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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta navrhovanú smernicu o žalobách v zastúpení, ktorú predložila Komisia a 
ktorá by mala zabezpečiť, aby členské štáty v plnej miere uplatňovali, vykonávali 
a presadzovali právo EÚ a zaisťovali primeranú nápravu občanom.

Smernica o žalobách v zastúpení nezasahuje do existujúcich mechanizmov na zlepšenie či 
zmenu smerníc uvedených v prílohe 1 prostredníctvom miestnych prevádzkovateľov v oblasti 
dopravy či cestovného ruchu, ale mala by sa považovať skôr za nástroj spotrebiteľsky 
ústretového uplatňovania existujúcich právnych predpisov. V prípade sporu rozhoduje o 
prípustnosti žaloby v zastúpení právny systém príslušného členského štátu (príslušnosť 
stanovuje nariadenie (ES) č. 44/2001 – Brusel I).

Osobitné charakteristiky jednotlivých dotknutých odvetví v oblasti dopravy a cestovného 
ruchu, ako sú letecká, železničná a námorná doprava a balíky cestovných služieb, sa 
zohľadňujú v odvetvových smerniciach, na ktoré by sa mala uplatňovať možnosť žaloby v 
zastúpení.

Spravodajca sa domnieva, že v záujme komplexnej ochrany spotrebiteľov je naliehavo 
potrebné odvetvové smernice prepracovať, aktualizovať a prispôsobiť vývoju na trhu. Platí to 
najmä v prípade smernice o cestujúcich v leteckej doprave. Smernica o žalobách v zastúpení v 
žiadnom prípade nesmie odvádzať pozornosť od skutočnosti, že revízia práv cestujúcich v 
leteckej doprave je už dlho potrebná. V tejto fáze však ešte nie je možné povedať, či 
prepracovaná verzia bude k dispozícii rok po nadobudnutí účinnosti smernice o žalobách v 
zastúpení, čiže lehota na posúdenie ďalšieho zachovania v prílohe 1, ktorú navrhla Komisia, 
podľa všetkého nie je veľmi zmysluplná.

Postupy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu by sa nemali používať na plnenie 
úloh verejných služieb, ako je trestné stíhanie poškodzujúceho správania. Výkon takýchto 
úloh sa nesmie prenášať na súkromné organizácie tak, že súkromné subjekty získajú výhradný 
prístup k príslušným konaniam. 

Smernica sa nezaoberá možnosťou vzájomne si konkurujúcich konaní, ktoré môžu 
zablokovať následné konania vo veci žaloby v zastúpení. V tomto prípade je ešte potrebná 
podrobná analýza a regulácia, aby sa zabránilo nadmernému počtu konaní na úkor súdov, 
spotrebiteľov a podnikov.

Nesmú existovať žiadne stimuly na iniciovanie svojvoľných a vydieračských konaní proti 
podnikom, z čoho by sa mohol stať výnosný podnikateľský model.

Spravodajca takisto zastáva názor, že treba zlepšiť tieto oblasti:

1. Vymedzenie oprávnených subjektov: Treba presnejšie vymedziť nevyhnutné 
podmienky, pričom všetky podmienky musia byť počas celého trvania žaloby v zastúpení v 
príslušných oprávnených subjektoch zrozumiteľné.  

2. Systém „opt-in“: Súkromnoprávne žaloby v zastúpení, ktoré nemajú mandát od 
príslušných spotrebiteľov, spravodajca odmieta, pretože odklon od systému „opt-in“ nie je v 
súlade s našou európskou právnou tradíciou. Predpokladom kolektívnych prostriedkov 
nápravy musí byť súhlas spotrebiteľa s podporou jeho nárokov. Vychádzať však treba z toho, 
že uplatnenie systému „opt-in“ v prípade tzv. malých sporov by sa u údajne poškodených 
osôb nestretlo s veľkým pochopením, pretože prípadná náhrada škody by pre nich nemala 
priamy prínos.
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3. Financovanie oprávnených subjektov: Financovanie oprávnených subjektov by v 
žiadnom prípade nemalo prebiehať zo štátnej podpory. V tomto prípade musí tak pre žalobcu, 
ako aj pre žalovaného platiť zásada rovnakého zaobchádzania, pričom sa nesmie uprednostniť 
žiadna zo strán. 

4. Odmeny advokátov: Žaloby v zastúpení by nemali byť podnetom na súdne spory, 
ktoré sú z hľadiska dotknutých strán zbytočné. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
neexistovala možnosť podielových odmien.  

5. Trestné konanie: Výška prípadnej náhrady škody by nemala prekračovať výšku 
nápravných opatrení, ktoré by bolo možné dosiahnuť v prípade individuálneho sporu. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Účelom tejto smernice je umožniť 
oprávneným subjektom, ktoré zastupujú 
kolektívny záujem spotrebiteľov, žiadať 
o prostriedok nápravy prostredníctvom 
žalôb v zastúpení proti porušovaniu 
ustanovení práva Únie. Oprávnené 
subjekty by mali mať možnosť požiadať 
o zastavenie alebo zakázanie porušovania 
práva, o potvrdenie, že došlo k porušeniu 
práva, a žiadať nápravu, napríklad náhradu 
škody, opravu alebo zľavu podľa možností 
poskytovaných vnútroštátnym právom.

