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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca celkovo víta prístup navrhovaný Komisiou ako prvý krok k regulácii nekalých 
obchodných praktík (ďalej len „NOP“) v potravinovom dodávateľskom reťazci. Je však 
presvedčený, že by sa malo vyjasniť a zlepšiť niekoľko bodov návrhu. 

Spravodajca zavádza tieto hlavné zmeny:

1. Rozšírenie rozsahu pozdĺž 3 osí:

• Rozšírenie rozsahu poľnohospodárskych výrobkov s cieľom chrániť všetkých dodávateľov 
vrátane poľnohospodárskych výrobcov, ktorí dodávajú výrobky uvedené v prílohe I k zmluve, 
ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu. Títo výrobcovia sa nenachádzajú v odlišnej situácii od 
výrobcov, ktorí dodávajú potraviny. Iné zaobchádzanie s nimi by predstavovalo 
diskrimináciu, ktorú zakazuje zmluva a Európska charta základných práv.

• Rozšírenie rozsahu celého dodávateľského reťazca zakázaním NOP v prospech všetkých 
výrobcov a kupujúcich. Návrh musí poskytnúť prostriedky, ktoré umožnia konať 
najzraniteľnejším subjektom s veľmi obmedzenými vyjednávacími právomocami. Rovnako je 
otázna voľba zakázať NOP len určitým hospodárskym subjektom. Ak sú tieto praktiky 
nespravodlivé, musia sa zakázať všetkým subjektom. Všetky spoločnosti by mali v rámci 
zmluvných vzťahov dodržiavať pravidlá osvedčených súťažných postupov, dobrej viery a 
lojálnosti. Toto odlišné zaobchádzanie takisto nie je odôvodnené rozdielmi v objektívnych 
situáciách, a predstavuje teda diskrimináciu.

• Rozšírenie rozsahu na všetkých nákupcov, ktorí kupujú a predávajú na domácom trhu 
vrátane tých, ktorí majú sídlo podnikania mimo EÚ. Toto rozšírenie rozsahu je v súlade 
s väčšou ochranou pre najzraniteľnejších dodávateľov.

2. Vymedzenie a zákaz nekalých obchodných praktík

Právo EÚ nevymedzuje nekalé obchodné praktiky medzi podnikmi. Je preto nevyhnutné 
navrhnúť dostatočne široké vymedzenie. Takéto vymedzenie je obzvlášť užitočné 
v situáciách, ktoré nezodpovedajú situáciám stanoveným v úplnom zozname obchodných 
praktík.
Keďže právo EÚ ešte nemá právny rámec pre nespravodlivé podmienky medzi podnikmi, je
potrebné upraviť podmienky pre dodávateľov, ktorí sú v mnohých prípadoch 
poľnohospodármi alebo MSP a sú teda v rámci zmluvy „slabšími stranami“, a zaviesť 
ochranný systém. Táto ochrana by mala vyrovnať právomoci počas zmluvných vyjednávaní 
s nákupcami. Spravodajca sa domnieva, že by sa mali v zásade zakázať NOP medzi 
nákupcami a dodávateľmi, a nielen tie, ktoré sú uvedené v zúženom zozname navrhovanom 
Komisiou. To je zmysel článku 1.1 navrhovanej smernice. Tento zoznam nesmie zabrániť 
sankcionovaniu iných nespravodlivých praktík, ktoré sa na ňom neobjavujú. Musia sa zakázať 
všetky NOP, ako aj využívanie stavu hospodárskej závislosti, inak by smernica stratila 
skutočný význam. Spravodajca takisto navrhuje pridať do zoznamu zakázaných nekalých 
obchodných praktík odmietnutie uzavretia písomnej zmluvy s dodávateľom alebo odmietnutie 
oznámiť dodávateľovi všeobecné podmienky predaja alebo poskytnúť dostatočne podrobné 
alebo jednoznačné informácie o zmluvných podmienkach nákupu. Spravodajca napokon 
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pridáva zákaz stratového predaja poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín s výnimkou 
prípadov, keď sa týkajú výrobkov, ktorých dátum exspirácie je dva dni po dátume predaja, na 
zoznam nekalých obchodných praktík, ktoré sa majú zakázať, pokiaľ nie sú dohodnuté 
v rámci jasných a jednoznačných podmienok pri uzatváraní dohody o dodávkach.

3. Sťažnosti dodávateľa v mieste usadenia nákupcu alebo dodávateľa

Návrh Komisie, aby dodávateľ podával sťažnosť orgánom presadzovania práva členského 
štátu, v ktorom je nákupca podozrivý z vykonávania zakázaných obchodných praktík 
usadený, nechráni dostatočne dodávateľa, ktorý musí napísať sťažnosť v inom ako vlastnom 
jazyku a spôsobom, ktorému nebude schopný porozumieť. Pre dodávateľov je väčšou 
ochranou, ak sa môžu obrátiť na orgán členského štátu, v ktorom sa nachádzajú, a tento orgán 
postúpi ich sťažnosť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádza nákupca.

4. Mediácia alebo mechanizmus alternatívneho riešenia sporov
Spravodajca navrhuje nový článok o používaní mediácie alebo iných prostriedkov v prípade 
sporu medzi dodávateľom a nákupcom v dôsledku NOP. 

