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Pozmeňujúci návrh  252 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Cieľom nariadenia je prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

tým, že sa ním bude predchádzať priamej 

alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu 

štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo 

sídla zákazníkov. 

1. Cieľom nariadenia je prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

tým, že sa ním bude predchádzať 

neodôvodnenej priamej alebo nepriamej 

diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti 

alebo miesta bydliska spotrebiteľov, ako aj 

vymedzením situácií, keď rozdielne 

zaobchádzanie nemôže byť odôvodnené 

na základe článku 20 ods. 2 smernice 

2006/123/ES. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Cieľom nariadenia je prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

tým, že sa ním bude predchádzať priamej 

alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu 

štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo 

sídla zákazníkov. 

1. Cieľom nariadenia je prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

tým, že sa ním bude predchádzať 

neodôvodnenej priamej alebo nepriamej 

diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti, 

miesta bydliska alebo sídla zákazníkov, 

ako aj vymedzením situácií, keď rozdielne 

zaobchádzanie nemôže byť odôvodnené 

na základe článku 20 ods. 2 smernice 

2006/123/ES. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  254 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 
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Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Cieľom nariadenia je prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

tým, že sa ním bude predchádzať priamej 

alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu 

štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo 

sídla zákazníkov. 

1. Cieľom nariadenia je prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

tým, že sa ním bude predchádzať priamej 

alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu 

štátnej príslušnosti, miesta bydliska, 

dočasného miesta pôsobenia alebo sídla 

zákazníkov a doplniť článok 20 smernice 

2006/123/ES. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Cieľom nariadenia je prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

tým, že sa ním bude predchádzať priamej 

alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu 

štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo 

sídla zákazníkov. 

1. Cieľom nariadenia je prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a 

dosiahnuť vysokú úroveň ochrany 

spotrebiteľa tým, že sa ním bude 

predchádzať priamej alebo nepriamej 

diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti 

alebo miesta bydliska spotrebiteľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  256 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Cieľom nariadenia je prispieť 1. Cieľom nariadenia je prispieť 
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k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

tým, že sa ním bude predchádzať priamej 

alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu 

štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo 

sídla zákazníkov. 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

tým, že sa ním bude predchádzať 

neodôvodnenej priamej alebo nepriamej 

diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti 

alebo miesta bydliska spotrebiteľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  257 

Inese Vaidere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Cieľom nariadenia je prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

tým, že sa ním bude predchádzať priamej 

alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu 

štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo 

sídla zákazníkov. 

1. Cieľom nariadenia je prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

tým, že sa ním bude predchádzať priamej 

alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu 

štátnej príslušnosti, miesta bydliska, 

dočasného miesta pôsobenia alebo sídla 

zákazníkov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Týmto nariadením sa nesmie 

obmedzovať sloboda podnikania ani 

zmluvná sloboda, ktoré sú zakotvené 

v článku 16 Charty základných práv 

Európskej únie. 

Or. de 
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Pozmeňujúci návrh  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na 

tieto situácie: 

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

čisto vnútroštátne situácie, v ktorých sú 

všetky príslušné prvky transakcie 

obmedzené na sféru jedného a toho istého 

štátu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  260 

Virginie Rozière 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto 

situácie: 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v inom členskom štáte, ako je členský štát, 

v ktorom má zákazník bydlisko alebo 

sídlo; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1117512SK.docx 7/89 PE599.759v01-00 

 SK 

 

Pozmeňujúci návrh  262 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v inom členskom štáte, ako je členský štát, 

v ktorom má zákazník bydlisko alebo 

sídlo; 

a) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v inom členskom štáte, ako je členský štát, 

v ktorom má spotrebiteľ bydlisko; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  263 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v inom členskom štáte, ako je členský štát, 

v ktorom má zákazník bydlisko alebo 

sídlo; 

a) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v inom členskom štáte, ako je členský štát, 

v ktorom má spotrebiteľ bydlisko; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

a) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 
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v inom členskom štáte, ako je členský štát, 

v ktorom má zákazník bydlisko alebo 

sídlo; 

v inom členskom štáte, ako je členský štát, 

v ktorom má spotrebiteľ bydlisko; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  265 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v inom členskom štáte, ako je členský štát, 

v ktorom má zákazník bydlisko alebo 

sídlo; 

a) keď obchodník alebo dodávateľ 

predáva tovar, poskytuje služby alebo sa 

o to usiluje v inom členskom štáte, ako je 

členský štát, v ktorom má zákazník 

bydlisko alebo sídlo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  266 

Inese Vaidere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v inom členskom štáte, ako je členský štát, 

v ktorom má zákazník bydlisko alebo 

sídlo; 

a) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v inom členskom štáte, ako je členský štát, 

v ktorom má zákazník bydlisko, dočasné 

miesto pôsobenia alebo sídlo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v rovnakom členskom štáte, ako je členský 

štát, v ktorom má zákazník bydlisko alebo 

sídlo, no zákazník je štátnym príslušníkom 

iného členského štátu; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  268 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v rovnakom členskom štáte, ako je členský 

štát, v ktorom má zákazník bydlisko alebo 

sídlo, no zákazník je štátnym príslušníkom 

iného členského štátu; 

b) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v jednom členskom štáte, a spotrebiteľ je 

štátnym príslušníkom iného členského 

štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v rovnakom členskom štáte, ako je členský 

štát, v ktorom má zákazník bydlisko alebo 

sídlo, no zákazník je štátnym príslušníkom 

iného členského štátu; 

b) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v rovnakom členskom štáte, ako je členský 

štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, no 

spotrebiteľ je štátnym príslušníkom iného 

členského štátu; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  270 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v rovnakom členskom štáte, ako je členský 

štát, v ktorom má zákazník bydlisko alebo 

sídlo, no zákazník je štátnym príslušníkom 

iného členského štátu; 

b) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v rovnakom členskom štáte, ako je členský 

štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, ale 

je štátnym príslušníkom iného členského 

štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  271 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) keď obchodník predáva tovar, 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v rovnakom členskom štáte, ako je členský 

štát, v ktorom má zákazník bydlisko alebo 

sídlo, no zákazník je štátnym príslušníkom 

iného členského štátu; 

b) keď obchodník alebo dodávateľ 

predáva tovar, poskytuje služby alebo sa 

o to usiluje v rovnakom členskom štáte, 

ako je členský štát, v ktorom má zákazník 

bydlisko alebo sídlo, no zákazník je 

štátnym príslušníkom iného členského 

štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) keď obchodník predáva tovar 

alebo poskytuje služby alebo sa o to 

usiluje v členskom štáte, v ktorom sa 

zákazník dočasne zdržiava, no nemá 

v tomto členskom štáte bydlisko alebo 

sídlo. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) keď obchodník predáva tovar alebo 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v členskom štáte, v ktorom sa zákazník 

dočasne zdržiava, no nemá v tomto 

členskom štáte bydlisko alebo sídlo. 

c) keď obchodník predáva tovar alebo 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v členskom štáte, v ktorom sa spotrebiteľ 

dočasne zdržiava, no nemá v tomto 

členskom štáte bydlisko. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  274 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) keď obchodník predáva tovar alebo 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v členskom štáte, v ktorom sa zákazník 

dočasne zdržiava, no nemá v tomto 

členskom štáte bydlisko alebo sídlo. 

c) keď obchodník predáva tovar alebo 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v členskom štáte, v ktorom sa spotrebiteľ 

dočasne zdržiava, no nemá v tomto 

členskom štáte bydlisko. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  275 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) keď obchodník predáva tovar alebo 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v členskom štáte, v ktorom sa zákazník 

dočasne zdržiava, no nemá v tomto 

členskom štáte bydlisko alebo sídlo. 

c) keď obchodník predáva tovar alebo 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v členskom štáte, v ktorom sa spotrebiteľ 

dočasne zdržiava, no nemá v tomto 

členskom štáte bydlisko. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  276 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) keď obchodník predáva tovar alebo 

poskytuje služby alebo sa o to usiluje 

v členskom štáte, v ktorom sa zákazník 

dočasne zdržiava, no nemá v tomto 

členskom štáte bydlisko alebo sídlo. 

c) keď obchodník alebo dodávateľ 

predáva tovar alebo poskytuje služby alebo 

sa o to usiluje v členskom štáte, v ktorom 

sa zákazník dočasne zdržiava, no nemá 

v tomto členskom štáte bydlisko alebo 

sídlo. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Toto nariadenie nesmie viesť k 

tomu, že obchodníkovi vznikne povinnosť 
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niesť dodatočné náklady v prípadoch, 

keď spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na 

odstúpenie od zmluvy v súlade so 

smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/83/EÚ1a. Nevyhnutné náklady 

vynaložené na uvedenie tovaru do súladu 

nezahŕňajú náklady na poštovné alebo 

prepravu, ktoré dopĺňajú nevyhnutné 

náklady vynaložené na doručenie tovaru, 

ako sa uvádza vo všeobecných 

podmienkach prístupu alebo ako sa 

dohodlo. 

 ___________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 

o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS 

a smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje 

smernica Rady 85/577/EHS a smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES 

(Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Toto nariadenie nesmie viesť k 

tomu, že obchodníkovi vznikne povinnosť 

niesť dodatočné náklady v prípadoch, 

keď spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na 

odstúpenie od zmluvy v súlade so 

smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/83/EÚ1a. Nevyhnutné náklady 

vynaložené na uvedenie tovaru do súladu 

nezahŕňajú náklady na poštovné alebo 

prepravu, ktoré dopĺňajú nevyhnutné 

náklady vynaložené na doručenie tovaru, 

ako sa uvádza vo všeobecných 

podmienkach prístupu alebo ako sa 
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dohodlo. 

 _______________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 

o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS 

a smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje 

smernica Rady 85/577/EHS a smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES 

(Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  279 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

čisto vnútroštátne situácie, ktoré nemajú 

žiadne cudzie prvky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 

smernice 2006/123/ES. 

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) 

až c), e) a f) a h) až l) smernice 

2006/123/ES. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 

smernice 2006/123/ES. 

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 

smernice 2006/123/ES s výnimkou 

činnosti podľa článku 2 ods. 2 písm. g) 

smernice 2006/123/ES. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  282 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 

smernice 2006/123/ES. 

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 

smernice 2006/123/ES a činnosti v rámci 

čisto vnútorných vnútroštátnych situácií, v 

ktorých sú všetky príslušné prvky predaja 

tovaru alebo služieb obmedzené na sféru 

jedného a toho istého štátu a spotrebiteľ 

je štátnym príslušníkom tohto členského 

štátu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  283 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Týmto nariadením nie sú dotknuté 

pravidlá uplatniteľné v oblasti autorských 

práv a súvisiacich práv, najmä pravidlá 

stanovené v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2001/29/ES1a. 

 _______________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o 

zosúladení niektorých aspektov 

autorských práv a s nimi súvisiacich práv 

v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Toto nariadenie nemá vplyv na 

pravidlá uplatniteľné v oblasti autorských 

práv a súvisiacich práv, najmä pravidiel 

stanovených v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2001/29/ES1a. 

 _______________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o 

zosúladení niektorých aspektov 

autorských práv a s nimi súvisiacich práv 

v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  285 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Toto nariadenie nemá vplyv na 

pravidlá uplatniteľné v oblasti autorských 

práv a súvisiacich práv, najmä pravidiel 

stanovených v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2001/29/ES1a. 

 _______________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o 

zosúladení niektorých aspektov 

autorských práv a s nimi súvisiacich práv 

v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  286 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Toto nariadenie nemá vplyv na 

pravidlá uplatniteľné v oblasti autorských 

práv a súvisiacich práv. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  287 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na 

akty práva Únie týkajúce sa justičnej 

spolupráce v občianskych veciach. 

Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá 

vykladať tak, že obchodník smeruje svoju 

činnosť do členského štátu, kde má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, 

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) 

nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 

ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 

č. 1215/2012. 

5. Týmto nariadením nie je dotknuté 

právo Únie týkajúce sa justičnej spolupráce 

v občianskych a obchodných veciach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  288 

Antanas Guoga 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na 

akty práva Únie týkajúce sa justičnej 

spolupráce v občianskych veciach. 

Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá 

vykladať tak, že obchodník smeruje svoju 

činnosť do členského štátu, kde má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, 

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) 

nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 

ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 

č. 1215/2012. 

5. Týmto nariadením nie sú dotknuté 

akty práva Únie týkajúce sa justičnej 

spolupráce v občianskych veciach. 

Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá 

vykladať tak, že obchodník smeruje svoju 

činnosť do členského štátu, kde má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, 

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) 

nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 

ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 

č. 1215/2012. Ak obchodník koná v súlade 

s článkami 3, 4 a 5 tohto nariadenia, 

nesmie sa len na základe toho vyvodiť 

záver, že obchodník aktívne smeruje svoju 

činnosť do iného členského štátu, 

v ktorom má spotrebiteľ bydlisko. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  289 

Maria Grapini 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na akty 

práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce 

v občianskych veciach. Dodržiavanie tohto 

nariadenia sa nemá vykladať tak, že 

obchodník smeruje svoju činnosť do 

členského štátu, kde má spotrebiteľ 

obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 

č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) 

nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na akty 

práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce 

v občianskych veciach. Dodržiavanie tohto 

nariadenia sa nemá vykladať tak, že 

obchodník smeruje svoju činnosť do 

členského štátu, kde má spotrebiteľ 

obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 

č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) 

nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. Najmä 

situácia, keď obchodník koná v súlade s 

článkami 3, 4 a 5, a bez ohľadu na štátnu 

príslušnosť alebo miesto bydliska alebo 

sídlo zákazníkov, neblokuje ani 

neobmedzuje ich prístup k svojim online 

rozhraniam, nepresmerováva zákazníkov 

na verziu svojho online rozhrania, ktorá 

sa líši od online rozhrania, ku ktorému 

chcel zákazník pôvodne získať prístup, ak 

spotrebiteľ neudelil vopred výslovný 

súhlas s takýmto presmerovaním, 

neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky 

prístupu pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb v prípadoch 

stanovených v tomto nariadení, alebo keď 

obchodník akceptuje platobné prostriedky 

vydané v inom členskom štáte na 

nediskriminačnom základe, sa nemá 

vykladať tak, že obchodník z vyššie 

uvedených dôvodov smeruje svoju činnosť 

do členského štátu, v ktorom má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko. 

Vykoná sa však analýza jednotlivých 

prípadov s cieľom overiť, či existujú 

ďalšie prvky, ktoré idú nad rámec 

samotného súladu so záväznými 

ustanoveniami právnych predpisov, a či 

toto predstavuje dôkaz, z ktorého možno 

vyvodiť záver, že obchodník chcel 

smerovať svoju činnosť do členského 

štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý 
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pobyt alebo bydlisko. 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  290 

Marco Zullo 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na akty 

práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce 

v občianskych veciach. Dodržiavanie tohto 

nariadenia sa nemá vykladať tak, že 

obchodník smeruje svoju činnosť do 

členského štátu, kde má spotrebiteľ 

obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 

č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) 

nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na akty 

práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce 

v občianskych veciach. Dodržiavanie tohto 

nariadenia sa nemá vykladať tak, že 

obchodník smeruje svoju činnosť do 

členského štátu, kde má spotrebiteľ 

obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 

č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) 

nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. Najmä v 

prípadoch, keď obchodník podľa článkov 

3, 4 a 5 tohto nariadenia poskytuje 

zákazníkom vo všetkých členských štátoch 

nediskriminačný prístup k svojmu online 

rozhraniu, alebo v prípadoch, keď 

obchodník nepresmerováva zákazníkov na 

verziu svojho online rozhrania, ktorá sa 

líši od online rozhrania, ku ktorému chcel 

zákazník pôvodne získať prístup, alebo v 

prípadoch, keď obchodník neuplatňuje 

odlišné všeobecné podmienky prístupu pri 

predaji tovaru alebo poskytovaní služieb 

v prípadoch stanovených v tomto 

nariadení, alebo v prípadoch, keď 

obchodník akceptuje platobné prostriedky 

vydané v inom členskom štáte na 

nediskriminačnom základe, sa nemá 

vyvodiť záver, že obchodník smeruje svoju 

činnosť do členského štátu, v ktorom má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, 

pokiaľ neprejavil jasný úmysel smerovať 

svoju činnosť do tohto členského štátu. 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na 

akty práva Únie týkajúce sa justičnej 

spolupráce v občianskych veciach. 

Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá 

vykladať tak, že obchodník smeruje svoju 

činnosť do členského štátu, kde má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, 

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) 

nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 

ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 

č. 1215/2012. 

5. Týmto nariadením nie sú dotknuté 

akty práva Únie týkajúce sa justičnej 

spolupráce v občianskych veciach. 

Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá 

vykladať tak, že obchodník smeruje svoju 

činnosť do členského štátu, kde má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, 

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) 

nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 

ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 

č. 1215/2012. Najmä situácia, keď 

obchodník konajúci v súlade s článkami 

3, 4 a 5 neblokuje ani neobmedzuje 

prístup zákazníkov k svojmu online 

rozhraniu, nepresmerováva zákazníkov na 

verziu svojho online rozhrania, ktorá sa 

líši od online rozhrania, ku ktorému chcel 

zákazník pôvodne získať prístup, bez 

ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo 

miesto bydliska alebo sídlo, neuplatňuje 

odlišné všeobecné podmienky prístupu pri 

predaji tovaru alebo poskytovaní služieb 

v prípadoch stanovených v tomto 

nariadení, alebo keď obchodník akceptuje 

platobné prostriedky vydané v inom 

členskom štáte na nediskriminačnom 

základe, sa nemá len na základe týchto 

dôvodov vykladať tak, že obchodník 

smeruje svoju činnosť do členského štátu, 

v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt 

alebo bydlisko. 

 (Tento pozmeňujúci návrh by sa mal 

vypustiť, ak sa prijme návrh na nové znenie 

článku 4 ods. 3b) 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  292 

Inese Vaidere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na 

akty práva Únie týkajúce sa justičnej 

spolupráce v občianskych veciach. 

Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá 

vykladať tak, že obchodník smeruje svoju 

činnosť do členského štátu, kde má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, 

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) 

nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 

ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 

č. 1215/2012. 

5. Týmto nariadením nie sú dotknuté 

akty práva Únie týkajúce sa justičnej 

spolupráce v občianskych veciach. 

Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá 

vykladať tak, že obchodník smeruje svoju 

činnosť do členského štátu, kde má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, 

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) 

nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 

ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 

č. 1215/2012. Najmä situácia, keď 

obchodník konajúci v súlade s článkami 

3, 4 a 5 neblokuje ani neobmedzuje 

prístup zákazníkov k svojmu online 

rozhraniu, nepresmerováva zákazníkov na 

verziu svojho online rozhrania, ktorá sa 

líši od online rozhrania, ku ktorému chcel 

zákazník pôvodne získať prístup, bez 

ohľadu na ich štátnu príslušnosť, miesto 

bydliska, dočasné miesto pôsobenia alebo 

sídlo, neuplatňuje odlišné všeobecné 

podmienky prístupu pri predaji tovaru 

alebo poskytovaní služieb v prípadoch 

stanovených v tomto nariadení, alebo keď 

obchodník akceptuje platobné prostriedky 

vydané v inom členskom štáte na 

nediskriminačnom základe, sa nemá len 

na základe týchto dôvodov vykladať tak, 

že obchodník smeruje svoju činnosť do 

členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ 

obvyklý pobyt alebo bydlisko. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  293 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 
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Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na 

akty práva Únie týkajúce sa justičnej 

spolupráce v občianskych veciach. 

Dodržiavanie tohto nariadenia sa nemá 

vykladať tak, že obchodník smeruje svoju 

činnosť do členského štátu, kde má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, 

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) 

nariadenia (ES) č. 593/2008 a článku 17 

ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 

č. 1215/2012. 

5. Týmto nariadením nie sú dotknuté 

platné právne predpisy Únie týkajúce sa 

justičnej spolupráce v občianskych 

veciach. Samotné dodržiavanie tohto 

nariadenia sa nemá vykladať tak, že 

obchodník smeruje svoju činnosť do 

členského štátu, kde má spotrebiteľ 

obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 

č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) 

nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. Najmä 

situácia, keď obchodník konajúci v súlade 

s článkami 3, 4 a 5 neblokuje ani 

neobmedzuje prístup zákazníkov k svojmu 

online rozhraniu, nepresmerováva 

zákazníkov na verziu svojho online 

rozhrania, ktorá sa líši od online 

rozhrania, ku ktorému chcel zákazník 

pôvodne získať prístup, bez ohľadu na ich 

štátnu príslušnosť alebo sídlo, alebo 

neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky 

prístupu v prípadoch stanovených v tomto 

nariadení, sa nemá len na základe týchto 

dôvodov vykladať tak, že obchodník 

smeruje svoju činnosť do členského štátu, 

v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt 

alebo bydlisko. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  294 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na akty 

práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce 

v občianskych veciach. Dodržiavanie tohto 

nariadenia sa nemá vykladať tak, že 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na akty 

práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce 

v občianskych veciach. Dodržiavanie tohto 

nariadenia a najmä činností obchodníkov 
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obchodník smeruje svoju činnosť do 

členského štátu, kde má spotrebiteľ 

obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 

č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) 

nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. 

v súlade s článkom 3, 4 a 5 tohto 

nariadenia sa nemá vykladať tak, že 

obchodník zameriava svoju činnosť na 

aktívny prístup k jednotlivým 

spotrebiteľom v členskom štáte, kde má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt, v zmysle článku 

6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 

č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) 

nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, v 

situáciách, keď neblokuje ani 

neobmedzuje prístup spotrebiteľov k 

svojmu online rozhraniu, nepresmerováva 

spotrebiteľov na iné online rozhranie a 

neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky 

prístupu alebo spoplatnenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  295 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na akty 

práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce 

v občianskych veciach. Dodržiavanie tohto 

nariadenia sa nemá vykladať tak, že 

obchodník smeruje svoju činnosť do 

členského štátu, kde má spotrebiteľ 

obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 

č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) 

nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na akty 

práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce 

v občianskych veciach. Samotné 

dodržiavanie článkov 3, 4 a 5 tohto 

nariadenia sa nemá vykladať tak, že 

obchodník smeruje svoju činnosť do 

členského štátu, kde má spotrebiteľ 

obvyklý pobyt alebo bydlisko, v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 

č. 593/2008 a článku 17 ods. 1 písm. c) 

nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, pokiaľ z 

ďalších prvkov nevyplýva, že obchodník 

smeruje svoju obchodnú alebo profesijnú 

činnosť do tohto členského štátu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 
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Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Malí predajcovia a mikropodniky 

nemusia overovať umiestnenie 

spotrebiteľov, ktorým chcú predať tovar. 

Ak má obchodník povinnosť uzatvárať 

zmluvy so spotrebiteľmi, ktorí majú 

bydlisko v krajine, ktorá nie je pre 

obchodníka cieľovou krajinou, je 

potrebné zaručiť uplatňovanie práva 

členského štátu obchodníka. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Právna istota pre MSP. 

 

Pozmeňujúci návrh  297 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Pokiaľ sú ustanovenia tohto 

nariadenia v rozpore s ustanoveniami 

článku 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES, 

ustanovenia tohto nariadenia majú 

prednosť. 

6. Pokiaľ sú ustanovenia tohto 

nariadenia v rozpore s ustanoveniami 

článku 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES, 

osobitné ustanovenia tohto nariadenia a 

povinnosti obchodníkov stanovené v tomto 

nariadení majú prednosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  298 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 1a 

 Rozsah pôsobnosti 

 1.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

čisto vnútroštátne situácie, v ktorých sú 

všetky činnosti obmedzené vo všetkých 

ohľadoch na jeden členský štát. 

 2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 

smernice 2006/123/ES. 

 3.  Týmto nariadením nie sú dotknuté 

pravidlá uplatniteľné v oblasti daní. 

 4.  Pokiaľ sú ustanovenia tohto 

nariadenia v rozpore s ustanoveniami 

článku 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES, 

ustanovenia tohto nariadenia majú 

prednosť. 

 5.  Toto nariadenie nesmie viesť k 

tomu, že obchodníkovi vznikne povinnosť 

niesť dodatočné náklady v prípadoch, 

keď spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na 

odstúpenie od zmluvy v súlade so 

smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/83/EÚ1a. Nevyhnutné náklady 

vynaložené na uvedenie tovaru do súladu 

nezahŕňajú náklady na poštovné alebo 

prepravu, ktoré dopĺňajú nevyhnutné 

náklady vynaložené na doručenie tovaru, 

ako sa uvádza vo všeobecných 

podmienkach prístupu alebo ako sa 

dohodlo. 

 _______________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 

o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS 

a smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje 

smernica Rady 85/577/EHS a smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES 

(Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  299 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) „zákazník“ je spotrebiteľ, ktorý je 

štátnym príslušníkom členského štátu 

alebo má miesto bydliska v členskom 

štáte, alebo podnik so sídlom v členskom 

štáte, ktorý má v úmysle nakupovať alebo 

nakupuje tovar alebo službu v Únii na iný 

účel ako ďalší predaj; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  300 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) „zákazník“ je spotrebiteľ, ktorý je 

štátnym príslušníkom členského štátu 

alebo má miesto bydliska v členskom 

štáte, alebo podnik so sídlom v členskom 

štáte, ktorý má v úmysle nakupovať alebo 

nakupuje tovar alebo službu v Únii na iný 

účel ako ďalší predaj; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  301 

Antanas Guoga 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) „zákazník“ je spotrebiteľ, ktorý je 

štátnym príslušníkom členského štátu 

alebo má miesto bydliska v členskom 

štáte, alebo podnik so sídlom v členskom 

štáte, ktorý má v úmysle nakupovať alebo 

nakupuje tovar alebo službu v Únii na iný 

účel ako ďalší predaj; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) „zákazník“ je spotrebiteľ, ktorý je 

štátnym príslušníkom členského štátu alebo 

má miesto bydliska v členskom štáte, alebo 

podnik so sídlom v členskom štáte, ktorý 

má v úmysle nakupovať alebo nakupuje 

tovar alebo službu v Únii na iný účel ako 

ďalší predaj; 

c) „zákazník“ je spotrebiteľ, ktorý je 

štátnym príslušníkom členského štátu alebo 

má miesto bydliska v členskom štáte, alebo 

podnik so sídlom v členskom štáte, ktorý 

má v úmysle nakupovať alebo nakupuje 

tovar alebo službu v Únii v rámci 

všeobecných podmienok prístupu, a to len 

na konečné použitie a okrem ďalšieho 

predaja, prenájmu, transformácie alebo 

spracovania v komerčnom rozsahu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  303 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) „zákazník“ je spotrebiteľ, ktorý je 

štátnym príslušníkom členského štátu alebo 

má miesto bydliska v členskom štáte, alebo 

c) „zákazník“ je spotrebiteľ, ktorý je 

štátnym príslušníkom členského štátu alebo 

má miesto bydliska v členskom štáte, alebo 
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podnik so sídlom v členskom štáte, ktorý 

má v úmysle nakupovať alebo nakupuje 

tovar alebo službu v Únii na iný účel ako 

ďalší predaj; 

podnik so sídlom v členskom štáte, ktorý 

má v úmysle nakupovať alebo nakupuje 

tovar alebo službu v Únii; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Spotrebitelia nebudú môcť ťažiť z výhod ukončenia neodôvodneného geografického 

blokovania, ak sa nepokryje celý dodávateľský reťazec. 

