záťaže pre podnikateľov je možné očakávať zvýšenie cien daných výrobkov. Podľa expertov
však takéto opatrenia na zníženie množstva teroristických útokov nebudú mať prakticky žiaden dopad, keďže teroristi
si k týmto výrobkom nájdu alternatívy, alebo si ich zaobstarajú aj nelegálne. Tento návrh teda najviac dopadne na
legitímnych spotrebiteľov a predajcov týchto látok.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-874_en.htm
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st17/st17599.en12.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121116IPR55706/html/Blocking-terrorists’-access-to-bomb-making-materials
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st17/st17599.en12.pdf
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Č. 11: Regulovanie elektronických cigariet
Stručný popis: Európska únia hľadá spôsoby, ako by mala regulovať elektronické cigarety.
Cieľ návrhu: Ochrániť spotrebiteľov reguláciou elektronických cigariet.
Detailný popis: Európska únia vníma aktuálnu popularitu elektronických cigariet. Ich bezpečnosť však podľa nej nie je
dokázaná, a preto hľadá spôsoby ako ich regulovať. V aktuálnej diskusii o regulácii elektronických cigariet ponúka EÚ
dve možnosti – elektronické cigarety budú regulované buď ako tabakové výrobky, alebo ako liečivá. Tieto problémy sú
aktuálne zvažované ako súčasť revízie nariadenia o tabakových výrobkoch.
Elektronické cigarety sú považované za bezpečnejšiu alternatívu k tabaku, keďže úroveň toxických látok v ich vodnej
pare je oveľa nižšia, ako v dyme bežných cigariet. O dlhodobých účinkoch elektronických cigariet sa však vie len málo.
Podľa EÚ príchute predstavujú zdravotné riziko a elektronické cigarety by mohli byť atraktívne pre mladých ľudí.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Ako k téme elektronických cigariet podotkol poslanec Európskeho parlamentu
Daniel Hannan, pre Európsku úniu je slovo „neregulovaný“ prakticky synonymom slova „nelegálny“. Podľa konania
Európskej únie môžeme vidieť, že chce elektronické cigarety regulovať za každú cenu. Môžeme to vidieť na príklade
toho, že najprv mali byť elektronické cigarety regulované ako tabakové výrobky, napriek tomu, že tabak neobsahujú.
Neskôr ich EÚ chcela regulovať ako liečivá, pritom nikto netvrdí, že fajčenie elektronických cigariet je zdravšie, ako
žiadne fajčenie.
Európska únia tiež veľmi hrubo zavádza pri tvrdení, že elektronické cigarety nie sú regulované. Tieto cigarety sú
regulované, keďže spadajú pod všeobecné pravidlá ochrany spotrebiteľov. Ani tieto pravidlá nie sú voľné a na
podnikateľov už v súčasnosti vyvíjajú značnú záťaž. Na príklade elektronických cigariet teda môžeme vidieť, ako funguje
mechanizmus európskej byrokracie. Snaží sa veľmi podrobne regulovať každú časť života ľudí, s cieľom lepšie ich životy
riadiť.
Zdroj detailných informácií:
http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100226210/the-tobacco-lobby-the-eu-and-how-we-are-governed-by-corporatism/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20130508STO08085/html/E-cigarettes-safer-alternative-to-tobacco-or-potentialhealth-risk
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Č. 12: Obmedzenie platnosti vodičských preukazov
Stručný popis: EÚ od 19. januára 2013 obmedzila platnosť vodičských preukazov na 10, resp. 5 rokov.
Cieľ návrhu: Boj proti falšovaniu vodičských preukazov.
Detailný popis: EÚ od 19. januára 2013 obmedzila platnosť vodičských preukazov AM, A1, A2, A, B, B1 a BE na 10 rokov,
pričom členské krajiny môžu toto obdobie zvýšiť na 15 rokov. Vodičské preukazy C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E majú od
19. januára 2013 platnosť 5 rokov. EÚ chce takýmto spôsobom zabrániť tomu, aby na cestách jazdili nebezpeční vodiči
s falošnými vodičskými preukazmi.
Európska únia pre kategórie AM, A1, A2, A, B, B1 a BE neprikazuje pri obnove žiadne povinné zdravotné ani znalostné
skúšky. Zdravotné skúšky však budú povinné pri obnove vodičských preukazov kategórií C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Európska únia v boji proti falošným vodičským preukazom zaťažuje úplne
všetkých vodičov. V porovnaní s legitímnymi vodičskými preukazmi je falošných preukazov pravdepodobne úplné
minimum. Takéto zaťaženie je teda neúmerné potenciálnemu prínosu tohto návrhu. Keďže výmena vodičských
preukazov pri najčastejšie používaných typoch bude len administratívna formalita, bez akéhokoľvek ohodnotenia
schopností riadiť motorové vozidlo, u legitímnych držiteľov vodičských preukazov sa bezpečnosť nezvýši.
Zdroj detailných informácií:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0126:20121121:EN:PDF

Č. 13: Právo na bankový účet
Stručný popis: Európska únia chce zabezpečiť právo na bankový účet pre každého občana EÚ.
Cieľ návrhu: Umožniť plnohodnotné využívanie jednotného trhu EÚ vďaka vlastníctvu bankového účtu.
Detailný popis: Podľa Európskej únie by malo byť vlastníctvo bankového účtu garantovaným právom pre každého
z 10 % občanov EÚ, ktorí bankový účet zatiaľ nemajú. Medzi ľudí bez bankového účtu patria aj bezdomovci, ľudia
s veľmi nízkymi príjmami, študenti, ľudia bez predchádzajúcej úverovej histórie a emigranti.
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Základný platobný účet musí byť poskytnutý každému obyvateľovi EÚ bez rozdielu a bez možnosti diskriminácie.
Zriadenie tohto účtu nemôže byť podmienené nákupom ďalších služieb a daný účet musí byť najlacnejší zo všetkých
ponúkaných účtov danej banky. Tento účet tiež môže byť bezplatný, pokiaľ tak rozhodne banka alebo národní regulátori.
Základný platobný účet musí umožniť danej osobe vykonávať všetky štandardné transakcie, ako napríklad prijímanie
mzdy alebo sociálnych dávok, platenie účtov a daní, nakupovanie tovarov a služieb, výber peňazí v hotovosti a vytlačenie
výpisov z účtu. Daný návrh tiež ukladá ďalšie povinnosti pre banky ohľadom ochrany spotrebiteľov.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Ide o ďalší zásah do podnikateľskej slobody bánk. V súčasnosti je bankový
sektor pre množstvo ľudí neprehľadný a neefektívny, no tento fakt vyplýva z toho, že bankový sektor je aktuálne najviac
regulovaným sektorom. Nadmerná regulácia a veľmi náročný vstup nových subjektov do tohto odvetvia viedli aj k tomu,
že poplatky za bankové operácie sú vyššie, ako by boli na skutočne konkurenčnom trhu. Novými reguláciami tak EÚ rieši
len nedostatky súčasných regulácií. Pre udržateľné zlepšenie dostupnosti bankových služieb bez negatívnych dôsledkov
je potrebné znížiť súčasné bremeno regulácií bankového sektora.
Zdroj detailných informácií:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120529IPR45942/html/All-EU-citizens-must-have-a-legal-right-to-a-basicpayment-account-MEPs-say
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/434081/european-commission-adopts-a-proposal-for-a-directive-on-bank-accounts
http://ec.europa.eu/news/economy/130516_en.htm

Č. 14: Daň z finančných transakcií
Stručný popis: Daň z finančných transakcií prináša zdanenie finančných transakcií medzi finančnými inštitúciami.
Sadzba dane je 0,1 % pri akciách a dlhopisoch a 0,01 % pri derivátoch.
Cieľ návrhu: Prinútiť finančný sektor, aby prispel štátnym rozpočtom krajín, ktoré sú zasiahnuté krízou.
Detailný popis: Prostredníctvom dane z finančných transakcií chce Európska únia prinútiť finančné inštitúcie, aby
prispeli štátnym rozpočtom krajín pri riešení krízy. Ako dôvody EÚ uvádza to, že finančné inštitúcie majú významný
podiel na vzniku krízy, a v predchádzajúcich rokoch od vlád dostali významnú finančnú pomoc. Cieľom nariadenia je tiež
zjednotiť odlišné daňové režimy ohľadom podobných daní, ktoré už sú zavedené v niektorých krajinách EÚ.
Daň má podporu len 11 z 27 krajín EÚ. V dôsledku toho je toto nariadenie schválené v rámci tzv. „rozšírenej spolupráce“.
Daň bude zahŕňať všetky transakcie finančných nástrojov medzi finančnými inštitúciami, kde aspoň jedna zo strán má
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sídlo v EÚ. Daň má podľa odhadov pokryť 85 % transakcií medzi finančnými inštitúciami a nepriamo sa tiež môže
dotknúť občanov a firiem.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Daň z finančných transakcií mala krajiny ochrániť pred krízou, no paradoxne
môže krajiny do krízy dostať. Je to tak aj podľa prepočtov samotnej Európskej komisie, podľa ktorej má táto daň znížiť
HDP EÚ o 0,53 % až 1,15 %. Podľa iných odhadov je možné očakávať ešte výraznejší pokles.
Zvýšením nákladov pre finančný sektor sa zvýšia aj náklady na financovanie štátnych dlhov. Podľa štúdie Bank of
America to môže byť len v Nemecku, Francúzsku a Taliansku už v prvom roku 8,5 miliárd eur. V dôsledku nižšieho HDP je
navyše možné očakávať zníženie príjmov štátu. Keďže sa daň z finančných transakcií netýka refinančných operácií ECB,
daň z finančných transakcií bude viesť finančné inštitúcie k tomu, aby sa na ECB spoliehali viac. To vytvorí motiváciu,
ktorá ide proti všetkým aktuálnym snahám ECB. Daň z finančných transakcií navyše trestá nielen problémové inštitúcie,
ktoré dostali pomoc od bánk, ale aj tie, ktoré sú zdravé a vládnu pomoc počas krízy nepotrebovali.
Zdroj detailných informácií:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/