5. Vytvorenie „siete Únie pre presadzovanie práva“ 

Spravodajca je pevne presvedčený, že v záujme podpory lepšej koordinácie medzi orgánmi 
presadzovania práva, inštitúciami EÚ a príslušnými subjektmi v rámci dodávateľského 
reťazca je potrebný mechanizmus koordinácie orgánov presadzovania práva, ktorý by mohol 
mať podobu siete. Spravodajca by rád dodal sieti skutočný európsky rozmer tým, že jej dá 
právomoc koordinovať a uľahčovať výmenu informácií a najlepších postupov, ktoré sa týkajú 
právnych predpisov členských štátov a skúseností s presadzovaním práva koordinovaným a 
systematickým spôsobom, s cieľom zlepšiť vzájomné porozumenie toho, ktoré konkrétne typy 
obchodných praktík by sa mali považovať za NOP. Podobný mechanizmus existuje v oblasti 
práva hospodárskej súťaže (ESHS) a prispieva ku koordinácii medzi vnútroštátnymi orgánmi 
pre hospodársku súťaž a ku konzultáciám založeným na dôkazoch a uplatňovaní.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Fórum na vysokej úrovni vedené 
Komisiou v roku 2010 schválilo súbor 
zásad správnej praxe vo vertikálnych 
vzťahoch v potravinovom dodávateľskom 
reťazci, na ktorých sa dohodli obchodné 
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organizácie zastupujúce všetky časti 
potravinového dodávateľského reťazca 
vrátane poľnohospodárov. Tieto zásady sa 
stali základom Iniciatívy dodávateľského 
reťazca spustenej v roku 2013.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V potravinovom dodávateľskom 
reťazci pôsobia rôzne hospodárske 
subjekty vo fáze výroby, spracovania, 
marketingu, distribúcie a maloobchodného 
predaja potravinových výrobkov. Reťazec 
je zďaleka najdôležitejším nástrojom na 
uvedenie potravinových výrobkov „z
farmy na vidličku“. Tieto hospodárske 
subjekty obchodujú s potravinovými 
výrobkami, t. j. prvotnými produktmi 
vrátane produktov rybolovu a akvakultúry 
uvedenými v prílohe I k zmluve, ktoré sú 
určené na použitie ako potraviny, a s 
inými potravinovými výrobkami, ktoré sa v
uvedenej prílohe neuvádzajú, ale sú 
spracované z poľnohospodárskych 
výrobkov a sú určené na použitie ako 
potraviny.

(3) V poľnohospodárskom a 
potravinovom dodávateľskom reťazci 
pôsobia rôzne hospodárske subjekty vo 
fáze výroby, spracovania, marketingu, 
distribúcie a maloobchodného predaja 
poľnohospodárskych alebo potravinových 
výrobkov. Reťazec je zďaleka 
najdôležitejším nástrojom na dodávanie
výrobkov. Tieto hospodárske subjekty 
obchodujú s poľnohospodárskymi
alebo potravinovými výrobkami, t. j. 
prvotnými produktmi vrátane produktov 
rybolovu a akvakultúry uvedenými 
v prílohe I k zmluve, a s inými 
potravinovými výrobkami, ktoré sa 
v uvedenej prílohe neuvádzajú, ale sú 
spracované z poľnohospodárskych 
výrobkov a sú určené na použitie ako 
potraviny a poľnohospodárske výrobky.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Počet a veľkosť hospodárskych 
subjektov sa líši v rôznych fázach 
potravinového dodávateľského reťazca. 
Rozdiely vo vyjednávacej sile súvisia s 
rôznymi stupňami koncentrácie 
hospodárskych subjektov a môžu spôsobiť 

(5) Zmluvná sloboda je v trhovom 
hospodárstve základným kameňom 
každého vzťahu medzi podnikmi a 
zmluvné strany by mali mať možnosť 
navrhovať zmluvy, ktoré najlepšie 
vyhovujú ich potrebám. Počet a veľkosť 
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nespravodlivé uplatňovanie vyjednávacej 
sily použitím nekalých obchodných 
praktík. Nekalé obchodné praktiky škodia 
najmä malým a stredným hospodárskym 
subjektom v potravinovom dodávateľskom 
reťazci. Poľnohospodárski výrobcovia, 
ktorí dodávajú prvotné produkty, sú 
prevažne malé a stredné subjekty.

hospodárskych subjektov sa však v 
rôznych fázach potravinového 
dodávateľského reťazca líši. Rozdiely vo 
vyjednávacej sile preto súvisia s rôznymi 
stupňami koncentrácie hospodárskych 
subjektov a môžu spôsobiť nespravodlivé 
uplatňovanie vyjednávacej sily použitím 
nekalých obchodných praktík. Nekalé 
obchodné praktiky škodia najmä malým a 
stredným hospodárskym subjektom v 
potravinovom dodávateľskom reťazci. 
Poľnohospodárski výrobcovia, ktorí 
dodávajú prvotné produkty, sú prevažne 
malé a stredné subjekty.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Väčšina členských štátov, nie však 
všetky, majú osobitné vnútroštátne 
pravidlá, ktoré chránia dodávateľov pred 
nekalými obchodnými praktikami 
vyskytujúcimi sa vo vzťahoch medzi 
podnikmi v potravinovom dodávateľskom 
reťazci. V prípade možnosti odvolania sa 
na zmluvné právo alebo samoregulačné 
iniciatívy praktickú hodnotu týchto foriem
nápravy obmedzuje strach z odvetných 
opatrení voči sťažovateľovi. Niektoré 
členské štáty, ktoré majú zavedené 
osobitné pravidlá o nekalých obchodných 
praktikách, preto ich presadzovaním 
poverujú orgány verejnej správy. Pravidlá 
členských štátov o nekalých obchodných 
praktikách, pokiaľ existujú, sa vyznačujú 
výraznými vzájomnými rozdielmi.