 

Pozmeňujúci návrh  304 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) „všeobecné podmienky prístupu“ sú 

všetky požiadavky, podmienky a iné 

informácie vrátane predajných cien, 

ktorými je upravený prístup zákazníkov 

k tovaru alebo službám, ktoré ponúka 

obchodník na predaj, ktoré sú zostavené, 

uplatňované a sprístupnené širokej 

verejnosti obchodníkom alebo v jeho mene 

a ktoré sa uplatňujú vtedy, keď nejestvuje 

individuálne prerokovaná dohoda medzi 

obchodníkom a zákazníkom; 

d) „všeobecné podmienky prístupu“ sú 

všetky požiadavky, podmienky a iné 

informácie vrátane čistých predajných cien, 

ktorými je upravený prístup spotrebiteľov 

k tovaru alebo službám, ktoré ponúka 

obchodník na predaj, ktoré sú zostavené, 

uplatňované a sprístupnené širokej 

verejnosti obchodníkom alebo v jeho mene 

a ktoré sa uplatňujú vtedy, keď nejestvuje 

individuálne prerokovaná dohoda medzi 

obchodníkom a spotrebiteľom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) „všeobecné podmienky prístupu“ sú 

všetky požiadavky, podmienky a iné 

d) „všeobecné podmienky prístupu“ sú 

všetky požiadavky, podmienky a iné 
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informácie vrátane predajných cien, 

ktorými je upravený prístup zákazníkov 

k tovaru alebo službám, ktoré ponúka 

obchodník na predaj, ktoré sú zostavené, 

uplatňované a sprístupnené širokej 

verejnosti obchodníkom alebo v jeho mene 

a ktoré sa uplatňujú vtedy, keď nejestvuje 

individuálne prerokovaná dohoda medzi 

obchodníkom a zákazníkom; 

informácie vrátane predajných cien, 

ktorými je upravený prístup spotrebiteľov 

k tovaru alebo službám, ktoré ponúka 

obchodník na predaj, ktoré sú zostavené, 

uplatňované a sprístupnené širokej 

verejnosti obchodníkom alebo v jeho mene 

a ktoré sa uplatňujú vtedy, keď nejestvuje 

individuálne prerokovaná dohoda medzi 

obchodníkom a spotrebiteľom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) „všeobecné podmienky prístupu“ sú 

všetky požiadavky, podmienky a iné 

informácie vrátane predajných cien, 

ktorými je upravený prístup zákazníkov 

k tovaru alebo službám, ktoré ponúka 

obchodník na predaj, ktoré sú zostavené, 

uplatňované a sprístupnené širokej 

verejnosti obchodníkom alebo v jeho mene 

a ktoré sa uplatňujú vtedy, keď nejestvuje 

individuálne prerokovaná dohoda medzi 

obchodníkom a zákazníkom; 

d) „všeobecné podmienky prístupu“ sú 

všetky požiadavky, podmienky a iné 

informácie vrátane čistých predajných cien 

a požiadaviek týkajúcich sa telefónnych 

predvolieb, ktorými je upravený prístup 

zákazníkov k tovaru alebo službám, ktoré 

ponúka obchodník na predaj, ktoré sú 

zostavené, uplatňované a sprístupnené 

širokej verejnosti obchodníkom alebo 

v jeho mene a ktoré sa uplatňujú vtedy, 

keď nejestvuje individuálne prerokovaná 

dohoda medzi obchodníkom a zákazníkom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  307 

Eva Maydell 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) „tovar“ je akýkoľvek hmotný 

hnuteľný predmet s výnimkou predmetov 

e) „tovar“ je akýkoľvek hmotný 

hnuteľný predmet s výnimkou predmetov 
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predávaných formou exekúcie alebo iným 

spôsobom na základe zákonnej moci; za 

tovar sa v zmysle tohto nariadenia 

považujú voda, plyn a elektrina, ak sa 

predávajú v obmedzenom objeme alebo 

určitom množstve; 

predávaných formou exekúcie alebo iným 

spôsobom na základe zákonnej moci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  308 

Antanas Guoga 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) „tovar“ je akýkoľvek hmotný 

hnuteľný predmet s výnimkou predmetov 

predávaných formou exekúcie alebo iným 

spôsobom na základe zákonnej moci; za 

tovar sa v zmysle tohto nariadenia 

považujú voda, plyn a elektrina, ak sa 

predávajú v obmedzenom objeme alebo 

určitom množstve; 

e) „tovar“ je akýkoľvek hmotný 

hnuteľný predmet s výnimkou predmetov 

predávaných formou exekúcie alebo iným 

spôsobom na základe zákonnej moci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  309 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) „online rozhranie“ je akýkoľvek 

softvér vrátane webového sídla a aplikácií, 

ktorý je prevádzkovaný obchodníkom 

alebo v jeho mene a prostredníctvom 

ktorého získavajú zákazníci prístup 

k tovaru alebo službám obchodníka 

s cieľom uskutočniť obchodnú transakciu 

v súvislosti s týmto tovarom alebo 

f) „online rozhranie“ je akýkoľvek 

softvér vrátane webového sídla alebo jeho 

časti a aplikácií, ktorý je prevádzkovaný 

obchodníkom alebo v jeho mene 

a prostredníctvom ktorého získava 

spotrebiteľ prístup k tovaru alebo službám 

obchodníka s cieľom uskutočniť obchodnú 

transakciu v súvislosti s týmto tovarom 
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službami; alebo službami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) „online rozhranie“ je akýkoľvek 

softvér vrátane webového sídla a aplikácií, 

ktorý je prevádzkovaný obchodníkom 

alebo v jeho mene a prostredníctvom 

ktorého získavajú zákazníci prístup 

k tovaru alebo službám obchodníka 

s cieľom uskutočniť obchodnú transakciu 

v súvislosti s týmto tovarom alebo 

službami; 

f) „online rozhranie“ je akýkoľvek 

softvér vrátane webového sídla a aplikácií, 

ktorý je prevádzkovaný obchodníkom 

alebo v jeho mene a prostredníctvom 

ktorého získavajú spotrebitelia prístup 

k tovaru alebo službám obchodníka 

s cieľom uskutočniť obchodnú transakciu 

v súvislosti s týmto tovarom alebo 

službami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) „online rozhranie“ je akýkoľvek 

softvér vrátane webového sídla a aplikácií, 

ktorý je prevádzkovaný obchodníkom 

alebo v jeho mene a prostredníctvom 

ktorého získavajú zákazníci prístup 

k tovaru alebo službám obchodníka 

s cieľom uskutočniť obchodnú transakciu 

v súvislosti s týmto tovarom alebo 

službami; 

f) „online rozhranie“ je akýkoľvek 

softvér vrátane webového sídla alebo jeho 

časti a aplikácií, ktorý je prevádzkovaný 

obchodníkom alebo v jeho mene 

a prostredníctvom ktorého získavajú 

zákazníci prístup k tovaru alebo službám 

obchodníka s cieľom uskutočniť obchodnú 

transakciu v súvislosti s týmto tovarom 

alebo službami; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  312 

Inese Vaidere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) „online rozhranie“ je akýkoľvek 

softvér vrátane webového sídla a aplikácií, 

ktorý je prevádzkovaný obchodníkom 

alebo v jeho mene a prostredníctvom 

ktorého získavajú zákazníci prístup 

k tovaru alebo službám obchodníka 

s cieľom uskutočniť obchodnú transakciu 

v súvislosti s týmto tovarom alebo 

službami; 

f) „online rozhranie“ je akýkoľvek 

softvér vrátane webového sídla 

a softvérových aplikácií, ktorý je 

prevádzkovaný obchodníkom alebo v jeho 

mene a prostredníctvom ktorého získavajú 

zákazníci prístup k tovaru alebo službám 

obchodníka s cieľom uskutočniť obchodnú 

transakciu v súvislosti s týmto tovarom 

alebo službami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  313 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno h a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ha) „dodávateľ“ je akákoľvek fyzická 

alebo právnická osoba, ktorá dodáva tovar 

alebo služby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  314 

Franz Obermayr 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú pomocou 

technologických opatrení alebo iným 

spôsobom blokovať alebo obmedzovať 

vypúšťa sa 
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prístup zákazníkov k svojmu online 

rozhraniu z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú pomocou 

technologických opatrení alebo iným 

spôsobom blokovať alebo obmedzovať 

prístup zákazníkov k svojmu online 

rozhraniu z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka. 

1. Obchodníci nesmú pomocou 

technologických opatrení alebo iným 

spôsobom blokovať alebo obmedzovať 

prístup spotrebiteľov k svojmu online 

rozhraniu z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska 

spotrebiteľa. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  316 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú pomocou 

technologických opatrení alebo iným 

spôsobom blokovať alebo obmedzovať 

prístup zákazníkov k svojmu online 

rozhraniu z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka. 

1. Obchodník nesmie pomocou 

technologických opatrení alebo iným 

spôsobom blokovať alebo obmedzovať 

prístup spotrebiteľov k svojmu online 

rozhraniu z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska 

spotrebiteľa. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  317 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú pomocou 

technologických opatrení alebo iným 

spôsobom blokovať alebo obmedzovať 

prístup zákazníkov k svojmu online 

rozhraniu z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka. 

1. Obchodník a online trhovisko 

nesmú pomocou technologických opatrení 

alebo iným spôsobom blokovať alebo 

obmedzovať prístup zákazníkov k svojmu 

online rozhraniu z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska, 

dočasným miestom pôsobenia alebo so 

sídlom zákazníka. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Základom je pozmeňujúci návrh spravodajcu pri zachovaní vymedzenia pojmu zákazník v 

texte. 

 

Pozmeňujúci návrh  318 

Inese Vaidere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú pomocou 

technologických opatrení alebo iným 

spôsobom blokovať alebo obmedzovať 

prístup zákazníkov k svojmu online 

rozhraniu z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka. 

1. Obchodníci nesmú pomocou 

technologických opatrení alebo iným 

spôsobom blokovať alebo obmedzovať 

prístup zákazníkov k svojmu online 

rozhraniu z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska, 

dočasným miestom pôsobenia alebo so 

sídlom zákazníka. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Obchodníci nesmú presmerovať 

zákazníkov z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka na verziu 

svojho online rozhrania, ktorá sa líši od 

online rozhrania, ku ktorému chcel 

zákazník pôvodne získať prístup, svojím 

vzhľadom, použitým jazykom alebo inými 

vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou 

pre zákazníkov s určitou štátnou 

príslušnosťou, určitým miestom bydliska 

alebo sídlom, a to v prípade, že zákazník 

vopred neudelí výslovný súhlas s takýmto 

presmerovaním. 

Obchodník nesmie presmerovať 

spotrebiteľov na verziu svojho online 

rozhrania, ktorá sa líši od online rozhrania, 

ku ktorému chcel spotrebiteľ pôvodne 

získať prístup, svojím vzhľadom, použitým 

jazykom alebo inými vlastnosťami, 

ktorými sa stáva príznačnou pre 

spotrebiteľov s určitou štátnou 

príslušnosťou, určitým miestom bydliska, 

a to v prípade, že spotrebiteľ vopred 

neudelí výslovný súhlas s takýmto 

presmerovaním. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Obchodníci nesmú presmerovať 

zákazníkov z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka na verziu 

svojho online rozhrania, ktorá sa líši od 

online rozhrania, ku ktorému chcel 

zákazník pôvodne získať prístup, svojím 

vzhľadom, použitým jazykom alebo inými 

vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou 

pre zákazníkov s určitou štátnou 

príslušnosťou, určitým miestom bydliska 

alebo sídlom, a to v prípade, že zákazník 

vopred neudelí výslovný súhlas s takýmto 

Obchodníci nesmú presmerovať 

spotrebiteľov z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou alebo s miestom 

bydliska spotrebiteľa na verziu svojho 

online rozhrania, ktorá sa líši od online 

rozhrania, ku ktorému chcel zákazník 

pôvodne získať prístup, svojím vzhľadom, 

použitým jazykom alebo inými 

vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou 

pre zákazníkov s určitou štátnou 

príslušnosťou alebo určitým miestom 

bydliska, a to v prípade, že spotrebiteľ 

vopred neudelí výslovný súhlas s takýmto 
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presmerovaním. presmerovaním. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  321 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Obchodníci nesmú presmerovať 

zákazníkov z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka na verziu svojho 

online rozhrania, ktorá sa líši od online 

rozhrania, ku ktorému chcel zákazník 

pôvodne získať prístup, svojím vzhľadom, 

použitým jazykom alebo inými 

vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou 

pre zákazníkov s určitou štátnou 

príslušnosťou, určitým miestom bydliska 

alebo sídlom, a to v prípade, že zákazník 

vopred neudelí výslovný súhlas s takýmto 

presmerovaním. 

