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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

A. Obsah návrhu

Cieľom tohto návrhu Komisie o spoločnom európskom kúpnom práve je oslobodiť vnútorný 
trh od prekážok, ktoré vyplývajú z rozdielov v zmluvnom práve medzi členskými štátmi. 
Týmto nástrojom sa do vnútroštátneho práva zavádza alternatívny súbor ustanovení 
o zmluvnom práve, pre ktorý sa môže obchodník rozhodnúť (opt-in), ak s tým spotrebiteľ 
výslovne vyjadrí súhlas. Výber tohto voliteľného nástroja možno uskutočniť iba v prípade 
cezhraničných kúpnych zmlúv o hmotnom hnuteľnom majetku, digitálnom obsahu 
a súvisiacich zmluvách o poskytovaní služieb, ktoré sa uzatvárajú medzi obchodníkmi 
a spotrebiteľmi (B2C) alebo medzi obchodníkmi navzájom, pričom minimálne jednou stranou 
je MSP (B2B). Členské štáty môžu samy rozšíriť rozsah pôsobnosti na čisto interné zmluvy a 
zmluvy B2B, ktoré nezahŕňajú žiadne MSP. 

Komisia sa domnieva, že jednotné zmluvné právo môže znížiť transakčné náklady pre 
obchodníkov, a najmä pre MSP. Spotrebiteľ by prostredníctvom navrhovaného režimu 
využíval širšiu a konkurencieschopnejšiu ponuku produktov, ako aj vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa a právnej istoty.

B. Pripomienky spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Rozdiely v zmluvnom práve vytvárajú prekážku, i keď zaiste nie tú najväčšiu. I tak ju však 
treba podľa možností odstrániť. Ako spravodajkyňa výboru ECON považujem za dôležité 
sústrediť sa na konkrétne hospodárske dôsledky tohto návrhu a na maximalizáciu jeho 
pridanej hodnoty, a to pre podniky, ako aj pre spotrebiteľov. 

Kľúčovou otázkou je, či náklady súvisiace s existujúcimi rozdielmi prevažujú nad nákladmi 
na nový režim. Pritom treba zohľadniť aj skutočnosť, že právny rámec pre cezhraničné kúpne 
zmluvy sa ešte v plnej miere vyvíja prostredníctvom nedávno prijatej smernice o právach 
spotrebiteľov, legislatívnych návrhov týkajúcich sa alternatívneho a online riešenia sporov 
a hodnotenia nariadenia Rím I naplánovaného na rok 2013. Predsa len, a napriek nie celkom 
jednoznačnému posúdeniu vplyvu, možno predpokladať, že voliteľný jednotný režim môže 
pre vnútorný trh priniesť pridanú hodnotu. Reakcie záujmových organizácií na tento návrh 
však ukazujú, že sa očakávajú pomerne malé „výhody“. Aby sa zaručilo jeho skutočné 
využívanie zo strany obchodníkov, musí mať tento nástroj značnú pridanú hodnotu. 
Konkrétna podoba tohto jednotného režimu musí byť teda taká, aby bolo jasné, že poskytuje 
maximálnu právnu istotu a neprináša žiadne odradzujúce dodatočné náklady. Navyše 
spotrebitelia musia mať možnosť spoľahnúť sa na vysokú úroveň ochrany. 

Keďže náročné rokovania týkajúce sa smernice o právach spotrebiteľov poukázali na hranice 
maximálnej harmonizácie (opcia „first best“), spravodajkyňa výboru požiadaného 
o stanovisko podporuje výber voliteľného nástroja. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko ďalej víta začlenenie zmluvných vzťahov 
B2B v tomto návrhu. Aj v oblasti profesionálnych vzťahov využívajú MSP nižšie právne 
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náklady. Okrem toho z posúdenia vplyvu vyplýva, že výrazný potenciálny hospodársky zisk 
spočíva práve v zjednodušení rokovaní medzi MSP. Navyše týmto sa uznáva často slabšia 
rokovacia pozícia MSP vo vzťahoch B2B. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko 
teda takisto víta záväzný charakter ustanovení týkajúcich sa omeškania platieb zo strany 
obchodníkov. I tak by sa mal tento nástroj kúpneho práva vo väčšej miere prispôsobiť MSP. 

V návrhu nie je upravených viacero podstatných prvkov zmluvného vzťahu, v dôsledku čoho 
budú musieť podniky zrejme naďalej vyhľadávať poradenstvo v oblasti zahraničného práva 
a právna istota, ktorá je cieľom, sa nedosiahne. Problematický je najmä nedostatok ustanovení 
o prevode vlastníctva. Z tohto dôvodu treba najneskôr v rámci prvého hodnotenia preskúmať, 
či sa v tomto nariadení musia upraviť aj témy uvedené v odôvodnení 27 a najmä otázka 
prevodu vlastníctva. 