Č. 15: Zavedenie emisnej dane pre letecký priemysel
Stručný popis: V rámci boja proti globálnemu otepľovaniu musia emisné povolenia nakupovať aj letecké spoločnosti.
Cieľ návrhu: Znížiť množstvo emisií CO2.
Detailný popis: Od roku 2012 sa postupne zavádzajú emisné povolenia pre letecké spoločnosti. Emisný výmenný
systém (ETS) aktuálne zahŕňa krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Tento systém má do budúcnosti zahŕňať aj
lety do krajín ETS a lety z krajín ETS. Prichádzajúce lety môžu byť od ETS oslobodené v prípade, ak EÚ uznáva, že krajina
pôvodu daného letu tiež používa porovnateľné opatrenia na obmedzenie emisií leteckého priemyslu.
ETS vychádza z rovnakých predpokladov ako predaj štandardných emisných povolení. Aplikuje „trhové“ riešenia pre
efektívne a flexibilné dosahovanie environmentálnych cieľov. ETS plánuje do roku 2015 ušetriť zhruba 176 miliónov
ton CO2.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Opatrenie prináša prekážky pre podnikanie v leteckom priemysle a zvyšuje
náklady leteckým spoločnostiam pôsobiacim v EÚ. Cieľom návrhu je znížiť množstvo emisií CO2, no návrh môže vo svojej
súčasnej podobe dosiahnuť presný opak. V snahe vyhnúť sa účasti v emisnom systéme si môžu letecké spoločnosti
zvoliť dlhšie trasy – a tým vyprodukovať ešte viac emisií. Dôvodom je oslobodenie letov, ktoré idú mimo krajín ETS,
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prípadne prichádzajú z krajín, ktoré nie sú súčasťou ETS (napr. Švajčiarsko). Vzhľadom na vyhlásenia predstaviteľov
krajín ETS je navyše otázne, či táto schéma skutočne bude aplikovaná aj na tretie krajiny.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28160_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/allowances/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Č. 16: Reforma ochrany dát
Stručný popis: V rámci ochrany dát užívateľov Európska únia pridáva firmám nové povinnosti.
Cieľ návrhu: Chrániť právo na súkromie užívateľov na internete, zvýšiť dôveru v internetové služby.
Detailný popis: Európska únia vníma ochranu osobných údajov ako základné právo všetkých Európanov. Pre zabezpečenie
tohto práva budú musieť podniky a organizácie chrániť osobné údaje užívateľov v EÚ viac ako doteraz. V prípade potreby
súhlasu dotknutej osoby musí byť súhlas poskytnutý výslovne a jeho poskytnutie nemožno predpokladať.
Ľudia tiež majú mať možnosť jednoduchšie prenášať osobné údaje od jedného poskytovateľa služby k inému, teda
majú mať právo na prenosnosť údajov. To má posilniť hospodársku súťaž v oblasti služieb. Poskytovatelia internetových
služieb budú musieť zaručiť užívateľom aj tzv. „právo byť zabudnutý“, vďaka ktorému budú môcť užívatelia vymazať
svoje údaje.
Návrh tiež posilňuje postavenie národných orgánov pre ochranu údajov. Tie budú mať právomoc uložiť pokutu
podnikom, ktoré porušia pravidlá EÚ v oblasti ochrany údajov. Tieto pokuty môžu dosiahnuť až výšku 1 milión eur, resp.
2 % celkového ročného obratu.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Návrh poškodí poskytovateľov internetových služieb. Tí budú musieť znášať
náklady súvisiace s novými nariadeniami, ako aj pokuty v prípade, ak v dodržiavaní týchto nariadení nebudú úspešní.
Návrh je tiež neodôvodneným zásahom do slobody podnikania. Ak sa užívateľom nepáči spôsob narábania s ich
osobnými údajmi pri nejakej internetovej službe, majú možnosť danú internetovú službu nepoužívať. Návrh tiež môže
zhoršiť pohodlie používania daných služieb, keďže tieto služby využívajú osobné údaje napríklad na cielenie reklamy
a lepšie prispôsobenie poskytovania služieb užívateľom.
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Návrh tiež oslabuje princíp prezumpcie neviny. Poskytovatelia internetových služieb už nebudú trestaní len za zneužitie
osobných údajov, ale aj v prípadoch, keď dané osobné údaje nepoužijú, resp. ich použijú na legitímne účely.

Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_sk.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130502BKG07917/html/QA-on-EU-data-protection-reform

Č. 17: Obmedzenie používania plastových tašiek
Stručný popis: Európska únia vníma nadmerné používanie plastových tašiek ako veľký problém. Preto hľadá spôsoby,
ako ich používanie obmedziť.
Cieľ návrhu: Obmedziť používanie plastových tašiek, chrániť životné prostredie, chrániť suroviny.
Detailný popis: Komisia sa zhoduje v potrebe znížiť neudržateľnú spotrebu plastových tašiek v EÚ. V súčasnosti zvažuje
možnosti, ktoré sú dostupné na úrovni EÚ. Ohľadom používania plastových tašiek už EÚ vykonala dve štúdie, pričom
jedna bola publikovaná v roku 2011 a druhá v roku 2012.
Po zverejnení týchto štúdií Komisia získala viac ako 15 500 reakcií verejnosti, čo je dôkazom toho, že verejnosť je veľmi
znepokojená súčasným využívaním plastových tašiek. Je to tiež dôkazom toho, že verejnosť od EÚ očakáva, že bude
ohľadom tejto situácie konať, s cieľom znížiť ich neudržateľnú spotrebu.
EÚ aktuálne hľadá spôsoby, ako spotrebu plastových tašiek obmedziť. Medzi takéto možnosti patrí zdanenie plastových
tašiek, alebo tiež ich úplný zákaz. Legislatíva, ktorá obmedzí používanie plastových tašiek, je plánovaná na rok 2014.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Ide o zásah do slobody podnikania a slobody voľby spotrebiteľov. Európska
únia cíti povinnosť konať ohľadom „neudržateľného“ využívania plastových tašiek, keďže tento krok má podporovať
významná časť verejnosti. Avšak ak to je skutočne pravda, existuje veľmi jednoduché riešenie – ľudia, ktorým sa nepáči
vysoká spotreba plastových tašiek prestanú jednoducho plastové tašky používať.
Údajná škodlivosť používania plastových tašiek tiež vychádza z viacerých ekonomických klamov zo strany EÚ.
„Neudržateľnosť“ ich používania buď vychádza z nepochopenia toho, ako funguje trh, alebo je priamym dôsledkom
predchádzajúcich štátnych zásahov. Ak sa niektoré materiály stávajú v dôsledku ich zvýšeného používania vzácnejšími,
ich vyššiu cenu podnikatelia zahrnú do svojej ekonomickej kalkulácie. Vo vlastnom záujme sa ich tak snažia nahradiť
menej vzácnymi alternatívami.
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Problém s likvidáciou použitých plastových tašiek tiež vyplýva z priamych alebo nepriamych štátnych zásahov do
likvidácie a spracovania odpadu. Štátne zásahy v tejto oblasti niekedy vytvárajú pre podnikateľské subjekty, resp.
spotrebiteľov, nežiaduce ekonomické motivácie. Nie je rozumné riešiť dôsledky týchto štátnych zásahov ďalšími
štátnymi zásahmi, resp. zásahmi zo strany EÚ.
Zdroj detailných informácií:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-005232&language=EN#def2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-201_sk.htm

Č. 18: Prísnejšie hygienické štandardy pre poskytovateľov
vody
Stručný popis: EÚ v rámci snahy zlepšiť kvalitu vody zaradí na zoznam znečisťujúcich látok 15 nových chemikálií.
Cieľ návrhu: Zlepšiť kvalitu riek, jazier a pobrežných vôd.
Detailný popis: V rámci zlepšovania kvality vody v EÚ Komisia navrhuje, aby sa na zoznam 33 znečisťujúcich látok
doplnilo ďalších 15 chemikálií. Tento krok má prispieť k zlepšeniu kvality riek, jazier a pobrežných vôd. Medzi týchto
15 látok patria priemyselné chemikálie, látky používané v biocídoch, farmaceutikách a prípravkoch na ochranu rastlín.
Pri šiestich z 15 navrhovaných látok sa bude vyžadovať postupné ukončenie ich vypúšťania do vôd počas nasledujúcich
20 rokov. Koncentrácie prekračujúce navrhované normy môžu podľa EÚ negatívne ovplyvňovať zdravie rýb a zároveň
škodiť iným živým organizmom.
Hlavným zámerom vodnej politiky EÚ je zabezpečiť, aby v celej EÚ bolo dostupné dostatočné množstvo kvalitnej vody
a aby sa používala efektívnejším spôsobom na uspokojenie potrieb ľudí a podnikov, ako aj na ochranu životného prostredia.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Podľa kritikov tohto opatrenia EÚ výrazne preceňuje dopad týchto látok na
životné prostredie. Ich množstvo vo vode je na zanedbateľných úrovniach a ich odstránenie teda nebude mať vôbec
žiadny dopad na životné prostredie. Vzhľadom na absenciu prínosov takéhoto kroku však budú náklady na odstránenie
týchto látok enormné. V dôsledku týchto nákladov citeľne stúpne cena vody, čo obmedzí priemyselnú výrobu, ako aj
hospodárenie iných podnikov a hospodárenie bežného obyvateľstva.
EÚ tiež nezvážila náklady na zavedenie tohto nariadenia. Dôkazom je napríklad zahrnutie látky estradiol do zoznamu
zakázaných látok. Túto údajne nebezpečnú látku prirodzene vylučujú zvieratá a ľudia. EÚ nepodložila dostatočnými
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dôkazmi tvrdenia, že estradiol alebo ostatné látky zo zoznamu sú v súčasnosti škodlivé. Cieľom EÚ je zvýšiť dostupnosť
kvalitnej vody a jej efektívnejšie využitie, no je možné predpokladať, že tento návrh bude mať opačné dôsledky.

Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-88_sk.htm

Č. 19: Kompenzácie pre cestujúcich pri zdržaniach
v autobusovej a autokarovej doprave
Stručný popis: Od 1. marca 2013 majú cestujúci v autobusovej a autokarovej doprave nárok na kompenzáciu
pri zdržaniach.
Cieľ návrhu: Chrániť práva cestujúcich.
Detailný popis: Nariadenie sa v plnej miere uplatňuje na diaľkové služby (nad 250 km) a v niektorých prípadoch aj na
ostatné služby. Európska únia uznáva cestujúcim autobusovou a autokarovou dopravou nové práva, ktoré im bude
musieť garantovať dopravca. Medzi tieto práva patrí napríklad:
ͳͳ

V prípade zrušenia cesty, alebo meškania, ktoré prekročí 90 minút pri trase dlhšej ako tri hodiny, musí
dopravca cestujúcim zabezpečiť tzv. primeranú podporu. Táto zahŕňa občerstvenie, jedlo a prípadne
aj ubytovanie v hoteli najviac na dve noci v celkovej sume 80 eur/noc. Táto podpora sa nevzťahuje na
narušenie cesty z dôvodu nepriaznivých meteorologických podmienok a veľkých prírodných katastrof.

ͳͳ

V prípade prekročenia kapacity rezervácií, zrušenia alebo meškania predpokladaného odchodu spoja
dlhšieho ako 120 minút, dopravca musí garantovať vrátenie cestovného alebo presmerovanie.

Prečo má opatrenie negatívny charakter: Nariadenie ukladá nadmernú záťaž dotknutým podnikateľským subjektom,
ako aj obmedzuje slobodu voľby cestujúcich. Garancia týchto práv výrazne zvýši náklady dopravcov, čo pravdepodobne
bude viesť k zvýšeniu cien cestovného, prípadne dokonca k zrušeniu niektorých spojov.
Dopravcovia sú navyše zodpovední aj za kompenzáciu v prípadoch, pri ktorých na zdržanie nemajú žiadny vplyv.
Ide napríklad o prácu na cestách, zdržanie kvôli dopravným nehodám, prípadne zápchy.

