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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem 

diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na 

vnútornom trhu je základným prvkom na zabezpečenie, aby medzi spotrebiteľmi 

a obchodníkmi mohli prebiehať obchodné transakcie bez toho, aby sa stretávali s akoukoľvek 

formou neodôvodnenej diskriminácie.  

 

Keďže má podobu nariadenia, od dátumu, keď nadobudne účinnosť, sa ním obchodníkom 

uložia záväzné povinnosti, aby sa spotrebiteľom umožnil prístup k tovaru a jeho nákup, 

pričom sa zabráni účinkom diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo 

sídla alebo platobnej služby. Jeho cieľom je odstrániť všetky neopodstatnené prekážky 

elektronického obchodu a má predstavovať rozhodný krok smerom k dokončeniu digitálneho 

jednotného trhu.   

 

Okrem toho, že sa týmto nariadením odstraňujú prekážky vedúce k neodôvodnenej 

diskriminácii, objasňuje sa v ňom aj, že podniky nie sú povinné vykonávať svoje činnosti 

v celej Európe. V nariadení sa uznáva, že je potrebné objasniť povinnosť podnikov doručovať 

zákazníkom mimo územia, na ktorom podnikajú. Zásadné je zabrániť vytvoreniu dodatočného 

bremena pre obchodníkov.  

 

Okrem toho sa v tomto nariadení uznáva význam vytvorenia skutočného digitálneho 

jednotného trhu pre všetkých občanov a ukazuje sa smer pre iné významné právne reformy, 

ktoré treba vykonať, okrem iného pre reformu autorského práva, reformu audiovizuálneho 

odvetvia a daňovú reformu. Tie isté zásady by sa mali dodržiavať, aby sa vytvoril digitálny 

jednotný trh, ktorý je prístupný pre používateľov aj podniky. 

 

Cieľom tohto stanoviska je zaviesť zlepšenia a vysvetliť niektoré ďalej uvedené otázky.  

 

Obsah a rozsah pôsobnosti tohto nariadenia 

 

Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia je zosúladený s rozsahom pôsobnosti smernice 

2006/123/ES, aby sa zabezpečila právna kontinuita a právna istota pre obchodníkov 

a spotrebiteľov. To znamená, že služby nehospodárskeho charakteru vo všeobecnom záujme, 

dopravné služby, audiovizuálne služby, činnosti súvisiace s hazardnými hrami, služby 

zdravotnej starostlivosti a niektoré sociálne služby sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia. Pokiaľ ide o materiál a audiovizuálny obsah chránený autorským právom, je 

dôležité umožniť, aby sa pred posúdením, či by ich možné zahrnutie bolo pre spotrebiteľov aj 

odvetvia prínosom, uskutočnili príslušné reformy.  

 

Prístup k online rozhraniam 

 

Odopretie prístupu k online rozhraniam a presmerovanie sa považujú za postup, ktorý je 

príčinou frustrácie zákazníkov, a v tomto návrhu sa otázka rieši, pričom sa zabezpečuje, aby 

mali zákazníci vždy prístup k rozhraniu, ku ktorému chcú, bez ohľadu na ich geografickú 

polohu. 
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Diskriminácia zákazníkov z dôvodu miesta pobytu 

 

Zakazuje sa uplatňovanie rozdielnych všeobecných podmienok na zákazníkov v dôsledku 

diskriminácie z dôvodu miesta pobytu. Súlad s ustanoveniami nariadenia by sa však nemal 

považovať za obmedzovanie obchodníkov v tom, aby rozvíjali svoje činnosti v iných 

členských štátoch prostredníctvom cielených ponúk a rozdielnych všeobecných podmienok za 

predpokladu, že zahraničný zákazník bude mať k týmto výrobkom a službám prístup na 

základe rovnakých zmluvných práv a povinností, aké sa vzťahujú na vnútroštátne transakcie. 

Okrem toho zo súladu s týmto nariadením nevyplýva povinnosť doručovať tovar cezhranične 

ani povinnosť súhlasiť s vrátením tovaru z krajiny, kde má zákazník sídlo alebo miesto 

pobytu. 

 

Diskriminácia súvisiaca s platbami 

 

V ustanoveniach tohto nariadenia sa stanovuje, že obchodníci nemôžu odmietnuť platobné 

nástroje alebo sa v súvislosti s nimi dopúšťať inej formy diskriminácie. Podrobnejšie, pokiaľ 

ide o platobné nástroje viazané na kartu, keď sa istá značka či kategória platobnej karty 

prijíma, obchodník bude povinný prijať túto značku a kategóriu platobnej karty bez ohľadu na 

krajinu pôvodu tohto platobného prostriedku. Takýmto ustanovením obchodníkom nevzniká 

povinnosť prijímať všetky platobné nástroje viazané na kartu.  

 

Presadzovanie a pomoc zákazníkom 

 

Navrhuje sa, aby členské štáty určili orgány na zabezpečovanie účinného presadzovania tohto 

nariadenia a aby tieto orgány zároveň zákazníkom v prípade potreby poskytovali pomoc.  

 

Preskúmanie nariadenia 

 

Prvé preskúmanie bude mať veľký význam, lebo Európska komisia by mala posúdiť rozsah 

pôsobnosti a uplatňovanie tohto návrhu vzhľadom na právny vývoj v oblasti autorského 

práva, zdaňovania, audiovizuálnych služieb a prenosnosti online obsahu.  

 

Dátum uplatňovania 

 

Toto nariadenie sa začne uplatňovať šesť mesiacov po dátume jeho uverejnenia, čo 

zákazníkom umožní využívať výhody vyplývajúce z odstránenia prekážok, ktoré spôsobujú 

neodôvodnenú diskrimináciu.  

 



 

AD\1117213SK.docx 5/38 PE592.238v03-00 

 SK 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 

spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh   1 

Návrh nariadenia 

Názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY o riešení 

geografického blokovania a iných foriem 

diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti 

zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na 

vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie 

(ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES 

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY o riešení 

neopodstatneného geografického 

blokovania a iných foriem diskriminácie z 

dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, 

miesta bydliska alebo sídla na vnútornom 

trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 

2006/2004 a smernica 2009/22/ES 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na Protokol č. 1 k Zmluve o 

fungovaní Európskej únie o úlohe 

národných parlamentov v Európskej únii, 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 b (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na Protokol č. 2 k Zmluve o 

fungovaní Európskej únie o uplatňovaní 

zásad subsidiarity a proporcionality, 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Na dosiahnutie cieľa, ktorým je 

zabezpečenie dobrého fungovania 

vnútorného trhu ako priestoru bez 

vnútorných hraníc, v ktorom sa okrem 

iného zaručuje voľný pohyb tovaru a 

služieb, nestačí zrušiť, ako v prípade hraníc 

medzi členskými štátmi, iba prekážky 

štátneho pôvodu. Takéto rušenie môžu 

mariť súkromní účastníci trhu, ktorí 

vytvárajú prekážky v rozpore so slobodami 

na vnútornom trhu. Dochádza k tomu 

vtedy, keď obchodníci, ktorí podnikajú v 

jednom členskom štáte, blokujú alebo 

obmedzujú prístup zákazníkov z iných 

členských štátov, ktorí majú záujem o 

cezhraničné obchodné transakcie, k svojim 

online rozhraniam, akými sú webové sídla 

a aplikácie (prax známa ako geografické 

blokovanie). Stáva sa to aj pri inom konaní 

obchodníkov, a to vtedy, keď uplatňujú 

voči zákazníkom z iných členských štátov 

iné všeobecné podmienky prístupu k 

svojmu tovaru a službám online, ako aj 

offline. Kým v niektorých prípadoch 

možno takéto rozdielne zaobchádzanie 

odôvodniť objektívnymi príčinami, v iných 

prípadoch obchodníci odmietajú 

zákazníkom, ktorí majú záujem 

uskutočňovať cezhraničné obchodné 

transakcie, sprístupniť tovar alebo služby, 

alebo uplatňujú v tejto súvislosti iné 

podmienky výlučne z obchodných 

dôvodov. 