(6) Väčšina členských štátov, nie však 
všetky, majú osobitné vnútroštátne 
pravidlá, ktoré chránia dodávateľov pred 
nekalými obchodnými praktikami 
vyskytujúcimi sa vo vzťahoch medzi 
podnikmi v potravinovom dodávateľskom 
reťazci. Strach z odvetných opatrení voči 
sťažovateľovi sa často uvádza ako 
problém pri hľadaní nápravy. Niektoré 
členské štáty, ktoré majú zavedené 
osobitné pravidlá o nekalých obchodných 
praktikách, preto ich presadzovaním 
poverujú orgány verejnej správy. Pravidlá 
členských štátov o nekalých obchodných 
praktikách, pokiaľ existujú, sa však
vyznačujú výraznými vzájomnými 
rozdielmi.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Mala by sa zaviesť minimálna 
norma ochrany Únie proti určitým zjavne 
nekalých obchodných praktikám s cieľom 
znížiť výskyt takýchto praktík a prispieť k 
zabezpečeniu primeranej životnej úrovne 
poľnohospodárskych výrobcov. Mali by 
mať z nej prospech všetci 
poľnohospodárski výrobcovia alebo každá 
fyzická či právnická osoba, ktorá dodáva 
potravinové výrobky, vrátane organizácií 
výrobcov a združení organizácií výrobcov
za predpokladu, že uvedené osoby spĺňajú 
definíciu mikro, malých a stredných 
podnikov podľa prílohy k odporúčaniu 
Komisie 2003/361/ES12. Mikro, malí a 
strední dodávatelia sú osobitne zraniteľní 
nekalými obchodnými praktikami a
najmenej dokážu odolávať týmto 
praktikám bez negatívnych účinkov na ich 
hospodársku životaschopnosť. Keďže 
finančný tlak, ktorý nekalé obchodné 
praktiky vyvíjajú na malé a stredné 
podniky, často prechádza reťazcom a
zasahuje poľnohospodárskych výrobcov, 
pravidlá o nekalých obchodných 
praktikách by mali ochraňovať aj malých a 
stredných sprostredkujúcich dodávateľov, 
ktorí sa nachádzajú na stupňoch 
nadväzujúcich na prvovýrobu. Ochrana 
sprostredkujúcich dodávateľov by mala 
zabrániť aj nezamýšľaným dôsledkom 
(najmä vo forme neprimeraného zvýšenia 
cien), ktoré spočívajú v tom, že obchod 
poľnohospodárskych výrobcov a ich 
združení vyrábajúcich spracované výrobky 
by sa preniesol na nechránených 
dodávateľov.

(7) Mala by sa zaviesť minimálna 
norma ochrany Únie proti určitým zjavne 
nekalých obchodných praktikám s cieľom 
znížiť výskyt takýchto praktík a prispieť k 
zabezpečeniu primeranej životnej úrovne 
poľnohospodárskych výrobcov. Mali by 
mať z nej prospech všetci 
poľnohospodárski výrobcovia alebo každá 
fyzická či právnická osoba, ktorá dodáva 
poľnohospodárske a potravinové výrobky, 
vrátane organizácií výrobcov a združení 
organizácií výrobcov. Títo dodávatelia sú 
osobitne zraniteľní nekalými obchodnými 
praktikami a najmenej dokážu odolávať 
týmto praktikám bez negatívnych účinkov 
na ich hospodársku životaschopnosť. 
Keďže finančný tlak, ktorý vyvíjajú nekalé 
obchodné praktiky, často prechádza 
reťazcom a zasahuje poľnohospodárskych 
výrobcov, pravidlá o nekalých obchodných 
praktikách by mali ochraňovať aj 
sprostredkujúcich dodávateľov, ktorí sa 
nachádzajú na stupňoch nadväzujúcich na 
prvovýrobu. Ochrana sprostredkujúcich 
dodávateľov by mala zabrániť aj 
nezamýšľaným dôsledkom (najmä vo 
forme neprimeraného zvýšenia cien), ktoré 
spočívajú v tom, že obchod 
poľnohospodárskych výrobcov a ich 
združení vyrábajúcich spracované výrobky 
by sa preniesol na nechránených 
dodávateľov.

____________________

1 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa usiluje o rozšírenie rozsahu zakázaním nekalých obchodných 
praktík v prospech všetkých výrobcov a nákupcov. Návrh musí poskytnúť prostriedky, ktoré 
umožnia konať najzraniteľnejším subjektom s veľmi obmedzenými vyjednávacími 
právomocami. Ak sú tieto praktiky nespravodlivé, musia sa zakázať všetkým hospodárskym 
subjektom. Všetky spoločnosti by mali v rámci zmluvných vzťahov dodržiavať pravidlá 
osvedčených súťažných postupov, dobrej viery a lojálnosti. Odlišné zaobchádzanie nie je 
odôvodnené rozdielmi v objektívnych a dostatočných situáciách, a teda predstavuje 
diskrimináciu.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice by mali patriť aj služby 
súvisiace so spracúvaním a s distribúciou 
v rámci poľnohospodárskeho a 
potravinového dodávateľského reťazca. 
Tieto služby by nemali zahŕňať napríklad 
dopravu, dezinfekciu alebo fakturovanie, 
pretože uvedené služby nesúvisia 
so spracúvaním a s distribúciou v rámci 
poľnohospodárskeho a potravinového 
dodávateľského reťazca.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) Keďže miesto usadenia nákupcu 
nie je vždy rovnaké ako miesto, kde sa 
poľnohospodárske a potravinové výrobky 
dodávajú a uvádzajú na trh, príslušné 
predpisy by sa mali uplatňovať na 
všetkých nákupcov nezávisle od ich sídla, 
ak sú výrobky, ktoré kupujú, určené pre 
poľnohospodársky a potravinový 
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dodávateľský reťazec Únie.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zahrnúť do rozsahu tejto smernice všetkých nákupcov, 
ktorí predávajú a nakupujú na vnútornom trhu vrátane tých, ktorých miesto usadenia sa 
nachádza mimo Európskej únie, aby sa predišlo situácii, v ktorej by sa mohli vyhnúť tomu, 
aby sa na nich vzťahoval rozsah pôsobnosti ustanovení smernice.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Dodávatelia usadení mimo Únie by 
mali mať možnosť spoľahnúť sa na 
minimálnu normu ochrany, keď predávajú 
potravinové výrobky nákupcom usadeným 
v Únii, aby sa predišlo nezamýšľaným 
rušivým účinkom vyplývajúcim z ochrany 
dodávateľov v Únii.

(8) Dodávatelia usadení mimo Únie by 
mali mať možnosť spoľahnúť sa na 
minimálnu normu ochrany, keď predávajú 
poľnohospodárske a potravinové výrobky 
nákupcom, aby sa predišlo nezamýšľaným 
rušivým účinkom vyplývajúcim z ochrany 
dodávateľov v Únii.

