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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o povinnostiach poskytovateľov cezhraničných služieb
(2006/2049(INI))

Európsky parlament

– so zreteľom na článok 95 a 153 Zmluvy o založení ES,

– so zreteľom na návrh Komisie o smernici Rady o zodpovednosti za služby poskytované 
dodávateľmi (KOM(1990)0482),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o nových usmerneniach o zodpovednosti za služby 
poskytované dodávateľmi (KOM(1994)0260),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu1, 

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o revízii spotrebiteľského acquis 
(KOM(2006)0744),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru – Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 
(KOM(2007)0099),

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o bezpečnosti služieb pre 
spotrebiteľov (KOM(2003)0313),

– so zreteľom na štúdiu o povinnostiach poskytovateľov medzinárodných služieb z marca 
2007, vyžiadanú parlamentným Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

– so zreteľom na odpoveď Komisie na otázku na písomné zodpovedanie Diany Wallis, 
poslankyne Európskeho parlamentu, z 12. januára 2006,2

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko 
Výboru pre právne veci (A6-0000/2007),

A. keďže sektor služieb sa neustále rozvíja a tvorí takmer 70 % HDP EÚ,

B. keďže spokojnosť spotrebiteľov v Európe je, pokiaľ ide o cezhraničné služby, nízka, čo 
dokazuje skutočnosť, že len 6 % spotrebiteľov v roku 2006 využilo online nákup práve 
využitím cezhraničných služieb,

  
1 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
2 P-4797/05.  
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C. keďže množstvá cezhraničného obchodu v službách sú extrémne nízke v porovnaní 
s množstvom obchodu s tovarom,

D. keďže smernica o zodpovednosti za chybné výrobky1 bola prijatá už v roku 1985 a 
smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov2 bola prijatá v roku 2001,

E. keďže štatút bezpečnosti spotrebiteľa a úroveň ochrany spotrebiteľa sa v jednotlivých 
členských štátoch líšia,

F. keďže spotrebiteľská politika je rovnako dôležitá ako politika súťaže v tom, že dobre 
informovaní spotrebitelia vytvárajú konkurenčný tlak na trhu, 

G. keďže súčasné spotrebiteľské acquis EÚ je rozdelené: EÚ položila jasné pravidlá len 
v určitých sektoroch alebo službách, ako sú zmluvy uzatvárané na diaľku, nečestné 
obchodné postupy, spotrebné úvery, súborné služby pre pobyty a časové vymedzenia,

H. keďže súčasné rozdelenie legislatívy odrádza spotrebiteľov od zapojenia sa do 
cezhraničných transakcií a dáva možnosti na cezhraničné podvody a možnosti 
podvodníkom,

I. keďže Zelená kniha o revízii spotrebiteľského acquis sa nevenuje povinnostiam 
poskytovateľov služieb,

J. keďže ani spotrebiteľ, ani poskytovateľ služieb vždy nevie, aká legislatíva sa má  
uplatňovať na cezhraničné spotrebiteľské transakcie,

K. keďže v niektorých členských štátoch sú používatelia služieb poskytovaných súkromnými 
subjektmi lepšie chránení než používatelia služieb poskytovaných verejnými subjektmi, 

L. keďže súčasná legislatíva neurčuje skutočné povinnosti zo strany poskytovateľa, ani 
neposkytuje zvláštne náhrady pre spotrebiteľa,

M. keďže legislatíva týkajúca sa bezpečnosti služieb sa v členských štátoch podstatne líši,

N. keďže niektoré členské štáty majú nedostatok kompetentných orgánov, ktoré by pomáhali 
pri mimosúdnom urovnávaní sporov,

Služby na vnútornom trhu

1. je presvedčený o potrebe jednotnejšieho systému povinností poskytovateľov služieb, 
keďže trh služieb sa čoraz viac zmedzinárodňuje, s cieľom ďalšieho zjednodušenia 
hladkého rozvoja služieb na vnútornom trhu;

  
1 Smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a opatrení 
členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29).
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
(Ú. V. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).
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2. je presvedčený, že rozdielne povinnosti poskytovateľov služieb a rozmanitosť právnych 
predpisov, smerníc a administratívnych postupov v členských štátoch zabraňuje 
najúčinnejšiemu využívaniu spoločných zdrojov EÚ;

3. je presvedčený, že čo sa týka bezpečnosti a kvality služieb, aj spotrebitelia pociťujú 
neistotu, prikláňajú sa preto k vybudovaniu duchovných bariér pre zahraničných 
dodávateľov, a tak ich odradia od poskytovania cezhraničných služieb;