(1) Na dosiahnutie cieľa, ktorým je 

zabezpečenie dobrého fungovania 

vnútorného trhu ako priestoru bez 

vnútorných hraníc, v ktorom sa okrem 

iného zaručuje voľný pohyb tovaru a 

služieb, nestačí zrušiť, ako v prípade hraníc 

medzi členskými štátmi, iba prekážky 

štátneho pôvodu. Takéto rušenie môžu 

mariť súkromní účastníci trhu, ktorí 

vytvárajú rôzne druhy a formy prekážok 

v rozpore so slobodami na vnútornom trhu. 

Dochádza k tomu vtedy, keď obchodníci, 

ktorí podnikajú v jednom členskom štáte, 

blokujú alebo obmedzujú prístup 

zákazníkov z iných členských štátov, ktorí 

majú záujem o cezhraničné obchodné 

transakcie, k svojim online rozhraniam, 

akými sú webové sídla a aplikácie (prax 

známa ako geografické blokovanie). Stáva 

sa to aj pri inom konaní obchodníkov, a to 

vtedy, keď uplatňujú voči zákazníkom z 

iných členských štátov iné všeobecné 

podmienky prístupu k svojmu tovaru a 

službám online, ako aj offline. Kým vo 

výnimočných prípadoch možno takéto 

rozdielne zaobchádzanie odôvodniť 

objektívnymi príčinami, v iných prípadoch 

obchodníci odmietajú zákazníkom, ktorí 

majú záujem uskutočňovať cezhraničné 

obchodné transakcie, sprístupniť tovar 

alebo služby, alebo uplatňujú v tejto 

súvislosti iné podmienky z neobjektívnych 

dôvodov. Podľa analýzy uskutočnenej v 

rámci posúdenia vplyvu Európskej 

komisie by odstránenie neodôvodneného 

geografického blokovania a iných foriem 

diskriminácie z dôvodu štátnej 

príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska 

alebo sídla na vnútornom trhu mohlo 

prispieť k rozšíreniu trhu o 1,1% a k 

priemernému zníženiu cien o 0,5 % až 0,6 

%. Okrem toho – a ako ukazuje výsledok 
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konzultácie Komisie so zúčastnenými 

stranami – mohlo by to prispieť k nižšej 

frustrácii zákazníkov, lebo 

neopodstatnené geografické blokovanie je 

jedným z jej primárnych zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Niektorí obchodníci týmto 

spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh 

na vnútorných hraniciach a bránia voľnému 

pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú 

práva spotrebiteľov a neumožňujú im 

využívať väčší výber a najvýhodnejšie 

podmienky. Takéto diskriminačné praktiky 

sú významným faktorom, ktorý prispieva k 

pomerne nízkej úrovni cezhraničných 

obchodných transakcií v Únii vrátane 

odvetvia elektronického obchodu, čo 

neumožňuje dosiahnuť plný rastový 

potenciál vnútorného trhu. Vysvetlenie 

situácií, v ktorých takéto rozdielne 

zaobchádzanie nemožno odôvodniť, by 

malo priniesť jednoznačnosť a právnu 

istotu všetkým účastníkom cezhraničných 

transakcií a malo by sa ním zaručiť, že 

pravidlá nediskriminácie sa môžu skutočne 

uplatňovať a presadzovať na celom 

vnútornom trhu. 

(2) Niektorí obchodníci týmto 

spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh 

na vnútorných hraniciach a bránia voľnému 

pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú 

práva spotrebiteľov a neumožňujú im 

využívať väčší výber tovaru a služieb a 

najvýhodnejšie podmienky. Takéto 

diskriminačné praktiky sú významným 

faktorom, ktorý prispieva k pomerne nízkej 

úrovni cezhraničných obchodných 

transakcií v Únii vrátane odvetvia 

elektronického obchodu, čo neumožňuje 

dosiahnuť plný rastový potenciál 

vnútorného trhu. Vysvetlenie situácií, v 

ktorých takéto rozdielne zaobchádzanie 

nemožno odôvodniť, by malo priniesť 

jednoznačnosť a právnu istotu všetkým 

účastníkom cezhraničných transakcií a 

malo by sa ním zaručiť, že pravidlá 

nediskriminácie sa môžu skutočne 

uplatňovať a presadzovať na celom 

vnútornom trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Hoci cieľom tohto nariadenia je 

riešiť otázku geografického blokovania, a 

tým odstrániť prekážku fungovania 

vnútorného trhu, je nevyhnutné mať na 
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zreteli skutočnosť, že mnohé rozdiely v 

právnych predpisoch členských štátov, 

ako sú rozdielne vnútroštátne normy 

alebo nedostatočné vzájomné uznávanie či 

harmonizácia na úrovni Únie, stále 

predstavujú významné prekážky, ktoré 

naďalej vedú k fragmentácii jednotného 

trhu a takýmto spôsobom často nútia 

obchodníkov uchyľovať sa k praktikám 

geografického blokovania. Z tohto dôvodu 

by Európsky parlament, Rada a Komisia 

mali pokračovať v odstraňovaní týchto 

prekážok s cieľom obmedziť 

fragmentáciu trhu a dokončiť jednotný 

trh. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Podľa článku 20 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 členské štáty zabezpečia, 

aby poskytovatelia služieb so sídlom v 

Únii nezaobchádzali s príjemcami služieb 

rozdielne na základe ich štátnej príslušnosti 

alebo miesta bydliska. Uvedené 

ustanovenie však nie je celkom účinné v 

boji proti diskriminácii a dostatočne 

neznížilo právnu neistotu, a to najmä preto, 

že umožňuje odôvodniť rozdielne 

zaobchádzanie, a z dôvodu následného 

zložitého presadzovania jeho dodržiavania 

v praxi. Okrem toho môže ku 

geografickému blokovaniu a iným formám 

diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, 

miesta bydliska alebo sídla dochádzať aj v 

dôsledku konania obchodníkov, ktorí majú 

sídlo v tretích krajinách, čo prekračuje 

rozsah pôsobnosti uvedenej smernice. 

(3) Podľa článku 20 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 členské štáty zabezpečia, 

aby poskytovatelia služieb so sídlom v 

Únii nezaobchádzali s príjemcami služieb 

rozdielne na základe ich štátnej príslušnosti 

alebo miesta bydliska. Uvedené 

ustanovenie však nie je celkom účinné v 

boji proti diskriminácii a dostatočne 

neznížilo právnu neistotu, a to najmä preto, 

že umožňuje odôvodniť rozdielne 

zaobchádzanie, a z dôvodu následného 

zložitého presadzovania jeho dodržiavania 

v praxi. Okrem toho môže ku 

geografickému blokovaniu a iným formám 

diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, 

miesta bydliska alebo sídla dochádzať aj v 

dôsledku konania obchodníkov, ktorí majú 

sídlo v tretích krajinách, čo prekračuje 

rozsah pôsobnosti uvedenej smernice. 

V dôsledku toho by sa toto nariadenie 

malo uplatňovať na obchodníkov aj 

poskytovateľov služieb a na tovar aj 

služby. 
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__________________ __________________ 

17 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 

službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 

376, 27.12.2006, s. 36). 

17 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 

o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 

376, 27.12.2006, s. 36). 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Cieľom tohto nariadenia je 

objasniť článok 20 smernice 

2006/123/ES. Nemalo by sa vykladať tak, 

že sa ním nahrádza smernica 

2006/123/ES, či už ide o rozsah 

pôsobnosti tejto smernice, v prípade 

ktorého sa toto nariadenie riadi 

rovnakými zásadami, pričom sa z rozsahu 

jeho uplatňovania vylučujú činnosti 

uvedené v článku 2 ods. 2 smernice 

2006/123/ES, alebo o jeho účinok, keďže 

uplatňovanie smernice 2006/123/ES je 

nezávislé od uplatňovania tohto 

nariadenia a dopĺňa ho. Toto nariadenie 

nesmie obmedzovať slobodu podnikania 

ani zmluvnú slobodu, ktoré sú vymedzené 

v článku 16 Charty základných práv 

Európskej únie. 