Odôvodnenie

Klesajúci podiel ziskov, ktoré sa dostanú k malým výrobcom potravín a pracovníkom v 
rozvojových krajinách, a pracovné podmienky, ktorým čelia v dôsledku nekalých obchodných 
praktík, poškodzujú rozvojovú politiku Únie a jej ciele v rámci Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Väčšina členských štátov už má 
vnútroštátne pravidlá o nekalých 
obchodných praktikách, aj keď sa 
navzájom líšia, a preto je vhodné ako 
nástroj na zavedenie minimálnej normy 
ochrany podľa práva Únie použiť 

(10) Väčšina členských štátov už má 
vnútroštátne pravidlá o nekalých 
obchodných praktikách, aj keď sa 
navzájom líšia, a preto je vhodné ako 
nástroj na zavedenie minimálnej normy 
ochrany podľa práva Únie použiť 



PE625.314v02-00 10/30 AD\1163523SK.docx

SK

smernicu.  To by malo umožniť členským 
štátom začleniť príslušné pravidlá do 
vnútroštátneho právneho poriadku tak, aby 
vznikol jednotný režim. Členským štátom 
by sa nemalo brániť v tom, aby na svojom 
území prijímali a uplatňovali prísnejšie 
vnútroštátne predpisy na ochranu malých a 
stredných dodávateľov a nákupcov proti 
nekalým obchodným praktikám, ktoré sa 
vyskytujú vo vzťahoch medzi podnikmi v 
potravinovom dodávateľskom reťazci, s 
výhradou obmedzení práva Únie 
uplatniteľného na fungovanie vnútorného 
trhu.

smernicu. To by malo umožniť členským 
štátom začleniť príslušné pravidlá do 
vnútroštátneho právneho poriadku tak, aby 
vznikol jednotný režim. Členským štátom 
by sa nemalo brániť v tom, aby na svojom 
území prijímali a uplatňovali prísnejšie 
vnútroštátne predpisy na ochranu 
dodávateľov a nákupcov proti nekalým 
obchodným praktikám, ktoré sa vyskytujú 
vo vzťahoch medzi podnikmi v
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci, s výhradou 
obmedzení práva Únie uplatniteľného na 
fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Nekalé obchodné praktiky sa môžu 
vyskytnúť v hociktorej fáze predaja 
potravinového výrobku, t. j. pred, počas 
alebo po predajnej transakcii, a preto by 
členské štáty mali zabezpečiť, aby sa 
ustanovenia tejto smernice uplatňovali na 
takéto praktiky bez ohľadu na to, kedy sa 
vyskytnú.

(11) Nekalé obchodné praktiky sa môžu 
vyskytnúť v hociktorej fáze predaja 
potravinového výrobku, t. j. pred, počas 
alebo po predajnej transakcii, alebo 
v súvislosti s poskytovaním služieb 
nákupcu dodávateľovi, a preto by členské 
štáty mali zabezpečiť, aby sa ustanovenia 
tejto smernice uplatňovali na takéto 
praktiky bez ohľadu na to, kedy sa 
vyskytnú.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Sťažnosti organizácií výrobcov 
alebo združení takýchto organizácií môžu 
slúžiť na ochranu totožnosti jednotlivých 
členov organizácie, v prípade ktorých ide o 
malých a stredných dodávateľov a ktorí sú 
podľa ich názoru vystavení nekalým 

(14) Sťažnosti organizácií výrobcov 
alebo dodávateľov, alebo združení 
takýchto organizácií, ako aj organizácií 
spolupracujúcich s výrobcami alebo 
disponujúcich preukázateľnými 
odbornými znalosťami o obchodných 
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obchodným praktikám. Orgány 
presadzovania práva členských štátov by 
mali byť preto schopné prijímať sťažnosti 
takýchto subjektov a konať na ich základe, 
pričom by mali chrániť procesné práva 
obžalovaného.

praktikách v poľnohospodárskom 
a potravinovom dodávateľskom reťazci 
vrátane mimovládnych organizácií a 
organizácií občianskej spoločnosti môžu 
slúžiť na ochranu totožnosti jednotlivých 
členov organizácie, v prípade ktorých ide o 
malých a stredných dodávateľov a ktorí sú 
podľa ich názoru vystavení nekalým 
obchodným praktikám. Orgány 
presadzovania práva členských štátov by 
mali byť preto schopné prijímať sťažnosti 
takýchto subjektov a konať na ich základe, 
pričom by mali chrániť procesné práva 
obžalovaného.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Ak orgán vykonáva povinnosť 
podľa článku 6 písm. e) smernice, mala 
by sa osobitná pozornosť venovať 
ochrane identity sťažovateľov a iných 
obetí praktík.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Orgány presadzovania práva 
členských štátov by mali mať potrebné 
právomoci, aby mohli prostredníctvom 
žiadostí o informácie účinne zhromaždiť 
všetky skutkové informácie. Mali by mať 
právomoc nariadiť v prípade potreby 
ukončenie zakázanej praktiky. Existencia 
odradzujúceho prostriedku, ako je 
právomoc ukladať pokuty a zverejňovanie 
výsledkov vyšetrovania, môže podnietiť 
zmenu správania a podporiť riešenia 

(15) Orgány presadzovania práva 
členských štátov by mali mať potrebné 
právomoci, aby mohli vykonávať svoje 
povinnosti. Mali by mať právomoc 
nariadiť v prípade potreby ukončenie 
zakázanej praktiky s cieľom zabezpečiť 
spravodlivé a riadne fungovanie 
poľnohospodárskeho a potravinového 
dodávateľského reťazca. Existencia 
odradzujúceho prostriedku, ako je 
právomoc ukladať pokuty alebo iné 
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sporov medzi stranami pred začatím 
súdneho konania, a preto by takýto 
prostriedok mal byť súčasťou právomocí 
orgánov presadzovania práva. Komisia a
orgány presadzovania práva členských 
štátov by mali úzko spolupracovať, aby 
zaistili spoločný prístup k uplatňovaniu 
pravidiel stanovených v tejto smernici. 
Orgány presadzovania práva by si mali 
predovšetkým poskytovať vzájomnú 
pomoc, napríklad výmenou informácií a 
spoluprácou pri vyšetrovaniach, ktoré 
majú cezhraničný rozmer.