I keď finančné služby, ako sa vyžadovalo v predchádzajúcom stanovisku Európskeho 
parlamentu, v zásade spadajú mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, je potrebné ďalej to 
spresniť v rámci niekoľkých bodov.

Vzhľadom na to, že tento nástroj je zameraný najmä na zníženie nákladov na cezhraničný 
obchod pre MSP, Komisia musí v spolupráci so zastupujúcimi organizáciami konkretizovať 
európske kúpne právo vo vzorových zmluvách, čo prispeje k právnej istote a ľahkej 
použiteľnosti.

Napokon spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje presvedčenie, že 
vzhľadom na obavy záujmových organizácií sa výbor JURI ako gestorský výbor a výbor 
IMCO ako pridružený výbor budú zaoberať mnohými terminologickými nejasnosťami a 
potrebou jasne uviesť, že uplatňovanie článku 6 ods. 2 nariadenia Rím I nepovedie k situácii, 
keď by práva spotrebiteľov upravené nástrojom kúpneho práva predsa len museli ustúpiť 
prísnejším vnútroštátnym ustanoveniam, a že výbory budú takisto venovať pozornosť 
nejednoznačnosti článkov 8 a 9 nariadenia a lepšej rovnováhe medzi právami a povinnosťami 
obchodníkov a spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť, aby bol systém dostatočne atraktívny.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Finančné služby by mali vzhľadom 
na svoj osobitný charakter spadať mimo 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Na 
účely tohto nariadenia sa pod 
„finančnými službami“ rozumejú okrem 
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iného, nie však výlučne, služby a činnosti 
úverovej inštitúcie, finančnej inštitúcie 
alebo podniku pomocných služieb 
v zmysle článku 4 bodov 1, 5 a 21 
smernice 2006/48/ES; poisťovne, 
zaisťovne alebo poisťovacej holdingovej 
spoločnosti v zmysle článku 13 bodov 1 
a 2, článku 13 bodov 4 a 5, resp. článku 
212 ods. 1 písm. f) smernice 2009/138/ES; 
investičnej spoločnosti v zmysle článku 3 
ods. 1 písm. b) smernice 2006/49/ES; 
poskytovateľa platobných služieb v zmysle 
článku 4 ods. 9 smernice 2007/64/ES; 
vydavateľa elektronických peňazí v zmysle 
článku 2 bodu 3 smernice 2009/110/ES; 
sprostredkovateľa úverov alebo inej než 
úverovej inštitúcie v zmysle článku 3 písm. 
e), resp. i) smernice .../.../ES [návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o dohodách o úveroch na bývanie]; 
veriteľa alebo sprostredkovateľa úveru 
v zmysle článku 3 písm. b) alebo f) 
smernice 2008/48/ES. Poskytovanie 
zmenárenských služieb by sa tiež malo 
považovať za finančné služby.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko považuje za žiaduce, aby sa vylúčenie 
finančných služieb z rozsahu pôsobnosti nariadenia výslovne uviedlo v preambule a aby sa 
priložil neúplný opis tejto kategórie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Hlavnou zásadou, ktorou by sa malo 
riadiť spoločné európske kúpne právo, je 
zmluvná sloboda. Autonómia strán by sa 
mala obmedziť len v tých prípadoch 
a v takom rozsahu, pokiaľ je to nutné, a to 
najmä z dôvodov ochrany spotrebiteľa.
V prípade, že takáto nutnosť existuje, by sa 

(30) Hlavnou zásadou, ktorou by sa malo 
riadiť spoločné európske kúpne právo, je 
zmluvná sloboda. Autonómia strán by sa 
mala obmedziť len v tých prípadoch 
a v takom rozsahu, pokiaľ je to nutné, a to 
najmä z dôvodov ochrany spotrebiteľa
a ochrany MSP. V prípade, že takáto 
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mal jasne uviesť kogentný charakter 
príslušných pravidiel.

nutnosť existuje, by sa mal jasne uviesť 
kogentný charakter príslušných pravidiel.