 

Pozmeňujúci návrh   9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Na zabezpečenie dobrého 

fungovania vnútorného trhu sú preto 

potrebné cielené opatrenia uvedené v tomto 

nariadení, ktoré predstavujú jasný, 

jednotný a účinný súbor pravidiel pre 

zvolený okruh riešených otázok. 

(4) Na zabezpečenie dobrého 

fungovania vnútorného trhu sú preto 

potrebné cielené opatrenia uvedené v tomto 

nariadení, ktoré predstavujú jasný, 

jednotný a účinný súbor pravidiel pre 

zvolený okruh riešených otázok. Tieto 

opatrenia by mali udržiavať rovnováhu 
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medzi ochranou spotrebiteľov u 

zákazníkov a zmluvnou slobodou u 

obchodníkov. V tejto súvislosti by 

akékoľvek neprimerané náklady alebo 

administratívne zaťaženie alebo 

povinnosť doručovať do všetkých 

členských štátov nemali znášať 

obchodníci. Navyše nové povinnosti, ktoré 

vznikajú členským štátom, by nemali 

presahovať rámec toho, čo je nevyhnutné 

na vykonávanie nových pravidiel. 

 

Pozmeňujúci návrh   10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Toto nariadenie sa zameriava na 

predchádzanie diskriminácii z dôvodu 

štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta 

bydliska alebo sídla vrátane geografického 

blokovania pri cezhraničných obchodných 

transakciách medzi obchodníkmi a 

zákazníkmi, ktoré sa týkajú predaja tovaru 

a poskytovania služieb v Únii. Jeho cieľom 

je riešiť priamu, ako aj nepriamu 

diskrimináciu, a preto sa vzťahuje aj na 

neodôvodnené rozdiely pri zaobchádzaní 

so zákazníkmi na základe iných 

rozlišovacích kritérií, ktoré majú rovnaký 

dôsledok ako uplatnenie kritérií priamo 

založených na štátnej príslušnosti 

zákazníkov, ich mieste bydliska alebo 

sídle. Tieto iné kritériá sa môžu uplatňovať 

predovšetkým na základe informácií o 

fyzickej polohe zákazníkov, ktorých 

zdrojom je IP adresa použitá pri prístupe k 

online rozhraniu, adresa na doručenie 

tovaru, výber jazyka alebo členský štát, v 

ktorom bol vydaný platobný prostriedok 

zákazníka. 

(5) Toto nariadenie sa zameriava na 

predchádzanie diskriminácii z dôvodu 

štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta 

bydliska alebo sídla vrátane geografického 

blokovania pri cezhraničných obchodných 

transakciách medzi obchodníkmi a 

zákazníkmi, ktoré sa týkajú predaja tovaru 

a poskytovania služieb v Únii. Jeho cieľom 

je predchádzať priamej, ako aj nepriamej 

diskriminácii. Pod nepriamou 

diskrimináciou sa rozumie uplatňovanie 

iných rozlišovacích kritérií, než je štátna 

príslušnosť zákazníkov, ich miesto 

bydliska alebo sídlo, ktoré majú 

deterministicky alebo štatisticky rovnaký 

dôsledok ako priame uplatnenie tých 

istých kritérií. Vzťahuje sa aj na 

neodôvodnené rozdiely pri zaobchádzaní 

so zákazníkmi na základe iných 

rozlišovacích kritérií, ktoré majú rovnaký 

dôsledok ako uplatnenie kritérií priamo 

založených na štátnej príslušnosti 

zákazníkov, ich mieste bydliska alebo 

sídle. Tieto iné kritériá sa môžu uplatňovať 

predovšetkým na základe informácií o 

fyzickej polohe zákazníkov, ktorých 

zdrojom je IP adresa použitá pri prístupe k 

online rozhraniu, adresa na doručenie 

tovaru, výber jazyka alebo členský štát, v 
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ktorom bol vydaný platobný prostriedok 

zákazníka. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) V odôvodnení 29 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2001/29/ES1a sa stanovuje, že otázka 

zániku práv nevzniká v prípade služieb 

a najmä on-line služieb. 

 _______________________ 

 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. 

 

Pozmeňujúci návrh   12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Nariadenie by nemalo mať vplyv 

na akty práva Únie, ktoré sa týkajú 

justičnej spolupráce v občianskych 

veciach, najmä ustanovenia rozhodného 

práva pre zmluvné záväzky a právomoci 

uvedené v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 593/200824 a v 

nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1215/201225 vrátane uplatňovania 

týchto aktov a ustanovení v samostatných 

prípadoch. Konkrétne len skutočnosť, že 

obchodník koná v súlade s ustanoveniami 

tohto nariadenia, by sa na účely takéhoto 

uplatňovania nemala vykladať tak, že to 

znamená, že zameriava svoje činnosti na 

členský štát spotrebiteľa. 

(10) Týmto nariadením by nemali byť 

dotknuté akty práva Únie, ktoré sa týkajú 

justičnej spolupráce v občianskych 

veciach, najmä ustanovenia rozhodného 

práva pre zmluvné záväzky a právomoci 

uvedené v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 593/200824 a v 

nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1215/201225 vrátane uplatňovania 

týchto aktov a ustanovení v samostatných 

prípadoch. Konkrétne len skutočnosť, že 

obchodník koná v súlade s ustanoveniami 

tohto nariadenia, by sa na účely takéhoto 

uplatňovania nemala vykladať tak, že to 

znamená, že zameriava svoje činnosti na 

členský štát spotrebiteľa. Z tohto dôvodu a 

s cieľom zabezpečiť právnu istotu 
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obchodníkom, ktorí konajú v súlade s 

týmto nariadením, je potrebné objasniť, 

že samotná skutočnosť, že obchodník 

sprístupňuje svoje online rozhranie 

zákazníkom z iných členských štátov alebo 

neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky 

prístupu v prípadoch stanovených v tomto 

nariadení, a to prípadne aj 

prostredníctvom uzatvorených zmlúv, 

alebo akceptuje finančné prostriedky z 

iných členských štátov, by sa na účely 

určenia rozhodného práva a súdnej 

právomoci nemala považovať za 

ukazovateľ toho, že obchodník smeruje 

svoje činnosti do členského štátu 

zákazníka, pokiaľ sa nepreukážu ďalšie 

prvky, z ktorých možno vyvodiť zámer 

obchodníka smerovať svoje činnosti do 

týchto členských štátov v súlade s právom 

Únie. 

_________________ _________________ 

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o 

rozhodnom práve pre zmluvné záväzky 

(Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6). 

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o 

rozhodnom práve pre zmluvné záväzky 

(Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6). 

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 

2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 

rozsudkov v občianskych a obchodných 

veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1). 