Obchodníci nesmú presmerovať 

zákazníkov z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska, 

dočasným miestom pôsobenia alebo so 

sídlom zákazníka na verziu svojho online 

rozhrania, ktorá sa líši od online rozhrania, 

ku ktorému chcel zákazník najprv získať 

prístup, svojím vzhľadom, použitým 

jazykom alebo inými vlastnosťami, 

ktorými sa stáva príznačnou pre 

zákazníkov s určitou štátnou príslušnosťou, 

určitým miestom bydliska, dočasným 

miestom pôsobenia alebo sídlom, a to 

v prípade, že zákazník neudelil výslovný 

súhlas s takýmto presmerovaním. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  322 

Inese Vaidere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Obchodníci nesmú presmerovať 

zákazníkov z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka na verziu svojho 

online rozhrania, ktorá sa líši od online 

rozhrania, ku ktorému chcel zákazník 

Obchodníci nesmú presmerovať 

zákazníkov z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka na verziu svojho 

online rozhrania, ktorá sa líši od online 

rozhrania, ku ktorému chcel zákazník 
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pôvodne získať prístup, svojím vzhľadom, 

použitým jazykom alebo inými 

vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou 

pre zákazníkov s určitou štátnou 

príslušnosťou, určitým miestom bydliska 

alebo sídlom, a to v prípade, že zákazník 

vopred neudelí výslovný súhlas s takýmto 

presmerovaním. 

pôvodne získať prístup, svojím vzhľadom, 

použitým jazykom alebo inými 

vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou 

pre zákazníkov s určitou štátnou 

príslušnosťou, určitým miestom bydliska, 

dočasným miestom pôsobenia alebo 

sídlom, a to v prípade, že zákazník vopred 

neudelí výslovný súhlas s takýmto 

presmerovaním. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  323 

Maria Grapini 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Obchodníci nesmú presmerovať 

zákazníkov z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka na verziu svojho 

online rozhrania, ktorá sa líši od online 

rozhrania, ku ktorému chcel zákazník 

pôvodne získať prístup, svojím vzhľadom, 

použitým jazykom alebo inými 

vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou 

pre zákazníkov s určitou štátnou 

príslušnosťou, určitým miestom bydliska 

alebo sídlom, a to v prípade, že zákazník 

vopred neudelí výslovný súhlas s takýmto 

presmerovaním. 

Obchodníci nesmú presmerovať 

zákazníkov z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka na verziu svojho 

online rozhrania, ktorá sa líši od online 

rozhrania, ku ktorému chcel zákazník 

pôvodne získať prístup, svojím vzhľadom, 

použitým jazykom alebo inými 

vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou 

pre zákazníkov s určitou štátnou 

príslušnosťou, určitým miestom bydliska 

alebo sídlom, a to v prípade, že zákazník 

vopred neudelil výslovný súhlas s takýmto 

presmerovaním. 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Obchodníci nesmú presmerovať 

zákazníkov z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka na verziu svojho 

online rozhrania, ktorá sa líši od online 

rozhrania, ku ktorému chcel zákazník 

pôvodne získať prístup, svojím vzhľadom, 

použitým jazykom alebo inými 

vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou 

pre zákazníkov s určitou štátnou 

príslušnosťou, určitým miestom bydliska 

alebo sídlom, a to v prípade, že zákazník 

vopred neudelí výslovný súhlas s takýmto 

presmerovaním. 

Obchodníci nesmú presmerovať 

zákazníkov z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka na verziu svojho 

online rozhrania, ktorá sa líši od online 

rozhrania, ku ktorému chcel zákazník 

pôvodne získať prístup, svojím vzhľadom, 

použitým jazykom alebo inými 

vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou 

pre zákazníkov s určitou štátnou 

príslušnosťou, určitým miestom bydliska 

alebo sídlom, ak obchodník neposkytol 

spotrebiteľovi jasné informácie o takom 

presmerovaní. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  325 

Renato Soru 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V prípade, ak obchodník umožní 

zákazníkovi vyjadrenie o výslovnom 

uprednostnení na osobnom účte, ktoré 

môže zákazník kedykoľvek zmeniť, 

obchodník je povinný rutinne 

presmerovať na konkrétnu úvodnú 

stránku a naďalej umožňovať jasný a 

jednoduchý prístup k online rozhraniu, ku 

ktorému chcel zákazník pôvodne získať 

prístup. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  326 

Marco Zullo 

 



 

PE599.759v01-00 40/89 AM\1117512SK.docx 

SK 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným 

súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník 

má naďalej jednoduchý prístup k pôvodnej 

verzii online rozhrania. 

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným 

súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník 

má naďalej jednoduchý prístup k verzii 

online rozhrania, ku ktorej chcel pôvodne 

získať prístup. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným 

súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník 

má naďalej jednoduchý prístup k pôvodnej 

verzii online rozhrania. 

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným 

predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa 

uskutoční, spotrebiteľ má naďalej 

jednoduchý prístup k verzii online 

rozhrania, ku ktorej chcel pôvodne získať 

prístup. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným 

súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník 

má naďalej jednoduchý prístup k pôvodnej 

verzii online rozhrania. 

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným 

súhlasom zákazníka uskutoční, spotrebiteľ 

má naďalej jednoduchý prístup k pôvodnej 

verzii online rozhrania. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným 

súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník 

má naďalej jednoduchý prístup k pôvodnej 

verzii online rozhrania. 

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným 

súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník 

má naďalej jednoduchý prístup k verzii 

online rozhrania, ku ktorej chcel pôvodne 

získať prístup. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  330 

Maria Grapini 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným 

súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník 

má naďalej jednoduchý prístup k pôvodnej 

verzii online rozhrania. 

Ak sa takéto presmerovanie s výslovným 

súhlasom zákazníka uskutoční, zákazník 

má naďalej jednoduchý prístup k pôvodnej 

verzii online rozhrania, ku ktorej mal 

pôvodne prístup. 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 3. Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 
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sa nevzťahujú na blokovanie, obmedzenie 

prístupu alebo presmerovanie, ktoré je 

v prípade určitých zákazníkov alebo 

zákazníkov nachádzajúcich sa na určitých 

územiach potrebné na zaručenie 

dodržiavania zákonnej požiadavky podľa 

práva Únie alebo právnych predpisov 

členských štátov v súlade s právom Únie. 

sa nevzťahujú na blokovanie, obmedzenie 

prístupu spotrebiteľa k online rozhraniu 

obchodníka alebo na jeho presmerovanie, 

ktoré je potrebné na to, aby obchodník 

splnil zákonnú požiadavku podľa práva 

Únie alebo právnych predpisov členských 

štátov v súlade s právom Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  332 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 

sa nevzťahujú na blokovanie, obmedzenie 

prístupu alebo presmerovanie, ktoré je 

v prípade určitých zákazníkov alebo 

zákazníkov nachádzajúcich sa na určitých 

územiach potrebné na zaručenie 

dodržiavania zákonnej požiadavky podľa 

práva Únie alebo právnych predpisov 

členských štátov v súlade s právom Únie. 

3. Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 

sa nevzťahujú na blokovanie, obmedzenie 

prístupu alebo presmerovanie, ktoré je 

v prípade určitej osobitnej skupiny 

spotrebiteľov alebo spotrebiteľov 

nachádzajúcich sa na určitých územiach 

potrebné na zaručenie dodržiavania 

zákonnej požiadavky podľa práva Únie 

alebo právnych predpisov členských štátov 

v súlade s právom Únie, ktoré sa vzťahuje 

na činnosť obchodníka. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 

sa nevzťahujú na blokovanie, obmedzenie 

prístupu alebo presmerovanie, ktoré je 

3. Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 

sa nevzťahujú na blokovanie, obmedzenie 

prístupu alebo presmerovanie, ktoré je 
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v prípade určitých zákazníkov alebo 

zákazníkov nachádzajúcich sa na určitých 

územiach potrebné na zaručenie 

dodržiavania zákonnej požiadavky podľa 

práva Únie alebo právnych predpisov 

členských štátov v súlade s právom Únie. 

v prípade určitých spotrebiteľov alebo 

spotrebiteľov nachádzajúcich sa na 

určitých územiach potrebné na zaručenie 

dodržiavania zákonnej požiadavky podľa 

práva Únie alebo právnych predpisov 

členských štátov v súlade s právom Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  334 

Maria Grapini 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 

sa nevzťahujú na blokovanie, obmedzenie 

prístupu alebo presmerovanie, ktoré je 

v prípade určitých zákazníkov alebo 

zákazníkov nachádzajúcich sa na určitých 

územiach potrebné na zaručenie 

dodržiavania zákonnej požiadavky podľa 

práva Únie alebo právnych predpisov 

členských štátov v súlade s právom Únie. 

3. Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 

sa nevzťahujú na blokovanie alebo 

obmedzenie prístupu zákazníkov k online 

rozhraniu obchodníka alebo na ich 

presmerovanie, ktoré je v prípade určitých 

zákazníkov alebo zákazníkov 

nachádzajúcich sa na určitých územiach 

potrebné na zaručenie dodržiavania 

zákonnej požiadavky podľa práva Únie 

alebo právnych predpisov členských štátov 

v súlade s právom Únie uplatniteľným na 

činnosť obchodníka. 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  335 

Franz Obermayr 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak obchodník blokuje alebo 

obmedzuje prístup zákazníkov k online 

rozhraniu alebo uskutočňuje 

presmerovanie zákazníkov na inú verziu 

online rozhrania v súlade s odsekom 4, 

vypúšťa sa 
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musí poskytnúť jasné odôvodnenie. Toto 

odôvodnenie poskytne v jazyku online 

rozhrania, ku ktorému chcel zákazník 

pôvodne získať prístup. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak obchodník blokuje alebo 

obmedzuje prístup zákazníkov k online 

rozhraniu alebo uskutočňuje 

presmerovanie zákazníkov na inú verziu 

online rozhrania v súlade s odsekom 4, 

musí poskytnúť jasné odôvodnenie. Toto 

odôvodnenie poskytne v jazyku online 

rozhrania, ku ktorému chcel zákazník 

pôvodne získať prístup. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak obchodník blokuje alebo 

obmedzuje prístup zákazníkov k online 

rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie 

zákazníkov na inú verziu online rozhrania 

v súlade s odsekom 4, musí poskytnúť 

jasné odôvodnenie. Toto odôvodnenie 

poskytne v jazyku online rozhrania, ku 

ktorému chcel zákazník pôvodne získať 

prístup. 

4. Ak obchodník blokuje alebo 

obmedzuje prístup zákazníkov k online 

rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie 

zákazníkov na inú verziu online rozhrania 

v súlade s odsekom 4, musí poskytnúť 

jasné odôvodnenie. Toto odôvodnenie 

poskytne v jazyku online rozhrania, ku 

ktorému chcel zákazník pôvodne získať 

prístup. Toto odôvodnenie môže 

poskytnúť vo svojich všeobecných 
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obchodných podmienkach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak obchodník blokuje alebo 

obmedzuje prístup zákazníkov k online 

rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie 

zákazníkov na inú verziu online rozhrania 

v súlade s odsekom 4, musí poskytnúť 

jasné odôvodnenie. Toto odôvodnenie 

poskytne v jazyku online rozhrania, ku 

ktorému chcel zákazník pôvodne získať 

prístup. 

4. Ak obchodník blokuje alebo 

obmedzuje prístup spotrebiteľov k online 

rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie 

zákazníkov na inú verziu online rozhrania 

v súlade s odsekom 3, musí poskytnúť 

jasné odôvodnenie a vysvetlenie pre 

spotrebiteľa. Toto odôvodnenie poskytne 

v jazyku online rozhrania, ku ktorému 

chcel zákazník pôvodne získať prístup. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak obchodník blokuje alebo 

obmedzuje prístup zákazníkov k online 

rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie 

zákazníkov na inú verziu online rozhrania 

v súlade s odsekom 4, musí poskytnúť 

jasné odôvodnenie. Toto odôvodnenie 

poskytne v jazyku online rozhrania, ku 

ktorému chcel zákazník pôvodne získať 

prístup. 

4. Ak obchodník blokuje alebo 

obmedzuje prístup spotrebiteľov k online 

rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie 

spotrebiteľov na inú verziu online 

rozhrania v súlade s odsekom 4, musí 

poskytnúť jasné a výslovné odôvodnenie. 