(1) Účelom tejto smernice je umožniť 
oprávneným subjektom, ktoré zastupujú 
kolektívny záujem spotrebiteľov, žiadať 
o prostriedok nápravy prostredníctvom 
žalôb v zastúpení proti porušovaniu 
ustanovení práva Únie. Oprávnené 
subjekty by mali mať možnosť požiadať 
o zastavenie alebo zakázanie porušovania 
práva, o potvrdenie, že došlo k porušeniu 
práva, a žiadať nápravu, napríklad náhradu 
škody, opravu, výmenu, odstránenie alebo 
zľavu, ukončenie zmluvy alebo vrátenie 
uhradenej sumy podľa možností 
poskytovaných vnútroštátnym právom.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Komisia prijala legislatívne návrhy vypúšťa sa



AD\1169652SK.docx 5/24 PE627.831v02-00

SK

nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá systému náhrad a pomoci 
cestujúcim pri odmietnutí nástupu do 
lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého 
meškania letov, a nariadenie (ES) č. 
2027/97 o zodpovednosti leteckého 
dopravcu pri preprave cestujúcich a ich 
batožiny v leteckej doprave30, a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o právach 
a povinnostiach cestujúcich v železničnej 
preprave31. Z tohto dôvodu je vhodné 
stanoviť, aby Komisia po uplynutí piatich 
rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice posúdila, či pravidlá Únie v 
oblasti práv cestujúcich v leteckej a 
železničnej doprave poskytujú dostatočnú 
úroveň ochrany spotrebiteľov 
porovnateľnú s ochranou, ktorú 
zabezpečuje táto smernica, a aby vyvodila 
potrebné závery, pokiaľ ide o rozsah 
pôsobnosti tejto smernice.

_________________

30 COM(2013) 130 final.

31 COM(2017) 548 final.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Oprávnené subjekty by mali mať 
možnosť využívať opatrenia zamerané na 
odstránenie pretrvávajúcich účinkov 
porušenia práva. Tieto opatrenia by mali 
mať formu príkazu na nápravu, ktorým sa 
obchodníkovi stanovuje napríklad 
povinnosť poskytnúť náhradu škody, 
opravu, výmenu, zľavu, ukončiť zmluvný 
vzťah alebo nahradiť uhradenú cenu, a to 
podľa vhodnosti a možností poskytovaných 
vnútroštátnym právom.

(16) Oprávnené subjekty by mali mať 
možnosť využívať opatrenia zamerané na 
odstránenie pretrvávajúcich účinkov 
porušenia práva. Tieto opatrenia by mali 
mať formu príkazu na nápravu, ktorým sa 
obchodníkovi stanovuje napríklad 
povinnosť poskytnúť náhradu škody, 
opravu, výmenu, odstránenie, zľavu, 
ukončiť zmluvný vzťah alebo nahradiť 
uhradenú cenu, a to podľa vhodnosti 
a možností poskytovaných vnútroštátnym 
právom.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Členské štáty môžu vyžadovať, aby 
oprávnené subjekty poskytli dostatočné 
informácie podporujúce žalobu v zastúpení 
vo veci uplatnenia nároku na nápravu 
vrátane opisu skupiny spotrebiteľov, 
ktorých sa porušenie právnych predpisov 
dotýka, a skutkovej a právnej podstaty, 
ktoré sa majú v rámci žaloby v zastúpení 
vyriešiť. Od oprávneného subjektu by sa 
pri podávaní žaloby nemalo vyžadovať, 
aby jednotlivo identifikoval všetkých 
spotrebiteľov, ktorých sa dotýka porušenie 
právnych predpisov. V rámci žalôb 
v zastúpení vo veci uplatnenia nároku na 
nápravu by súd alebo správny orgán mal 
v čo najskoršej fáze konania overiť, či je 
vhodné vo veci podať žalobu v zastúpení 
vzhľadom na povahu porušenia právnych 
predpisov a povahu škody, ktorú utrpeli 
dotknutí spotrebitelia.

(18) Členské štáty môžu vyžadovať, aby 
oprávnené subjekty poskytli dostatočné 
informácie podporujúce žalobu v zastúpení 
vo veci uplatnenia nároku na nápravu 
vrátane opisu skupiny spotrebiteľov, 
ktorých sa porušenie právnych predpisov 
dotýka, a skutkovej a právnej podstaty, 
ktoré sa majú v rámci žaloby v zastúpení 
vyriešiť. Od oprávneného subjektu by sa 
pri podávaní žaloby malo vyžadovať, aby 
jednotlivo identifikoval všetkých 
spotrebiteľov, ktorých sa dotýka porušenie 
právnych predpisov, pričom by mal vopred
získať ich súhlas s účasťou na žalobe v 
zastúpení. V rámci žalôb v zastúpení vo 
veci uplatnenia nároku na nápravu by súd 
alebo správny orgán mal v čo najskoršej 
fáze konania overiť, či je vhodné vo veci 
podať žalobu v zastúpení vzhľadom na 
povahu porušenia právnych predpisov 
a povahu škody, ktorú utrpeli dotknutí 
spotrebitelia.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Keď je možné identifikovať 
spotrebiteľov dotknutých rovnakými 
praktikami a keď utrpeli porovnateľnú 
škodu, pokiaľ ide o časové obdobie alebo 
kúpu, napríklad v prípade dlhodobých 
spotrebiteľských zmlúv, súd alebo správny 
orgán môže v priebehu žaloby podanej
v zastúpení jasne vymedziť skupinu 
spotrebiteľov dotknutých porušením 