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 

2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 

rozsudkov v občianskych a obchodných 

veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh   13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Diskriminačné praktiky, ktoré by sa 

mali týmto nariadením riešiť, sa zvyčajne 

uskutočňujú prostredníctvom všeobecných 

podmienok a iných informácií, ktoré určuje 

a uplatňuje konkrétny obchodník alebo 

ktoré sa určujú a vykonávajú v jeho mene, 

a sú nevyhnutným predpokladom na 

získanie prístupu k predmetnému tovaru 

alebo predmetným službám a sú dostupné 

(11) Diskriminačné praktiky, ktorých 

problém by sa mal týmto nariadením riešiť, 

sa zvyčajne uskutočňujú prostredníctvom 

všeobecných podmienok a iných 

informácií, ktoré určuje a uplatňuje 

konkrétny obchodník alebo ktoré sa určujú 

a vykonávajú v jeho mene, a sú 

nevyhnutným predpokladom na získanie 

prístupu k predmetnému tovaru alebo 
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širokej verejnosti. V takýchto všeobecných 

podmienkach prístupu sú okrem iného 

zahrnuté ceny, platobné podmienky a 

podmienky doručenia. Širokej verejnosti 

ich môže sprístupniť samotný obchodník 

alebo môžu byť uverejnené v jeho mene 

rôznymi prostriedkami, napríklad 

informáciami uverejnenými v reklame, na 

webových sídlach alebo v predzmluvných 

či zmluvných dokumentoch. Tieto 

podmienky platia v prípade, že nejestvuje 

individuálne prerokovaná dohoda, ktorá 

ustanovuje inak, uzavretá priamo medzi 

obchodníkom a zákazníkom. Podmienky, 

na ktorých sa obchodník a zákazník 

individuálne dohodnú, by sa na účely tohto 

nariadenia nemali považovať za všeobecné 

podmienky prístupu. 

predmetným službám a sú dostupné širokej 

verejnosti. V takýchto všeobecných 

podmienkach prístupu sú okrem iného 

zahrnuté ceny, požiadavky týkajúce sa 

telefónnych predvolieb, platobné 

podmienky a podmienky doručenia. 

Širokej verejnosti ich môže sprístupniť 

samotný obchodník alebo môžu byť 

uverejnené v jeho mene rôznymi 

prostriedkami, napríklad informáciami 

uverejnenými v reklame, na webových 

sídlach alebo v predzmluvných či 

zmluvných dokumentoch. Tieto 

podmienky platia v prípade, že nejestvuje 

individuálne prerokovaná dohoda, ktorá 

ustanovuje inak, uzavretá priamo medzi 

obchodníkom a zákazníkom. Podmienky, 

na ktorých sa obchodník a zákazník 

individuálne dohodnú, by sa na účely tohto 

nariadenia nemali považovať za všeobecné 

podmienky prístupu. 

Odôvodnenie 

K diskriminácii môže dochádzať vtedy, keď obchodníci od zákazníka požadujú, aby na 

uskutočnenie transakcie disponoval telefónnym číslom s určitým smerovacím číslom krajiny. 

 

Pozmeňujúci návrh   14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Rozdielna tvorba cien v 

jednotlivých členských štátoch by nemala 

patriť medzi diskriminačné praktiky. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Na účely tohto nariadenia by mala 

byť spotrebiteľom aj podnikom 

(12) Na účely tohto nariadenia by mala 

byť spotrebiteľom aj podnikom 
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zabezpečená ochrana pred diskrimináciou z 

dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta 

bydliska alebo sídla, ak konajú ako 

zákazníci. Táto ochrana by sa však nemala 

vzťahovať na zákazníkov, ktorí kupujú 

tovar alebo službu na účely ďalšieho 

predaja, lebo by to mohlo mať značný 

vplyv na distribučné systémy medzi 

podnikmi v prostredí vzťahov medzi 

podnikmi, akými sú selektívna a výhradná 

distribúcia, v ktorom majú výrobcovia vo 

všeobecnosti možnosť vybrať si 

maloobchodných predajcov, pričom musia 

dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže. 

zabezpečená ochrana pred diskrimináciou z 

dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta 

bydliska alebo sídla, ak konajú ako 

zákazníci. Táto ochrana by sa však nemala 

vzťahovať na zákazníkov, ktorí kupujú 

tovar alebo službu na účely ďalšieho 

predaja, komerčného prenájmu alebo 

transformácie a spracovania zakúpeného 

tovaru, lebo by to mohlo mať značný vplyv 

na distribučné systémy medzi podnikmi 

v prostredí vzťahov medzi podnikmi, 

akými sú selektívna a výhradná distribúcia, 

v ktorom majú výrobcovia vo všeobecnosti 

možnosť vybrať si maloobchodných 

predajcov, pričom musia dodržiavať 

pravidlá hospodárskej súťaže. Zákazníci by 

mali byť chránení pred diskrimináciou z 

dôvodu štátnej príslušnosti, miesta 

bydliska alebo sídla, iba ak nakupujú 

tovar alebo službu na konečné použitie. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na to, aby mali zákazníci väčšiu 

možnosť pristupovať k informáciám 

týkajúcim sa predaja tovaru a poskytovania 

služieb na vnútornom trhu, a na zvýšenie 

transparentnosti vrátane transparentnosti v 

oblasti cien by obchodníci nemali využívať 

technologické alebo iné opatrenia na 

odopieranie úplného a rovnakého prístupu 

zákazníkov k online rozhraniam na základe 

ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska 

alebo sídla. Súčasťou týchto 

technologických opatrení môžu byť najmä 

technológie, ktoré sa používajú na určenie 

fyzickej polohy zákazníka vrátane 

technológií, ktoré zisťujú fyzickú polohu 

pomocou IP adresy, súradníc získaných z 

globálneho navigačného satelitného 

systému alebo údajov súvisiacich s 

platobnou transakciou. Zákaz 

diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k online 

(14) Na to, aby mali zákazníci väčšiu 

možnosť pristupovať k informáciám 

týkajúcim sa predaja tovaru a poskytovania 

služieb na vnútornom trhu, a na zvýšenie 

transparentnosti vrátane transparentnosti, a 

to nielen v oblasti cien, by obchodníci 

alebo všetky ďalšie strany konajúce v ich 

mene vrátane sprostredkovateľov 

a prevádzkovateľov online rozhraní na 

účely prístupu nemali využívať 

technologické alebo iné opatrenia na 

odopieranie úplného a rovnakého prístupu 

zákazníkov k online rozhraniam na základe 

ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska 

alebo sídla. Súčasťou týchto 

technologických opatrení môžu byť – 

okrem iného – najmä technológie, ktoré sa 

používajú na určenie fyzickej polohy 

zákazníka vrátane technológií, ktoré 

zisťujú fyzickú polohu pomocou IP adresy, 
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rozhraniam, by sa však nemal chápať ako 

ukladanie povinnosti obchodníkovi, aby sa 

zapájal do obchodných transakcií so 

zákazníkmi. 

histórie a/alebo modelov surfovania, GSM 

sledovania alebo lokalizácie, súradníc 

získaných z globálneho navigačného 

satelitného systému alebo údajov 

súvisiacich s platobnou transakciou. Zákaz 

diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k online 

rozhraniam, by sa však nemal chápať ako 

ukladanie povinnosti obchodníkovi, aby sa 

zapájal do obchodných transakcií so 

zákazníkmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) V niektorých prípadoch môže byť 

potrebné zablokovať, obmedziť prístup 

alebo presmerovať zákazníka bez jeho 

súhlasu na inú verziu online rozhrania z 

dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou zákazníka, miestom 

bydliska alebo sídlom s cieľom zabezpečiť 

dodržanie zákonnej požiadavky podľa 

práva Únie alebo právnych predpisov 

členských štátov v súlade s právom Únie. 

Tieto právne predpisy môžu obmedziť 

prístup zákazníkov k určitému tovaru 

alebo určitým službám, napríklad sa nimi 

môže zakazovať zobrazovanie určitého 

obsahu v niektorých členských štátoch. 

Obchodníkom by sa nemalo brániť v tom, 

aby plnili tieto požiadavky, a preto by mali 

mať možnosť blokovať, obmedzovať 

prístup alebo presmerovať určitých 

zákazníkov alebo zákazníkov na určitých 

územiach na online rozhranie, pokiaľ je 

to z uvedeného dôvodu potrebné. 