Zdroj detailných informácií:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sk/29-other-modes-3.html
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Č. 20: Prísnejšie pravidlá kontroly technického stavu
vozidiel
Stručný popis: Európska únia sprísňuje pravidlá kontroly technického stavu vozidiel, okrem iného zavádza povinnú
každoročnú technickú kontrolu pre autá nad 6 rokov.
Cieľ návrhu: Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky.
Detailný popis: Európska komisia prijala pravidlá, ktoré sprísnia systém vykonávania technickej kontroly motorových
vozidiel. Podľa EÚ majú technické poruchy veľký podiel na nehodách, keďže spôsobujú 6 % všetkých dopravných nehôd.
V prípade motocyklov sú technické poruchy príčinou až 8 % dopravných nehôd.
Európska únia tiež poukazuje na štúdie, podľa ktorých sa pri 10 % automobilov niekedy objavila porucha, ktorá by
spôsobila, že tieto vozidlá neprejdú technickou kontrolou. EÚ tiež považuje dnešné vykonávanie technických kontrol za
nedostatočné, keďže sa nekontrolujú napríklad ABS a ESC.
EÚ preto zavádza povinnú kontrolu skútrov a motocyklov, zvýšenie frekvencie kontrol vozidiel s vysokým počtom
najazdených kilometrov, skvalitnenie kontroly vozidiel, zavedenie povinnej kontroly elektronických bezpečnostných
prvkov vozidiel a boj proti manipulácii s počítadlami najazdených kilometrov prostredníctvom evidencie stavu týchto
počítadiel.
Najvýraznejšia zmena bude vykonaná ohľadom zvýšenia frekvencie povinných technických kontrol. V prípade osobných
automobilov bude prvá technická kontrola vykonaná najneskôr po 4 rokoch od výroby, následne po dvoch rokoch
a následne každý rok.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Návrh prinesie neprimeranú záťaž pre podnikateľov využívajúcich motorové
vozidlá, ako aj pre ostatných obyvateľov. Značne pochybné sú aj štatistiky Európskej únie ohľadom podielu technických
porúch na nehodovosti. Podľa EÚ sú technické poruchy spojené so 6 % dopravných nehôd, no napríklad podľa štatistík
policajného zboru to za rok 2010 v SR bolo len pri 0,5 % prípadov. Tento rozdiel je zásadný a je možné predpokladať,
že náklady na vykonávanie dodatočných kontrol budú výrazne vyššie, ako prínos z nájdenia chýb, ktoré by neboli
zaznamenané pri dnešných 2-ročných technických kontrolách.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-555_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-780_sk.htm
http://www.stkzvolen.sk/kategoria/Sluzby-a-produkty-Technicke-kontroly-Lehoty-technickych-kontrol/
http://www.automoto.sk/clanok/188451/vymysel-z-bruselu-stk-chcu-kazdy-rok
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Č. 21: Obmedzenie používania niektorých látok
v klimatizačných systémoch osobných automobilov
Stručný popis: V rámci boja proti globálnemu otepľovaniu Európska únia obmedzuje používanie niektorých látok
v klimatizačných systémoch osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel.
Cieľ návrhu: Znížiť produkciu emisií CO2.
Detailný popis: Európska únia sa zameriava na obmedzenie používania látok v klimatizáciách osobných automobilov,
ktoré majú potenciál globálneho otepľovania (GWP) vyšší ako 150. Najvýraznejšou zmenou je zákaz používania plynu
HFC-134a, ktorý sa štandardne používal v klimatizáciách osobných automobilov.
Nariadenie bolo uvedené do plnej platnosti od 1. januára 2013, pričom plyn HFC-134a bol zakázaný v nových typoch
schválených automobilov od januára 2011. Výrobcovia automobilov sa rozhodli používať ako náhradu plyn HFO 1234yf,
ktorý má GWP o 99,7 % nižší ako pôvodne používaný plyn HFC-134a.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Ide o záťaž pre podniky v automobilovom priemysle. Toto nariadenie je len
jedným z množstva obmedzení, ktoré Európska únia v nedávnej dobe aplikovala, resp. plánuje aplikovať v budúcnosti
na podniky vyrábajúce automobily. Globálne otepľovanie je kontroverznou témou, no takéto ad hoc riešenia sú
nesystémové a neefektívne.
Okrem vyššie spomínaných negatív tiež používanie plynu HFO 1234yf v klimatizáciách automobilov môže predstavovať
vážne ohrozenie bezpečnosti cestujúcich pri dopravnej nehode. Pri crash testoch automobilov spoločnosti Daimler sa
v 10 zo 14 testovaných prípadoch plyn HFO 1234yf vznietil. Pre zabránenie vznietenia pri používaní tohto plynu by tak
musela spoločnosť Daimler zmeniť konštrukciu svojich automobilov, čo by opäť viedlo k zvýšeniu nákladov.
Zdroj detailných informácií:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/macs/index_en.htm
http://www.europeanvoice.com/article/imported/commission-driven-to-the-brink-by-daimler-s-delays/76861.aspx
http://www.autoindustryinsider.com/?p=5697
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Č. 22: Zákaz pridávania cukru do ovocných džúsov
Stručný popis: Európska únia zakázala pridávanie cukru do ovocných džúsov. Návrh tiež prináša nariadenia, ktoré
určujú, ako sa budú musieť ovocné džúsy nazývať.
Cieľ návrhu: Ochrana spotrebiteľa pred zavádzaním, boj proti obezite.
Detailný popis: Po uvedení návrhu do platnosti výrobcovia nebudú mať povolené pridávať cukor do ovocných džúsov.
Keďže žiadne ovocné džúsy nebudú obsahovať cukor, výrobcovia budú mať tiež zakázané na obaloch týchto džúsov
uvádzať, že sú bez cukru.
Nariadenie tiež pridáva rajčiny do zoznamu ovocia, ktoré býva používané v ovocných džúsoch. Vďaka tomu bude zákaz
pridávania cukru platiť aj pri rajčinových džúsoch. Nové pravidlá tiež potvrdzujú súčasný zákon, podľa ktorého musí
byť v názve ovocného džúsu uvedený každý použitý druh ovocia. V prípade, že je džús vyrobený z troch a viac druhov
ovocia, môže byť označenie týchto druhov ovocia nahradené názvom „viac druhov ovocia“.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Nariadenie zasahuje do slobody podnikateľov a tiež do slobody voľby
spotrebiteľov. Keďže nariadenie platí aj pre ovocné džúsy, ktoré boli do EÚ dovezené, obyvatelia EÚ už na svojom území
nebudú mať možnosť legálne piť sladené ovocné šťavy.
Okrem ochrany spotrebiteľov je cieľom návrhu boj proti obezite. No tento návrh môže viesť k nezamýšľaným
negatívnym dôsledkom. Namiesto prisladzovaných ovocných štiav môžu niektorí spotrebitelia v budúcnosti kupovať
sladené limonády s oveľa vyšším obsahom cukru, čo môže viesť k nárastu obezity.
Zdroj detailných informácií:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/128843.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1204333&t=f&l=en

Č. 23: Prísnejšie bezpečnostné opatrenia v autách
Stručný popis: Od roku 2012, resp. 2014 EÚ zavádza nové povinné bezpečnostné opatrenia v autách.
Cieľ návrhu: Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, znížiť množstvo emisií CO2.
Detailný popis: Európska únia zaviedla od 1. novembra 2012 nové povinné bezpečnostné prvky v autách s novou
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homologizáciou. Pre autá, ktoré už homologizáciu majú, budú tieto opatrenia platiť od 1. novembra 2014.
Medzi tieto opatrenia patrí napríklad hlásenie o nezapnutí bezpečnostných pásov, regulácia detských sedačiek,
sledovanie stavu zaradenej rýchlosti a monitorovanie tlaku v pneumatikách. Najväčšou zmenou je povinné monitorovanie
tlaku v pneumatikách. To je podľa nariadenia zabezpečované bezdrôtovým zariadením. Keď systém zaznamená stratu
alebo kritické zníženie tlaku v pneumatike, vodiča vizuálne alebo akusticky upozorní.
Okrem zvýšenia bezpečnosti má EÚ záujem týmto krokom znížiť spotrebu áut, a spolu s tým znížiť množstvo
vyprodukovaných emisií CO2. Podľa údajov Európskej únie aktuálne 18 až 42 percent európskych vodičov jazdí
s pneumatikami podhustenými o zhruba 0,5 baru.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Európska únia zaťažuje podniky v automobilovom sektore a oberá
spotrebiteľov o možnosť voľby. Veľká časť nových osobných áut bola vybavená meraním tlaku v pneumatikách, ako aj
ďalšími predpísanými zariadeniami. Spotrebitelia mali možnosť zvoliť si vlastnú úroveň vybavenia auta. Od zavedenia
tohto nariadenia túto možnosť nemajú a musia v niektorých prípadoch nedobrovoľne znášať náklady súvisiace so
zabudovaním daných zariadení. Toto opatrenie tak samozrejme zasiahne aj podnikateľov, ktorí autá využívajú pri
výkone svojej podnikateľskej činnosti.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1169_en.htm

Č. 24: Zamestnanci majú v prípade ochorenia počas
dovolenky právo na ďalšiu dovolenku
Stručný popis: Európsky súdny dvor rozhodol, že zamestnanci, ktorí počas dovolenky ochorejú, majú nárok na náhradu tejto dovolenky.
Cieľ návrhu: Chrániť práva zamestnancov.
Detailný popis: Španielske odbory sa obrátili na španielske súdy ohľadom prípadu, keď zamestnanec na dovolenke
ochorie. Podľa týchto odborov má zamestnanec nárok na platenú dovolenku aj v prípade jeho choroby. Keďže
španielske súdy rozhodli v neprospech španielskych odborov, tieto odbory sa s prípadom obrátili na Európsky súdny
dvor.
Európsky súdny dvor rozhodol, že nárok na platenú dovolenku musí byť považovaný za dôležitý princíp sociálneho práva
EÚ, ktoré je zakotvené v Charte základných práv EÚ. Účelom platenej dovolenky je umožniť pracujúcemu odpočinúť
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si a užiť si obdobie oddychu a voľna. Neprítomnosť v dôsledku choroby však je odlišná, keďže táto neprítomnosť slúži
pracujúcemu na zotavenie sa z choroby, kvôli ktorej nebol schopný práce. Preto Európsky súdny dvor vydal nariadenie,
podľa ktorého majú zamestnanci v prípade choroby počas čerpania dovolenky nárok na mimoriadnu dovolenku.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Návrh sprísňuje pracovné právo v EÚ, čo poškodzuje podnikateľské prostredie.
Mimoriadna dovolenka navyše nie je „zadarmo“ ani pre samotného zamestnanca, keďže je zahrnutá do nákladov na
jeho zamestnanie, podobne ako štandardná dovolenka. Reštriktívne pracovné právo tak v skutočnosti obmedzuje ako
možnosti zamestnanca, tak aj možnosť získať samotné pracovné miesto.
Fakt, že reštrikcia pracovného práva prichádza zo strany Európskeho súdneho dvora, tiež poukazuje na iný negatívny
jav. Ako poukazoval poslanec Európskeho parlamentu Daniel Hannan, justičné orgány EÚ v skutočnosti za chodu tvoria
nové zákony, ktoré by však voliči vo voľbách neschválili. Táto skutočnosť je mimoriadne nebezpečná, pretože nevolené
orgány, ktoré by mali byť nezávislé, pri svojom rozhodovaní presadzujú svoje politické názory.
Zdroj detailných informácií:
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/07/articles/eu1207011i.htm
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9348026/EU-workers-sick-on-holiday-must-get-extra-time-off.html
http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100167991/we-make-up-the-law-as-we-go-along-admits-britains-new-euro-judge/