(20) Keď je možné identifikovať 
spotrebiteľov dotknutých rovnakými 
praktikami a keď utrpeli porovnateľnú 
škodu, pokiaľ ide o časové obdobie alebo 
kúpu, napríklad v prípade dlhodobých 
spotrebiteľských zmlúv, súd alebo správny 
orgán môže v priebehu žaloby podanej 
v zastúpení jasne vymedziť skupinu 
spotrebiteľov dotknutých porušením 
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právnych predpisov. Súd alebo správny 
orgán by mohol konkrétne požiadať 
obchodníka porušujúceho právne predpisy 
o poskytnutie príslušných informácií, 
napríklad o totožnosti dotknutých 
spotrebiteľov a čase trvania praktík. 
V takýchto prípadoch by členské štáty 
kvôli účelnosti a efektívnosti mohli 
v súlade so svojimi vnútroštátnymi 
právnymi predpismi zvážiť, že 
spotrebiteľom poskytnú možnosť priamo 
využiť príkaz na nápravu ihneď po jeho 
vydaní bez toho, aby museli poskytovať 
individuálny mandát pred vydaním 
príkazu na nápravu.

právnych predpisov. Súd alebo správny 
orgán by mohol konkrétne požiadať 
obchodníka porušujúceho právne predpisy 
o poskytnutie príslušných informácií, 
napríklad o totožnosti dotknutých 
spotrebiteľov a čase trvania praktík. 
V takýchto prípadoch by členské štáty 
kvôli účelnosti a efektívnosti mohli 
v súlade so svojimi vnútroštátnymi 
právnymi predpismi zvážiť, že 
spotrebiteľom poskytnú možnosť priamo 
využiť príkaz na nápravu ihneď po jeho 
vydaní, pričom pred vydaním príkazu na 
nápravu musia spotrebitelia udeliť 
individuálny mandát.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V prípadoch s nízkou hodnotou 
sporu väčšina spotrebiteľov 
pravdepodobne nepodnikne žiadne kroky 
na presadenie svojich práv, pretože ich 
úsilie by prevážilo individuálne výhody. 
Ak sa však tie isté praktiky týkajú 
mnohých spotrebiteľov, súhrnná strata 
môže byť významná. V takýchto prípadoch 
môže súd alebo orgán považovať za 
neprimerané prerozdeliť finančné 
prostriedky späť dotknutým spotrebiteľom, 
napríklad preto, že je to príliš ťažké alebo 
nepraktické. Finančné prostriedky získané 
ako náprava prostredníctvom žalôb 
v zastúpení by tak lepšie slúžili na účely 
ochrany kolektívnych záujmov 
spotrebiteľov a mali by sa využiť na 
príslušný verejný účel, napríklad ako fond 
na právnu pomoc pre spotrebiteľov, na 
kampane zamerané na zvyšovanie 
informovanosti alebo na spotrebiteľské 
hnutia.

(21) V prípadoch s nízkou hodnotou 
sporu väčšina spotrebiteľov 
pravdepodobne nepodnikne žiadne kroky 
na presadenie svojich práv, pretože ich 
úsilie by prevážilo individuálne výhody. 
Ak sa však tie isté praktiky týkajú 
mnohých spotrebiteľov, súhrnná strata 
môže byť významná. V takýchto prípadoch 
môže súd alebo orgán bez ohľadu na 
právo individuálnych spotrebiteľov 
nárokovať si náhradu škody považovať za 
neprimerané prerozdeliť finančné 
prostriedky späť dotknutým spotrebiteľom, 
napríklad preto, že je to príliš ťažké alebo 
nepraktické. Finančné prostriedky získané 
ako náprava prostredníctvom žalôb 
v zastúpení by tak lepšie slúžili na účely 
ochrany kolektívnych záujmov 
spotrebiteľov a mali by sa využiť na 
príslušný verejný účel, napríklad ako fond 
na právnu pomoc pre spotrebiteľov, na 
kampane zamerané na zvyšovanie 
informovanosti alebo na spotrebiteľské 
hnutia. S cieľom zamedziť konfliktom 
záujmov by sa finančné prostriedky 
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nemali prideliť oprávnenému subjektu, 
ktorý podal žalobu.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) V tejto smernici sa stanovuje 
procesný mechanizmus, ktorý nemá vplyv 
na pravidlá stanovenia hmotnoprávnych 
nárokov spotrebiteľov na zmluvné 
a mimozmluvné prostriedky nápravy 
v prípade, že ich záujmy boli poškodené 
v dôsledku porušenia právnych predpisov, 
ako je napríklad právo na náhradu škody, 
vypovedanie zmluvy, vrátenie uhradenej 
sumy, výmenu, opravu alebo zľavu z ceny. 
Žalobu v zastúpení vo veci uplatnenia 
nároku na nápravu podľa tejto smernice 
možno predložiť len v prípadoch, že právo 
Únie alebo vnútroštátne právo poskytujú 
takéto hmotnoprávne nároky.