Toto odôvodnenie poskytne v jazyku 

online rozhrania, ku ktorému chcel 

spotrebiteľ pôvodne získať prístup. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  340 

Renato Soru 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak obchodník blokuje alebo 

obmedzuje prístup zákazníkov k online 

rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie 

zákazníkov na inú verziu online rozhrania 

v súlade s odsekom 4, musí poskytnúť 

jasné odôvodnenie. Toto odôvodnenie 

poskytne v jazyku online rozhrania, ku 

ktorému chcel zákazník pôvodne získať 

prístup. 

4. Ak obchodník blokuje alebo 

obmedzuje prístup zákazníkov k online 

rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie 

zákazníkov na inú verziu online rozhrania 

v súlade s odsekom 4, musí poskytnúť 

jasné odôvodnenie. Toto odôvodnenie 

poskytne v jazyku online rozhrania, ku 

ktorému chcel zákazník pôvodne získať 

prístup. V prípade, ak zákazník pristupuje 

k osobnému účtu na webovom sídle 

obchodníka, musí sa odôvodnenie 

zvýrazniť pri prvej návšteve a musí zostať 

prístupné zákazníkovi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  341 

Marco Zullo 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak obchodník blokuje alebo 

obmedzuje prístup zákazníkov k online 

rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie 

zákazníkov na inú verziu online rozhrania 

v súlade s odsekom 4, musí poskytnúť 

jasné odôvodnenie. Toto odôvodnenie 

poskytne v jazyku online rozhrania, ku 

ktorému chcel zákazník pôvodne získať 

prístup. 

4. Ak obchodník blokuje alebo 

obmedzuje prístup zákazníkov k online 

rozhraniu alebo uskutočňuje presmerovanie 

zákazníkov na inú verziu online rozhrania 

v súlade s odsekom 4, musí poskytnúť 

jasné vysvetlenie. Toto vysvetlenie 

poskytne v jazyku online rozhrania, ku 

ktorému chcel zákazník pôvodne získať 

prístup. 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  342 

Othmar Karas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Obchodník nie je povinný 

komunikovať so spotrebiteľom v inom 

jazyku než v jazyku používanom v 

jazykovej verzii online rozhrania 

obchodníka, prostredníctvom ktorej 

spotrebiteľ kúpil výrobok. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Ak spotrebiteľ kúpil výrobok v určitej jazykovej verzii webového sídla, nemôže požadovať, aby 

s ním obchodník komunikoval v inom jazyku. 

 

Pozmeňujúci návrh  343 

Othmar Karas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4b. Komisia a členské štáty sprístupnia 

zrozumiteľný a ľahko dostupný záväzný 

zoznam zákonných požiadaviek 

uvedených v odseku 3 vo všetkých 

jazykových verziách. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Bolo by neprimerané požadovať, aby sa každý online obchodník musel vysporiadať s 

požiadavkami právnych predpisov EÚ aj vnútroštátnych právnych predpisov vo všetkých 

členských štátoch, ktoré by mohli odôvodniť blokovanie prístupu pre určité výrobky. Komisia 

a členské štáty by mali vypracovať zoznam obsahujúci tieto informácie a sprístupniť ho. 
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Pozmeňujúci návrh  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú uplatňovať 

odlišné všeobecné podmienky prístupu 

k svojim tovarom alebo službám 

z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka v týchto situáciách: 

1. V prípadoch ustanovených v 

článku 4 ods. 1 písm. a) až c) obchodníci 

nesmú uplatňovať odlišné všeobecné 

podmienky prístupu k svojim tovarom 

alebo službám z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka. Týmto 

nariadením sa nesmie obmedzovať 

sloboda podnikania ani zmluvná sloboda, 

ktoré sú zakotvené v článku 16 Charty 

základných práv Európskej únie. 

Zmluvná sloboda poskytovateľov nesmie 

viesť k zmluvnému záväzku voči 

spotrebiteľom ani k povinnosti 

doručovať. Platí to aj v prípadoch 

vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. a) až 

c). 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  345 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú uplatňovať 

odlišné všeobecné podmienky prístupu 

k svojim tovarom alebo službám 

z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka v týchto situáciách: 

1. Obchodníci a online trhovisko 

nesmú uplatňovať odlišné všeobecné 

podmienky prístupu k svojim tovarom 

alebo službám z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou alebo s miestom 

bydliska spotrebiteľa v týchto situáciách: 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú uplatňovať 

odlišné všeobecné podmienky prístupu 

k svojim tovarom alebo službám 

z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka v týchto situáciách: 

1. Obchodníci nesmú uplatňovať 

odlišné všeobecné podmienky prístupu 

k svojim tovarom alebo službám 

z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou alebo s miestom bydliska 

spotrebiteľa, ak: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  347 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú uplatňovať 

odlišné všeobecné podmienky prístupu 

k svojim tovarom alebo službám 

z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka v týchto situáciách: 

1. Obchodník nesmie uplatňovať 

odlišné všeobecné podmienky prístupu 

k svojim tovarom alebo službám 

z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou alebo s miestom bydliska 

spotrebiteľa v týchto situáciách: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú uplatňovať 

odlišné všeobecné podmienky prístupu 

1. Obchodník nesmie uplatňovať 

odlišné všeobecné podmienky prístupu 
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k svojim tovarom alebo službám 

z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka v týchto situáciách: 

k svojim tovarom alebo službám 

z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska, 

dočasným miestom pôsobenia alebo so 

sídlom zákazníka v situáciách, kedy 

zákazník zamýšľa: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Základom je pozmeňujúci návrh spravodajcu pri zachovaní vymedzenia pojmu zákazník v 

texte. 

 

Pozmeňujúci návrh  349 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú uplatňovať 

odlišné všeobecné podmienky prístupu 

k svojim tovarom alebo službám 

z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka v týchto situáciách: 

1. Obchodníci nesmú uplatňovať 

odlišné všeobecné podmienky prístupu 

k svojim tovarom alebo službám 

z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka v situáciách, keď 

zákazník zamýšľa: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  350 

Inese Vaidere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú uplatňovať 

odlišné všeobecné podmienky prístupu 

k svojim tovarom alebo službám 

z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

1. Obchodníci nesmú uplatňovať 

odlišné všeobecné podmienky prístupu 

k svojim tovarom alebo službám 

z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska, 
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sídlom zákazníka v týchto situáciách: dočasným miestom pôsobenia alebo so 

sídlom zákazníka v týchto situáciách: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  351 

Biljana Borzan 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ak obchodník predáva tovary a tieto 

tovary sa nedoručujú cezhranične do 

členského štátu zákazníka obchodníkom 

alebo v jeho mene; 

a) ak obchodník predáva tovary a tieto 

tovary sa nedoručujú cezhranične do 

členského štátu zákazníka obchodníkom 

alebo v jeho mene. V situáciách, keď 

obchodník uskutočňuje cezhraničné 

dodávky, rozdiely v cenách pre 

spotrebiteľov so štátnou príslušnosťou, 

s miestom bydliska alebo so sídlom v 

rôznych krajinách musia byť 

transparentné a založené predovšetkým na 

skutočných nákladoch na doručenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  352 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ak obchodník predáva tovary 

a tieto tovary sa nedoručujú cezhranične 

do členského štátu zákazníka 

obchodníkom alebo v jeho mene; 

a) kúpiť tovar od obchodníka a tento 

tovar sa doručuje na miesto v inom 

členskom štáte, na ktoré obchodník 

ponúka doručenie vo svojich všeobecných 

podmienkach prístupu alebo ich možno 

vyzdvihnúť na mieste, na ktorom sa 

zákazník a obchodník dohodnú, v 

členskom štáte, v ktorom obchodník 

ponúka túto možnosť vo svojich 

všeobecných podmienkach prístupu; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ak obchodník predáva tovary 

a tieto tovary sa nedoručujú cezhranične 

do členského štátu zákazníka 

obchodníkom alebo v jeho mene; 

a) kúpiť tovar a obchodník vo svojich 

všeobecných podmienkach prístupu 

ponúka doručenie tohto tovaru na miesto 

v inom členskom štáte, ako je členský štát 

bydliska spotrebiteľa, vrátane možnosti 

vyzdvihnúť tovar na mieste, na ktorom sa 

spotrebiteľ a obchodník dohodnú; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  354 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ak obchodník predáva tovary a tieto 

tovary sa nedoručujú cezhranične do 

členského štátu zákazníka obchodníkom 

alebo v jeho mene; 

a) ak obchodník predáva tovary a tieto 

tovary sa doručujú cezhranične na miesto 

v členskom štáte, na ktoré obchodník 

ponúka doručenie vo svojich všeobecných 

podmienkach prístupu alebo ich možno 

vyzdvihnúť na mieste, na ktorom sa 

spotrebiteľ a obchodník dohodnú, v 

členskom štáte, v ktorom obchodník 

ponúka túto možnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ak obchodník predáva tovary a tieto 

tovary sa nedoručujú cezhranične do 

členského štátu zákazníka obchodníkom 

alebo v jeho mene; 

a) obchodník predáva tovary a tieto 

tovary sa nedoručujú cezhranične do 

členského štátu spotrebiteľa obchodníkom 

alebo v jeho mene, ale sa vyzdvihujú na 

mieste, na ktorom sa spotrebiteľ a 

obchodník dohodli a kde obchodník 

vykonáva svoju činnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  356 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ak obchodník predáva tovary a tieto 

tovary sa nedoručujú cezhranične do 

členského štátu zákazníka obchodníkom 

alebo v jeho mene; 

a) ak obchodník predáva tovary a tieto 

tovary sa nedoručujú cezhranične do 

členského štátu spotrebiteľa obchodníkom 

alebo v jeho mene; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  357 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) ak obchodník poskytuje 

elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné 

ako služby, ktorých hlavnou 

charakteristikou je poskytovanie prístupu 

k dielam chráneným autorským právom 

alebo iným chráneným predmetom úpravy 

b) prijímať elektronicky dodávané 

služby od obchodníka, ktoré sú iné ako 

služby, ktorých hlavnou charakteristikou je 

poskytovanie prístupu k dielam chráneným 

autorským právom alebo iným chráneným 

predmetom úpravy alebo ich používanie, 
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a ich používanie; alebo predaj diel chránených autorským 

právom alebo chránených predmetov 

úpravy v nehmotnej podobe; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) ak obchodník poskytuje 

elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné 

ako služby, ktorých hlavnou 

charakteristikou je poskytovanie prístupu 

k dielam chráneným autorským právom 

alebo iným chráneným predmetom úpravy 

a ich používanie; 

b) ak obchodník poskytuje 

elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné 

ako služby, ktorých hlavnou 

charakteristikou je poskytovanie prístupu 

k dielam chráneným autorským právom 

alebo iným chráneným predmetom úpravy 

a ich používanie, alebo predaj diel 

chránených autorským právom alebo 

chránených predmetov úpravy v 

nehmotnej podobe, ako sú e-knihy a 

online hudba; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  359 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) ak obchodník poskytuje 

elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné 

ako služby, ktorých hlavnou 

charakteristikou je poskytovanie prístupu 

k dielam chráneným autorským právom 

alebo iným chráneným predmetom úpravy 

a ich používanie; 

b) ak obchodník poskytuje 

elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné 

ako služby, ktorých hlavnou 

charakteristikou je poskytovanie prístupu 

k dielam chráneným autorským právom 

alebo iným chráneným predmetom úpravy 

alebo ich používanie, alebo predáva diela 

chránené autorským právom alebo 
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chránené predmety úpravy v nehmotnej 

podobe; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) ak obchodník poskytuje 

elektronicky dodávané služby, ktoré sú iné 

ako služby, ktorých hlavnou 

charakteristikou je poskytovanie prístupu 

k dielam chráneným autorským právom 

alebo iným chráneným predmetom úpravy 

a ich používanie; 

b) obchodník poskytuje elektronicky 

dodávané služby, ktoré sú iné ako služby, 

ktorých hlavnou charakteristikou je 

poskytovanie prístupu k dielam chráneným 

autorským právom alebo iným chráneným 

predmetom úpravy a ich používanie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) spotrebiteľ zamýšľa prijímať 

elektronicky dodávané služby, ktorých 

hlavnou charakteristickou črtou je 

poskytovanie prístupu k dielam 

chráneným autorským právom alebo iným 

chráneným predmetom úpravy a ich 

používanie, v súvislosti s ktorými má 

obchodník požadované práva na území, z 

ktorého spotrebiteľ zamýšľa prijímať 

tieto služby; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) prijímať elektronicky dodávané 

služby, ktorých hlavnou charakteristickou 

črtou je poskytovanie prístupu k dielam 

chráneným autorským právom alebo iným 

chráneným predmetom úpravy a ich 

používanie, v súvislosti s ktorými má 

obchodník požadované práva na území, z 

ktorého spotrebiteľ zamýšľa prijímať 

tieto služby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  363 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) ak obchodník poskytuje 

elektronicky dodávané služby alebo 

nehmotný tovar, ktorých hlavnou 

charakteristickou črtou je poskytovanie 

prístupu k dielam chráneným autorským 

právom alebo iným chráneným 

predmetom úpravy a ich používanie, 

pričom obchodník má práva na 

používanie tohto obsahu na príslušných 

územiach; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) prijímať elektronicky dodávané 

služby, ktorých hlavnou charakteristickou 

črtou je poskytovanie prístupu k dielam 

chráneným autorským právom alebo iným 

chráneným predmetom úpravy a ich 

používanie, v súvislosti s ktorými má 

obchodník požadované práva na príslušné 

územia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  365 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) ak obchodník poskytuje iné služby 

ako služby, na ktoré sa vzťahuje písmeno 

b), pričom tieto služby sa dodávajú 

zákazníkovi v priestoroch obchodníka 

alebo na fyzickom mieste, kde obchodník 

vykonáva svoju činnosť, v inom členskom 

štáte, ako je členský štát, ktorého štátnym 

príslušníkom je zákazník alebo v ktorom 

má zákazník bydlisko alebo sídlo. 