Č. 25: Regulácia platov bankárov
Stručný popis: Európska únia sa chystá regulovať výšku bonusov, ktoré bankári dostávajú ku svojim platom. Nariadenie
za štandardných podmienok zakazuje, aby výška bonusu bola vyššia ako výška základného platu.
Cieľ návrhu: Obmedziť rizikové správanie bankárov, motivovať bankárov, aby pri konaní mysleli na dlhodobé následky.
Detailný popis: V rámci boja proti kríze Európska únia zavádza obmedzenie pri výške bonusov, ktoré budú môcť dostávať
bankári. Po zavedení nariadenia budú môcť bankári dostávať bonusy maximálne v pomere 1 : 1 voči základnému platu.
Tento pomer sa môže zvýšiť maximálne na 1 : 2, ak ho podľa stanovených pravidiel schvália akcionári banky.
Európska únia si od návrhu sľubuje zníženie rizikového správania bankárov a ich sústredenie na dlhodobý rozvoj bánk.
Návrh tiež uvádza pre banky nové povinnosti. Medzi ne patrí napríklad povinné zverejňovanie ziskov, zaplatených daní
a získaných dotácií z verejného sektora, ako aj obrat a počet zamestnancov. Od roku 2014 budú banky nahlasovať tieto
údaje Európskej komisii a od roku 2015 budú dostupné všeobecnej verejnosti.
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Prečo má opatrenie negatívny charakter: Ide o zásah do slobody podnikania. Podľa odhadov britského regulačného
orgánu Financial Conduct Authority môže návrh paradoxne viesť k zvýšeniu platov bankárov. Ak bankári nebudú môcť
byť dostatočne ohodnotení prostredníctvom bonusov, v niektorých prípadoch im budú jednoducho zvýšené základné
platy.
Tento návrh tiež môže viesť k zníženiu schopnosti bánk čeliť rizikám a problémom. V dôsledku vyšších fixných miezd
budú banky menej flexibilné v časoch problémov, keďže bude pre ne ťažšie znižovať náklady bez toho, aby prepustili
zamestnancov. Znížením bonusov tiež bankári prídu o časť motivácie, čo môže poviesť k ešte nižšej efektivite. Tento
návrh je tak zrejme založený len na populizme zo strany Európskej únie.
Zdroj detailných informácií:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130225IPR06048/html/MEPs-cap-bankers’-bonuses-and-step-up-bank-capitalrequirements
http://www.guardian.co.uk/business/2013/may/20/europe-bonus-cap-bankers-salaries-fca
http://www.bloomberg.com/news/2013-06-10/most-banks-expect-salary-increases-to-offset-eu-bonus-cap.html

Č. 26: Nové pravidlá pre uvádzanie informácií pri predaji
potravín
Stručný popis: Európska únia zavádza prísnejšie pravidlá pre zobrazovanie informácií na obaloch výrobkov.
Cieľ návrhu: Zobrazenie nevyhnutných informácií na obaloch pomôže spotrebiteľom k lepšiemu výberu produktov.
Detailný popis: Európska únia aktualizuje existujúce pravidlá pre označovanie obalov potravín. Od prijatia predchádzajúcich
pravidiel sa výrazne zvýšilo množstvo potravinových výrobkov na trhu. Spolu s nárastom počtu výrobkov sa tiež zmenil
spôsob marketingu a zmenili sa aj požiadavky spotrebiteľov. Keďže napríklad mnohí zákazníci nakupujú potraviny cez
internet, potrebujú pri nákupe dostať tie isté informácie, ako dostávajú tí, ktorí nakupujú v štandardných obchodoch.
Nové pravidlá určujú povinnosť zobraziť nutričné informácie o výrobku na prednej strane všetkých balených potravín.
Na tomto mieste bude môcť zákazník nájsť informácie o energetickej hodnote, tuku, nasýtených tukoch, soli,
uhľohydrátoch a obsahu cukru. Tieto informácie budú vyjadrené v pomere k 100 ml/100 g výrobku, alebo v prepočte
na porciu. Regulácia sa týka aj niektorých druhov alkoholických nápojov.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Ide o zásah do podnikateľskej slobody. Keďže musia byť tieto informácie
zobrazené na prednej strane výrobku, pri mnohých baleniach to bude predstavovať zásadnú zmenu. Pri týchto obaloch
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bude potrebné vytvoriť nový dizajn, pričom náklady na vytvorenie tohto dizajnu budú znášať zákazníci.
Pri niektorých výrobkoch sa tiež bude musieť zvýšiť množstvo jazykových verzií obalov, keďže sa na etikety kvôli
dodatočným informáciám môže zmestiť menej jazykových verzií. V predchádzajúcich rokoch sa balenia niektorých
potravín zmenšovali. V dôsledku toho sa v niektorých prípadoch potrebné informácie nezmestia na obal výrobku
a niektorí výrobcovia očakávajú, že k výrobkom budú musieť dodávať „skladačky“, v ktorých budú uvedené všetky
požadované informácie.
Zdroj detailných informácií:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/publications/labelling_citizens_summary_310108_final_cab.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_sk.pdf

Č. 27: Vytváranie pracovných programov pre mládež
za peniaze daňovníkov
Stručný popis: Európska únia chce riešiť nezamestnanosť mládeže podporou pracovných programov pre mládež.
Cieľ návrhu: Znížiť nezamestnanosť mladých, zabrániť tomu, aby sa vytvorila generácia mládeže, ktorá nemá pracovné
skúsenosti.
Detailný popis: Európska únia vidí nezamestnanosť mládeže ako veľký problém. Nezamestnanosť mládeže (23,3 %)
je viac ako dvojnásobná oproti nezamestnanosti starších (9,3 %). Mladí ľudia si tiež ťažšie hľadajú prácu a prípadné
získané pracovné miesta sú menej stabilné.
Európska únia preto podporila plán na boj proti nezamestnanosti mládeže. V rámci systému garancie práce pre mladých
musia členské štáty zabezpečiť uplatnenie mladých do 25 rokov do štyroch mesiacov od straty práce alebo ukončenia
vzdelávania. Môžu tak spraviť ponúknutím hodnotného pracovného miesta, praxe alebo ďalšieho vzdelávania.
Počas prvých dvoch rokov (2014 – 2016) EÚ na tento projekt vynaloží 6 miliárd eur. Vďaka flexibilite rozpočtu EÚ môže
celková suma dosiahnuť až 8 miliárd eur. Medzi prvými prijímateľmi pomoci budú regióny, v ktorých je nezamestnanosť
mladých vyššia ako 25 %. Okrem podpory zamestnanosti mladých budú môcť byť dané prostriedky využité aj
v „rastových“ oblastiach, ako sú inovácia a výskum.
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Prečo má opatrenie negatívny charakter: Podpora tvorby pracovných miest z EÚ vedie k plytvaniu zdrojov. Dôvodom
je to, že peniaze použité na tvorbu týchto pracovných miest sú peniaze, ktoré nemôže použiť súkromný sektor na
investície a vytváranie pracovných miest v oblastiach, v ktorých je po nich reálny dopyt.
Programy Európskej únie teda presúvajú peniaze z produktívnych oblastí do neproduktívnych oblastí. Tieto peniaze tiež
budú mať vytláčací efekt – budú podporovať zamestnanosť aj u ľudí, ktorí by sa skôr či neskôr zamestnali v súkromnom
sektore. Namiesto vytvárania hodnôt tak budú pracovať na umelo vytvorených pracovných miestach za peniaze
daňovníkov. Tento presun pracovníkov navyše zdvihne hladinu miezd, čím ešte viac posilní problém nezamestnanosti
v súkromnom sektore. Je tiež možné predpokladať, že kvalita získaných skúseností v týchto umelo vytvorených
pracovných miestach bude nízka. Po skončení podporovania týchto pracovných miest tiež pravdepodobne množstvo
z nich zanikne.
Podobné je to aj v prípade dotovania vzdelávania, resp. získavania praxe u mladých. Práve v dôsledku činnosti EÚ dnes
Európska únia trpí veľkým množstvom mladých ľudí, ktorí skončili vysokú školu, no nevedia sa zamestnať. V rámci
stratégie Europa 2020 totižto EÚ presadila nariadenie, podľa ktorého bude musieť mať až 40 % mladých vysokú školu.
Aj toto je jedna z príčin dnešnej vysokej nezamestnanosti mládeže.
Zdroj detailných informácií:
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eu-leaders-agree-measures-to-fight-youth-unemployment?lang=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006

Č. 28: Nové pravidlá označovania kozmetických výrobkov
Stručný popis: Európska únia zavádza nové pravidlá označovania kozmetických výrobkov, ktoré majú lepšie chrániť
spotrebiteľov.
Cieľ návrhu: Informovať a chrániť spotrebiteľov.
Detailný popis: Od 11.7.2013 sú v platnosti nové pravidlá pre označovanie kozmetických výrobkov. Od tohto dátumu
musia všetky kozmetické výrobky v predajniach plne spĺňať nariadenie o kozmetických výrobkoch. Tieto pravidlá
posilnia bezpečnostné normy a poskytnú spotrebiteľom lepšie informácie.
Nové pravidlá posilňujú požiadavky na bezpečnosť kozmetických výrobkov. Výrobcovia tak budú musieť dodržiavať
osobitné predpisy pri vypracúvaní správy o bezpečnosti výrobku pred jeho uvedením na trh. Nariadenie tiež určuje
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nové pravidlá používania nanomateriálov v kozmetických výrobkoch. Farbivá, konzervačné látky a UV-filtre vrátane
nanomateriálov budú musieť byť výslovne schválené. Nanomateriály tiež budú musieť byť označené v zozname zložiek
slovom „nano“. Všetky kozmetické výrobky tiež budú musieť dodržať šesť spoločných kritérií: právny súlad, pravdivosť,
existencia dôkazov, čestnosť, férovosť a informované rozhodovanie.
Na trh tiež budú môcť byť uvedené len výrobky, ku ktorým je určená tzv. „zodpovedná osoba“. Nové nariadenie
jasne stanovuje povinnosti tejto osoby. Zodpovedná osoba napríklad musí viesť informačnú zložku o výrobku vrátane
posúdenia bezpečnosti výrobku, ktorá je dostupná a riadne aktualizovaná pre prípad inšpekcie zo strany vnútroštátnych
orgánov vykonávajúcich trhový dozor. Zodpovedná osoba tiež bude musieť povinne oznamovať závažné nežiaduce
účinky príslušným vnútroštátnym orgánom.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Návrh má za cieľ ochrániť spotrebiteľa, no viaceré jeho ustanovenia
poškodia množstvo podnikateľov, čo následne poškodí aj samotných spotrebiteľov. Tzv. ochrana spotrebiteľov mnohým
výrobcom zvýši náklady, čo bude premietnuté do cien výrobkov. Spotrebitelia teda budú musieť znášať náklady súvisiace
s detailnejšími informáciami o výrobkoch, bez ohľadu na to, či o tieto informácie majú záujem.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-677_sk.htm