(23) V tejto smernici sa stanovuje 
procesný mechanizmus, ktorý nemá vplyv 
na pravidlá stanovenia hmotnoprávnych 
nárokov spotrebiteľov na zmluvné 
a mimozmluvné prostriedky nápravy 
v prípade, že ich záujmy boli poškodené 
v dôsledku porušenia právnych predpisov, 
ako je napríklad právo na náhradu škody, 
vypovedanie zmluvy, vrátenie uhradenej 
sumy, výmenu, odstránenie, opravu alebo 
zľavu z ceny. Žalobu v zastúpení vo veci 
uplatnenia nároku na nápravu podľa tejto 
smernice možno predložiť len v prípadoch, 
že právo Únie alebo vnútroštátne právo 
poskytujú takéto hmotnoprávne nároky.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Oprávnené subjekty by mali 
poskytovať transparentné informácie 
o zdroji financovania svojej činnosti 
všeobecne a o finančných prostriedkoch na 
konkrétnu žalobu v zastúpení vo veci 
uplatnenia nároku na nápravu tak, aby súdy 
alebo správne orgány mohli posúdiť, či 
mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov medzi 
financujúcou treťou stranou a oprávneným 
subjektom, aby sa zabránilo rizikám 
zneužitia súdnych sporov a aby sa takisto 
posúdilo, či má financujúca tretia strana 
dostatočné zdroje na splnenie svojich 
finančných záväzkov voči oprávnenému 

(25) Oprávnené subjekty by mali v 
každej fáze konania poskytovať plne
transparentné informácie o zdroji 
financovania svojej činnosti všeobecne 
a o finančných prostriedkoch na konkrétnu 
žalobu v zastúpení vo veci uplatnenia 
nároku na nápravu tak, aby súdy alebo 
správne orgány mohli posúdiť, či mohlo 
dôjsť ku konfliktu záujmov medzi 
financujúcou treťou stranou a oprávneným 
subjektom, aby sa zabránilo rizikám 
zneužitia súdnych sporov a aby sa takisto 
posúdilo, či má financujúca tretia strana 
dostatočné zdroje na splnenie svojich 
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subjektu. Informácie, ktoré oprávnený 
subjekt poskytne súdu alebo správnemu 
orgánu dohliadajúcemu na žalobu 
v zastúpení, by mu mali umožniť posúdiť, 
či tretia strana môže ovplyvňovať procesné 
rozhodnutia oprávneného subjektu 
v súvislosti so žalobou v zastúpení, a to aj 
v prípade urovnania, a či financuje žalobu 
v zastúpení vo veci uplatnenia nároku na 
nápravu proti žalovanému, ktorý je 
konkurentom financujúcej strany, alebo 
proti žalovanému, od ktorého je 
financujúca strana závislá. Ak sa niektorý 
z týchto prípadov potvrdí, súd alebo 
správny orgán by mal mať právomoc 
žiadať od oprávneného subjektu, aby 
odmietol príslušné financovanie, 
a v prípade potreby aj zamietnuť aktívnu 
vecnú legitimáciu oprávneného subjektu 
pre konkrétny prípad.

finančných záväzkov voči oprávnenému 
subjektu. Informácie, ktoré oprávnený 
subjekt poskytne súdu alebo správnemu 
orgánu dohliadajúcemu na žalobu 
v zastúpení, by mu mali umožniť posúdiť, 
či tretia strana môže ovplyvňovať procesné 
rozhodnutia oprávneného subjektu 
v súvislosti so žalobou v zastúpení, a to aj 
v prípade urovnania, a či financuje žalobu 
v zastúpení vo veci uplatnenia nároku na 
nápravu proti žalovanému, ktorý je 
konkurentom financujúcej strany, alebo 
proti žalovanému, od ktorého je 
financujúca strana závislá. Ak sa niektorý 
z týchto prípadov potvrdí, súd alebo 
správny orgán by mal mať právomoc 
žiadať od oprávneného subjektu, aby 
odmietol príslušné financovanie, 
a v prípade potreby aj zamietnuť aktívnu 
vecnú legitimáciu oprávneného subjektu 
pre konkrétny prípad.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Základom úspechu je zaistenie 
toho, aby boli spotrebitelia informovaní 
o žalobe v zastúpení. Spotrebitelia by mali 
mať informácie o prebiehajúcej žalobe 
v zastúpení, o tom, že sa praktiky 
obchodníka považujú za porušenie práva, 
o svojich právach po určení porušenia 
právnych predpisov a o následných 
krokoch, ktoré majú dotknutí spotrebitelia 
podniknúť, najmä v záujme získania 
nápravy. Pri odrádzaní obchodníkov od 
porušovania práv spotrebiteľa zohráva 
dôležitú úlohu aj riziko poškodenia 
dobrého mena, ktoré je spojené so šírením 
informácií o porušení právnych predpisov.