c) prijímať iné služby ako 

elektronicky dodávané služby na fyzickom 

mieste na území členského štátu, kde 

obchodník vykonáva svoju činnosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c 



 

PE599.759v01-00 58/89 AM\1117512SK.docx 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) ak obchodník poskytuje iné služby 

ako služby, na ktoré sa vzťahuje písmeno 

b), pričom tieto služby sa dodávajú 

zákazníkovi v priestoroch obchodníka 

alebo na fyzickom mieste, kde obchodník 

vykonáva svoju činnosť, v inom členskom 

štáte, ako je členský štát, ktorého štátnym 

príslušníkom je zákazník alebo v ktorom 

má zákazník bydlisko alebo sídlo. 

c) prijímať služby od obchodníka iné 

ako elektronicky dodávané služby, pričom 

tieto služby sa dodávajú zákazníkovi na 

fyzickom mieste v členskom štáte, kde 

obchodník vykonáva svoju činnosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  367 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) ak obchodník poskytuje iné služby 

ako služby, na ktoré sa vzťahuje písmeno 

b), pričom tieto služby sa dodávajú 

zákazníkovi v priestoroch obchodníka 

alebo na fyzickom mieste, kde obchodník 

vykonáva svoju činnosť, v inom členskom 

štáte, ako je členský štát, ktorého štátnym 

príslušníkom je zákazník alebo v ktorom 

má zákazník bydlisko alebo sídlo. 

c) ak obchodník poskytuje iné služby 

ako služby, na ktoré sa vzťahuje písmeno 

b), pričom tieto služby sa dodávajú 

spotrebiteľovi v priestoroch obchodníka 

alebo na fyzickom mieste, kde obchodník 

vykonáva svoju činnosť, v inom členskom 

štáte, ako je členský štát, ktorého štátnym 

príslušníkom je spotrebiteľ alebo v ktorom 

má spotrebiteľ bydlisko. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) ak obchodník poskytuje iné služby c) ak obchodník poskytuje iné služby 
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ako služby, na ktoré sa vzťahuje písmeno 

b), pričom tieto služby sa dodávajú 

zákazníkovi v priestoroch obchodníka 

alebo na fyzickom mieste, kde obchodník 

vykonáva svoju činnosť, v inom členskom 

štáte, ako je členský štát, ktorého štátnym 

príslušníkom je zákazník alebo v ktorom 

má zákazník bydlisko alebo sídlo. 

ako služby, na ktoré sa vzťahuje písmeno 

b), pričom tieto služby sa dodávajú 

spotrebiteľovi v priestoroch obchodníka 

alebo na fyzickom mieste, kde obchodník 

vykonáva svoju činnosť, v inom členskom 

štáte, ako je členský štát, ktorého štátnym 

príslušníkom je spotrebiteľ alebo v ktorom 

má spotrebiteľ bydlisko. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) ak obchodník inzeruje výrobok v 

niekoľkých členských štátoch ako 

rovnaký. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  370 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni 

obchodníkom, aby ponúkali všeobecné 

podmienky prístupu vrátane predajných 

cien, ktoré sa líšia medzi členskými štátmi 

a ktoré sa ponúkajú spotrebiteľom na 

určitom území v dôsledku rôznych 

vnútroštátnych predpisov, noriem a 

požiadaviek, ako aj vzhľadom na 

dodatočné náklady vyplývajúce z potreby 

zosúladenia s rôznymi vnútroštátnymi 

regulačnými prostrediami na inom území 

ako na území zvolenom obchodníkom. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni 

obchodníkovi, aby uplatnil odlišné 

všeobecné podmienky prístupu medzi 

členskými štátmi alebo v rámci členského 

štátu, ktoré sa ponúkajú spotrebiteľom na 

určitom území alebo určitej skupine 

spotrebiteľov, ktorí nie sú vymedzení na 

základe štátnej príslušnosti, bydliska ani 

dočasného miesta pôsobenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni 

obchodníkovi, aby ponúkal odlišné 

všeobecné podmienky prístupu určitej 

skupine spotrebiteľov alebo spotrebiteľom 

na určitých územiach, ak sa diskriminácia 

nevzťahuje na štátnu príslušnosť alebo 

bydlisko spotrebiteľa. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  373 

Dennis de Jong 
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Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni 

obchodníkom, aby ponúkali všeobecné 

podmienky prístupu vrátane predajných 

cien, ktoré sa líšia medzi členskými štátmi 

alebo v rámci členského štátu a ktoré sa 

ponúkajú zákazníkom na určitom území 

alebo určitej skupine zákazníkov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  374 

Morten Løkkegaard 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Zákaz uvedený v odseku 1 

neznamená povinnosť obchodníka, aby 

spĺňal vnútroštátne právne požiadavky 

alebo informoval zákazníkov o týchto 

požiadavkách, ak obchodník nevykonáva 

svoju činnosť v určitom členskom štáte 

ani nesmeruje svoju činnosť do tohto 

členského štátu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V rámci jednotného trhu stále existujú rôzne vnútroštátne požiadavky na výrobky. Podniky 

nemôžu prispôsobovať svoje výrobky vnútroštátnym požiadavkám na trhoch, do ktorých 

nesmerujú svoju činnosť, ani sa to nemôže od nich očakávať. V dôsledku toho tento 

pozmeňujúci návrh objasňuje, že ak podnik nevykonáva svoju činnosť na iných trhoch ani do 

týchto trhov nesmeruje svoju činnosť, nemal by mať povinnosť prispôsobovať svoje výrobky 

odlišným vnútroštátnym predpisom ani povinnosť informovať spotrebiteľov v tejto súvislosti, 

keď spotrebitelia „nakupujú ako miestni“. 
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Pozmeňujúci návrh  375 

Franz Obermayr 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. To neplatí v prípade, ak by sa v 

dôsledku predaja tovaru znížil zisk, ktorý 

by obchodník dosiahol v krajine usadenia. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  376 

Franz Obermayr 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. To neplatí v prípade, ak by predaj 

tovaru alebo poskytovanie informácií 

poškodilo obchodný model obchodníka. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Zákaz uvedený v odseku 1 sa neuplatňuje 

v prípade, že v práve Únie alebo právnych 

predpisoch členských štátov v súlade 

s právom Únie existuje osobitné 

ustanovenie, ktorým sa obchodníkovi 

nedovoľuje predávať tovar alebo 

poskytovať služby určitým zákazníkom 

alebo zákazníkom nachádzajúcich sa na 

určitých územiach. 

Zákaz uvedený v odseku 1 sa neuplatňuje 

v prípade, že v práve Únie alebo právnych 

predpisoch členských štátov v súlade 

s právom Únie existuje osobitné 

ustanovenie, ktorým sa obchodníkovi 

nedovoľuje predávať tovar alebo 

poskytovať služby určitým spotrebiteľom 

alebo spotrebiteľom nachádzajúcim sa na 

určitých územiach. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  378 

Dita Charanzová 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade predaja kníh zákaz stanovený v 

odseku 1 nebráni obchodníkom 

uplatňovať rozdielne ceny zákazníkom na 

určitých územiach, pokiaľ to 

obchodníkom nariaďujú právne predpisy 

členských štátov v súlade s právnymi 

predpismi Únie. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade predaja kníh zákaz stanovený v 

odseku 1 nebráni obchodníkom uplatňovať 

rozdielne ceny zákazníkom na určitých 

územiach, pokiaľ to obchodníkom 

nariaďujú právne predpisy členských 

štátov v súlade s právnymi predpismi 

Únie. 

Zákaz stanovený v odseku 1 nebráni 

obchodníkom ponúkať rozdielne 

všeobecné podmienky prístupu vrátane 

rozdielnych cien pre spotrebiteľov na 

určitých územiach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  380 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade predaja kníh zákaz stanovený v 

odseku 1 nebráni obchodníkom 

uplatňovať rozdielne ceny zákazníkom na 

určitých územiach, pokiaľ to 

obchodníkom nariaďujú právne predpisy 
členských štátov v súlade s právnymi 

predpismi Únie. 

V prípade predaja kníh vrátane ich 

elektronických verzií zákazom stanoveným 
v odseku 1 nie sú dotknuté osobitné 

právne predpisy týkajúce sa cien 

v členských štátoch v súlade s právnymi 

predpismi Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Obchodníci uvedú všeobecné 

podmienky prístupu a možné obmedzenia 

v súlade s týmto nariadením najneskôr na 

začiatku postupu vytvárania objednávky 

v súlade s článkom 8 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2011/83/EÚ1a. 

 _______________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 

o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS 

a smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje 

smernica Rady 85/577/EHS a smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES 

(Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  382 

Othmar Karas 
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Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Uzatvorenie zmluvy sa riadi 

právom krajiny, v ktorej má obchodník 

sídlo. 

Or. de 

Odôvodnenie 

V niektorých krajinách sa uzatváranie zmlúv, či už na internete, alebo inak, riadi zásadou 

„invitatio ad offerendum“, teda online nákup nevedie priamo k uzavretiu zmluvy, ale najskôr 

predstavuje ponuku predloženú spotrebiteľom. V iných krajinách však online obchodovanie 

vedie priamo k uzavretiu zmluvy. Tento odsek sa týka výlučne uzatvárania zmlúv a netýka sa 

otázky príslušnosti súdu alebo rozhodného práva, ktoré sa použije v prípade aktívneho 

predaja. 

 

Pozmeňujúci návrh  383 

Dita Charanzová 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3b. Na účely uplatnenia článku 6 

nariadenia (ES) č. 593/2008 sa za obvyklý 

pobyt spotrebiteľa považuje pobyt v 

členskom štáte, kde sa nachádza miesto 

konečného doručenia obchodníkom. 

 Na účely uplatnenia článku 17 nariadenia 

(EÚ) č. 1215/2012 sa členský štát, 

v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, 

považuje za členský štát, v ktorom má 

obchodník sídlo. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  384 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 
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Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou, 

miestom bydliska alebo sídlom zákazníka, 

miestom platobného účtu, sídlom 

poskytovateľa platobnej služby alebo 

miestom vydania platobného prostriedku 

v Únii uplatňovať odlišné platobné 

podmienky pri nijakých predajoch tovaru 

alebo služieb, ak: 

1. Obchodník nesmie z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou alebo 

miestom bydliska spotrebiteľa, miestom 

platobného účtu, sídlom poskytovateľa 

platobnej služby alebo miestom vydania 

platobného prostriedku v Únii uplatňovať 

odlišné platobné podmienky pri používaní 

úhrady, inkasa alebo pomocou 

platobného nástroja viazaného na kartu 

v rámci určitej značky a kategórie 

platobnej karty, ak: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  385 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou, 

miestom bydliska alebo sídlom zákazníka, 

miestom platobného účtu, sídlom 

poskytovateľa platobnej služby alebo 

miestom vydania platobného prostriedku 

v Únii uplatňovať odlišné platobné 

podmienky pri nijakých predajoch tovaru 

alebo služieb, ak: 

1. V rámci platobných prostriedkov, 

predovšetkým úhrady, inkasa alebo 

platobného nástroja viazaného na kartu 

v rámci určitej značky a kategórie, 

obchodníci nesmú z dôvodov súvisiacich 

so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska 

alebo sídlom zákazníka, miestom 

platobného účtu, sídlom poskytovateľa 

platobnej služby alebo miestom vydania 

platobného prostriedku v Únii uplatňovať 

odlišné podmienky pri platobných 

transakciách, ak: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 



 

AM\1117512SK.docx 67/89 PE599.759v01-00 

 SK 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou, 

miestom bydliska alebo sídlom zákazníka, 

miestom platobného účtu, sídlom 

poskytovateľa platobnej služby alebo 

miestom vydania platobného prostriedku 

v Únii uplatňovať odlišné platobné 

podmienky pri nijakých predajoch tovaru 

alebo služieb, ak: 

1. Obchodníci nesmú z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou alebo 

miestom bydliska spotrebiteľa, miestom 

platobného účtu, sídlom poskytovateľa 

platobnej služby alebo miestom vydania 

platobného prostriedku v Únii uplatňovať 

odlišné platobné podmienky pri nijakých 

predajoch tovaru alebo služieb, ak: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  387 

Inese Vaidere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou, 

miestom bydliska alebo sídlom zákazníka, 

miestom platobného účtu, sídlom 

poskytovateľa platobnej služby alebo 

miestom vydania platobného prostriedku 

v Únii uplatňovať odlišné platobné 

podmienky pri nijakých predajoch tovaru 

alebo služieb, ak: 

1. Obchodníci nesmú z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou, 

miestom bydliska, dočasným miestom 

pôsobenia alebo sídlom zákazníka, 

miestom platobného účtu, sídlom 

poskytovateľa platobnej služby alebo 

miestom vydania platobného prostriedku 

v Únii uplatňovať odlišné platobné 

podmienky pri nijakých predajoch tovaru 

alebo služieb, ak: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou, 

miestom bydliska alebo sídlom zákazníka, 

miestom platobného účtu, sídlom 

poskytovateľa platobnej služby alebo 

miestom vydania platobného prostriedku 

v Únii uplatňovať odlišné platobné 

podmienky pri nijakých predajoch tovaru 

alebo služieb, ak: 

1. Obchodník nesmie z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou, 

miestom bydliska, miestom dočasného 

pôsobenia alebo sídlom zákazníka, 

miestom platobného účtu, sídlom 

poskytovateľa platobnej služby alebo 

miestom vydania platobného prostriedku 

v Únii uplatňovať odlišné podmienky na 

vykonanie platobnej transakcie, ak: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Základom je pozmeňujúci návrh spravodajcu pri zachovaní vymedzenia pojmu zákazník v 

texte. 