sankcie a zverejňovanie výsledkov 
vyšetrovania, môže podnietiť zmenu 
správania a podporiť riešenia sporov medzi 
stranami pred začatím súdneho konania, 
a preto by takýto prostriedok mal byť 
súčasťou právomocí orgánov 
presadzovania práva. Je potrebné vytvoriť 
sieť Únie pre presadzovanie práva (ďalej 
len „sieť“), ktorú bude spravovať 
Komisia a ktorá bude zameraná na 
koordináciu a uľahčenie výmeny 
informácií a najlepších postupov, ktoré sa 
týkajú právnych predpisov členských 
štátov a skúseností v oblasti presadzovania 
práva koordinovaným a systematickým 
spôsobom, aby sa zaistil spoločný prístup k 
uplatňovaniu pravidiel stanovených v tejto 
smernici. Sieť by mala takisto prispieť k 
vzájomnému porozumeniu toho, ktoré 
konkrétne typy obchodných praktík by sa 
mali považovať za NOP, a k lepšiemu 
riešeniu potenciálnych cezhraničných 
NOP.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Členské štáty by v záujme 
zlepšenia fungovania 
poľnohospodárskeho a potravinového 
dodávateľského reťazca mali mať 
možnosť podporiť využívanie mediácie 
alebo mechanizmu alternatívneho 
riešenia sporov, zatiaľ čo Komisia by 
mala uľahčovať dialóg a výmenu 
najlepších postupov medzi všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami na 
úrovni EÚ.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na uľahčenie účinného 
presadzovania by Komisia mala pomáhať 
pri organizovaní stretnutí medzi orgánmi 
presadzovania práva členských štátov, kde 
si môžu vymieňať najlepšie postupy a 
relevantné informácie. Komisia by mala 
vytvoriť a spravovať webovú stránku na 
podporu takejto výmeny.

(16) Na uľahčenie účinného 
presadzovania by Komisia mala pomáhať 
pri organizovaní stretnutí siete, kde sa
môžu vymieňať najlepšie postupy a 
relevantné informácie. Komisia by mala 
vytvoriť a spravovať webovú stránku na 
podporu takejto výmeny.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S výhradou obmedzení práva Únie 
uplatniteľného na fungovanie vnútorného 
trhu by pravidlá stanovené v tejto smernici 
nemali brániť členským štátom v tom, aby 
si zachovali existujúce rozsiahlejšie
pravidlá alebo aby takéto pravidlá prijali v 
budúcnosti. Také pravidlá by sa
uplatňovali súbežne s dobrovoľnými 
opatreniami v oblasti riadenia.

(17) S výhradou obmedzení práva Únie 
uplatniteľného na fungovanie vnútorného 
trhu by pravidlá stanovené v tejto smernici 
nemali brániť členským štátom v tom, aby 
si zachovali existujúce prísnejšie pravidlá 
alebo aby takéto pravidlá prijali v 
budúcnosti. Také pravidlá by mali 
podliehať postupu predbežného 
oznamovania a uplatňovali by sa súbežne s 
dobrovoľnými opatreniami v oblasti 
riadenia.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V záujme účinného vykonávania 
politiky vzhľadom na nekalé obchodné 
praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi v 
potravinovom dodávateľskom reťazci by 

(19) V záujme účinného vykonávania 
politiky vzhľadom na nekalé obchodné 
praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi 
v poľnohospodárskom a potravinovom 
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mala Komisia preskúmať uplatňovanie 
tejto smernice a predložiť správu 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov. Pri preskúmaní 
by mala takisto venovať osobitnú 
pozornosť tomu, či ochrana malých a 
stredných nákupcov potravinových 
výrobkov v dodávateľskom reťazci –
dodatočne k ochrane malých a stredných 
dodávateľov – by bola v budúcnosti 
odôvodnená,

dodávateľskom reťazci by mala Komisia 
preskúmať uplatňovanie tejto smernice 
a predložiť správu Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov. Pri preskúmaní by 
mala takisto venovať osobitnú pozornosť 
tomu, či by bola v budúcnosti popri
ochrane dodávateľov odôvodnená aj 
ochrana nákupcov potravinových 
výrobkov v dodávateľskom reťazci,

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tejto smernici sa stanovuje 
minimálny zoznam zakázaných nekalých 
obchodných praktík medzi nákupcami a 
dodávateľmi v potravinovom 
dodávateľskom reťazci a minimálne 
pravidlá na presadzovanie týchto zákazov, 
ako aj úpravy koordinácie medzi orgánmi 
presadzovania práva.

1. V tejto smernici sa stanovuje 
minimálny zoznam zakázaných nekalých 
obchodných praktík medzi nákupcami 
a dodávateľmi v poľnohospodárskom 
a potravinovom dodávateľskom reťazci 
a minimálne pravidlá týkajúce sa 
presadzovania týchto zákazov, ako aj 
úpravy koordinácie medzi orgánmi 
presadzovania práva.

(Tento pozmeňujúci návrh, teda zmena z 
„potravinového reťazca“ na 
„poľnohospodársky a potravinový 
dodávateľský reťazec“, sa uplatňuje v 
celom texte. Jeho prijatie si bude 
vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Táto smernica sa uplatňuje na určité 
nekalé obchodné praktiky, ku ktorým 

2. Táto smernica sa uplatňuje na určité 
nekalé obchodné praktiky, ku ktorým 
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dochádza v súvislosti s predajom 
potravinových výrobkov zo strany 
dodávateľa, ktorý je malým a stredným 
podnikom, nákupcovi, ktorý nie je malým 
a stredným podnikom.

dochádza v súvislosti s predajom 
poľnohospodárskych a potravinových 
výrobkov zo strany dodávateľa nákupcovi, 
ktorý nie je malým a stredným podnikom.