Obchodník by mal poskytnúť jednoznačné 

vysvetlenie, ak blokuje alebo obmedzuje 

prístup k online rozhraniu na zaručenie 

dodržiavania zákonnej požiadavky podľa 

práva Únie alebo právnych predpisov 

členských štátov v súlade s právom Únie.  
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Pozmeňujúci návrh   18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) V niektorých prípadoch môže byť 

potrebné zablokovať, obmedziť prístup 

alebo presmerovať zákazníka bez jeho 

súhlasu na inú verziu online rozhrania z 

dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou zákazníka, miestom bydliska 

alebo sídlom s cieľom zabezpečiť 

dodržanie zákonnej požiadavky podľa 

práva Únie alebo právnych predpisov 

členských štátov v súlade s právom Únie. 

Tieto právne predpisy môžu obmedziť 

prístup zákazníkov k určitému tovaru alebo 

určitým službám, napríklad sa nimi môže 

zakazovať zobrazovanie určitého obsahu v 

niektorých členských štátoch. 

Obchodníkom by sa nemalo brániť v tom, 

aby plnili tieto požiadavky, a preto by mali 

mať možnosť blokovať, obmedzovať 

prístup alebo presmerovať určitých 

zákazníkov alebo zákazníkov na určitých 

územiach na online rozhranie, pokiaľ je to 

z uvedeného dôvodu potrebné. 

(16) V niektorých prípadoch môže byť 

potrebné zablokovať, obmedziť prístup 

alebo presmerovať zákazníka bez jeho 

súhlasu na inú verziu online rozhrania z 

dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou zákazníka, miestom bydliska 

alebo sídlom s cieľom zabezpečiť 

dodržanie zákonnej požiadavky podľa 

práva Únie alebo právnych predpisov 

členských štátov v súlade s právom Únie. 

Tieto právne predpisy môžu obmedziť 

prístup zákazníkov k určitému tovaru alebo 

určitým službám, napríklad sa nimi môže 

zakazovať zobrazovanie určitého obsahu v 

niektorých členských štátoch. 

Obchodníkom by sa nemalo brániť v tom, 

aby plnili tieto požiadavky, a preto by mali 

mať možnosť blokovať, obmedzovať 

prístup alebo presmerovať určitých 

zákazníkov alebo zákazníkov na určitých 

územiach na online rozhranie, pokiaľ je to 

z uvedeného dôvodu potrebné. 

Uplatňovanie tohto nariadenia by navyše 

nemalo brániť členským štátom, aby 

uplatňovali svoje základné pravidlá a 

zásady týkajúce sa slobody tlače a slobody 

prejavu. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) V niekoľkých konkrétnych 

situáciách nemožno rozdiely v prístupe k 

zákazníkom pri uplatňovaní všeobecných 

podmienok prístupu vrátane priameho 

odmietnutia predať tovar alebo poskytnúť 

službu z dôvodov súvisiacich so štátnou 

(17) V niekoľkých konkrétnych 

situáciách nemožno rozdiely v prístupe k 

zákazníkom pri uplatňovaní všeobecných 

podmienok prístupu vrátane priameho 

odmietnutia predať tovar alebo poskytnúť 

službu z dôvodov súvisiacich so štátnou 
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príslušnosťou zákazníka, s miestom jeho 

bydliska alebo so sídlom objektívne 

odôvodniť. V uvedených situáciách by 

mali byť všetky formy tejto diskriminácie 

zakázané a zákazníci by mali byť následne 

oprávnení uskutočňovať, za konkrétnych 

podmienok ustanovených v tomto 

nariadení, obchodné transakcie za 

rovnakých podmienok ako miestny 

zákazník a mali by mať úplný a rovnaký 

prístup k všetkým ponúkaným tovarom 

alebo službám bez ohľadu na ich štátnu 

príslušnosť, miesto bydliska alebo sídlo. 

Ak je to teda potrebné, obchodníci by mali 

prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí 

dodržiavanie uvedeného zákazu 

diskriminácie, lebo v opačnom prípade by 

dotknutým zákazníkom znemožňovali 

takýto úplný a rovnaký prístup. Zákaz, 

ktorý sa vzťahuje na uvedené situácie, by 

sa však nemal chápať ako bránenie 

obchodníkom pri zameriavaní ich činností 

na rôzne členské štáty alebo určité skupiny 

zákazníkov s cielenými ponukami a 

odlišnými všeobecnými podmienkami, a to 

aj vytváraním osobitných online rozhraní 

podľa jednotlivých krajín. 

príslušnosťou zákazníka, s miestom jeho 

bydliska alebo so sídlom objektívne 

odôvodniť. V uvedených situáciách by 

mali byť všetky formy tejto diskriminácie 

zakázané a zákazníci by mali byť následne 

oprávnení uskutočňovať, za konkrétnych 

podmienok ustanovených v tomto 

nariadení, obchodné transakcie za 

rovnakých podmienok ako miestny 

zákazník a mali by mať úplný a rovnaký 

prístup ku každému ponúkanému tovaru 

alebo službám bez ohľadu na ich štátnu 

príslušnosť, miesto bydliska alebo sídlo, a 

to tak, aby sa ani žiadny iný nepriamy 

prostriedok súvisiaci s týmito kritériami 

nemohol považovať za objektívne 

odôvodnený v zmysle článku 20 smernice 

2006/123/ES. Ak je to teda potrebné, 

obchodníci by mali prijať opatrenia, 

ktorými sa zabezpečí dodržiavanie 

uvedeného zákazu diskriminácie, lebo v 

opačnom prípade by dotknutým 

zákazníkom znemožňovali takýto úplný a 

rovnaký prístup. Zákaz, ktorý sa vzťahuje 

na uvedené situácie, by sa však nemal 

chápať ako bránenie obchodníkom pri 

zameriavaní ich činností na rôzne členské 

štáty alebo určité skupiny zákazníkov s 

cielenými ponukami a odlišnými 

všeobecnými podmienkami, a to aj 

vytváraním osobitných online rozhraní 

podľa jednotlivých krajín. Ak by sa však 

na služby alebo tovar mali uplatňovať 

odlišné podmienky na základe 

objektívnych dôvodov, nebude to 

predstavovať nezákonnú diskrimináciu, 

ako je uvedené v článku 20 smernice o 

službách 2006/123/ES a v odôvodnení 95 

smernice 2006/123/ES. 

 

Pozmeňujúci návrh   20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 (17a) V článku 6 nariadenia (ES) 

č. 593/2008 (Rím I) sa upravujú 

spotrebiteľské zmluvy. Zmluva, ktorú 

spotrebiteľ uzatvoril s obchodníkom, sa v 

súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia 

spravuje právnym poriadkom krajiny 

obvyklého pobytu spotrebiteľa, pokiaľ 

obchodník akýmkoľvek spôsobom 

smeruje svoju obchodnú alebo 

podnikateľskú činnosť na túto krajinu. V 

prípadoch vymedzených v článku 4 ods. 1 

písm. a) až c) nesmeruje obchodník svoju 

činnosť na členský štát spotrebiteľa. V 

týchto prípadoch sa v nariadení Rím I 

stanovuje, že zmluva sa nespravuje 

právnym poriadkom krajiny spotrebiteľa. 

Platí tu zásada voľby rozhodného práva 

(článok 3 nariadenia Rím I). To isté platí 

pre súdnu právomoc, ktorá je upravená 

nariadením (EÚ) č. 1215/2012. 

Pozmeňujúci návrh   21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Prvou takouto situáciou je stav, keď 

obchodník predáva tovar, pričom 

neexistuje cezhraničné doručovanie tohto 

tovaru priamo obchodníkom alebo v jeho 

mene do členského štátu, kde zákazník 

býva. V tejto situácii by mal mať zákazník 

možnosť kúpiť tovar za úplne rovnakých 

podmienok vrátane ceny a podmienok 

týkajúcich sa doručenia tovaru ako podobní 

zákazníci s pobytom v členskom štáte 

obchodníka. To znamená, že zahraničný 

zákazník bude musieť prevziať tovar v 

tomto členskom štáte alebo v inom 

členskom štáte, do ktorého obchodník 

doručuje. V tejto situácii nie je potrebná 

registrácia pre daň z pridanej hodnoty 

(DPH) v členskom štáte zákazníka ani 

netreba zabezpečiť cezhraničné doručenie 

tovaru. 