(31) Základom úspechu je zaistenie 
toho, aby boli spotrebitelia informovaní 
o žalobe v zastúpení. Spotrebitelia by mali 
mať informácie o prebiehajúcej žalobe 
v zastúpení, o tom, že sa praktiky 
obchodníka považujú za porušenie práva, 
o svojich právach po určení porušenia 
právnych predpisov a o následných 
krokoch, ktoré majú dotknutí spotrebitelia 
podniknúť, najmä v záujme získania 
nápravy. Pri odrádzaní obchodníkov od 
úmyselného porušovania práv spotrebiteľa 
zohráva dôležitú úlohu aj riziko 
poškodenia dobrého mena, ktoré je spojené 
so šírením informácií o porušení právnych 
predpisov.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tejto smernici sa stanovujú 
pravidlá, ktoré oprávneným subjektom 
umožňujú podávať žaloby v zastúpení 
zamerané na ochranu kolektívnych 
záujmov spotrebiteľov, a súčasne sa 
zaisťujú primerané záruky brániace 
zneužívaniu súdnych sporov.

1. V tejto smernici sa stanovujú 
pravidlá, ktoré oprávneným subjektom 
umožňujú podávať žaloby v zastúpení 
zamerané na ochranu kolektívnych 
záujmov spotrebiteľov v prípade 
hromadnej škody, a súčasne sa zaisťujú 
primerané záruky brániace zneužívaniu 
súdnych sporov.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Táto smernica nebráni členským 
štátom prijímať alebo ponechávať 
v účinnosti ustanovenia poskytujúce 
oprávneným subjektom alebo iným 
dotknutým osobám iné procesnoprávne 
nástroje na podanie žalôb zameraných na 
ochranu kolektívnych záujmov 
spotrebiteľov na vnútroštátnej úrovni.

2. Táto smernica má za cieľ 
minimálnu harmonizáciu a nebráni 
členským štátom prijímať alebo 
ponechávať v účinnosti ustanovenia 
poskytujúce oprávneným subjektom alebo 
iným dotknutým osobám iné 
procesnoprávne nástroje na podanie žalôb 
zameraných na ochranu kolektívnych 
záujmov spotrebiteľov na vnútroštátnej 
úrovni.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica sa vzťahuje na 
žaloby v zastúpení vo veci porušenia 
ustanovení práva Únie uvedených 
v prílohe I obchodníkmi, ak tieto porušenia 
poškodzujú alebo môžu poškodiť
kolektívne záujmy spotrebiteľov. Vzťahuje 

1. Táto smernica sa vzťahuje na 
žaloby v zastúpení vo veci porušenia 
ustanovení práva Únie uvedených 
v prílohe I obchodníkmi, ak tieto porušenia 
hromadne poškodzujú alebo 
pravdepodobne hromadne poškodia
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sa na domáce a cezhraničné porušenia 
právnych predpisov, a to aj v prípade, že sa 
toto porušovanie právnych predpisov 
zastavilo pred podaním žaloby v zastúpení 
alebo pred ukončením takejto žaloby 
v zastúpení.

kolektívne záujmy spotrebiteľov. Vzťahuje 
sa na porušenia právnych predpisov s 
rozmerom Únie, a to aj v prípade, že sa 
toto porušovanie právnych predpisov 
zastavilo pred podaním žaloby v zastúpení 
alebo pred ukončením takejto žaloby 
v zastúpení.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Žaloba v zastúpení nenahrádza 
právo spotrebiteľa na individuálnu 
náhradu škody stanovené konkrétnym 
právnym predpisom Únie v prípade 
porušenia ustanovení práva Únie 
obchodníkmi.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Táto smernica sa neuplatňuje na 
revidované právne predpisy Únie uvedené 
v prílohe III (novej).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „hromadná škoda“ je rozsiahle 
porušenie ustanovení práva Únie
uvedených v prílohe I s rozmerom Únie, 
ktorého sa dopustili obchodníci a ktoré 
poškodzuje alebo môže poškodiť 
kolektívny záujem značného počtu 
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spotrebiteľov;

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 6 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. „rozsiahle porušenie právnych 
predpisov s rozmerom Únie“ je rozsiahle 
porušenie právnych predpisov, ktoré 
poškodilo, poškodzuje alebo môže 
poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov 
aspoň v dvoch tretinách členských štátov, 
čo spolu zodpovedá aspoň dvom tretinám 
obyvateľstva Únie;