4. uvedomuje si, že služby sú často zložitou štruktúrou zahŕňajúcou vzájomné ľudské 
ovplyvňovanie sa a opatrnosť;

Poskytovatelia verejných a súkromných služieb

5. vyzýva Komisiu, aby brala do úvahy, že ak príde s povinnosťami pre poskytovateľov 
služieb, nebudú môcť existovať žiadne rozdiely medzi poskytovateľmi verejných a 
súkromných služieb;

Pravidlá správania

6. vyzýva Komisiu, aby navrhla nezávislé pravidlá správania vrátane mechanizmu na 
hodnotenie kvality a zabudovaného systému urovnávania sporov zahŕňajúceho príslušné 
orgány s cieľom pomôcť v zjednodušení rozhodovania, v ktorom by sa poskytovatelia
služieb mohli podieľať na vytváraní väčšej dôvery spotrebiteľov;

Požiadavka návrhu horizontálneho nástroja, ktorý by zastrešoval povinnosti poskytovateľov 
služieb

7. vyzýva Komisiu, aby predložila primeraný návrh obsiahleho horizontálneho nástroja s 
cieľom podporiť spokojnosť spotrebiteľa s cezhraničnými obchodnými službami 
prostredníctvom harmonizácie povinností poskytovateľov cezhraničných služieb;  

8. domnieva sa, že takýto neurčitý horizontálny nástroj by mal zahŕňať aspoň základné  
všeobecné ustanovenia, vyžadovaním primeranej informovanosti o stanovení cien, 
zmluvných podmienkach a náhradách v prípadoch neúplných alebo oneskorených služieb 
a mal by obsahovať náležité prvky o zodpovednosti poskytovateľov služieb v rámci 
prvého návrhu Komisie z roku 1990, pričom je potrebné zaistiť, aby dodávatelia niesli 
zodpovednosť za škody zapríčinené pri vykonávaní služby.

o

o     o

9. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Štúdia z marca 2007 o povinnostiach poskytovateľov cezhraničných služieb požadovaná 
parlamentným Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sa zaoberá otázkou dôvery 
spotrebiteľa v rámci EÚ, ako je zhrnuté ďalej.

Sloboda poskytovania služieb a vnútorný trh

Voľné poskytovanie služieb je jednou zo štyroch základných slobôd vnútorného trhu podľa 
Zmluvy o založení ES: článok 49 zmluvy. Dnes je uznávané – v súlade s nesmiernym 
hospodárskym a sociálnym významom služieb v sektore vnútorného trhu – ako základná 
sloboda autonómnosti. Jeho hlavnou úlohou je umožniť poskytovanie alebo využívanie 
cezhraničných služieb bez toho, aby sa poskytovateľ alebo spotrebiteľ museli presunúť.

Sektor služieb, prispievajúci takmer k 70 % európskeho HDP, má nesmierny význam pre 
hospodársky a sociálny rozvoj EÚ.  Pre lepšie využitie možnosti vnútorného trhu pre tento 
sektor EÚ a ES v ostatných rokoch prijali množstvo opatrení v niektorých oblastiach  
a zároveň vytvorili nový preklenujúci rámec s novou smernicou o službách na vnútornom trhu 
2006/123/ES. 

Dôvera spotrebiteľa

V porovnaní s opatreniami na podporu vnútorného trhu a ochranu spotrebiteľa pri 
cezhraničnom dodávaní tovaru značný deficit ostáva pre služby týkajúce sa najmä spoločných 
noriem pre povinnosti poskytovateľov služieb a náhrad spotrebiteľom. Týka sa to prípadov, v 
ktorých poskytovatelia služieb služby nevykonávajú, alebo ich vykonávajú zle, ako aj ďalších 
prípadov, v ktorých sa na bezpečnosti spotrebiteľa v spojitosti so službou dohodnú. Na rozdiel 
od harmonizácie zákonov pre dodávanie tovaru (okrem iného smernica o predaji spotrebného 
tovaru a smernica o zodpovednosti za chybné výrobky) nie je dostatok nástrojov 
porovnateľnej pomoci a veľkosti uplatňovania pre služby.