 

Pozmeňujúci návrh  389 

Maria Grapini 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Obchodníci nesmú z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou, 

miestom bydliska alebo sídlom zákazníka, 

miestom platobného účtu, sídlom 

poskytovateľa platobnej služby alebo 

miestom vydania platobného prostriedku 

v Únii uplatňovať odlišné platobné 

podmienky pri nijakých predajoch tovaru 

alebo služieb, ak: 

1. Obchodníci nesmú z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou, 

miestom bydliska alebo sídlom zákazníka, 

miestom platobného účtu, sídlom 

poskytovateľa platobnej služby alebo 

miestom vydania platobného prostriedku 

v Únii uplatňovať odlišné platobné 

podmienky pri nijakých predajoch tovaru 

alebo služieb na vnútornom trhu, ak: 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  390 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) sa tieto platby uskutočňujú 

prostredníctvom elektronických transakcií 

formou úhrady, inkasa alebo pomocou 

platobného nástroja viazaného na kartu 

v rámci tej istej značky platobnej karty; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  391 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) sa tieto platby uskutočňujú 

prostredníctvom elektronických transakcií 

formou úhrady, inkasa alebo pomocou 

platobného nástroja viazaného na kartu 

v rámci tej istej značky platobnej karty; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  392 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) príjemca platby môže vyžadovať 

silnú autentifikáciu zákazníka platiteľom 
podľa smernice (EÚ) 2015/2366 a 

b) je totožnosť platiteľa alebo 

platnosť použitia platobného nástroja 

overiteľná prostredníctvom silnej 

autentifikácie spotrebiteľa podľa smernice 

(EÚ) 2015/2366 a 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  393 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) príjemca platby môže vyžadovať 

silnú autentifikáciu zákazníka platiteľom 

podľa smernice (EÚ) 2015/2366 a 

b) je totožnosť platiteľa alebo 

platnosť použitia platobného nástroja 

overiteľná prostredníctvom silnej 

autentifikácie zákazníka platiteľom podľa 

smernice (EÚ) 2015/2366 a 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) príjemca platby môže vyžadovať 

silnú autentifikáciu zákazníka platiteľom 

podľa smernice (EÚ) 2015/2366 a 

b) sú splnené požiadavky na 

autentifikáciu podľa smernice (EÚ) 

2015/2366 a 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  395 

Dita Charanzová 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) príjemca platby môže vyžadovať 

silnú autentifikáciu zákazníka platiteľom 

podľa smernice (EÚ) 2015/2366 a 

b) sú splnené požiadavky na 

autentifikáciu podľa smernice (EÚ) 

2015/2366 a 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Regulačné technické predpisy o silnej autentifikácii zákazníka neboli zatiaľ prijaté, a preto je 

potrebné odkázať na celú smernicu, až pokým nebude jasné, čo sa stanoví v konečnom 

vykonávacom akte. 

 

Pozmeňujúci návrh  396 

Inese Vaidere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) príjemca platby môže vyžadovať 

silnú autentifikáciu zákazníka platiteľom 

podľa smernice (EÚ) 2015/2366 a 

b) obchodník môže vyžadovať silnú 

autentifikáciu zákazníka platiteľom podľa 

smernice (EÚ) 2015/2366 a 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  397 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) platby prebiehajú v mene, ktorú 

príjemca akceptuje. 

c) platobné transakcie prebiehajú 

v mene, ktorú obchodník akceptuje. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  398 

Inese Vaidere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) platby prebiehajú v mene, ktorú 

príjemca akceptuje. 

c) platby prebiehajú v mene, ktorú 

obchodník akceptuje. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  399 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) platby prebiehajú v mene, ktorú 

príjemca akceptuje. 

c) platby prebiehajú v mene, ktorú 

obchodník akceptuje. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  400 

Maria Grapini 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Spoločnosti prevádzkujúce 

maloobchod si môžu ponechať výrobky až 

do potvrdenia platby. 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni 

obchodníkom v tom, aby vyžadovali 

poplatky za použitie platobného nástroja 

viazaného na kartu, pri ktorom nie sú 

výmenné poplatky upravené v kapitole II 

2. Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni 

obchodníkom v tom, aby vyžadovali 

poplatky za použitie platobného nástroja 

viazaného na kartu, pri ktorom nie sú 

výmenné poplatky upravené v kapitole II 
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nariadenia (EÚ) 2015/751 a za tie platobné 

služby, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie 

(EÚ) č. 260/2015. Tieto poplatky nesmú 

presiahnuť náklady, ktoré vznikajú 

obchodníkovi za použitie platobného 

prostriedku. 

nariadenia (EÚ) 2015/751 a za tie platobné 

služby, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie 

(EÚ) č. 260/2015. Tieto poplatky nesmú 

presiahnuť náklady, ktoré vznikajú 

obchodníkovi za použitie platobného 

prostriedku. Tieto poplatky môžu zahŕňať 

priame aj nepriame náklady, ktoré 

vznikajú obchodníkovi, napríklad 

transakčné poplatky účtované na 

elektronické platby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  402 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni 

obchodníkom v tom, aby vyžadovali 

poplatky za použitie platobného nástroja 

viazaného na kartu, pri ktorom nie sú 

výmenné poplatky upravené v kapitole II 

nariadenia (EÚ) 2015/751 a za tie platobné 

služby, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie 

(EÚ) č. 260/2015. Tieto poplatky nesmú 

presiahnuť náklady, ktoré vznikajú 

obchodníkovi za použitie platobného 

prostriedku. 

2. Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni 

obchodníkom v tom, aby vyžadovali 

poplatky za použitie platobného nástroja 

viazaného na kartu, pri ktorom nie sú 

výmenné poplatky upravené v kapitole II 

nariadenia (EÚ) 2015/751 a za tie platobné 

služby, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie 

(EÚ) č. 260/2015. Tieto poplatky nesmú 

presiahnuť priame náklady, ktoré vznikajú 

obchodníkovi za použitie platobného 

prostriedku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  403 

Othmar Karas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak kontrolu prostriedkov na účte 
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nemožno vykonať v krajine spotrebiteľa 

alebo by takáto kontrola predstavovala 

neprimeranú záťaž, predstavuje to 

objektívny dôvod na vylúčenie platby na 

základe faktúry ako možnosti platby. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  404 

Andreas Schwab 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Zákaz uvedený v odseku 1 nebráni 

obchodníkom v tom, aby vyžadovali platbu 

pred odoslaním tovaru alebo pred 

poskytnutím služby, ak neexistuje iný 

spôsob, ako zabezpečiť, aby kupujúci 

splnil svoju platobnú povinnosť. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Pozmeňujúci návrh  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dohody, ktoré v súvislosti s pasívnym 

predajom ukladajú obchodníkom 

Ustanovenia dohôd, ktoré v súvislosti 

s pasívnym predajom v zmysle nariadenia 
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povinnosť konať tak, že tým porušujú toto 

nariadenie, sú automaticky neplatné. 

(EÚ) č. 330/2010 ukladajú obchodníkom 

povinnosť konať tak, že tým porušujú toto 

nariadenie, a ktoré nie sú v súlade s 

článkom 101 ZFEÚ a nariadením (EÚ) 

č. 330/2010, sú automaticky neplatné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  406 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dohody, ktoré v súvislosti s pasívnym 

predajom ukladajú obchodníkom 

povinnosť konať tak, že tým porušujú toto 

nariadenie, sú automaticky neplatné. 

Zmluvné ustanovenia, ktoré v súvislosti 

s pasívnym predajom v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 330/2010 ukladajú obchodníkom 

povinnosť konať tak, že tým porušujú toto 

nariadenie, a ktoré nie sú v súlade s 

článkom 101 ZFEÚ a nariadením (EÚ) 

č. 330/2010, sú automaticky neplatné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  407 

Maria Grapini 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dohody, ktoré v súvislosti s pasívnym 

predajom ukladajú obchodníkom 

povinnosť konať tak, že tým porušujú toto 

nariadenie, sú automaticky neplatné. 

Dohody, ktoré v súvislosti s pasívnym 

predajom ukladajú obchodníkom 

povinnosť konať tak, že tým porušujú toto 

nariadenie, sú automaticky neplatné. 

Rozhodným právom pre pasívne kúpne 

zmluvy je právo obchodníka. 

Or. ro 
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Pozmeňujúci návrh  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dohody, ktoré v súvislosti s pasívnym 

predajom ukladajú obchodníkom 

povinnosť konať tak, že tým porušujú toto 

nariadenie, sú automaticky neplatné. 

Ustanovenia dohôd, ktoré v súvislosti 

s pasívnym predajom v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 330/2010 ukladajú obchodníkom 

povinnosť konať tak, že tým porušujú toto 

nariadenie, sú automaticky neplatné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  409 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dohody, ktoré v súvislosti s pasívnym 

predajom ukladajú obchodníkom 

povinnosť konať tak, že tým porušujú toto 

nariadenie, sú automaticky neplatné. 

Ustanovenia, ktoré v súvislosti s pasívnym 

predajom v zmysle nariadenia (EÚ) 

č. 330/2010 ukladajú obchodníkom 

povinnosť konať tak, že tým porušujú toto 

nariadenie, sú automaticky neplatné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  410 

Marco Zullo 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dohody, ktoré v súvislosti s pasívnym 

predajom ukladajú obchodníkom 

povinnosť konať tak, že tým porušujú toto 

nariadenie, sú automaticky neplatné. 

Zmluvné ustanovenia, ktoré v súvislosti 

s pasívnym predajom ukladajú 

obchodníkom povinnosť konať tak, že tým 

porušujú toto nariadenie, sú automaticky 

neplatné. 
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Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  411 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Zákazy uvedené v tomto nariadení sa 

neuplatňujú v situáciách, keď sú 

obchodníci viazaní dohodou, na základe 

ktorej musia obmedzovať svoj pasívny 

predaj a ponúkať služby a/alebo predávať 

výrobky v danej krajine s ohľadom na 

charakter zmluvného vzťahu s 

dodávateľom/distribútorom v tejto 

krajine, a ak sú takéto obmedzenia v 

súlade s článkom 101 ZFEÚ a 

nariadením (EÚ) č. 330/2010. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  412 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Zákazy stanovené v článkoch 3, 4 a 5 

tohto nariadenia sa nevzťahujú na 

prípady, keď je obchodník viazaný 

dohodou, na základe ktorej má povinnosť 

obmedziť svoj pasívny predaj, ak sú tieto 

obmedzenia v súlade s článkom 101 

ZFEÚ a nariadením (EÚ) č. 330/2010. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Zákazy stanovené v článkoch 3, 4 a 5 

tohto nariadenia sa neuplatňujú v prípade 

situácií, keď sú obchodníci viazaní 

dohodou, na základe ktorej musia 

obmedzovať svoj pasívny predaj v súlade s 

článkom 101 ZFEÚ a nariadením (EÚ) 

č. 330/2010. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  414 

Antanas Guoga 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát určí orgán alebo 

orgány zodpovedné za kontrolu 

presadzovania tohto nariadenia. Členské 

štáty zabezpečia, aby boli v subjekte alebo 

subjektoch ustanovených s cieľom 

presadzovať dodržiavanie tohto 

nariadenia k dispozícii primerané 

a účinné prostriedky. 

1. Každý členský štát určí orgán alebo 

orgány zodpovedné za účinnú kontrolu 

presadzovania tohto nariadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  415 

Antanas Guoga 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty prijmú predpisy 

o sankciách uplatniteľných v prípade 

porušení ustanovení tohto nariadenia 

a podniknú všetky opatrenia potrebné na 

zabezpečenie ich vykonania. Stanovené 

sankcie musia byť účinné, primerané 

a odrádzajúce. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  416 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pomoc spotrebiteľom Pomoc zákazníkom 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  417 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát zverí 

zodpovednosť za poskytovanie praktickej 

pomoci spotrebiteľom subjektu alebo 

subjektom pre prípad sporu medzi 

spotrebiteľom a obchodníkom, ktorý 

vznikne v dôsledku uplatňovania tohto 

nariadenia. Každý členský štát ustanoví 

subjekt alebo subjekty zodpovedné za túto 

úlohu. 

1. Každý členský štát zverí 

zodpovednosť za poskytovanie praktickej 

pomoci spotrebiteľom a obchodníkom 

subjektu alebo subjektom pre prípad sporu 

medzi spotrebiteľom a obchodníkom alebo 

medzi obchodníkmi, ktorý vznikne 

v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia. 