(18) Prvou takouto situáciou je stav, keď 

obchodník predáva tovar, pričom 

neexistuje cezhraničné doručovanie tohto 

tovaru priamo obchodníkom alebo v jeho 

mene do členského štátu, kde zákazník 

býva. V tejto situácii, za predpokladu, že je 

uzatvorená zmluva medzi obchodníkom a 

spotrebiteľom, by mal mať zákazník 

možnosť kúpiť tovar za úplne rovnakých 

podmienok vrátane podmienok týkajúcich 

sa doručenia tovaru ako podobní zákazníci 

s pobytom v členskom štáte obchodníka. 

To znamená, že zahraničný zákazník bude 

musieť prevziať tovar v tomto členskom 

štáte alebo v inom členskom štáte, do 

ktorého obchodník doručuje. V tejto 

situácii nie je potrebná registrácia pre daň z 

pridanej hodnoty (DPH) v členskom štáte 

zákazníka ani netreba zabezpečiť 

cezhraničné doručenie tovaru. 

Obchodníkovi nesmie vzniknúť povinnosť 
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doručovať tovar. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) V druhej situácii obchodník 

poskytuje elektronicky dodávané služby 

iné než služby, ktorých hlavnou 

charakteristickou črtou je poskytovanie 

prístupu k dielam chráneným autorským 

právom alebo iným chráneným predmetom 

úpravy a ich používanie, akými sú 

cloudové služby, služby uskladňovania 

údajov, webhosting a poskytovanie firewall 

ochrany. V tomto prípade sa nevyžaduje 

fyzické doručenie, keďže služby sa 

dodávajú elektronicky. Obchodník môže 

podať priznanie k DPH a zaplatiť ju 

zjednodušeným spôsobom v súlade s 

pravidlami o minimálnom režime jedného 

kontaktného miesta pre DPH stanovenými 

vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 

282/201126. 

(19) V druhej situácii obchodník 

poskytuje elektronicky dodávané služby 

iné než služby, ktorých hlavnou 

charakteristickou črtou je poskytovanie 

prístupu k dielam chráneným autorským 

právom alebo iným chráneným predmetom 

úpravy a ich používanie, akými sú 

cloudové služby, služby uskladňovania 

údajov, webhosting a poskytovanie firewall 

ochrany. V tomto prípade sa nevyžaduje 

fyzické doručenie, keďže služby sa 

dodávajú elektronicky. Obchodník môže 

podať priznanie k DPH a zaplatiť ju 

zjednodušeným spôsobom v súlade s 

pravidlami o minimálnom režime jedného 

kontaktného miesta pre DPH stanovenými 

vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 

282/201126. Akýkoľvek rozdiel v konečnej 

cene, ktorý by mohol vzniknúť v dôsledku 

uplatňovania rôznych sadzieb DPH 

v súlade s právnymi predpismi 

uplatniteľnými v mieste spotreby by 

nemal viesť k uplatňovaniu rozdielnych 

podmienok prístupu. 

__________________ __________________ 

26 Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 

282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa 

ustanovujú vykonávacie opatrenia 

smernice 2006/112/ES o spoločnom 

systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ 

L 77, 23.3.2011, s. 1). 

26 Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 

č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa 

ustanovujú vykonávacie opatrenia 

smernice 2006/112/ES o spoločnom 

systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ 

L 77, 23.3.2011, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 a (nové) 



 

PE592.238v03-00 20/38 AD\1117213SK.docx 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) Zákaz diskriminácie, ktorý sa 

vzťahuje na uvedené situácie, by sa však 

nemal chápať ako obmedzenie práva 

obchodníkov rozvíjať svoje obchodné 

stratégie zameriavaním činností na rôzne 

členské štáty alebo určité skupiny 

zákazníkov prostredníctvom cielených 

ponúk a rozdielnych všeobecných 

podmienok, a to ani vytváraním 

osobitných online rozhraní podľa 

jednotlivých krajín. Ak však má o prístup 

k takýmto online rozhraniam 

a konkrétnym ponukám záujem 

zahraničný zákazník, v súlade s jedným 

poskytnutým súborom všeobecných 

podmienok by mal tento zákazník požívať 

rovnaké zmluvné práva a podliehať 

rovnakým zmluvným záväzkom, aké platia 

pre vnútroštátne transakcie. Územné 

obmedzenia poskytovania záručného 

a pozáručného servisu vyplývajúce 

z podmienok, s ktorými zákazník súhlasil, 

by v súlade s právnymi predpismi Únie 

a uplatniteľnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi prijatými podľa nich 

mali byť na základe tohto nariadenia 

prípustné. Zo splnenia požiadaviek tohto 

nariadenia by obchodníkom nemala 

vyplývať nijaká povinnosť doručovať 

tovar cezhranične ani povinnosť prijať 

tovar späť z krajiny, v ktorej má zákazník 

sídlo alebo miesto pobytu. 

 

Pozmeňujúci návrh   24 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Ochodníci, ktorí spadajú pod 

špeciálny režim stanovený v kapitole 1 

hlavy XII nariadenia Rady 2006/112/ES27, 

nemusia platiť DPH. V prípade týchto 

obchodníkov by zákaz uplatňovania 

(22) Obchodníci, ktorí spadajú pod 

špeciálny režim stanovený v kapitole 1 

hlavy XII nariadenia Rady 2006/112/ES27, 

nemusia platiť DPH v členskom štáte, kde 

majú sídlo. V prípade týchto obchodníkov 
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odlišných všeobecných podmienok 

prístupu z dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka pri poskytovaní 

elektronicky dodávaných služieb znamenal 

požiadavku registrovať sa na účely DPH v 

iných členských štátoch a mohli by z neho 

vyplynúť dodatočné náklady, ktoré by boli 

neprimeranou záťažou vzhľadom na rozsah 

a charakteristické vlastnosti dotknutých 

obchodníkov. Títo obchodníci by preto 

mali mať z uvedeného zákazu výnimku na 

dobu, počas ktorej sa takýto režim 

uplatňuje. 

by zákaz uplatňovania odlišných 

všeobecných podmienok prístupu z 

dôvodov súvisiacich so štátnou 

príslušnosťou, s miestom bydliska alebo so 

sídlom zákazníka pri poskytovaní 

elektronicky dodávaných služieb znamenal 

požiadavku registrovať sa na účely DPH v 

iných členských štátoch a mohli by z neho 

vyplynúť dodatočné náklady, ktoré by boli 

neprimeranou záťažou vzhľadom na rozsah 

a charakteristické vlastnosti dotknutých 

obchodníkov. Títo obchodníci by preto 

mali mať z uvedeného zákazu výnimku na 

dobu, počas ktorej sa takýto režim 

uplatňuje. 

_________________ _________________ 

27 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. 

novembra 2006 o spoločnom systéme dane 

z pridanej hodnoty (Ú. V. EÚ L 347, 

11.12.2006, s. 1 – 118). 