Rozličná  povaha štruktúr a individuálnych ustanovení v zákonoch členských štátov preto 
súčasne vytvára veľký nedostatok transparentnosti a neistoty v cezhraničných službách pre 
spotrebiteľa, ako aj pre poskytovateľa. Štúdia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa z marca 2007 uvádza päť oblastí, ktoré majú zvláštny význam pre vnútorný trh 
(zábava, telekomunikácie, železničná doprava, právne poradenstvo a zdravie). Z hľadiska 
povinností poskytovateľov služieb sú nemalé rozdiely najmä v týchto otázkach:

– za akých podmienok vôbec povinnosti existujú,
– aké opatrenia má spotrebiteľ k dispozícii, ak sú tieto povinnosti porušené,
– občas, pokiaľ ide o počty zamietnutia zodpovednosti prostredníctvom 

individuálnych dohôd alebo štandardných zmluvných podmienok; možných 
vyšších počtov náhrady škôd; čo sa týka dôkazného bremena, existencia 



PR\662763SK.doc 7/9 PE 388.384v01-00

Externý preklad

Externý preklad

SK

povinnosti poskytovateľa služieb pre porušenie záväzku a náhradu škôd, a
– čo sa týka právnej terminológie a systematickej štruktúry ustanovení o 

povinnostiach poskytovateľov služieb.

Opatrenia súvisiace s harmonizáciou zákonov vzťahujúce sa na povinnosti poskytovateľov 
služieb by mali lepšie umožniť malým a stredným podnikom vážiť si svoje povinnosti a s 
nimi spojené riziká a možnosti cezhraničných transakcií. Zároveň je potrebné posilniť istotu 
spotrebiteľa vo využívaní cezhraničných služieb (odpovedajúc zvýšeným predpokladom 
predovšetkým z dôvodu internetu) a tak aj zvýšeného využívania vnútorného trhu. Aby to po 
tejto stránke bolo úplne účinné, mala by sa posilniť existujúca snaha, aby ustanovenia 
týkajúce sa povinností poskytovateľov platili podobne aj v súkromnom aj vo verejnom 
sektore.

Povinnosti poskytovateľov služieb voči spotrebiteľom

Predpisy Spoločenstva zaručujú slobodu poskytovania služieb prostredníctvom uvedenej 
Zmluvy o založení ES, bez poskytovania akýchkoľvek ďalších všeobecných predpisov o 
vzťahu medzi poskytovateľmi služieb a spotrebiteľmi ustanoveniami sekundárneho práva. 

Mnohé ustanovenia týkajúce sa vzťahu medzi poskytovateľom služieb a spotrebiteľom nie sú 
založené na zákonoch členských štátov a podstatne sa líšia. V roku 1990 Komisia vypracovala 
návrh smernice, ktorým sa mal založiť orgán, ktorý by upravoval dôležitý zákon o 
povinnostiach poskytovateľov služieb (KOM(90)482). Navrhované ustanovenia sa týkali 
zodpovednosti za škody zapríčinené vinou poskytovateľa služieb, zdravotnej a telesnej 
integrity, ako aj hmotného a nehmotného majetku vrátane tých, ktorí boli predmetom služby. 

Komisia však v roku 1994 tento návrh stiahla, a tak pre túto oblasť neexistujú zákony 
Spoločenstva. Všeobecnejšie, okrem toho mnohé ustanovenia týkajúce sa vzťahu medzi 
poskytovateľom služieb a spotrebiteľom spadajú do zákonov členských štátov a v 
jednotlivých členských štátoch sa navzájom líšia. Ak chce poskytovateľ služieb poskytovať 
službu v rámci Spoločenstva, spoliehaním sa na voľné poskytovanie služieb, musí sa 
prispôsobiť rozdielnym právnym ustanoveniam, ktoré platia pre tieto transakcie v každom 
členskom štáte. To isté platí, ak spotrebiteľ využíva služby z iného členského štátu, alebo si 
chce porovnať ponuky poskytovateľov služieb z niekoľkých členských štátov.

Vo všetkých týchto prípadoch z využívania (legálne neobmedzeného) voľnosti poskytovania 
služieb v praxi plynie pre poskytovateľa a spotrebiteľa ďalší záväzok, a to informovať ho o 
odlišných právnych ustanoveniach v iných členských štátoch (a s nimi súvisiacich výdavkoch, 
ak je to tak) alebo akceptovanie nevyčísliteľného rizika vzhľadom na právny rámec, čo sa 
týka príslušnej transakcie. 

Toto je mimoriadne ťažké nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre malé a stredné podniky, ak sú 
príjemcami služieb, v porovnaní s poskytovateľom sú často ekonomicky slabšie a majú menej 
skúseností. Väčšinou nebudú v takom postavení, aby zamedzili, na základe existujúcich 
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ustanovení súkromného medzinárodného práva, uplatňovaniu vnútroštátneho práva toho 
členského štátu, v ktorom má poskytovateľ služieb zázemie. 

Aj napriek tomu, že samotné tieto okolnosti signalizujú osobitnú potrebu právneho nástroja, 
ktorý by uľahčil cezhraničné obchodné transakcie, až doteraz – ani v rámci práva 
Spoločenstva, ani mimo neho – nebolo rozpracované žiadne primerané východisko na 
uľahčenie cezhraničných služieb, ktoré by sa dalo porovnať s podmienkami cezhraničného 
dodávania tovaru.

