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Príloha 

PROFIL ČLENOV EURÓPSKEJ PORADNEJ SKUPINY SPOTREBITEĽOV  

ZASTUPUJÚCICH VNÚTROŠTÁTNE SPOTREBITEĽSKÉ ORGANIZÁCIE 

– Európska poradná skupina spotrebiteľov je založená na členstve poradcov 

spotrebiteľov, ktorí zastupujú celú mimovládnu spotrebiteľskú oblasť v ich 

vlastnom členskom štáte. 

– Členovia sú súčasťou najreprezentatívnejších vnútroštátnych spotrebiteľských 

organizácií podľa vnútroštátnych pravidiel alebo praxe. Členovia by mali dôkladne 

poznať celú spotrebiteľskú oblasť v ich členskom štáte a mali by pôsobiť ako 

poradcovia Európskej komisie, pokiaľ ide o spotrebiteľské otázky v danej krajine.  

– Členovia by mali mať rozsiahle spôsobilosti a skúsenosti v oblasti spotrebiteľských 

záležitostí EÚ. 

– Od jednotlivých členov sa očakáva, že budú pôsobiť ako kontaktné osoby medzi 

Komisiou a všetkými spotrebiteľskými organizáciami v ich členskom štáte, pričom 

s týmito spotrebiteľskými organizáciami vedú konzultácie o hlavnom vývoji 

na vnútroštátnej a európskej úrovni, o pozíciách, aké treba zaujať, o programoch 

nadchádzajúcich stretnutí atď.: člen preto nezastupuje svoju pôvodnú organizáciu. 

Každý člen bude musieť zaviesť transparentné mechanizmy podávania správ na účely 

systematického informovania všetkých spotrebiteľských organizácií na vnútroštátnej 

úrovni o práci skupiny a na druhej strane tlmočiť ich názory. V záujme splnenia tejto 

povinnosti každý člen predloží do 1. marca Komisii správu o práci vykonanej 

v predchádzajúcom kalendárnom roku. Obsah tejto správy bude ďalej vymedzený 

v rokovacom poriadku ECCG. 

– Európska poradná skupina spotrebiteľov pôsobí na základe obmedzeného 

jazykového režimu a stretnutia jej podskupín sa zvyčajne uskutočňujú bez tlmočenia. 

Preto, aby mohli členovia komunikovať s ostatnými členmi skupiny mimo oficiálnych 

stretnutí, mali by mať dobrú pracovnú znalosť angličtiny.   

– V súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov by kandidáti mali byť informovaní 

o tom, že Komisia plánuje uverejniť na svojej internetovej stránke zoznam členov 

skupiny, ako aj zoznamy účastníkov jej stretnutí. 
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