Každý členský štát ustanoví subjekt alebo 

subjekty zodpovedné za túto úlohu. 

Or. en 



 

PE599.759v01-00 80/89 AM\1117512SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh  418 

Antanas Guoga 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát zverí 

zodpovednosť za poskytovanie praktickej 

pomoci spotrebiteľom subjektu alebo 

subjektom pre prípad sporu medzi 

spotrebiteľom a obchodníkom, ktorý 

vznikne v dôsledku uplatňovania tohto 

nariadenia. Každý členský štát ustanoví 

subjekt alebo subjekty zodpovedné za túto 

úlohu. 

1. Každý členský štát určí subjekt 

alebo subjekty zodpovedné za 

poskytovanie praktickej pomoci 

spotrebiteľom pre prípad sporu medzi 

spotrebiteľom a obchodníkom, ktorý 

vznikne v dôsledku uplatňovania tohto 

nariadenia. Každý členský štát ustanoví 

subjekt alebo subjekty zodpovedné za túto 

úlohu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  419 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Subjekty uvedené v odseku 1 

poskytnú spotrebiteľom jednotný vzorový 

formulár na podávanie sťažností subjektom 

uvedeným v odseku 1 a v článku 7 ods. 1. 

Komisia poskytne týmto subjektom pomoc 

pri vytváraní tohto vzorového formulára. 

2. Komisia prijme delegované akty, v 

ktorých stanoví požiadavky na jednotný 

vzorový formulár na podávanie sťažností 

subjektom uvedeným v odseku 1 

a v článku 7 ods. 1. 

 [Ak sa tento pozmeňujúci návrh prijme, 

text si bude vyžadovať ďalšie úpravy, 

keďže bude potrebné doplniť 

zodpovedajúce odôvodnenie a článok o 

delegovaní právomocí.] 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 8a 

 Súdna právomoc 

 1.  Na účely zistenia, či obchodníka, 

ktorý vykonáva svoju činnosť na svojom 

webovom sídle alebo na webovom sídle 

sprostredkovateľa, možno považovať za 

obchodníka, ktorý smeruje svoju činnosť 

do členského štátu, v ktorom má 

spotrebiteľ bydlisko, v zmysle článku 17 

nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, je potrebné 

posúdiť, či z obsahu príslušného 

webového sídla a z celkovej činnosti 

obchodníka pred samotným uzavretím 

spotrebiteľskej zmluvy vyplýva, že 

obchodník smeruje svoju obchodnú 

činnosť na spotrebiteľov s bydliskom v 

jednom alebo vo viacerých iných 

členských štátoch. 

 2.  Dôkazy, na základe ktorých možno 

dospieť k záveru, že obchodník smeruje 

svoju činnosť do krajiny bydliska 

spotrebiteľa, môžu vyplývať z týchto 

kritérií, ktorých zoznam nie je úplný: 

medzinárodná povaha činnosti, popis trás 

z iných členských štátov do miesta, kde 

má obchodník sídlo, používanie iného 

jazyka alebo meny, ako je jazyk alebo 

mena, ktoré sa obvykle používajú v 

členskom štáte, v ktorom má podnikateľ 

sídlo, s možnosťou uskutočnenia a 

potvrdenia transakcie v tomto inom 

jazyku, zmienka o telefónnych číslach s 

medzinárodným kódom, vynaloženie 

nákladov na službu odkazov na internete s 

cieľom uľahčiť prístup na stránky 

obchodníka alebo jeho sprostredkovateľa 

spotrebiteľom s bydliskom v iných 

členských štátoch, použitie domény 

najvyššej úrovne iného členského štátu 

ako členského štátu, v ktorom má 
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podnikateľ sídlo, a zmienka o 

medzinárodnej klientele tvorenej klientmi 

s bydliskom v rôznych členských štátoch. 

 3.  Pri posudzovaní toho, či sú tieto 

kritériá na smerovanie činnosti v 

jednotlivých prípadoch splnené, nesmie 

byť jediným rozhodujúcim faktorom 

skutočnosť, že webové sídlo obchodníka 

alebo jeho sprostredkovateľa je prístupné 

pre spotrebiteľov s bydliskom v inom 

členskom štáte. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Pozmeňujúci návrh  421 

Marco Zullo 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 8a 

 Súdna právomoc 

 V prípade, ak obchodník je MSP alebo 

mikropodnik a neprejavil jasný zámer 

smerovať svoju činnosť do členského 

štátu zákazníka, obe strany môžu začať 
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súdne konanie na súdoch členského štátu, 

v ktorom má obchodník sídlo. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Do [dátum: dva roky po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 

a každých päť rokov potom predloží 

Komisia správu o hodnotení tohto 

nariadenia Európskemu parlamentu, Rade 

a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru. Správa bude 

v prípade potreby doplnená o návrh na 

zmenu tohto nariadenia vzhľadom na 

právny, technický a hospodársky vývoj. 

1. Do [dátum: päť rokov po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 

a každých päť rokov potom predloží 

Komisia správu o hodnotení tohto 

nariadenia Európskemu parlamentu, Rade 

a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru. Správa bude 

v prípade potreby doplnená o návrh na 

zmenu tohto nariadenia vzhľadom na 

právny, technický a hospodársky vývoj. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  423 

Dennis de Jong 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Do [dátum: dva roky po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 

a každých päť rokov potom predloží 

Komisia správu o hodnotení tohto 

nariadenia Európskemu parlamentu, Rade 

a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru. Správa bude 

v prípade potreby doplnená o návrh na 

zmenu tohto nariadenia vzhľadom na 

právny, technický a hospodársky vývoj. 

1. Do [dátum: päť rokov po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 

a každých päť rokov potom predloží 

Komisia správu o hodnotení tohto 

nariadenia Európskemu parlamentu, Rade 

a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru. Správa bude 

v prípade potreby doplnená o návrh na 

zmenu tohto nariadenia vzhľadom na 

právny, technický a hospodársky vývoj. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  424 

Philippe Juvin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Do [dátum: dva roky po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 

a každých päť rokov potom predloží 

Komisia správu o hodnotení tohto 

nariadenia Európskemu parlamentu, Rade 

a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru. Správa bude 

v prípade potreby doplnená o návrh na 

zmenu tohto nariadenia vzhľadom na 

právny, technický a hospodársky vývoj. 

1. Do [dátum: štyri roky po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 

a každých päť rokov potom predloží 

Komisia správu o hodnotení tohto 

nariadenia Európskemu parlamentu, Rade 

a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru. Správa bude 

v prípade potreby doplnená o návrh na 

zmenu tohto nariadenia vzhľadom na 

právny, technický a hospodársky vývoj. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Do [dátum: dva roky po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 

a každých päť rokov potom predloží 

Komisia správu o hodnotení tohto 

nariadenia Európskemu parlamentu, Rade 

a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru. Správa bude 

v prípade potreby doplnená o návrh na 

zmenu tohto nariadenia vzhľadom na 

právny, technický a hospodársky vývoj. 

1. Do [dátum: tri roky po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia] a každých päť 

rokov potom predloží Komisia správu o 

hodnotení tohto nariadenia Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru. 

Správa bude v prípade potreby doplnená 

o návrh na zmenu tohto nariadenia 

vzhľadom na právny, technický 

a hospodársky vývoj. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť 

najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v 

článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na 

elektronicky dodávané služby, ktorých 

hlavnou charakteristickou črtou je 

poskytovanie prístupu k dielam 

chráneným autorským právom alebo iným 

chráneným predmetom úpravy a ich 

používanie, pod podmienkou, že 

obchodník má požadované práva na 

príslušných územiach. 

vypúšťa sa 

Or. de 

Odôvodnenie 

Prístup k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy a 

používanie takýchto diel alebo predmetov úpravy by malo aj naďalej spadať do pôsobnosti 

tohto nariadenia. Tým sa vylúči prekrývanie s inými právnymi predpismi EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť 

najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v 

článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na 

elektronicky dodávané služby, ktorých 

hlavnou charakteristickou črtou je 

poskytovanie prístupu k dielam 

chráneným autorským právom alebo iným 

chráneným predmetom úpravy a ich 

používanie, pod podmienkou, že 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť 

najmä to, či by sa mala pôsobnosť tohto 

nariadenia rozšíriť aj na ďalšie odvetvia, 

ako je finančné odvetvie, odvetvie 

elektronických komunikácií alebo 

odvetvie zdravotníckych služieb. 
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obchodník má požadované práva na 

príslušných územiach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť 

najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v 

článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na 

elektronicky dodávané služby, ktorých 

hlavnou charakteristickou črtou je 

poskytovanie prístupu k dielam 

chráneným autorským právom alebo iným 

chráneným predmetom úpravy a ich 

používanie, pod podmienkou, že 

obchodník má požadované práva na 

príslušných územiach. 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť 

najmä to, či by sa mala pôsobnosť tohto 

nariadenia rozšíriť aj na ďalšie odvetvia, 

ako je audiovizuálne odvetvie, finančné 

odvetvie, odvetvie dopravy, odvetvie 

elektronických komunikácií alebo 

odvetvie zdravotníckych služieb. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  429 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť 

najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v 

článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na 

elektronicky dodávané služby, ktorých 

hlavnou charakteristickou črtou je 

poskytovanie prístupu k dielam chráneným 

autorským právom alebo iným chráneným 

predmetom úpravy a ich používanie, pod 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa mali posúdiť 

najmä: 
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podmienkou, že obchodník má 

požadované práva na príslušných 

územiach. 

 a) rozšírenie zákazu stanoveného v 

článku 4 ods. 1 písm. b) aj na elektronicky 

dodávané služby alebo nehmotný tovar, 

ktorých hlavnou charakteristickou črtou je 

poskytovanie prístupu k dielam chráneným 

autorským právom alebo iným chráneným 

predmetom úpravy a ich používanie, 

v súvislosti s ktorými má obchodník práva 

na používanie tohto obsahu na príslušných 

územiach, s cieľom jeho možného 

rozšírenia na ďalšie prípady; 

 b) vplyv tohto nariadenia na 

hospodársku súťaž a cezhraničný 

elektronický obchod, ako aj na vývoj 

spotrebiteľských cien v rámci jednotného 

trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  430 

Philippe Juvin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť 

najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v 

článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na 

elektronicky dodávané služby, ktorých 

hlavnou charakteristickou črtou je 

poskytovanie prístupu k dielam chráneným 

autorským právom alebo iným chráneným 

predmetom úpravy a ich používanie, pod 

podmienkou, že obchodník má požadované 

práva na príslušných územiach. 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť 

najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v 

článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na 

elektronicky dodávané služby, ktorých 

hlavnou charakteristickou črtou je 

poskytovanie prístupu k dielam chráneným 

autorským právom alebo iným chráneným 

predmetom úpravy a ich používanie, pod 

podmienkou, že obchodník má požadované 

práva na príslušných územiach; toto 

hĺbkové hodnotenie musí zohľadňovať 

osobitný charakter diel chránených 

autorským právom a metód používaných 

na ich distribúciu. 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť 

najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v 

článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na 

elektronicky dodávané služby, ktorých 

hlavnou charakteristickou črtou je 

poskytovanie prístupu k dielam chráneným 

autorským právom alebo iným chráneným 

predmetom úpravy a ich používanie, pod 

podmienkou, že obchodník má požadované 

práva na príslušných územiach. 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť 

najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v 

článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na 

elektronicky dodávané služby, ktorých 

hlavnou charakteristickou črtou je 

poskytovanie prístupu k dielam chráneným 

autorským právom alebo iným chráneným 

predmetom úpravy a ich používanie, alebo 

predaj diel chránených autorským právom 

alebo chránených predmetov úpravy v 

nehmotnej podobe, ako sú e-knihy a 

online hudba, pod podmienkou, že 

obchodník má požadované práva na 

príslušných územiach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  432 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť 

najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v 

článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na 

elektronicky dodávané služby, ktorých 

hlavnou charakteristickou črtou je 

poskytovanie prístupu k dielam chráneným 

autorským právom alebo iným chráneným 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa 

zmieňuje odsek 1, by sa malo posúdiť 

najmä to, či by sa mal zákaz stanovený v 

článku 4 ods. 1 písm. b) rozšíriť aj na 

elektronicky dodávané služby, ktorých 

hlavnou charakteristickou črtou je 

poskytovanie prístupu k dielam chráneným 

autorským právom alebo iným chráneným 
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predmetom úpravy a ich používanie, pod 

podmienkou, že obchodník má požadované 

práva na príslušných územiach. 

predmetom úpravy a ich používanie, alebo 

predaj diel chránených autorským právom 

alebo chránených predmetov úpravy v 

nehmotnej podobe, pod podmienkou, že 

obchodník má požadované práva na 

príslušných územiach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  433 

Marco Zullo 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Hodnotenie podľa odseku 1 sa 

vzťahuje aj na charakteristické črty 

a povahu sporov vyplývajúcich z 

vykonávania tohto nariadenia s cieľom 

zistiť, či je potrebné vykonať zmeny 

nariadenia (ES) č. 593/2008 a nariadenia 

(EÚ) č. 1215/2012. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 4 ods. 1 písm. b) sa však uplatňuje 

od 1. júla 2018. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