Odôvodnenie

Napriek tomu, že zmluvná sloboda je skutočne nevyhnutná, takisto treba jasne uznať 
skutočnosť, že MSP majú v niektorých vzťahoch B2B slabšiu rokovaciu pozíciu, a v prípade 
potreby túto situáciu i napraviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34a) S cieľom čo najviac obchodníkom 
a najmä MSP uľahčiť uplatňovanie 
spoločného európskeho kúpneho práva 
a pri dodržiavaní odporúčaní Európskeho 
parlamentu Komisia v spolupráci s 
organizáciami zastupujúcimi 
spotrebiteľov a podnikateľov vypracuje 
vzorové európske zmluvy vo všetkých 
úradných jazykoch EÚ.

Odôvodnenie

Vypracovanie vzorových európskych zmlúv je mimoriadne žiaduce vzhľadom na 
poľutovaniahodnú zložitosť súčasného návrhu, ako aj nedostatočnú internú právnu odbornosť 
MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34b) Komisia navyše usporiada školenia 
pre zástupcov právnických povolaní, ako 
aj zastupiteľské profesijné 
a medziprofesijné organizácie 
podnikateľov. Mala by tiež poskytovať 
informácie o tom, ako je toto nariadenie 
zosúladené so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady ..../....//EÚ z ... o 
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alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov1 a s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. xxxx/xxxx z ... 
o riešení spotrebiteľských sporov online2.
__________________
1 Ú. v. EÚ L ...
2 Ú. v. EÚ L ...

Odôvodnenie

Profesijné a medziprofesijné organizácie podnikateľov často zohrávajú dôležitú úlohu pri 
oboznamovaní svojich členov s existujúcimi a novými ustanoveniami, a teda určite musia mať 
takisto možnosť absolvovať školenia zamerané na nový režim spoločného európskeho 
kúpneho práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Je vhodné preskúmať fungovanie 
spoločného európskeho kúpneho práva 
alebo akéhokoľvek iného ustanovenia tohto 
nariadenia po piatich rokoch ich 
používania. V rámci tohto preskúmania by 
sa mali zohľadniť predovšetkým také 
aspekty, ako je napr. potreba ďalšieho 
rozšírenia pôsobnosti v súvislosti so 
zmluvami medzi podnikateľmi, vývoj na 
trhu s digitálnym obsahom a technologický 
rozvoj v tejto oblasti a ďalší vývoj acquis 
Únie.

(35) Je vhodné preskúmať fungovanie 
spoločného európskeho kúpneho práva 
alebo akéhokoľvek iného ustanovenia tohto 
nariadenia po piatich rokoch ich 
používania.  V rámci tohto preskúmania by 
sa mali okrem iného zohľadniť také 
aspekty, ako je napr. potreba ďalšieho 
rozšírenia pôsobnosti v súvislosti so 
zmluvami medzi podnikateľmi, potreba 
spoločného európskeho kúpneho práva, 
najmä prevodu vlastníctva, pravidlá 
týkajúce sa nárokov v prípade 
občianskoprávnych deliktov, vývoj na trhu 
s digitálnym obsahom a technologický 
rozvoj v tejto oblasti a ďalší vývoj acquis 
Únie. V záujme vypracovania 
rovnocenných nástrojov, ktoré by sa 
používali na komplikovanejšie zmluvy, 
ako sú napríklad zmluvy týkajúce sa 
poistenia alebo finančných služieb, by 
preskúmane malo zvážiť aj možnosť 
vypracovania takýchto nástrojov ako 
súčasti komplexnejšieho spoločného 
európskeho zmluvného práva vrátane 
pravidiel v oblasti poistenia a dopravy. 
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Mala by sa rovnako zvážiť aj možnosť 
navrhnutia spoločných európskych 
právnych predpisov o platobnej 
neschopnosti vrátane pravidiel 
o záložnom práve.

Odôvodnenie

Napriek cieľu poskytnutia komplexného súboru ustanovení zmluvného práva sa v návrhu 
neupravuje počet základných aspektov zmluvného vzťahu, čo vytvára skutočné riziko, že 
podniky budú stále musieť znášať náklady právneho poradenstva v oblasti cudzieho právneho 
poriadku. Osobitne problematický je nedostatok ustanovení o prevode vlastníctva. Z tohto 
dôvodu by Komisia najneskôr v rámci prvého preskúmania mala preskúmať, či sa v tomto 
nariadení musia upraviť aj témy uvedené v odôvodnení 27 a najmä otázka prevodu
vlastníctva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno h – bod iia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(iia) nákup valút;

Odôvodnenie

Napriek tomu, že finančné služby v zásade spadajú mimo rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, ďalšie objasnenie je žiaduce, aby sa zamedzilo ich neželanému začleneniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno j – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) finančné služby vrátane služieb 
elektronického bankovníctva;

(i) finančné služby vrátane služieb 
elektronického bankovníctva, platobných 
služieb a vydávania elektronických 
peňazí;