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) je riadne zriadený podľa práva 
členského štátu;

a) je riadne zriadený podľa práva 
členského štátu a je zaregistrovaný na 
zozname príslušného ministerstva 
členského štátu danej spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) je zriadený už aspoň tri roky a 
pôsobí nepretržite posledné tri roky;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Členské štáty oznámia Komisii 
zoznam oprávnených subjektov a všetky 
aktuálne informácie.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) má dostatočné kapacity, pokiaľ ide 
o finančné a ľudské zdroje, ako aj právnu 
odbornosť, aby mohol zastupovať 
viacerých žalobcov a konať v ich 
najlepšom záujme;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) mala by existovať priama 
súvislosť medzi hlavnými cieľmi 
subjektov a právami vyplývajúcimi z práva 
Únie, ktoré boli údajne porušené a pre 
ktoré je podaná žaloba;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cd) má verejnoprospešný účel.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby na 
získanie postavenia oprávneného subjektu 
boli oprávnené najmä spotrebiteľské 
organizácie a nezávislé verejné subjekty. 
Členské štáty môžu ako oprávnené 
subjekty určiť spotrebiteľské organizácie, 
ktoré zastupujú členov z viac ako jedného 
členského štátu.

3. Členské štáty zabezpečia, aby na 
získanie postavenia oprávneného subjektu 
boli oprávnené etablované alebo ad hoc 
organizácie chrániace verejný záujem, 
najmä spotrebiteľské organizácie 
a nezávislé verejné subjekty. Členské štáty 
môžu ako oprávnené subjekty určiť 
organizácie, ktoré zastupujú členov z viac 
ako jedného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť súdny príkaz 
oprávnené subjekty nemusia získavať 
mandát od jednotlivých dotknutých 
spotrebiteľov ani poskytovať dôkaz o
skutočnej strate alebo škode dotknutých 
spotrebiteľov ani o úmyselnom konaní 
alebo nedbanlivosti obchodníka.

S cieľom dosiahnuť súdny príkaz 
oprávnené subjekty musia získavať mandát 
od jednotlivých dotknutých spotrebiteľov 
alebo poskytovať dôkaz o skutočnej strate 
alebo škode dotknutých spotrebiteľov, 
alebo o úmyselnom konaní, alebo 
nedbanlivosti obchodníka.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. príkazu na nápravu, ktorým sa 
obchodníkovi ukladá povinnosť 
zabezpečiť v náležitých prípadoch okrem 
iného náhradu škody, opravu, výmenu, 
odstránenie, zľavu, ukončenie zmluvného 
vzťahu alebo vrátenie uhradenej sumy.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 5 ods. 3 členské štáty 
zabezpečia, aby oprávnené subjekty boli 
oprávnené podať žaloby v zastúpení, 
ktorých cieľom je dosiahnuť príkaz na 
nápravu, ktorým sa obchodníkovi ukladá 
povinnosť zabezpečiť podľa potreby okrem 
iného náhradu škody, opravu, výmenu, 
zľavu, ukončenie zmluvného vzťahu alebo 
vrátenie uhradenej sumy. Členský štát 
môže pred prijatím deklaratórneho 
rozhodnutia alebo vydaním príkazu na 
nápravu vyžadovať mandát od jednotlivých 
dotknutých spotrebiteľov.

Na účely článku 5 ods. 3 členské štáty 
zabezpečia, aby oprávnené subjekty boli 
oprávnené podať žaloby v zastúpení, 
ktorých cieľom je dosiahnuť príkaz na 
nápravu, ktorým sa obchodníkovi ukladá 
povinnosť zabezpečiť podľa potreby okrem 
iného náhradu škody, opravu, výmenu, 
odstránenie, zľavu, ukončenie zmluvného 
vzťahu alebo vrátenie uhradenej sumy. 
Členský štát pred prijatím deklaratórneho 
rozhodnutia alebo vydaním príkazu na 
nápravu vyžaduje mandát od jednotlivých 
dotknutých spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oprávnený subjekt poskytne na podporu 
žaloby dostatočné informácie podľa 
požiadaviek vnútroštátneho práva vrátane 
opisu spotrebiteľov, ktorých sa žaloba 
týka, a skutkovej a právnej podstaty, ktoré 
sa majú vyriešiť.

Oprávnený subjekt musí na podporu 
žaloby poskytnúť dostatočné informácie 
podľa požiadaviek vnútroštátneho práva 
vrátane opisu spotrebiteľov, ktorých sa 
žaloba týka, a skutkovej a právnej 
podstaty, ktoré sa majú vyriešiť, a musí 
preukázať, že postup uplatnenia nároku 
bol vyčerpaný, ak sú práva spotrebiteľov 
chránené vopred stanovenými predpismi 
založenými na nárokoch.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1 môžu 
členské štáty splnomocniť súd alebo 
správny orgán na to, aby namiesto 
príkazu na nápravu vydal deklaratórne 
rozhodnutie o zodpovednosti obchodníka 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
oprávnené subjekty mohli dostať mandát
od individuálneho spotrebiteľa v súlade 
so zákonom iba po tom, ako oprávnený 
subjekt v plnej miere písomne informoval 
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voči spotrebiteľom poškodeným
v dôsledku porušenia práva Únie 
uvedeného v prílohe I, a to v riadne 
odôvodnených prípadoch, keď je zložité 
jednotlivo vyčísliť nápravu vzhľadom na 
znaky individuálnej škody, ktorá vznikla 
dotknutým spotrebiteľom.