27 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. 

novembra 2006 o spoločnom systéme dane 

z pridanej hodnoty (Ú. V. EÚ L 347, 

11.12.2006, s. 1 – 118). 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Podľa práva Únie sa obchodníci 

môžu v podstate slobodne rozhodnúť, ktoré 

spôsoby platby chcú prijímať vrátane 

značiek platobných kariet. Po prijatí tohto 

rozhodnutia však obchodníci nemajú z 

hľadiska platného právneho rámca pre 

platobné služby dôvod na to, aby 

diskriminovali zákazníkov v Únii 

odmietaním určitých obchodných 

transakcií alebo iným uplatňovaním 

niektorých odlišných platobných 

podmienok v súvislosti s týmito 

transakciami, a to z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka. Konkrétne v 

tejto súvislosti by mal byť výslovne 

zakázaný aj bezdôvodne nerovnaký prístup 

k zákazníkom z dôvodov súvisiacich s 

miestom platobného účtu, so sídlom 

(24) Podľa práva Únie sa obchodníci 

môžu v podstate slobodne rozhodnúť, ktoré 

spôsoby platby chcú prijímať. V súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2015/7511a a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2007/64/ES1b obchodníci, ktorí prijímajú 

platobný prostriedok viazaný na kartu 

určitej značky a kategórie, nie sú povinní 

prijímať platobné prostriedky viazané na 

kartu rovnakej kategórie, ale inej značky, 

alebo rovnakej značky, ale inej kategórie. 

Po prijatí tohto rozhodnutia však 

obchodníci nemajú z hľadiska platného 

právneho rámca pre platobné služby dôvod 

na to, aby diskriminovali zákazníkov v 

Únii odmietaním určitých obchodných 

transakcií alebo iným uplatňovaním 

niektorých odlišných platobných 
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poskytovateľa platobných služieb alebo 

miestom vydania platobného prostriedku v 

Únii. Ďalej treba pripomenúť, že 

nariadením (EÚ) č. 260/2012 sa už 

všetkým príjemcom platieb vrátane 

obchodníkov zakazuje podmieňovať 

akceptovanie platby v eurách požiadavkou, 

aby sa bankové účty nachádzali v určitom 

členskom štáte. 

podmienok v súvislosti s týmito 

transakciami, a to z dôvodov súvisiacich so 

štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska 

alebo so sídlom zákazníka. Konkrétne v 

tejto súvislosti by mal byť výslovne 

zakázaný aj bezdôvodne nerovnaký prístup 

k zákazníkom z dôvodov súvisiacich s 

miestom platobného účtu, so sídlom 

poskytovateľa platobných služieb alebo 

miestom vydania platobného prostriedku v 

Únii. Európska komisia by mala posúdiť 

používanie stimulov na podporu 

využívania európskych platobných 

služieb. Okrem toho by Komisia mala 

posúdiť, či treba poskytnúť právny rámec, 

ktorý umožní, s výhradou zásady zmluvnej 

slobody, ochranu podnikov a 

spotrebiteľov, keď sa transakcia 

uskutočňuje prostredníctvom 

alternatívnych spôsobov platby vrátane 

virtuálnych mien, iných transakcií typu 

blockchain a elektronických peňaženiek. 

Osobné údaje vytvorené transakciami 

elektronického obchodu by mali byť 

uložené v dátových centrách v Únii, bez 

ohľadu na miesto, kde má sídlo 

spoločnosť poskytujúca platbu, s 

výnimkou prípadov, keď sa prevod týchto 

údajov do tretej krajiny uskutočňuje v 

súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a 

zabezpečuje primeranú úroveň ochrany 

pre spotrebiteľov a podniky. Ďalej treba 

pripomenúť, že nariadením (EÚ) č. 

260/2012 sa už všetkým príjemcom platieb 

vrátane obchodníkov zakazuje 

podmieňovať akceptovanie platby v eurách 

požiadavkou, aby sa bankové účty 

nachádzali v určitom členskom štáte. 

Obchodníci by mali mať naďalej právo 

požadovať poplatky za použitie 

platobného nástroja. Toto právo by však 

malo podliehať obmedzeniam zavedeným 

článkom 62 smernice (EÚ) 2015/23661c, 

čo okrem iného znamená, že tieto 

dodatočné poplatky nemôžu byť vyššie než 

skutočné náklady, ktoré vznikli 

obchodníkovi. 

 __________________ 
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 1a  Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2015/751 z 29. apríla 2015 

o výmenných poplatkoch za platobné 

transakcie viazané na kartu (Ú. v. EÚ L 

123, 19.5.2015, s. 1). 

 1b Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 

o platobných službách na vnútornom 

trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú 

smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 

2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa 

zrušuje smernica 97/5/ES 

(Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1). 

 1c Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 

2015 o platobných službách na 

vnútornom trhu, ktorou sa menia 

smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES 

a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) 

č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje 

smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 

23.12.2015, s. 35). 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (24a) V prípade, že vláda, centrálna 

banka alebo iný regulačný orgán prijme 

akékoľvek opatrenie na obmedzenie toku 

kapitálu do hospodárstva členského štátu 

a z neho, napríklad kapitálové 

obmedzenia, toto nariadenie by sa malo 

naďalej uplatňovať v súlade s právnymi 

predpismi Únie a uplatniteľnými 

vnútroštátnymi právnymi predpismi 

a príslušnými obmedzeniami uloženými 

podľa právnych predpisov Únie. Preto by 

sa mala zakázať akákoľvek priama aj 

nepriama diskriminácia z dôvodu štátnej 

príslušnosti, miesta pobytu alebo sídla 

zákazníka, miesta platobného účtu, sídla 

poskytovateľa platobných služieb alebo 

miesta vydania platobného nástroja 
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v rámci Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (25a) Údaje vytvorené pri elektronickom 

obchode a online transakciách by mali 

byť v súlade s legislatívnym rámcom 

v oblasti prenosu a umiestnenia údajov, 

uchovávania údajov, ochrany osobných 

údajov a analýzy údajov, pričom sa 

zabezpečí úplný súlad s právnymi 

predpismi Únie. Siete a informačné 

systémy by sa mali prevádzkovať v súlade 

s príslušnými ustanoveniami smernice 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/11481a, pričom sa zabezpečí 

maximálna bezpečnosť sietí 

a informačných systémov. 

 _____________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 

o opatreniach na zabezpečenie vysokej 

spoločnej úrovne bezpečnosti sietí 

a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ 

L 194, 19.7.2016, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Spotrebitelia by mali mať možnosť 

prijímať pomoc od zodpovedných orgánov, 

ktoré budú uľahčovať riešenie sporov s 

obchodníkmi vznikajúcich v dôsledku 

uplatňovania tohto nariadenia, a to aj 

formou jednotného formulára na podanie 

sťažnosti. 

(28) Zákazníci by mali mať možnosť 

prijímať pomoc od zodpovedných orgánov, 

ktoré budú uľahčovať riešenie sporov s 

obchodníkmi vznikajúcich v dôsledku 

uplatňovania tohto nariadenia, a to aj 

formou jednotného formulára na podanie 

sťažnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  29 

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 alebo 

sídla zákazníkov a že sa vymedzia okrem 

iného situácie, v ktorých rozdielne 

zaobchádzanie uvedené v článku 20 ods. 2 

smernice 2006/123/ES nie je za nijakých 

okolností odôvodnené, s výnimkou 

prípadov, v ktorých by sa mohli 

uplatňovať rozdielne podmienky na 

služby alebo tovar z objektívnych dôvodov 

podľa toho istého článku smernice 

2006/123/ES. 

 

Pozmeňujúci návrh   30 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Toto nariadenie nesmie 

obmedzovať slobodu podnikania ani 

zmluvnú slobodu, ktoré sú zakotvené v 

článku 16 Charty základných práv 

Európskej únie. 

 

Pozmeňujúci návrh   31 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na akty 

práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce 

5. Toto nariadenie nemá vplyv na akty 

práva Únie týkajúce sa justičnej spolupráce 
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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. 

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 v súlade s týmto 

nariadením zabezpečuje prístup k svojmu 

online rozhraniu zákazníkom bez ohľadu 

na ich štátnu príslušnosť alebo bydlisko, 

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 smeruje svoje 

činnosti do členského štátu, v ktorom má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt alebo bydlisko, 

pokiaľ sa nepreukážu ďalšie prvky, z 

ktorých možno vyvodiť zámer obchodníka 

smerovať svoje činnosti do tohto 

členského štátu. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú 

vymedzenia uvedené v článku 7 

vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 

282/2011, článku 2 bodoch 10, 20 a 30 

nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2015/75132 a článku 4 bodoch 

8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 a 30 smernice (EÚ) 

2015/2366. 