Č. 29: Kultúrna výnimka pri rokovaní o zmluve o voľnom
obchode medzi EÚ a USA
Stručný popis: EÚ si pri rokovaní o zmluve o voľnom obchode s USA chce nechať „kultúrnu výnimku“ Dohoda by sa tak
nemala vzťahovať na audiovizuálne služby.
Cieľ návrhu: Obrániť a ochrániť jedinečný kultúrny sektor Európy, ochrániť kultúrnu diverzitu Európy.
Detailný popis: Rokovania o voľnom obchode s USA berú do úvahy odlišné citlivosti niektorých sektorov EÚ.
Audiovizuálny sektor má jasné miesto medzi týmito citlivými sektormi. Kultúra nie je komodita. Komisia bude
podporovať európsku kreativitu v tomto sektore cez svoj program MEDIA a cez program „Kreatívna Európa“, ktorý
začne v roku 2014.
Debata o „komercializácii kultúry“ neberie do úvahy nebezpečenstvá voľného trhu pri asymetrických podmienkach. Z tohto
dôvodu Európsky hospodársky a sociálny výbor vykoná analýzu potenciálnych dopadov transatlantického trhu aj na tento sektor.
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Prečo má opatrenie negatívny charakter: Argumenty EÚ za zachovanie kultúrnej výnimky sú založené na ekonomických
mýtoch. Umožniť voľný obchod v sektore kultúry znamená umožniť ľuďom slobodne si vybrať takú kultúru, o akú
majú skutočne záujem. Naproti tomu súčasné opatrenia, ktoré majú zostať nedotknuté, do pozície rozhodovania
nestavajú divákov a poslucháčov, ale štátnych byrokratov. Medzi takéto opatrenia patria napríklad kvóty pri vysielaní
zahraničných, resp. mimoeurópskych programov, dotácie a iné formy podpory. Kultúra je síce špecifickým trhom, no to
neznamená, že v tomto sektore neplatia trhové zákony.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-363_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2013-005806&language=IT
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.28499
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-429_en.htm

Č. 30: Zákaz ochutených cigariet a prísnejšia regulácia
cigariet a tabakových výrobkov.
Stručný popis: Návrh zakazuje používanie ochutených cigariet a tabakových výrobkov, reguluje elektronické cigarety
a prináša ďalšie obmedzenia pri výrobe a predaji týchto výrobkov.
Cieľ návrhu: Zníženie atraktívnosti tabakových výrobkov a konzumácie tabaku, čo má odradiť mladých ľudí od toho,
aby začali fajčiť. Návrh má tiež za cieľ zjednotiť dnešné odlišné regulácie tabakových výrobkov v členských krajinách EÚ.
Detailný popis: Európska únia zakazuje používanie cigariet, tabaku na šúľanie a bezdymových tabakových výrobkov
s príchuťou a zavádza povinné používanie veľkých obrazových zdravotných výstrah na cigaretách a tabaku na
šúľanie. Podľa Európskej únie sú spotrebitelia klamaní, keďže „tabakové výrobky by mali vyzerať a chutiť ako tabakové
výrobky”. Používanie atraktívnych balení a aróm je podľa EÚ nekalou marketingovou stratégiou.
Až 75 % prednej a zadnej strany balenia cigariet a iných tabakových výrobkov bude musieť obsahovať zdravotnú
výstrahu. Na prednej a zadnej strane balenia sa po prijatí nariadenia nebudú môcť nachádzať reklamné prvky. Európska
únia tiež predpisuje zoznam informácií o škodlivých látkach, ktoré sa na obaloch budú musieť nachádzať.
Zdravotná výstraha bude musieť byť uvádzaná aj pri elektronických cigaretách obsahujúcich nikotín a pri rastlinných cigaretách. Návrh
tiež reguluje cezhraničný predaj a predaj cez internet. Pri maloobchodníkoch predávajúcich cez internet je plánované zavedenie
oznamovacej povinnosti. Pre zamedzenie nezákonného obchodu sa plánuje použitie bezpečnostných prvkov, napr. hologramov.
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Prečo má opatrenie negatívny charakter: Návrh výrazne zasahuje do slobody podnikania, ako aj do slobody výberu
zákazníkov. Návrh má za cieľ najmä obmedziť fajčenie mládeže do 18 rokov, no na úkor toho obmedzí slobodu všetkých
dospelých fajčiarov, ako aj výrobcov a predajcov tabakových výrobkov. Predaj tabakových výrobkov mládeži do 18 rokov
je navyše protizákonný už dnes. Návrh neúmerne zasiahne aj malých podnikateľov, ktorí predávajú tabakové výrobky
cez internet a budú sa musieť povinne registrovať. Napriek tejto záťaži dané opatrenie nemusí priniesť požadované
výsledky.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1391_sk.htmhttp://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

Č. 31: Prísnejšie bezpečnostné a environmentálne
štandardy u vozidiel kategórie L
Stručný popis: Nové pravidlá prinášajú povinné prísnejšie bezpečnostné štandardy pri vozidlách kategórie L.
Cieľ návrhu: Zvýšiť bezpečnosť, znížiť negatívny dopad na životné prostredie.
Detailný popis: Nové pravidlá, ktoré majú priniesť bezpečnejšie a „zelenšie“ motocykle pokrývajú zhruba 30 miliónov
vozidiel kategórie L. Tá zahŕňa mopedy, skútre, motocykle, ATV a štvorkolky.
Tieto vozidlá sú zodpovedné za 16 % dopravných nehôd v EÚ, no tvoria len 2 % premávky. Návrh teda zavádza povinnosť
zahrnúť do výbavy všetkých motocyklov s objemom motora nad 125 cc ABS. Pri menších motocykloch budú môcť
výrobcovia zahrnúť buď systém CBS, alebo systém ABS. Do konca roka 2019 Komisia predstaví analýzu, na základe
ktorej rozhodne, či bude systém ABS povinný aj pri menších motocykloch. Regulácia tiež od 1. januára 2016 vyžaduje
povinné zakomponovanie automatického zapínania svetiel.
Vozidlá kategórie L produkujú nepomerne veľké množstvo emisií. V dôsledku toho sa budú na túto kategóriu aplikovať
od roku 2016 vyššie environmentálne štandardy. Do 1. januára 2016 Komisia vykoná dopadovú štúdiu, na základe
ktorej rozhodne o prípadnom prehodnotení týchto štandardov.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Ide o zvýšenie záťaže pre podnikateľské prostredie, ako aj obmedzenie
slobody voľby spotrebiteľov. Spotrebitelia by mali mať možnosť sami sa rozhodnúť, aké bezpečnostné prvky bude ich
vozidlo obsahovať.
Prísnejší systém emisií navyše môže byť neodôvodnený. Z tohto dôvodu tento návrh kritizovali Spojené kráľovstvo
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a Bulharsko. Podľa nich pre zavedenie tohto systému emisií neexistujú dostatočné dôkazy o jeho prínosoch, čo odporuje
princípom Lepšej regulácie a politiky založenej na dôkazoch.
Zdroj detailných informácií:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120926IPR52384/html/MEPs-close-deal-with-Council-on-safer-greener-motorbikes
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121116IPR55754/html/Upgraded-type-approval-rules-for-motorbikes
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134159.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16734-ad01.en12.pdf

Č. 32: Európske školy
Stručný popis: Európska únia financuje tzv. „Európske školy“, na ktorých sú exkluzívne preferované deti rodičov, ktorí
pracujú pre inštitúcie EÚ.
Cieľ návrhu: Poskytnúť viacjazyčné a multikultulárne vzdelanie pre žiakov v predškolskom veku a žiakov v primárnom
a sekundárnom vzdelávaní.
Detailný popis: Systém Európskych škôl (ScholaEuropaea) vznikol v roku 1953 s cieľom poskytovať vysokokvalitné
vzdelávanie predovšetkým pre deti zamestnancov európskych inštitúcií.
Žiaci Európskych škôl sa delia do troch kategórií. Do Kategórie I. patria najmä deti, ktorých rodič pracuje pre niektorú
z inštitúcií EÚ. Všetky deti v tejto kategórii sú automaticky prijaté. Do Kategórie II. patria deti, ktorých rodičia pracujú
pre medzinárodnú organizáciu, ktorá má zmluvu s Európskymi školami. Do Kategórie III. patria deti rodičov, ktorí
nemajú prepojenie na EÚ. Tí musia platiť približne 15 000 eur ročne za štúdium. Tieto deti sa do Európskych škôl môžu
dostať až po tom, ako sú naplnené všetky požiadavky detí Kategórie I. a Kategórie II.
Deti v Európskych školách získavajú relatívne dosť drahé vzdelanie, pričom vzdelávacie štandardy sú na týchto školách
v niektorých oblastiach omnoho vyššie, ako na štandardných školách. V súčasnosti existuje 14 Európskych škôl v 7
krajinách EÚ, v ktorých je približne 24 000 žiakov.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Európske školy podporujú diskrimináciu, keďže deti sú v nich uprednostňované
na základe svojho pôvodu. Ide tak o neoprávnené výhody pre tieto deti, keďže Európske školy sú financované z peňazí
všetkých daňovníkov. Diskrimináciu v Európskych školách kritizoval už v minulosti Európsky parlament a Európsky dvor
audítorov.
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Zdroj detailných informácií:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/administration/euschools/index_sk.htm
http://www.eursc.eu/index.php?id=2
http://interparents.eu/pdf/IP-2011206ResponseCommissionComplaintOmbudsman.pdf