týchto individuálnych spotrebiteľov o: i) 
všetkých relevantných aspektoch 
kolektívneho konania; ii)možnosti, ktorú 
majú spotrebitelia, najskôr si uplatniť 
nárok priamo u obchodníka bez zásahu 
oprávneného subjektu alebo v zastúpení 
advokátom alebo iným zástupcom v
súlade s vnútroštátnym právom; a iii) 
akýchkoľvek dostupných možnostiach 
individuálneho prostriedku nápravy 
vrátane tých, ktoré sú uvedené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o 
alternatívnom riešení sporov.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) možno spotrebiteľov dotknutých 
porušením právnych predpisov 
identifikovať a keď utrpeli porovnateľnú 
škodu v dôsledku tých istých praktík, 
pokiaľ ide o časové obdobie alebo kúpu. 
V takýchto prípadoch nie je požiadavka 
získať mandát od jednotlivých dotknutých 
spotrebiteľov podmienkou na začatie 
konania vo veci žaloby. Náprava bude 
určená dotknutým spotrebiteľom;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) spotrebitelia utrpeli stratu s nízkou 
hodnotou a bolo by neprimerané 
rozdeľovať im nápravu. V takýchto 
prípadoch členské štáty zabezpečia, aby sa 
nevyžadoval mandát od jednotlivých 
dotknutých spotrebiteľov. Náprava bude 
určená na verejný účel slúžiaci 

vypúšťa sa
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kolektívnym záujmom spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Informácie, ktoré majú poskytovať 
oprávnené subjekty v nadväznosti na 
článok 6 ods. 2 písm. ii), zahŕňajú: i) 
totožnosť oprávneného subjektu a jeho 
legitímny záujem o príslušné ustanovenia 
práva Únie; ii) všetky možné kroky v 
rámci kolektívneho konania a ich 
očakávané trvanie; iii) spôsoby, akými 
môžu zúčastnení spotrebitelia 
ovplyvňovať rozhodnutia oprávneného 
subjektu, pokiaľ ide o kolektívne konanie, 
či už individuálne alebo kolektívne, alebo 
nedostatok týchto spôsobov; iv)jasné 
informácie o všetkých nákladoch 
spojených s kolektívnym konaním, ktoré 
môžu byť účtované individuálnym 
spotrebiteľom alebo im môžu byť 
akýmkoľvek spôsobom zadržané, vrátane 
príkladu výpočtu toho, ako môžu takéto 
náklady ovplyvniť prípadnú náhradu 
škody alebo inú formu nápravy, ktorú 
môžu individuálni spotrebitelia dostať;a 
v) podrobné informácie o tom, ako a kedy 
dostanú individuálni spotrebitelia 
náhradu škody alebo inú formu nápravy v 
prípade, že kolektívne konanie je 
nakoniec úspešné.

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Oprávnený subjekt žiadajúci 
o príkaz na nápravu podľa článku 6 ods. 1 
v skorej fáze konania vo veci žaloby 
informuje o zdroji finančných prostriedkov 

1. Oprávnený subjekt žiadajúci 
o príkaz na nápravu podľa článku 6 ods. 1 
v skorej fáze konania vo veci žaloby 
informuje o zdroji finančných prostriedkov 
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používaných na jeho činnosť všeobecne 
a o zdroji finančných prostriedkov, ktoré 
používa na podporu konania vo veci 
žaloby. Preukáže, že má dostatočné
finančné prostriedky na zastupovanie 
najlepších záujmov dotknutých 
spotrebiteľov a na pokrytie nákladov 
protistrany, ak by žaloba bola neúspešná.

používaných na jeho činnosť všeobecne 
a o zdroji finančných prostriedkov, ktoré 
používa na podporu konania vo veci žaloby
počas celého konania. Transparentne
preukáže, že má dostatočné prostriedky na 
zastupovanie najlepších záujmov 
dotknutých spotrebiteľov a na pokrytie 
nákladov protistrany, ak by žaloba bola 
neúspešná.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty zabezpečia, aby 
akúkoľvek náhradu škody, ktorú má 
spoločnosť zaplatiť v dôsledku úspešnej 
žaloby v zastúpení, získali výhradne 
zúčastnení spotrebitelia; akékoľvek 
vzniknuté personálne náklady alebo 
súdne trovy možno odpočítať, ak nie sú 
oprávnenému subjektu vrátené iným 
spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Náklady vzniknuté v dôsledku 
neúspešnej žaloby v zastúpení musí niesť 
oprávnený subjekt.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty zabezpečia, aby súd 
alebo správny orgán vyžadoval od 