(Tento pozmeňujúci návrh, teda zmena z 
„potravinových výrobkov“ na 
„poľnohospodárske a potravinové 
výrobky“, sa uplatňuje v celom texte. Jeho 
prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny 
v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) „nekalá obchodná praktika“ je 
každá praktika, ktorá sa hrubo odchyľuje 
od poctivého obchodného správania, je 
v rozpore s dobromyseľnosťou 
a čestnosťou a ktorú jeden obchodný 
partner jednostranne nanucuje druhému;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „nákupca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba usadená v Únii, ktorá 
obchodovaním nakupuje potravinové 
výrobky. Pojem „nákupca“ môže zahŕňať 
skupinu takýchto fyzických a právnických 
osôb;

a) „nákupca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá nie je malým ani 
stredným podnikom, bez ohľadu na jej 
miesto usadenia, a ktorá obchodovaním 
nakupuje poľnohospodárske alebo 
potravinové výrobky na účely spracovania 
alebo distribúcie v Únii, alebo ktorá 
poskytuje služby súvisiace so spracovaním 
a distribúciou dodávateľom. Pojem 
„nákupca“ môže zahŕňať skupinu takýchto 
fyzických a právnických osôb;
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) „potravinové výrobky“ sú výrobky 
uvedené v prílohe I k zmluve určené na 
použitie ako potraviny, ako aj výrobky 
neuvedené v danej prílohe, ale spracované 
z uvedených výrobkov a sú určené na 
použitie ako potraviny;

d) „poľnohospodárske a potravinové
výrobky“ sú výrobky uvedené v prílohe I k 
zmluve určené na použitie ako potraviny, 
výrobky neuvedené v danej prílohe, ale 
spracované z uvedených výrobkov a sú 
určené na použitie ako potraviny, a 
poľnohospodárske výrobky;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) „potravinové výrobky rýchlo 
podliehajúce skaze“ sú potravinové 
výrobky, ktoré sa stanú nevhodné na 
ľudskú spotrebu, pokiaľ nie sú skladované, 
ošetrené, zabalené alebo inak 
konzervované, aby sa zabránilo tomu, že sa
stanú nevhodné.

e) „poľnohospodárske a potravinové 
výrobky rýchlo podliehajúce skaze“ sú 
čerstvé poľnohospodárske a potravinové 
výrobky, ktoré sa stanú nevhodné na 
ľudskú spotrebu alebo určené použitie, a 
to najmä v dôsledku rýchlej skazy 
spôsobenej prirodzenými vlastnosťami 
výrobku, pokiaľ nie sú skladované, 
ošetrené, zabalené alebo inak 
konzervované, aby sa zabránilo tomu, že sa 
stanú nevhodné;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) „hospodárska závislosť“ označuje 
situáciu, keď ukončenie obchodných 
vzťahov medzi nákupcom a dodávateľom 
môže ohroziť ďalšie vykonávanie činnosti 
dodávateľa a keď dodávateľ nemá 
alternatívne riešenie k daným obchodným 
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vzťahom, ktoré by sa mohlo vykonať 
v primeranom čase. To by mohol byť 
prípad, keď nákupca vytvára aspoň 40% 
obratu dodávateľa.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia zákaz 
týchto obchodných praktík:

1. Členské štáty zabezpečia zákaz 
aspoň týchto obchodných praktík:

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nákupca zruší objednávku 
potravinových výrobkov rýchlo 
podliehajúcich skaze v takom krátkom 
časovom predstihu, že sa od dodávateľa 
nemôže logicky očakávať, že nájde 
alternatívu, ako tieto výrobky uviesť na trh 
alebo použiť;

b) nákupca jednostranne zruší 
objednávku poľnohospodárskych alebo
potravinových výrobkov rýchlo 
podliehajúcich skaze v takom krátkom 
časovom predstihu, že sa od dodávateľa 
nemôže logicky očakávať, že nájde 
alternatívu, ako tieto výrobky uviesť na trh 
alebo použiť;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) nákupca jednostranne a so spätnou 
platnosťou zmení podmienky dohody o 
dodávkach, pokiaľ ide o frekvenciu, čas 
alebo objem dodávok, normy kvality či 
ceny potravinových výrobkov;

c) nákupca jednostranne a so spätnou 
platnosťou zmení podmienky dohody o 
dodávkach, pokiaľ ide o frekvenciu, čas 
alebo objem dodávok, normy kvality či 
ceny poľnohospodárskych alebo 
potravinových výrobkov, alebo podmienky 
platby;
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) dodávateľ platí za plytvanie 
potravinovými výrobkami, ku ktorému 
dochádza v priestoroch nákupcu a ktoré 
nie je spôsobené nedbalosťou alebo chybou 
dodávateľa;

d) dodávateľ platí za znehodnotenie 
poľnohospodárskych alebo potravinových 
výrobkov, ku ktorému došlo po tom, ako 
výrobok prešiel do vlastníctva nákupcu,
a ktoré nie je spôsobené nedbalosťou alebo 
chybou dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) nákupca poskytne tretej strane 
alebo inak úmyselne či z nedbanlivosti 
zneužije dôverné informácie, ktoré mu 
poskytol dodávateľ, napríklad obsah 
dohody o dodávkach alebo obchodné 
tajomstvá; patrí sem aj využitie takýchto 
informácií nákupcom na vytvorenie 
vlastného konkurenčného výrobku;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) nákupca presadzuje alebo sa 
pokúša presadiť neodôvodnený alebo 
neprimeraný prenos svojho 
hospodárskeho rizika na dodávateľa.
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
zakázané tieto obchodné praktiky, ak nie sú 
jasne a jednoznačne dohodnuté pri uzavretí 
dohody o dodávkach:

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
zakázané tieto obchodné praktiky, ak nie sú 
jasne, jednoznačne a zrozumiteľne
dohodnuté pri uzavretí dohody 
o dodávkach alebo ak sú dôsledkom 
ekonomickej závislosti dodávateľa od 
nákupcu, čo nákupcovi umožnilo presadiť 
tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nákupca účtuje dodávateľovi platbu 
za skladovanie, umiestnenie alebo 
zalistovanie potravinových výrobkov 
dodávateľa;

b) nákupca účtuje dodávateľovi platbu 
za skladovanie, umiestnenie alebo 
zalistovanie poľnohospodárskych 
alebo potravinových výrobkov dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) opätovný predaj 
poľnohospodárskych alebo potravinových 
výrobkov so stratou s výnimkou prípadov, 
keď ide o výrobky, ktorých dátum 
exspirácie je dva dni po dátume predaja.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a