Č. 33: Pokuta Microsoftu za nemožnosť výberu
prehliadača
Stručný popis: EÚ prinútila Microsoft ponúkať okrem prehliadača Internet Explorer vo Windows aj konkurenčné
prehliadače. V dôsledku chyby pri aktualizácii Microsoft krátkodobo tieto prehliadače neponúkal, za čo dostal od EÚ
pokutu.
Cieľ návrhu: Poskytnúť európskym zákazníkom slobodu voľby pri výbere internetového prehliadača.
Detailný popis: V roku 2009 Európska komisia nariadila firme Microsoft, aby v operačných systémoch Windows
XP, Windows Vista a Windows 7 užívatelia dostali možnosť slobodne si vybrať internetový prehliadač. Užívatelia si
samozrejme vždy mohli zvoliť vlastný internetový prehliadač. EÚ však videla problém v tom, že prehliadač Internet
Explorer bol v operačných systémoch Windows predinštalovaný ako prvý.
V dôsledku aktualizácie operačného systému Windows 7 (Service Pack 1) bolo okno s výberom prehliadačov pre
používateľov nedostupné od mája 2011 do júla 2012. Dané okno následne nevidelo 15 miliónov používateľov OS
Windows. V dôsledku chýbajúceho okna udelila Európska komisia spoločnosti Microsoft pokutu vo výške 561 miliónov eur.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Európska únia v záujme podpore konkurencie škodí podnikateľskému
prostrediu. Operačný systém Windows je produktom spoločnosti Microsoft a tá by mala mať možnosť predávať ho
v takej podobe, v akej to uzná za vhodné. Argument, že predvolený prehliadač, ktorý je zadarmo, bráni konkurencii,
je podobne absurdný, ako keby EÚ namietala voči súčasným praktikám výrobcov automobilov, ktorí vo svojich autách
štandardne rozhodujú o konkrétne použitých volantoch alebo kolesách. Danú pokutu navyše budú musieť znášať
zákazníci spoločnosti Microsoft, v dôsledku čoho budú títo zákazníci poškodení.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-196_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1941_en.htm
http://www.youtube.com/watch?v=FsSNCJP30aE
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Č. 34: Odporúčanie Komisie o informovaní
pracovníkov a konzultáciách s nimi, predvídaní
a riadení reštrukturalizácie
Stručný popis: Európska únia prináša výrazné obmedzenia pracovného práva týkajúce sa sťaženia prepúšťania
zamestnancov zo strany EU. Prepustiť zamestnanca bude veľmi náročné. Opatrenie môže mať negatívny dopad i na
zamestnávanie nových pracovníkov.
Cieľ návrhu: Cieľom návrhu je ochrániť pracovníkov pred prepustením a v prípade, že k prepusteniu skutočne dôjde,
zvýšiť uplatniteľnosť zamestnanca na pracovnom trhu.
Detailný popis: Opatrenie sa zameriava na riadenie každej reštrukturalizácie pracovníkov v podniku. Každá
reštrukturalizácia bude musieť byť doložená vysvetlením pre všetky zainteresované subjekty – pracujúcich, odbory, ale
aj orgány štátnej správy.
Vyššie spomenuté subjekty budú musieť tieto informácie získať v predstihu a o danej situácii budú následne s podnikom
diskutovať. Prípadnú potrebu reštrukturalizácie bude navyše podnikateľ musieť pravidelne vyhodnocovať spolu
s odbormi. Bez ohľadu na potrebu reštrukturalizácie, podniky budú musieť vybudovať dlhodobú stratégiu rozvoja
zručností pracovníkov. Zamestnávatelia tiež musia rozvíjať u zamestnancov ich zamestnateľnosť a mobilitu.
Podniky budú musieť rovnako vyvinúť mechanizmy zisťovania aktuálnej úrovne schopností individuálnych zamestnancov.
Na základe toho budú povinné každému zamestnancovi vypracovávať „individuálne mapy školenia“ a kvantitatívne
ciele ich rozvoja. Podniky tiež budú musieť tvoriť ročný rozpočet na školenie zamestnancov. V prípade očakávaného
prepustenia zo zamestnania bude musieť zamestnávateľ pomôcť zamestnancom hľadať prácu. Na hľadanie zamestnania
by navyše mal dať zamestnancom pracovnú dovolenku.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Dopadom predloženého opatrenia bude, že sa výrazne predraží rozviazanie
pracovného pomeru a je veľmi pravdepodobné, že sa pracovný pomer predraží i počas jeho trvania. To môže spôsobiť
negatívny dopad na motiváciu zamestnávateľov prijímať nových zamestnancov.
Opatrenie má za cieľ chrániť zamestnancov pri prepúšťaní, no pre podnikateľa vytvorí ďalšie náklady práve v čase,
keď už bude mať jeho firma problémy. Vzhľadom na množstvo nových povinností tiež bude zamestnanie každého
pracovníka pre podnik veľkým záväzkom. Zamestnávatelia tak budú hľadať možnosti, ako zabezpečiť výrobu aj bez
zamestnania dodatočných pracovníkov.
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Zdroj detailných informácií:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0390&language=EN
http://www.express.co.uk/posts/view/339651/EU-wants-firms-to-keep-a-happiness-index-of-workers-being-sacked

Č. 35: Sporitelia budú môcť prísť o vklady v bankách nad
100 000 eur
Stručný popis: V rámci vytvárania konceptu bankovej únie schválila EÚ kontroverzný krok – vklady v bankách nad
100 000 eur budú môcť byť použité na záchranu problémových bánk.
Cieľ návrhu: Zabrániť kolapsu banky bez toho, aby straty museli prostredníctvom pomoci z verejných zdrojov znášať
daňovníci.
Detailný popis: Na stretnutí Európskej rady 27. júna 2013 boli schválené ďalšie plány toho, ako bude vyzerať banková
únia. Súčasťou týchto plánov bolo aj určenie riešení, ktoré môžu byť použité pri bankách, ktoré sú na pokraji kolapsu,
resp. u ktorých je kolaps pravdepodobný. Najkontroverznejším z týchto riešení je možnosť uplatniť tzv. „bail-in“, čo
znamená použitie časti vkladov na záchranu danej banky. Na záchranu banky by mohli byť použité najmä vklady nad
100 000 eur.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Tento krok povedie k oslabeniu dôvery sporiteľov v bankový systém. Bude
viesť k tomu, že sporitelia budú svoje peniaze vyberať z bánk, ktorým hrozia problémy, v dôsledku čoho tie banky
budú poškodené ešte viac. Zavedenie tohto opatrenia na systémovej úrovni navyše ide proti vyhláseniam lídrov EÚ
ohľadom riešenia krízy na Cypre. Vtedy lídri EÚ verejnosť ubezpečovali, že použitie peňazí sporiteľov na záchranu bánk
je výnimka, ktorá sa nebude opakovať.
Zdroj detailných informácií:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/137627.pdf
http://blogs.ft.com/brusselsblog/2013/06/eu-bank-rescue-rules-the-latest-compromise/

Č. 36: Regulácia predaja tzv. nakrátko
Stručný popis: Európska únia v snahe znížiť špekuláciu na finančných trhoch reguluje predaje nakrátko (short selling).
Cieľ návrhu: Zabrániť špekuláciám, znížiť volatilitu na trhu, znížiť riziko na trhu.
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Detailný popis: Európska únia v reakcii na finančnú krízu a zvýšenú špekuláciu na finančných trhoch obmedzila predaje
nakrátko. EÚ sa snaží znížiť riziko pri transakciách a tiež znížiť cenovú volatilitu. Predaj nakrátko funguje tak, že si
investor požičia určité aktívum (komodita, akcia, pohľadávka, atď.), a to následne predá. Ak hodnota daného aktíva
poklesne, investor dané aktívum kúpi za nižšiu cenu, vráti ho a na rozdiele v cene zarobí. Je to vlastne stávka na pokles
ceny aktíva. Podľa nových pravidiel si pri akciách musí investor predávajúci nakrátko požičať dotknuté finančné nástroje,
vstúpiť do dohody o ich požičaní, alebo mať dohodu s treťou stranou, na základe ktorej môže mať rozumné očakávanie,
že k danému nástroju bude mať v prípade potreby prístup.
Podobné obmedzenia platia aj pri predávaní vládneho dlhu nakrátko. Pri transakcii, ktorej cieľom je zaistiť dlhú pozíciu
(long), tieto obmedzenia neplatia. Zodpovedná autorita tiež môže dočasne tieto obmedzenia zrušiť, ak likvidita pri
obchodovaní s vládnym dlhom spadne pod istú úroveň. Regulácia tiež obmedzuje obchodovanie s nekrytými credit
default swapmi (CDS).
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Európska únia v tomto prípade nerozumie úlohe predaja nakrátko na
finančnom trhu. Nekryté predaje nakrátko odsudzuje ako špekulácie, ktoré zvyšujú volatilitu na trhu. V skutočnosti
však predaje nakrátko, podobne ako všetky ostatné špekulácie, pomáhajú dostať ceny na reálnu úroveň.
Pri predaji nakrátko tiež nie je možné bezdôvodne a udržateľne znížiť hodnotu daného aktíva. To je možné len
v prípade, ak je napríklad pri firme podozrenie z jej nesprávneho riadenia opodstatnené. Obchodník tak môže pri
predaji nakrátko zarobiť len v prípade, ak bol jeho odhad správny. V prípade, že sa v odhade zmýlil, na transakcii stratí
peniaze. Mechanizmus zisku a straty tak napomáha efektívnejšiemu prerozdeleniu kapitálu a z dlhodobého hľadiska
volatilitu na trhu znižuje.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-727_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-508_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-746_en.htm?locale=en
http://wiki.mises.org/wiki/Argumentation:Short_selling