(1) Členské štáty zabezpečia, aby súd 
alebo správny orgán na vlastné náklady 
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obchodníka porušujúceho právne 
predpisy, aby na vlastné náklady 
informoval dotknutých spotrebiteľov 
o konečných rozhodnutiach, ktorými sa 
stanovujú opatrenia uvedené v článkoch 5 
a 6, a o schválených urovnaniach 
uvedených v článku 8, a to primeranou 
formou vzhľadom na okolnosti prípadu 
a v stanovenej lehote, ak je to vhodné, aj 
formou oznámenia adresovaného 
jednotlivo každému dotknutému 
spotrebiteľovi.

informoval dotknutých spotrebiteľov 
o konečných rozhodnutiach, ktorými sa 
stanovujú opatrenia uvedené v článkoch 5 
a 6, a o schválených urovnaniach 
uvedených v článku 8, a to primeranou 
formou vzhľadom na okolnosti prípadu 
a v stanovenej lehote, ak je to vhodné, aj 
formou oznámenia adresovaného 
jednotlivo každému dotknutému 
spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
verejnosti prístupným spôsobom 
poskytnuté informácie o nadchádzajúcich, 
prebiehajúcich a uzavretých kolektívnych 
žalobách, a to prostredníctvom verejnej 
internetovej stránky.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby na 
požiadanie oprávneného subjektu, ktorý 
predložil primerane dostupné skutočnosti 
a dôkazy postačujúce na podporu žaloby 
v zastúpení a uviedol ďalšie dôkazy, ktoré 
má pod kontrolou žalovaný, súd alebo 
správny orgán mohol v súlade 
s vnútroštátnymi procesnými pravidlami 
nariadiť, aby žalovaný takéto dôkazy 
predložil, a to v súlade s platnými 
pravidlami Únie a vnútroštátnymi 
pravidlami týkajúcimi sa dôvernosti 
údajov.

Členské štáty zabezpečia, aby na 
požiadanie oprávneného subjektu, ktorý 
predložil primerane dostupné skutočnosti 
a dôkazy postačujúce na podporu žaloby 
v zastúpení a uviedol ďalšie dôkazy, ktoré 
má pod kontrolou žalovaný, súd alebo 
správny orgán mohol nariadiť, aby 
žalovaný takéto dôkazy predložil. Tento 
príkaz musí byť založený na posúdení 
potreby, rozsahu a primeranosti 
požadovaného zverejnenia, a to v súlade 
s vnútroštátnymi procesnými pravidlami, 
platnými pravidlami Únie a vnútroštátnymi 
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pravidlami týkajúcimi sa dôvernosti 
údajov.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty prijmú opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, aby trovy 
konania súvisiace so žalobami v zastúpení 
netvorili finančnú prekážku, ktorá by 
oprávneným subjektom bránila účinne 
vykonávať právo na využitie opatrení 
uvedených v článkoch 5 a 6, ako napríklad 
obmedzenie príslušných súdnych alebo 
správnych poplatkov, poskytnutie prístupu 
k právnej pomoci pre oprávnené subjekty 
v prípade potreby alebo poskytnutie 
verejného financovania oprávneným 
subjektom na tento účel.

(1) Členské štáty prijmú opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, aby trovy 
konania súvisiace so žalobami v zastúpení 
netvorili finančnú prekážku, ktorá by 
oprávneným subjektom bránila účinne 
vykonávať právo na využitie opatrení 
uvedených v článkoch 5 a 6, ako napríklad 
obmedzenie príslušných súdnych alebo 
správnych poplatkov či poskytnutie 
prístupu k právnej pomoci pre oprávnené 
subjekty v prípade potreby.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Najneskôr po uplynutí jedného 
roka od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice Komisia posúdi, či pravidlá 
o právach cestujúcich v leteckej 
a železničnej doprave poskytujú takú 
úroveň ochrany práv spotrebiteľov, ktorá 
je porovnateľnú s ochranou, ktorú 
zabezpečuje táto smernica. V prípade, že 
tomu tak je, má Komisia v úmysle 
predložiť príslušné návrhy, ktoré môžu 
spočívať predovšetkým z vyňatia aktov 
uvedených v bodoch 10 a 15 prílohy I 
z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ako 
je vymedzený v článku 2.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Príloha I – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 
z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá systému náhrad 
a pomoci cestujúcim pri odmietnutí 
nástupu do lietadla, v prípade zrušenia 
alebo veľkého meškania letov a ktorým sa 
zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. 
EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Príloha I – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 
z 23. októbra 2007 o právach 
a povinnostiach cestujúcich v železničnej 
preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, 
s. 14).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Príloha I – bod 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 
z 24. novembra 2010 o právach 
cestujúcich v námornej a vnútrozemskej 
vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 
334, 17.12.2010, s. 1).

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Príloha I – bod 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 
16. februára 2011 o právach cestujúcich 
v autobusovej a autokarovej doprave 
a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, 
s. 1).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Kapitola II a (nová) – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA III ZOZNAM PRÁVNYCH 
PREDPISOV ÚNIE UVEDENÝCH V 
ČLÁNKU 2 ODS. 4

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Príloha II a (nová) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 
2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá systému náhrad a pomoci 
cestujúcim pri odmietnutí nástupu do 
lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého 
meškania letov a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 
46, 17.2.2004, s. 1).
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