Zmluvné vzťahy

Dodávateľ môže vyžadovať, aby bola 
každá dodávka tovaru alebo služieb 
upravená v jasne a jednoznačne 
štylizovanej písomnej dohode 
o dodávkach, ktorá obsahuje všetky 
príslušné stránky obchodnej zmluvy a v 
ktorej sa určujú prinajmenšom tieto 
náležitosti:

( a) zmluvné strany;

b) predmet dohody;

c) objem, cena a kvalita poskytovaných 
výrobkov alebo služieb;

d) platba;

e) sankcie v prípade nevykonávania 
dohody;

f) trvanie a v prípade potreby obnovenie 
dohody;

g) príčiny ukončenia dohody vrátane 
primeranej výpovednej lehoty; 

h) platné právo.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty informujú Komisiu 
o určenom orgáne presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dodávateľ podá sťažnosť orgánu 
presadzovania práva členského štátu, v 
ktorom je nákupca podozrivý zo zakázanej 
obchodnej praktiky usadený.

1. Pred podaním sťažnosti dodávateľ 
v prípade dostupnosti môže využiť 
existujúce mediačné služby. Ak takýto 
postup nie je vhodný alebo sa ním 
problém nevyrieši, dodávateľ podá 
sťažnosť orgánu presadzovania práva 
členského štátu, v ktorom je nákupca 
podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky 
usadený, alebo orgánu presadzovania 
práva členského štátu, v ktorom je 
usadený dodávateľ. V druhom uvedenom 
prípade postúpi orgán presadzovania 
práva sťažnosť orgánu presadzovania 
práva členského štátu, v ktorom je 
usadený nákupca podozrivý zo zakázanej 
obchodnej praktiky.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Organizácie výrobcov alebo 
združenia organizácií výrobcov, ktorých 
člen alebo členovia, resp. člen alebo 
členovia ich členov sa domnievajú, že boli 
vystavení zakázanej obchodnej praktike, 
majú právo podať sťažnosť.

2. Organizácie dodávateľov alebo 
výrobcov, alebo združenia organizácií
dodávateľov alebo výrobcov v zmysle 
nariadenia (EÚ) 1308/2013 a profesijné 
poľnohospodárske organizácie, ktorých 
člen alebo členovia, resp. člen alebo 
členovia ich členov sa domnievajú, že boli 
vystavení zakázanej obchodnej praktike, 
neziskové mimovládne organizácie a 
organizácie občianskej spoločnosti, ako aj 
organizácie spolupracujúce s výrobcami 
alebo disponujúce preukázateľnými 
odbornými znalosťami v oblasti 
obchodných praktík v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
reťazci majú právo podať sťažnosť v mene 
členov organizácie alebo združenia a byť 
riadne zapojené do postupov s cieľom 
zistiť porušenie predpisov, v súlade 
s ustanoveniami článku 6.
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ to sťažovateľ požaduje, 
orgán presadzovania práva zabezpečí 
dôvernosť totožnosti sťažovateľa a 
akýchkoľvek iných informácií, ktorých 
zverejnenie podľa sťažovateľa poškodzuje 
jeho záujmy. Sťažovateľ určí takéto 
informácie v prípadnej žiadosti o 
zachovanie dôvernosti.

3. Pokiaľ to sťažovateľ požaduje, 
orgán presadzovania práva zabezpečí 
anonymitu alebo dôvernosť totožnosti 
sťažovateľa a akýchkoľvek iných 
informácií, ktorých zverejnenie podľa 
sťažovateľa poškodzuje jeho záujmy. 
Sťažovateľ určí takéto informácie v 
prípadnej žiadosti o zachovanie anonymity 
alebo dôvernosti. Orgán zaručí anonymitu 
alebo dôvernosť konania pre 
obžalovaného. Nie sú tým dotknuté 
procesné práva obžalovaného.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak sa orgán presadzovania práva 
domnieva, že dôvody na riešenie sťažnosti 
sú dostatočné, vedie vyšetrovanie v trvaní 
najviac šesť mesiacov. V zložitých a 
náležite odôvodnených prípadoch sa môže 
toto vyšetrovanie predĺžiť maximálne o 
ďalších šesť mesiacov. Orgán 
presadzovania práva informuje 
sťažovateľa o tomto predĺžení a jeho 
dôvodoch.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 5 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a

Mediácia alebo mechanizmus 
alternatívneho riešenia sporov

1. Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci a povinnosti orgánu 
presadzovania práva stanovené v článku 
6, môžu členské štáty podporovať 
využívanie mediácie alebo mechanizmu 
alternatívneho riešenia sporov v prípade 
sporu medzi dodávateľom a nákupcom 
v dôsledku nekalej obchodnej praktiky.

2. Využitie mediácie alebo 
mechanizmu alternatívneho riešenia 
sporov nemá vplyv na právo dodávateľa 
predložiť sťažnosť, ako sa stanovuje 
v článku 5.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby bol orgán 
presadzovania práva riadne vybavený, a 
zveria mu tieto právomoci:

Členské štáty zabezpečia, aby mal určený
orgán presadzovania práva potrebné zdroje 
na plnenie svojich povinností vrátane 
rozpočtových a odborných zdrojov, a 
zveria mu tieto právomoci:  