Ochrana spotrebiteľa

Sústavné zneužívanie nariadení EÚ o ochrane spotrebiteľov každoročne ubližuje miliónom z 
nich. Podvodníci zneužívajú rozdielne právne systémy v rámci EÚ a zameriavajú sa na 
dôverčivých ľudí podvodmi, ako sú telefonické súťaže alebo falošné prázdninové kluby.

Štúdia siete európskych spotrebiteľov (sieť EÚ spotrebiteľských poradenských centier) z roku 
2005 o cezhraničných sťažnostiach ukázala, že:

– najviac sťažností (46 %) súviselo s problémami doručovania – nedoručovania, 
čiastočného doručovania, oneskoreného doručovania,

– druhé miesto (25 %) pripadá na chyby tovaru alebo, ak tovar nebol tým, čo 
bolo očakávané pri prvotnej objednávke,

– 8 % otázok súviselo s problémami týkajúcimi sa ceny a platby v mnohých 
prípadoch súviselo s požadovaním väčšieho množstva peňazí než bolo 
dohodnuté alebo pridávaním ďalších poplatkov,

– zmluvné podmienky predstavovali problém v 9 % otázok týkajúcich sa 
problému, ak nie je možné stornovať objednávku a mať uznávanú „lehotu na 
rozmyslenie“,

– 5 % otázok bolo o zákazníkoch, ktorí nie sú schopní požadovať náhradu, 
väčšina sa týkala internetových onchodníkov, ktorí neplnia svoje záruky,

– bol zaznamený 74 % nárast v celkovom počte stažností prijatých od ECC 
uvedený v správe za rok 2004 (celkovo aj v dôsledku zvýšenej online aktivity).

Z hľadiska ochrany spotrebiteľa sú nedostatky zjavné najmä v rozsiahlych opatreniach v 
súčasnom stave ustanovení týkajúcich sa cezhraničných služieb. Zvyšovanie dôvery 
spotrebiteľa, aby sa podieľal na cezhraničných transakciách, slúži ďalšiemu rozvoju 
vnútorného trhu ako hlavnému cieľu Európskeho spoločenstva, ako aj zaisteniu vysokej 
úrovne ochrany spotrebiteľov, a zároveň podpore ich práva na informácie, vzdelanie a ich 
organizovanie s cieľom zaistiť ochranu ich záujmov.

Ako v ustanoveniach o realizácii vnútorného trhu, aj základné ustanovenia Zmluvy o založení 
ES o ochrane spotrebiteľa sa týkajú v podstate všetkých hospodárskych aktivít a aktivít 
spotrebiteľov. Týkajú sa rovnako ochrany spotrebiteľa súvisiacej s dodávaním tovaru, ako aj s 
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poskytovaním služieb.

V súvislosti s dodaním tovaru je spotrebiteľ vo veľkej miere a na relatívne vysokej úrovni 
chránený proti nedodržaniu a nedostatkom v bezpečnosti produktu sekundárnou legislatívou.  
Úroveň ochrany môže byť v niektorých členských štátoch vyššia než je tento štandard; 
spotrebiteľ si aj napriek tomu môže byť istý, že štandard predpísaný týmito smernicami, aj pre 
transakcie vo vnútri jeho krajiny, aj pre tie cezhraničné, je zabezpečený. Táto ďalekosiahla 
ochrana ako základ dôvery v cezhraničné služby spotrebiteľských transakcií je na vnútornom 
trhu napriek tomu zaistená smernicami, ktoré sa vzťahujú na dodávanie tovaru a bezpečnosť 
produktov (t. j. v podstatne na pohyblivý tovar). 

Táto ochrana nejestvuje v rovnakej miere pre služby, a to ani približne, napriek tomu, že 
služby majú takisto obrovský význam pre vnútorný trh ako pohyb tovaru.

Orgány verejného sektora ako poskytovatelia služieb

V mnohých členských štátoch zohrávajú verejné orgány zvláštnu úlohu pri poskytovaní 
služieb v mnohých podstatných hospodárskych odvetviach. Toto môže ovplyvniť voľný 
pohyb služieb v rámci vnútorného trhu rovnako ako úroveň ochrany spotrebiteľov. Napríklad 
verejné orgány poskytujúce verejné služby nebudú nevyhnutne predmetom ustanovení o tzv. 
nečestných obchodných podmienkach a/alebo nebudú ťažiť z ochrany proti konkurencii. 
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