Č. 37: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií
Stručný popis: Ministerstvo školstva použije viac ako 24 miliónov eur na zbytočný projekt Tvorba Národnej sústavy
kvalifikácií, ktorý navyše mohlo získať zadarmo.
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Cieľ návrhu: Vytvorenie nástrojov, ktoré budú podporovať transparentnosť kvalifikácií na európskej aj národnej úrovni a
zvýšiť informovanosť verejnosti o existujúcich kvalifikáciách. Cieľom projektu je rovnako zadefinovať všetky požiadavky
na absolventa v rôznych oblastiach.
Detailný popis: Ministerstvo školstva financuje z európskych fondov projekty s názvom Tvorba Národnej sústavy
kvalifikácií. Tento projekt vytvorí a zavedie Národný kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií. Bude tak slúžiť
na lepšie uznávanie kvalifikácií prostredníctvom prepojenia praxe s výučbou. Projekt bude mať dosah na celý vzdelávací
systém a do kontaktu s ním príde každý občan, ktorý vstúpi na trh práce. Projekt predpokladá zadefinovanie požiadaviek
na všetky povolania. Školy, ktoré budú pripravovať študentov na dané povolanie, budú schopné poskytnúť študentovi
to, čo pre výkon svojho povolania potrebuje.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Zmysel tohto projektu je otázny. Otázne je najmä, či dokáže samotný Systém
národnej sústavy kvalifikácií poskytnúť prehľad o tom, čo by mal absolvent pri výkone povolania vedieť. Existuje na
to niekoľko logických dôvodov. Prvým je neustála zmena podmienok na trhu práce, ktorá neumožňuje individuálne
zadefinovanie povolania. Druhým je potreba reakcie samotných škôl na meniace sa podmienky na trhu práce, čo
nemá systém ako zabezpečiť. Po tretie - samotné zadefinovanie požiadaviek vychádza zo zlého predpokladu o tom,
že existuje niečo ako „unifikované povolanie“. Systém zároveň nemá ako prepojiť trh práce so školským systémom.
Dnešný školský systém neobsahuje totižto žiadne výrazné motivácie pre školy, aby samostatne a vo veľkom nachádzali
a snažili sa o prepojenie požiadaviek trhu práce a školského učiva. Väčšina učiva je totižto naďalej unifikovaná a závislá
od politického rozhodovania na národnej i lokálnej úrovni.
Tento systém navyše mohlo slovenské Ministerstvo školstva získať od českého Ministerstva školstva zadarmo.
V transformácii českého systému na slovenský by stačilo vykonať len minimálne zmeny, ktoré by nepresiahli 100 tisíc
eur, teda 0,42 s% celkovej hodnoty projektu. Bez ohľadu na plytvanie je však projekt nezmyselný a skutočnému zníženiu
nezamestnanosti nemôže pomôcť. Štátne orgány by mali namiesto väčšieho centrálneho plánovania odstraňovať
byrokratické prekážky a znižovať daňovo-odvodové zaťaženie, čo sú jediné spôsoby, ako je možné udržateľne a skutočne
dosiahnuť zníženie nezamestnanosti.
Zdroj detailných informácií:
http://www.tvorbansk.sk/
http://media.radavladyovp.sk/2013_marec_siedme_rokovanie/Projekt_NSK.pdf
http://hnonline.sk/slovensko/c1-59719400-stat-chce-dat-miliony-na-to-co-moze-mat-zadarmo
http://hnonline.sk/slovensko/c1-59712850-caplovic-da-25-milionov-za-web
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Č. 38: Stanovenie maximálnej výšky poplatkov pri
kreditných a debetných kartách
Stručný popis: EÚ v záujme ochrániť zákazníkov prináša obmedzenie výšky poplatkov, ktoré môžu spoločnosti vydávajúce
kreditné a debetné karty požadovať za uskutočnené transakcie.
Cieľ návrhu: Ochrana zákazníkov a predajcov, lepšie fungovanie jednotného trhu, vyšší ekonomický rast.s
Detailný popis: Európska únia prichádza s návrhom na reguláciu bánk a poskytovateľov kreditných a debetných kariet.
Vzhľadom na to, že Európska únia považuje za neprijateľné súčasné účtovanie poplatkov pri používaní kreditných kariet,
navrhuje vytvorenie stropu maximálnej výšky poplatkov pri transakciách. Pri debetných kartách má tento strop výšku
0,2 % hodnoty transakcie a pri kreditných kartách je to 0,3 % hodnoty transakcie.
Strop na poplatky sa použije najskôr pri medzištátnych, neskôr aj pri vnútroštátnych transakciách. Od svojho zámeru
si Európska únia sľubuje väčšiu ochranu zákazníkov a predajcov, väčší rast ekonomiky vďaka zefektívneniu jednotného
trhu a zníženiu nákladov pre ekonomiku.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Európska únia s cieľom ochrániť zákazníkov a predajcov poškodí podnikateľské
prostredie, v dôsledku čoho poškodí aj ekonomiku. EÚ tiež očakáva, že poskytnutie rovnakých podmienok pre všetkých
podporí vstup nových hráčov na trh. Európska únia však absolútne nerozumie tomu, ako funguje konkurencia. Vstup
nových hráčov, teda zvýšenie konkurencie, je motivované práve vysokými ziskovými maržami. Vstup týchto nových
hráčov v dôsledku pôsobenia konkurencie ziskové marže znižuje. Centrálne stanovená maximálna výška zisku nových
hráčov od vstupu na trh odrádza a Európska únia týmto opatrením prispieva k oslabeniu konkurencie v tomto sektore.
Problémom súčasných vysokých poplatkov je práve už nedostatočná konkurencia, ktorá má pôvod v tom, že bankový
sektor je s prehľadom najviac regulovaným sektorom ekonomiky. Deregulácia tohto sektora v súlade s trhovými
princípmi by uľahčila vstup nových subjektov do tohto odvetvia, čo by viedlo k prirodzenému zníženiu týchto poplatkov.
Umelé stanovenie stropu však v konečnom dôsledku zákazníkom ublíži. Namiesto poplatkov za jednotlivé transakcie
môžu spoločnosti vydávajúce kreditné karty účtovať napríklad mesačné alebo ročné poplatky za používanie kreditnej
a debetnej karty, resp. prijímanie platieb z takýchto kariet.
Ďalšou možnosťou je zhoršenie kvality poskytovaných služieb zo strany spoločností vydávajúcich kreditné a debetné
karty. Relatívne vysoké poplatky za transakcie v sebe zahŕňajú napríklad aj poistenie v prípade podvodných platieb.
V prípade nemožnosti pokryť tieto náklady pri dosiahnutí cielenej ziskovej marže tak dané spoločnosti nevyhnutne
obmedzia napríklad toto poistné krytie, dôsledky čoho opäť dopadnú na predajcov, resp. zákazníkov.
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Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-730_sk.htm
http://ec.europa.eu/ireland/press_office/news_of_the_day/new-eu-rules-on-debit-and-credit-card-payments-proposed_en.htm

Č. 39: Antidumpingové clá na čínske solárne panely
Stručný popis: Európska únia kvôli podozreniu z dumpingu uvalila antidumpingové clá na čínske solárne panely.
Cieľ návrhu: Ochrániť európskych výrobcov solárnych panelov pred konkurenciou z Číny.
Detailný popis: Európska komisia na základe deväťmesačného prešetrovania zistila, že čínske spoločnosti predávajú
do Európy solárne panely za oveľa nižšiu cenu, než je ich bežná trhová hodnota. Týmto spôsobujú ujmu výrobcom
solárnych panelov v EÚ. Podľa EÚ by mala byť reálna hodnota čínskych solárnych panelov o 88 % vyššia, ako je ich
predajná cena.
EÚ teda uložila na dovoz solárnych panelov, článkov a doštičiek z Číny dve sadzby antidumpingových ciel. Od 4. júna
2013 do 6. augusta 2013 bude mať clo výšku 11,8 % a od 6. augusta 2013 bude mať clo výšku 47,6 %. Toto clo je dočasné
a bude sa uplatňovať po dobu maximálne 6 mesiacov, po uplynutí ktorých sa EÚ rozhodne, či uloží antidumpingové clá
na obdobie piatich rokov.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Ide o neopodstatnený a z ekonomického hľadiska iracionálny krok. EÚ chce
daným krokom chrániť pracovné miesta v Európe. No uvalenie cla má pre výrobcov solárnych panelov v Európe rovnaký
dopad, ako dotácia z verejných zdrojov. Clá síce môžu pomôcť zachovať pracovné miesta v tomto sektore, no na úkor
straty pracovných miest v iných sektoroch.
Samotná Európska únia pripomína, že nariadenie môže viesť ku strate miest v prípade spoločností, ktoré montujú solárne
panely. Navyše krajiny EÚ tiež rôznymi spôsobmi podporujú export svojich výrobkov. Aj v dôsledku tohto sa zo strany
Číny objavujú správy o tom, že následne uvalí clá na niektoré výrobky exportované z EÚ. Uvalenie antidumpingových
ciel zo strany EÚ teda môže viesť k rozpútaniu obchodnej vojny medzi EÚ a Čínou, ktorá výrazne poškodí ekonomiku
EÚ.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-501_sk.htm
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Č. 40: Zrušenie znížených sadzieb DPH
Stručný popis: Európska únia zvažuje zrušenie znížených sadzieb pri DPH.
Cieľ návrhu: Znížiť deformáciu konkurenčného prostredia, odstrániť prekážky správneho fungovania jednotného trhu.
Detailný popis: V súčasnosti musí byť v každom členskom štáte EÚ štandardná sadzba DPH vo výške minimálne 15 %.
Okrem štandardnej sadzby však členské štáty môžu využívať aj jednu alebo dve znížené sadzby DPH. Tieto musia byť vo
výške minimálne 5 % a môžu byť použité len na presne vymedzené tovary a služby.
Podľa Európskej únie však znížené sadzby DPH deformujú konkurenčné prostredie a nejednotnosť sadzieb vytvára pre podniky
nadmernú záťaž. EÚ by preto chcela vytvoriť jednoduchší, efektívnejší a robustnejší systém DPH pre EÚ, ktorý Európska komisia
prezentovala v decembri 2011. Od októbra 2012 prebieha ohľadom zmien v systéme DPH verejná konzultácia, na základe ktorej
EÚ prijme ďalšie opatrenia. Európska únia odporúča zrušenie tých znížených sadzieb, ktoré predstavujú prekážku pre správne
fungovanie jednotného trhu, ako aj tých, ktoré sa aplikujú na tovary a služby, ktoré pokladá EÚ za škodlivé.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Európska únia sa snaží zlepšiť konkurenčné prostredie a fungovanie
jednotného trhu, no jej zámery vychádzajú z nepochopenia ekonomických súvislostí. Rušenie znížených sadzieb
prispeje k zvýšeniu daňového zaťaženia, pričom práve vysoké daňové zaťaženie poškodzuje podnikateľské prostredie,
spotrebiteľov a hospodársky rast.
Znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa v súčasnosti na Slovensku aplikuje na lieky, medicínske potreby a knihy. Vyňatie
niektorých týchto položiek z možnosti uplatňovať zníženú sadzbu by tak zvýšilo ceny daných výrobkov, znížilo zisk
predajcov, prípadne oboje. Nižšie daňové sadzby v iných krajinách navyše predstavujú konkurenciu pre daňové sadzby
na Slovensku. Vláda tak je motivovaná k tomu, aby DPH nebola nadmerne zvyšovaná. Pri zjednotení sadzieb by vláda
prišla o časť tejto motivácie.
Zdroj detailných informácií:
http://www.tax-news.com/features/VAT_Review_The_End_of_Reduced_Rates_in_the_EU__570536.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2012_vat_rates_en.htm
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Č. 41: eCall: Automatické núdzové volanie v prípade
cestnej nehody pre automobily
Stručný popis: Od októbra 2015 bude mať každý automobil povinne zabudovaný mechanizmus, ktorý v prípade nehody
zašle informácie o nehode záchrannej službe.
Cieľ návrhu: Znížiť čas potrebný na informovanie záchrannej služby, a vďaka tomu znížiť počet úmrtí pri cestných
nehodách.
Detailný popis: Systém eCall pri vážnej dopravnej nehode automaticky zavolá na núdzové číslo 112. Tam oznámi miesto
a čas nehody, smer cesty a prípadne iné údaje. Podľa odhadov EÚ tento mechanizmus môže zachrániť 2 500 životov
ročne. Podľa odhadov dokáže eCall zrýchliť reakciu na volanie o 40 % v mestských oblastiach a o 50 % na vidieku.
Systém bude možné inicializovať aj manuálne, napríklad svedkom vážnej dopravnej nehody.
Systém eCall budú musieť povinne obsahovať všetky nové osobné automobily a sľahké úžitkové vozidlá. Do budúcnosti
sa zvažuje povinné zavedenie systému aj pri autobusoch, motocykloch a nákladných autách. Podľa EÚ budú tieto
vozidlá inteligentnejšie, čo bude viesť k posilneniu konkurencieschopnosti. Systém tiež môže priniesť dodatočnú
pridanú hodnotu, napríklad môže pomôcť vysledovať odcudzené vozidlá.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Zásah do podnikateľskej slobody a slobody výberu zákazníkov. Európska
únia sa snaží zvýšiť bezpečnosť cestujúcich donútením – povinným nákupom dodatočného vybavenia. Zákazníci by
mali mať možnosť zvoliť si kompromis medzi vlastnou bezpečnosťou a vyššou cenou. Ako ukazoval ekonóm a držiteľ
Nobelovej ceny Milton Friedman1, povinné opatrenia pre vyššiu bezpečnosť áut môžu paradoxne znížiť bezpečnosť
vodičov. Keďže nové a bezpečnejšie vozidlá sú kvôli takýmto reguláciám drahšie, mnohí ľudia jazdia dlhšie na starších
a ešte menej bezpečných vozidlách.
V súvislosti so systémom eCall tiež prichádza hrozba ohrozenia súkromia. Podľa Európskej únie bude tento systém
aktívny len v prípade nehody, čomu nenasvedčuje napríklad už súčasná možnosť vyhľadať ukradnuté vozidlo.
Ak je možné vyhľadať vozidlo, ktoré bolo ukradnuté, je možné vyhľadať a sledovať aj pohyb vozidla, ktoré riadi jeho
legitímny vlastník. Tento systém by teoreticky mohol viesť k situácii, že by bolo možné kedykoľvek sledovať polohu
a trasu každého jedného auta.
Zdroj detailných informácií:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-534_sk.htm