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vykonávať v rámci svojich 
vyšetrovaní neohlásené kontroly na 
mieste;
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prijímať rozhodnutia o porušení 
zákazov uvedených v článku 3 a žiadať od 
nákupcu, aby ukončil zakázanú obchodnú 
praktiku. Orgán sa môže zdržať prijatia 
akéhokoľvek takéhoto rozhodnutia, pokiaľ 
by ním hrozilo odhalenie totožnosti 
sťažovateľa alebo zverejnenie akýchkoľvek
iných informácií, ktoré podľa sťažovateľa 
poškodzujú jeho záujmy, ak sťažovateľ 
tieto informácie určil v súlade s článkom 5 
ods. 3;

c) prijímať rozhodnutia v rámci 
platného vnútroštátneho práva o porušení 
zákazov uvedených v článku 3 a žiadať od 
nákupcu, aby ukončil zakázanú obchodnú 
praktiku. Orgán sa môže zdržať prijatia 
akéhokoľvek takéhoto rozhodnutia, pokiaľ 
by ním hrozilo odhalenie totožnosti 
sťažovateľa alebo zverejnenie akýchkoľvek 
iných informácií, ktoré podľa sťažovateľa 
poškodzujú jeho záujmy, ak sťažovateľ 
tieto informácie určil v súlade s článkom 5 
ods. 3;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) ukladať peňažné pokuty pôvodcom 
porušenia. Pokuta musí byť účinná, 
primeraná a odrádzajúca vzhľadom na 
povahu, trvanie a závažnosť porušenia;

d) ukladať sankcie vrátane peňažných 
pokút alebo iných odrádzajúcich sankcií
pôvodcom porušenia v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Sankcie musia byť účinné, primerané 
spôsobenej škode a odrádzajúce vzhľadom 
na povahu, trvanie a závažnosť porušenia.

Opakované porušenia tým istým 
hospodárskym subjektom zohľadní orgán 
presadzovania práva pri určovaní sankcie, 
ktorá sa má prijať;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
orgány presadzovania práva účinne 
spolupracovali a poskytovali si vzájomnú 
pomoc pri vyšetrovaniach, ktoré majú 
cezhraničný rozmer.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
orgány presadzovania práva účinne 
spolupracovali a poskytovali si vzájomnú 
pomoc pri vyšetrovaniach, ktoré majú 
cezhraničný rozmer, v rámci siete Únie pre 
presadzovanie práva.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgány presadzovania práva sa 
stretávajú raz ročne, aby diskutovali o
uplatňovaní tejto smernice na základe 
výročných správ podľa článku 9 ods. 1 a 
najlepších postupov v oblasti pôsobnosti 
tejto smernice. Komisia pomáha pri 
organizácii týchto stretnutí.

2. Orgány presadzovania práva sa 
stretávajú raz ročne, aby diskutovali 
o uplatňovaní tejto smernice v rámci siete 
Únie pre presadzovanie práva. Komisia 
pomáha pri organizácii týchto stretnutí.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a

Zloženie a úlohy siete Únie pre 
presadzovanie práva

1. Sieť Únie pre presadzovanie práva 
(ďalej len „sieť“) je zložená z jedného 
zástupcu z každého orgánu presadzovania 
práva, dvoch zástupcov z Komisie a ich 
náhradníkov.

Zasadnutia siete sa konajú v pravidelných 
intervaloch a v prípade potreby na riadne 
odôvodnenú žiadosť Komisie alebo 
členského štátu.
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Sieť zapája všetky príslušné 
zainteresované strany do diskusie 
o uplatňovaní tejto smernice s cieľom 
zjednodušiť dialóg a výmenu osvedčených 
postupov a podporiť spoločný prístup.

2 Sieť plní tieto úlohy:

a) diskutuje o uplatňovaní tejto 
smernice na základe výročných správ 
uvedených v článku 9 ods. 1;

b) uľahčuje výmenu informácií 
o príslušných témach vrátane výsledkov 
vyšetrení uvedených v článku 6 ods. 1 
písm. a) a nových prípadoch nekalých 
obchodných praktík;

c) koordinuje a uľahčuje výmenu 
informácií a najlepších postupov 
týkajúcich sa vnútroštátnych právnych 
predpisov členských štátov a skúseností s 
presadzovaním práva koordinovaným a 
systematickým spôsobom s cieľom zlepšiť 
spoločné porozumenie toho, ktoré 
konkrétne typy obchodných praktík by sa 
mali považovať za NOP, a lepšie riešiť 
potenciálne cezhraničné prípady NOP;

d) posudzuje a analyzuje nové formy 
nekalých obchodných praktík;

e) skúma všetky otázky týkajúce sa 
uplatňovania tejto smernice a prijíma 
usmernenia a odporúčania s cieľom 
podporiť jednotné uplatňovanie tejto 
smernice, okrem iného aj zavedením 
spoločnej metodiky určovania a ukladania 
sankcií.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá 
zamerané na boj proti nekalým obchodným 
praktikám nad rámec pravidiel v článkoch 

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá 
zamerané na boj proti nekalým obchodným 
praktikám nad rámec pravidiel v článkoch 
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3, 5, 6 a 7, pokiaľ sú takéto vnútroštátne 
pravidlá zlučiteľné s pravidlami 
fungovania vnútorného trhu.

1, 3, 5, 6 a 7, pokiaľ sú takéto vnútroštátne 
pravidlá zlučiteľné s pravidlami 
fungovania vnútorného trhu, vrátane 
voľného pohybu tovaru a služieb a 
slobody usadiť sa, nediskriminácie a 
prístupu k nestrannému a nezávislému 
súdnemu preskúmaniu.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky nové vnútroštátne pravidlá, ktoré 
idú nad rámec tejto smernice, sa oznámia 
Komisii v predstihu troch mesiacov pred 
ich uplatňovaním, aby ich Komisia mohla 
posúdiť podľa postupu stanoveného v 
článkoch 5 a 6 smernice (EÚ) 2015/1535.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgány členských štátov sa zapájajú do 
diskusie so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami vrátane 
organizácií spotrebiteľov o fungovaní 
dodávateľského reťazca vo svojom 
členskom štáte a účinnosti svojich 
opatrení v oblasti plnenia cieľov tejto 
smernice.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia najskôr po troch rokov od 
dátumu začatia uplatňovania tejto smernice 
vykoná hodnotenie tejto smernice a 
predloží správu o hlavných zisteniach 
Európskemu parlamentu, Rade a 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov.

1. Komisia najneskôr po troch rokoch
od dátumu začatia uplatňovania tejto 
smernice vykoná hodnotenie tejto smernice 
a predloží správu o hlavných zisteniach 
Európskemu parlamentu, Rade a 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov. V rámci tohto 
hodnotenia posúdi potrebu preskúmania 
tejto smernice, najmä z hľadiska 
zahrnutia nových foriem nekalých 
obchodných praktík.
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