Odôvodnenie

Napriek tomu, že finančné služby v zásade spadajú mimo rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, ďalšie objasnenie je žiaduce, aby sa zamedzilo ich neželanému začleneniu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno m – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(iv) finančné služby; (iv) finančné služby vrátane platobných 
služieb  a vydávania elektronických peňazí 
a poistenia akéhokoľvek druhu, či už 
majetku a digitálneho obsahu alebo iné;

Odôvodnenie

Napriek tomu, že finančné služby v zásade spadajú mimo rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, ďalšie objasnenie je žiaduce, aby sa zamedzilo ich neželanému začleneniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spoločné európske kúpne právo sa môže 
použiť len v prípade, ak je osobou 
predávajúcou tovar alebo dodávajúcou 
digitálny obsah obchodník. Ak sú všetky 
zmluvné strany obchodníkmi, spoločné 
európske kúpne právo sa môže použiť, ak 
je aspoň jedna zo strán malým alebo 
stredným podnikom.

1. Spoločné európske kúpne právo sa môže 
použiť len v prípade, ak je osobou 
predávajúcou tovar alebo dodávajúcou 
digitálny obsah obchodník.

Odôvodnenie

Zákaz použitia zmlúv podľa spoločného európskeho kúpneho práva medzi obchodníkmi, ktorí 
nepatria do kategórie malých alebo stredných podnikov, sa javí ako nepodložený. Keďže ide o 
dobrovoľný systém, navrhujeme odstrániť tento zákaz, pretože zo spoločného európskeho 
kúpneho práva by mohli ťažiť v rámci cezhraničného obchodu aj väčšie spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 14a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 14a
Súbor nástrojov

Najneskôr… [1 rok odo dňa začatia 
uplatňovania tohto nariadenia] Komisia 
predloží komplexný súbor nástrojov na 
doplnenie spoločného európskeho 
kúpneho práva. Tento súbor musí 
obsahovať aspoň vzorovú zmluvu so 
štandardnými podmienkami podľa 
spoločného európskeho kúpneho práva, 
ako aj dôvodovú správu s vysvetlením 
každého článku spoločného európskeho 
kúpneho práva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr… [4 roky odo dňa začatia 
uplatňovania tohto nariadenia] členské 
štáty poskytnú Komisii informácie o
uplatňovaní tohto nariadenia, a najmä o 
úrovni akceptácie spoločného európskeho 
kúpneho práva, o rozsahu, v akom sa jeho 
ustanovenia stali predmetom súdnych 
sporov a o situácii, pokiaľ ide o rozdiel 
medzi úrovňou ochrany spotrebiteľa 
poskytovanej spoločným európskym 
kúpnym právom a úrovňou ochrany 
spotrebiteľa poskytovanej vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Uvedené informácie 
budú zahŕňať komplexný prehľad 
judikatúry vnútroštátnych súdov vo veci 
výkladu ustanovení spoločného európskeho 
kúpneho práva.

1. Najneskôr… [4 roky odo dňa začatia 
uplatňovania tohto nariadenia] členské 
štáty poskytnú Komisii informácie o 
uplatňovaní tohto nariadenia, v ktorých sa 
posúdi najmä úroveň akceptácie 
spoločného európskeho kúpneho práva zo 
strany MSP a obchodníkov, ktorí nepatria 
do kategórie MSP, či viedlo k zníženiu 
transakčných nákladov, rozsah, v akom sa 
jeho ustanovenia stali predmetom súdnych 
sporov a situácia, pokiaľ ide o rozdiel 
medzi úrovňou ochrany spotrebiteľa 
poskytovanej spoločným európskym 
kúpnym právom a úrovňou ochrany 
spotrebiteľa poskytovanej vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Uvedené informácie 
budú zahŕňať komplexný prehľad 
judikatúry vnútroštátnych súdov vo veci 
výkladu ustanovení spoločného európskeho 
kúpneho práva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Najneskôr… [5 rokov odo dňa začatia 
uplatňovania tohto nariadenia] Komisia 
predloží Európskemu parlamentu, Rade a 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru 
podrobnú správu, v ktorej preskúma 
vykonávanie tohto nariadenia, a to 
predovšetkým pri zohľadnení takých 
aspektov, ako je napr. potreba ďalšieho 
rozšírenia pôsobnosti v súvislosti so 
zmluvami medzi podnikateľmi, vývoj na 
trhu s digitálnym obsahom a technologický 
rozvoj v tejto oblasti a ďalší vývoj acquis 
Únie.