1

Friedman, M.: Milton Friedman on Donahue. [WWW DOCUMENT]
<http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DvNzi7tmkx0#t=612s>
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Niektoré druhy plytvnia verejnými zdrojmi v EU:
Č. 42: Luxusná budova Európskej rady bola výrazne
predražená
Stručný popis: Európska rada stavia nové luxusné sídlo. Náklady na jeho výstavbu sa však zvýšili až o 36 %.
Cieľ návrhu: Postaviť novú budovu.
Detailný popis: Predpokladané náklady na výstavbu tejto budovy boli v roku 2004 240 miliónov eur. Ako však v apríli
2013 odhalil na zasadnutí Belgického senátu Servais Verherstraeten, štátny tajomník zodpovedný za Agentúru verejných
budov, odhadovaná suma budovy sa zvýšila na 327 miliónov eur. Dôvodom má byť nárast cien spôsobený infláciou
a zvýšením cien práce.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Navýšenie plánovanej ceny budovy, ktoré presiahlo 36 % pôvodnej sumy,
je neakceptovateľné. Tento prípad poukazuje na hlbší problém Európskej únie – pri plánovaných projektoch veľmi
často výrazne podhodnocuje výšku skutočných nákladov. Riadenie inflácie v eurozóne je navyše v rukách ECB, ktorá je
inštitúciou EÚ. Obrovský nárast stavebných nákladov prišiel napriek tomu, že EÚ zasiahla kríza, ktorá výrazne znížila
ceny stavebných materiálov a prác. Ak by neprišla kríza, ktorú EÚ neočakávala, konečné náklady na výstavbu danej
budovy by boli ešte výrazne vyššie.
Treba tiež podotknúť, že daná budova je vzhľadom na potreby EÚ luxusná. Náklady na výstavbu drahej budovy zvyšuje
aj extravagantná architektúra, ktorá však neovplyvní funkcionalitu danej budovy. Cenu danej budovy kritizoval aj britský
premiér David Cameron.

Zdroj detailných informácií:
http://www.senate.be/crv/5-215COM.html
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/Brussels/1300503_Egg_Van_Rompuy
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Č. 43: Budova ECB bude stáť takmer o polovicu viac, ako
bolo pôvodne plánované
Stručný popis: Európska centrálna banka stavia novú budovu. Jej predbežná cena bude však oproti pôvodným plánom
vyššia takmer o polovicu.
Cieľ návrhu: Postaviť budovu, do ktorej sa zmestí väčšie množstvo zamestnancov.
Detailný popis: V roku 2005 Európska centrálna banka spustila tender na výstavbu novej budovy. Tento tender neviedol
k uspokojivým výsledkom, a tak ECB spustila nový tender. Cieľom tendra bolo postaviť budovu, v ktorej bude môcť byť
väčšie množstvo zamestnancov, keďže súčasná budova ECB už jej potrebám nepostačuje.
ECB plánovala na výstavbu budovy použiť 850 miliónov eur. V dôsledku neočakávaného nárastu cien a ďalších faktorov
však má konečná cena dosiahnuť 1,15 – 1,20 miliardy eur.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: ECB je inštitúcia, ktorá má najväčšiu zodpovednosť za sledovanie vývoja, ale
tiež aj za riadenie cien v eurozóne. Je teda neprípustné, že práve ECB bola prekvapená nárastom cien, ktorý tvorí 200
miliónov z navýšenia pôvodne predpokladanej ceny budovy. Toto navýšenie prichádza napriek tomu, že realitný sektor
zasiahla kríza – a ceny stavebných materiálov, pozemkov a prác boli nižšie, ako v období pred krízou.
Budova ECB je navyše neospravedlniteľným luxusom. Za aktuálne plánovanú sumu 1,15 – 1,2 miliardy eur, ktorá sa ešte
môže zvýšiť, táto budova bude slúžiť len 2 300 úradníkom. V prepočte na jedného úradníka tak náklady na výstavbu
dosiahnu viac ako pol milióna eur, čím bude budova ECB určite jednou z najdrahších v EÚ.
Táto cena však v žiadnom prípade nebude konečná. ECB v budúcnosti plánuje vykonávať dohľad nad 6 000 finančnými
inštitúciami. Túto prácu aktuálne vykonávajú desiatky tisíc ľudí v EÚ. Už krátko po výstavbe tejto luxusnej budovy tak
EÚ dosť pravdepodobne bude potrebovať novú budovu.
Zdroj detailných informácií:
http://www.ecb.int/press/key/date/2012/html/sp120920_1.en.html
http://www.ecb.int/ecb/premises/intro/description/html/index.en.html
http://openeuropeblog.blogspot.co.uk/2012/09/ecb-budgetary-discipline-not-inspiring.html
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Č. 44: Stránky na Facebooku a Twitteri mali byť vytvorené
a spravované za 50 000 eur
Stručný popis: V rámci propagácie využívania európskych fondov v oblasti regionálneho rozvoja mali byť v Bulharsku
vytvorené a spravované stránky na Facebooku a Twitteri za 50 000 eur.
Cieľ návrhu: Propagovať udalosti v oblasti regionálneho rozvoja financovaného z európskych fondov.
Detailný popis: V auguste 2012 bulharský denník Sega odhalil zmluvy, podľa ktorých mala firma K.M.Com vytvoriť
stránky na Facebooku a Twitteri pre Program vidieckych regiónov ministerstva poľnohospodárstva. Za vytvorenie
týchto stránok firma K.M.Com obdržala v prepočte 24 300 eur. Tieto stránky uvádzali len tlačové správy ministerstva
poľnohospodárstva. Tendra o vytvorenie týchto stránok sa navyše zúčastnili 3 spoločnosti, ktoré boli založené v rovnaký
deň. Majiteľka výhernej spoločnosti pracovala krátko predtým pre potravinovú agentúru daného ministerstva.
Ministerstvo poľnohospodárstva neskôr zadalo druhý tender, tentokrát na udržiavanie stránok na Facebooku a Twitteri.
Cieľom udržiavania týchto stránok malo tiež byť zvýšenie dopadu týchto stránok. Tender mal výšku zhruba 25 600 eur.
Z tejto sumy bolo minutých 9 500 eur, pričom zvyšok bol zmrazený kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu. Stránka na
Facebooku má však len približne 3 000 fanúšikov a stránka na Twitteri len približne 100 fanúšikov. Daný prípad rieši
protikorupčný úrad Európskej únie OLAF.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Ide o nehospodárne vynaloženie peňazí, pričom dané tendre nesú výrazné
znaky korupčného správania. Drahá propagácia projektov financovaných z peňazí Európskej únie je však pomerne
bežná. Pri takýchto projektoch je ale prakticky nemožné povedať, či boli peniaze skutočne využité hospodárne.

Zdroj detailných informácií:
http://www.euractiv.com/justice/50000-eu-funds-facebook-page-twi-news-517771
http://www.novinite.com/view_news.php?id=147766
https://www.facebook.com/PRSRBG
https://twitter.com/PRSRBG
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Č. 45: Drahé a pohoršujúce video o ženách vo vede
Stručný popis: EÚ financovala vytvorenie videa, ktoré malo inšpirovať dievčatá, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru.
Kvôli svojej kontroverznosti bolo okamžite po publikovaní stiahnuté.
Cieľ návrhu: Motivovať mladé dievčatá k tomu, aby si zvolili vedeckú kariéru.
Detailný popis: Európska únia vníma aktuálny nedostatok pracovníkov vo vede, ktorý sa má v budúcnosti ešte viac
prehĺbiť. V takejto situácii EÚ obzvlášť vníma nedostatočné zastúpenie žien vo vedeckom výskume. Preto spustila
kampaň s názvom „Veda – to je dievčenská záležitosť“, ktorá má prilákať k vedeckej kariére najmä dievčatá vo veku
13 – 17 rokov.
Súčasťou tejto kampane bolo aj video s rovnomenným názvom. Toto video sa snažilo búrať rodové stereotypy v oblasti
vedeckého výskumu. Európska únia sa navyše rozhodla zvoliť si štýl, ktorým by oslovila práve mladú generáciu. Video
však bolo po veľmi kritickej odozve verejnosti stiahnuté už na druhý deň po jeho publikovaní.
Prečo má opatrenie negatívny charakter: Dané video má 53 sekúnd, no stálo až 102 000 eur. Napriek tomu, že video
malo búrať rodové stereotypy, jeho obsah bol presne opačný. Samotné video je plné rodových stereotypov, keďže
vedeckú prácu podľa neho majú predstavovať modelky, používanie kozmetiky, vysokých podpätkov a obrázky rúžu.
Video tak pôsobí dojmom, akoby ženy zaujímala výlučne kozmetika a móda.
Video sa dočkalo kritiky aj zo strany vedkýň. Tie o videu hovoria, že je „za hranicami paródie“ a vidia ho ako urážajúce
a ponižujúce. Video bolo dokonca také zlé, že hovorca Európskej komisie musel potvrdiť, že nejde o iróniu.
Zdroj detailných informácií:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g032MPrSjFA
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-465_en.htm
https://twitter.com/ECspokesScience/status/216142766810468352
http://ec.europa.eu/research/wiri/science-girl-thing/press/index_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-006560&language=ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-006687&language=EN
http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/9349923/Science-girl-thing-video-branded-offensive.html

49

Záver
Ako je možné vidieť pri uvedených reguláciách, Európska únia má skutočne veľmi výrazný dopad na podnikanie firiem
a na život bežných občanov. Úradníci a politici únie v snahe bojovať proti kríze hľadajú vinu v trhu, špekulantoch
i v bežných podnikateľoch. Neuvedomujú si však, že na súčasnom stave majú veľký podiel aj oni.
Na príklade predstavených regulácií je možné vidieť, že predstavitelia Európska únie nevidia absolútne žiadne zábrany
v tom, ktoré sféry ekonomiky a ktoré skupiny ľudí budú regulovať. Desiatky tisíc úradníkov v Bruseli sa snažia ospravedlniť
svoju existenciu, a tak okolo seba hľadajú problémy, ktoré by radi vyriešili. Na všetky druhy problémov však aplikujú len
jediný liek – ďalšie regulácie. Európska únia tento prístup používa napriek varovaniam mnohých ekonómov a napriek
nespočetným zlyhaniam, ktoré svojím prístupom už v minulosti dosiahla.
To, ako bruselskí úradníci vidia svoju dôležitosť, je možné vidieť nielen na tvrdohlavom regulovaní ekonomiky, ale aj na
prípadoch absolútne nehospodárneho využívania finančných prostriedkov. Ak teda Európska únia výrazne neprehodnotí
svoje aktivity, do budúcnosti nás čaká iba viac toho istého – väčšie množstvo regulácií a ešte väčšie plytvanie.
Len zmena postoja a uznanie vlastných chýb môže obyvateľom priniesť väčšiu prosperitu a slobodu, ako aj pomôcť
návratu k prirodzenému a stabilnému rastu.
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