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje 

vymedzenie pojmu „služby poskytované 

elektronicky“ uvedené v článku 7 

vykonávacieho nariadenia (EÚ) 

č. 282/2011, vymedzenia pojmov 

„výmenný poplatok“, „platobný nástroj 

viazaný na kartu“, „platobná značka“, 

„debetná karta“, „kreditná karta“ 

a „predplatená karta“ uvedené v článku 2 

bodoch 10, 20, 30, 33, 34 a 35 nariadenia 

(EÚ) 2015/751 a vymedzenia pojmov 

„platobná transakcia“, „platiteľ“, 

„poskytovateľ platobných služieb“, 

„platobný účet“, „platobný nástroj“, 
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„inkaso“, „úhrada“ a „silná 

autentifikácia zákazníka“ uvedené 

v článku 4 bodoch 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 

a 30 smernice (EÚ) 2015/2366. 

__________________  

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2015/751 z 29. apríla 2015 o 

výmenných poplatkoch za platobné 

transakcie viazané na kartu (Ú. v. EÚ L 

123, 19.5.2015, s. 1). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov: Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú aj 

tieto vymedzenia pojmov: 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

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 na iný účel ako 

ďalší predaj, prenájom, transformáciu 

alebo spracovanie v komerčnom rozsahu. 

Toto nariadenie sa vzťahuje iba na zámer 

daného spotrebiteľa alebo podniku, 

ktorým je konečné použitie; 

 

Pozmeňujúci návrh   35 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d 
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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 predajných cien, 

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; 

Odôvodnenie 

K diskriminácii môže dochádzať vtedy, keď obchodníci od zákazníka požadujú, aby na 

uskutočnenie transakcie disponoval telefónnym číslom s určitým smerovacím číslom krajiny. 

 

Pozmeňujúci návrh   36 

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 

častí 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; 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

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 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 
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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. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

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. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

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 online 

rozhrania, 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. 
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Pozmeňujúci návrh  40 

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 3, musí dotknutým 

zákazníkom poskytnúť jasné vysvetlenie. 

Toto vysvetlenie poskytne v jazyku online 

rozhrania, ku ktorému chcel zákazník 

získať prístup najprv. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

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 svojmu tovaru alebo službám z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou, 

s miestom bydliska alebo so sídlom 

zákazníka v situáciách, keď zákazník 

chce: 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

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 nedoručuje cezhranične do 

členského štátu zákazníka obchodníkom 

alebo v jeho mene; 
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Pozmeňujúci návrh  43 

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) aby mu obchodník poskytol 

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; 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

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) aby mu obchodník poskytol iné 

služby ako služby, na ktoré sa vzťahuje 

písmeno b), v členskom štáte, v ktorom 

obchodník vykonáva svoju činnosť, 

a v prípade, že tento zákazník je štátnym 

príslušníkom iného členského štátu alebo 

v ňom má bydlisko alebo sídlo. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

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 

1. Obchodníci nesmú, pokiaľ ide 

o škálu elektronických platobných 

prostriedkov, konkrétne úhrady, inkaso 

alebo platobné nástroje viazané na kartu 

určitej značky a kategórie, z dôvodov 

súvisiacich so štátnou príslušnosťou, 

miestom bydliska alebo sídlom zákazníka, 

miestom platobného účtu, sídlom 
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alebo služieb, ak: poskytovateľa platobnej služby alebo 

miestom vydania platobného prostriedku 

v Únii uplatňovať odlišné platobné 

podmienky pri nijakých predajoch tovaru 

alebo služieb, ak: 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

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 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

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) totožnosť platiteľa alebo 

právoplatnosť použitia platobného 

prostriedku možno overiť prostredníctvom 

silnej autentifikácie zákazníka podľa 

smernice (EÚ) 2015/2366; a 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

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. 

 

Pozmeňujúci návrh   49 

Návrh nariadenia 
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Článok 5 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Zákaz stanovený v odseku 1 

nebráni právu obchodníka stiahnuť tovar 

z obehu alebo pozastaviť poskytovanie 

služieb z objektívnych dôvodov, kým nie je 

platobná transakcia správne začatá. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

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, pokiaľ neboli 

v zákonoch členského štátu zavedené 

vnútroštátne zákazy alebo obmedzenia 

používania platobných nástrojov podľa 

článku 62 ods. 5 smernice (EÚ) 

2015/2366. Tieto poplatky nesmú 

presiahnuť náklady, ktoré vznikajú 

obchodníkovi za použitie platobného 

prostriedku. 

 

Pozmeňujúci návrh   51 

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 

Komisie (EÚ) č. 330/2010 ukladajú 

obchodníkom povinnosť konať tak, že tým 

porušujú toto nariadenie, sú automaticky 

neplatné. 
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Pozmeňujúci návrh  52 

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 existujúci 

orgán alebo orgány zodpovedné za 

kontrolu presadzovania tohto nariadenia 

v súvislosti s obchodníkmi a zákazníkmi. 

Bez toho, aby boli dotknuté iné 

informačné mechanizmy a mechanizmy 

spolupráce, budú tieto orgány zodpovedať 

za zabezpečovanie cezhraničnej 

spolupráce s orgánmi v iných členských 

štátoch prostredníctvom vhodných 

prostriedkov. Členské štáty zabezpečia, 

aby boli v subjekte alebo subjektoch 

ustanovených s cieľom presadzovať 

dodržiavanie tohto nariadenia k dispozícii 

primerané a účinné prostriedky. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Ak neexistujú nijaké informačné 

mechanizmy a mechanizmy spolupráce, 

využijú sa existujúce štruktúry. Na účely 

tohto článku sa bude používať 

informačný systém o vnútornom trhu 

(„IMI“) vytvorený nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1024/20121a 

 ______________________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1024/2012 

z 25. októbra 2012 o administratívnej 

spolupráci prostredníctvom informačného 

systému o vnútornom trhu a o zrušení 

rozhodnutia Komisie 2008/49/ES 
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(„nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 

14.11.2012, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pomoc spotrebiteľom Pomoc zákazníkom 

 

Pozmeňujúci návrh   55 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek -1 (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. 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 2011/83/EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

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 a informácií zákazníkom subjektu 

alebo subjektom povereným 

presadzovaním pre prípad sporu medzi 

zákazníkom a obchodníkom, ktorý vznikne 

v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia. 
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Pozmeňujúci návrh  57 

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. Subjekty uvedené v odseku 1 

poskytnú zákazníkom jednotný vzorový 

formulár na podávanie sťažností subjektom 

uvedeným v odseku 1 tohto článku a v 

článku 7 ods. 1. Komisia poskytne týmto 

subjektom pomoc pri vytváraní tohto 

vzorového formulára. Okrem iného budú 

zodpovedať za prijímanie sťažností 

zákazníkov, postupovanie sťažností 

orgánom v iných členských štátoch 

a uľahčovanie komunikácie medzi 

zákazníkom a obchodníkom, aby sa 

zjednodušilo riešenie sporu. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

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:  dva roky po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 

a každé tri roky 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. 

 

Pozmeňujúci návrh   59 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prvom hodnotení, o ktorom sa vypúšťa sa 
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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. 

Odôvodnenie 

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

ich používanie by mal byť aj naďalej vylúčený z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. V 

opačnom prípade by to viedlo k prekrývaniu s inými právnymi predpismi EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh   60 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uplatňuje sa od [dátum:  šesť mesiacov 

odo dňa jeho uverejnenia]. 

Uplatňuje sa od [dátum: dvanásť mesiacov 

odo dňa jeho uverejnenia]. 
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