2. Najneskôr… [5 rokov odo dňa začatia 
uplatňovania tohto nariadenia] Komisia 
predloží Európskemu parlamentu, Rade a 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru 
podrobnú správu, v ktorej preskúma 
vykonávanie tohto nariadenia, a to 
predovšetkým pri zohľadnení takých 
aspektov, ako je napr. potreba ďalšieho 
rozšírenia pôsobnosti v súvislosti so 
zmluvami medzi podnikateľmi, potreba 
regulovať v spoločnom európskom 
kúpnom práve aj tie aspekty zmluvného 
vzťahu, ktoré v súčasnosti neupravuje 
európske kúpne právo, najmä prevod 
vlastníctva a pravidlá týkajúce sa nárokov 
v prípade občianskoprávnych deliktov,
vývoj na trhu s digitálnym obsahom a 
technologický rozvoj v tejto oblasti a ďalší 
vývoj acquis Únie.

V priebehu tohto preskúmania sa posúdi 
najmä to, či uplatňovanie spoločného 
európskeho kúpneho práva pomohlo 
zvýšiť dôveru spotrebiteľov v cezhraničný 
obchod a prinieslo zníženie transakčných 
nákladov. Rovnako sa vyhodnotí vplyv na 
zraniteľných spotrebiteľov. V tejto správe 
sa s cieľom zachovať vysokú úroveň 
ochrany spotrebiteľov vyplývajúcu zo 
spoločného európskeho kúpneho práva 
náležite zohľadnia všetky zmeny, ktoré 
boli medzitým vykonané v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov1.
Pokiaľ ide o témy zmluvnej 
a mimozmluvnej povahy, ktoré spadajú 
mimo rozsahu pôsobnosti spoločného 
európskeho kúpneho práva, ale i tak sa 
týkajú aspektov zmluvného vzťahu, 
Komisia sa venuje týmto témam: prevod 



PE491.011v02-00 12/14 AD\915154SK.doc

SK

vlastníctva, právna subjektivita, 
neplatnosť dohody v dôsledku 
nespôsobilosti, nezákonnosť alebo 
nemorálnosť, stanovenie zmluvného 
jazyka, otázky nediskriminácie, 
zastúpenie, existencia viacerých veriteľov 
a dlžníkov, zmena strán vrátane 
postúpenia, vyrovnanie a zlúčenie, 
vlastnícke právo vrátane prevodu 
vlastníctva, právo duševného vlastníctva a 
právo občianskoprávnych deliktov, 
súbežný priebeh opatrení zmluvnej 
a mimozmluvnej zodpovednosti mimo 
rozsahu pôsobnosti spoločného 
európskeho kúpneho práva.
––––––––––––––––––
1 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.

Odôvodnenie

Napriek cieľu poskytnutia komplexného súboru ustanovení zmluvného práva sa v návrhu 
neupravuje počet základných aspektov zmluvného vzťahu, čo vytvára skutočné riziko, že 
podniky budú stále musieť znášať náklady právneho poradenstva v oblasti cudzieho právneho 
poriadku. Osobitne problematický je nedostatok ustanovení o prevode vlastníctva. Z tohto 
dôvodu by Komisia najneskôr v rámci prvého preskúmania mala preskúmať, či sa v tomto 
nariadení musia upraviť aj témy uvedené v odôvodnení 27 a najmä otázka prevodu 
vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Otázky, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti spoločného európskeho 
kúpneho práva ale nie sú v ňom výslovne 
upravené, sa upravujú v súlade s cieľmi a 
zásadami, na ktorých spoločné európske 
kúpne právo a všetky jeho ustanovenia 
spočívajú, a to bez použitia vnútroštátneho 
práva, ktoré by bolo rozhodným právom v 
prípade, že by neexistovala dohoda 
o použití tohto spoločného európskeho 
kúpneho práva, či akéhokoľvek iného 

2. Otázky, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti spoločného európskeho 
kúpneho práva ale nie sú v ňom výslovne 
upravené, sa pokiaľ možno čo najviac
upravujú v súlade s cieľmi a zásadami, 
na ktorých spoločné európske kúpne právo 
a všetky jeho ustanovenia spočívajú.
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práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha 1 – článok 20 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) celková cena a ďalšie poplatky 
a náklady v súlade s článkom 14 ods. 1;

b) celková cena a ďalšie poplatky 
a náklady v súlade s článkom 14 ods. 1 a 2;

Odôvodnenie

Ak sa zmluva podpíše v priestoroch obchodníka, nie je jasné, prečo by spotrebiteľ nemohol 
mať k dispozícii všetky informácie o cene podľa článku 14.
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