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Pozmeňujúci návrh 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
–

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. de

Odôvodnenie

Európska únia nemá kompetencie na obsiahlu harmonizáciu kúpneho práva. Aj pri 
prípadnom uplatňovaní by vnútroštátne právne predpisy stratili platnosť a obmedzili by sa 
kompetencie členských štátov. Spotrebitelia sú vďaka existujúcim právnym predpisom
dostatočne chránení, takže európska regulácia nie je potrebná. Vnútroštátne právne predpisy 
navyše ponúkajú vysokú mieru právnej istoty. Naopak, nezaručuje sa celoeurópska jednotná 
interpretácia spoločného európskeho kúpneho práva.

Pozmeňujúci návrh 340
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V rámci revízie spotrebiteľského 
acquis, ktoré sa začalo v roku 2004 na 
základe zelenej knihy Komisie, v nedávno 
prijatej smernici 2001/83/EÚ o právach 
spotrebiteľov ide o najdôležitejšie oblasti 
zmluvného práva vo vzťahu na transakcie 
predaja na diaľku a podomového predaja. 
Táto smernice nadobudne účinnosť 
v polovici roka 2014 a poskytuje jednotný 
právny rámec na transakcie medzi 
obchodom a spotrebiteľmi, a najmä na 
elektronický obchodný styk medzi 
podnikmi a spotrebiteľmi.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Zbližovanie spotrebiteľského 
zmluvného práva pomocou harmonizácie 
právnych predpisov na vysokej úrovni 
ochrany, ktorá platí pre všetkých 
účastníkov trhu, je najvhodnejším 
prístupom na posilňovanie dôvery 
spotrebiteľa voči cezhraničným 
transakciám a na zjednodušenie 
obchodovania v rámci celej EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3c) Acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa 
sa musí aktualizovať, aby sa podarilo 
zvládnuť úlohy spoločenského a 
hospodárskeho vývoja vrátane digitálneho 
hospodárstva. Spotrebitelia potrebujú 
rámec s kvalitnými právami, aby mohli na 
jednotnom trhu nakupovať bezpečne a za 
spravodlivých podmienok. V smernici 
2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov sa 
zverejnil prehľad pravidiel na ochranu 
spotrebiteľa predovšetkým v súvislosti so 
špecifickými metódami predaja, 
predovšetkým predaja na diaľku a 
podomového predaja. Hľadisko právnych 
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záruk je rovnako dôležité pre spotrebiteľa 
ako aj pre obchod a potrebuje ďalšie 
zbližovanie a modernizáciu, čo 
zabezpečuje táto smernica.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Na prekonanie týchto prekážok 
súvisiacich so zmluvným právom by strany 
mali mať možnosť dohodnúť sa, že ich 
zmluva sa bude riadiť jednotným súborom 
pravidiel zmluvného práva, ktoré má vo 
všetkých členských štátoch ten istý význam 
a vykladá sa rovnakým spôsobom –
spoločným európskym kúpnym právom. 
Toto spoločné európske kúpne právo by 
malo predstavovať ďalšiu možnosť, ktorá 
zvyšuje možnosti výberu a ktorú majú 
strany slobodne k dispozícii vždy, keď sa 
spoločne domnievajú, že to môže byť 
užitočné v záujme uľahčenia 
cezhraničného obchodu a zníženia 
transakčných nákladov a alternatívnych 
nákladov, ako aj ďalších prekážok 
cezhraničného obchodu, ktoré súvisia so 
zmluvným právom. Toto spoločné právo 
by sa malo stať základom zmluvných 
vzťahov len v tom prípade, že sa na jeho 
použití strany spoločne dohodnú.

(8) Na prekonanie týchto prekážok 
súvisiacich so zmluvným právom by strany 
v oblasti predaja na diaľku mali mať 
možnosť dohodnúť sa, že ich zmluva sa 
bude riadiť jednotným súborom pravidiel 
zmluvného práva, ktoré má vo všetkých 
členských štátoch ten istý význam a 
vykladá sa rovnakým spôsobom –
spoločným európskym kúpnym právom. 
Toto spoločné európske kúpne právo by 
malo predstavovať ďalšiu možnosť, ktorá 
zvyšuje možnosti výberu a ktorú majú 
strany v oblasti predaja na diaľku 
slobodne k dispozícii vždy, keď sa 
spoločne domnievajú, že to môže byť 
užitočné v záujme uľahčenia 
cezhraničného obchodu a zníženia 
transakčných nákladov a alternatívnych 
nákladov, ako aj ďalších prekážok 
cezhraničného obchodu, ktoré súvisia so 
zmluvným právom. Toto spoločné právo 
by sa malo stať základom zmluvných 
vzťahov len v tom prípade, že sa na jeho 
použití strany spoločne dohodnú.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 344
Catherine Stihler
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Nariadením sa ustanovuje spoločné 
európske kúpne právo. Harmonizácia 
systémov zmluvného práva členských 
štátov sa neuskutočňuje prostredníctvom 
zmien a doplnení existujúcich 
vnútroštátnych právnych predpisov 
v oblasti zmluvného práva, ale tak, že sa 
v právnom poriadku každého členského 
štátu vytvára druhý systém zmluvného 
práva pre zmluvy, ktoré patria do rozsahu 
jeho pôsobnosti. Tento druhý systém by 
mal byť rovnaký v celej Únii a mal by 
existovať popri už existujúcich 
vnútroštátnych ustanoveniach zmluvného 
práva. Toto spoločné európske kúpne 
právo by sa malo uplatňovať na 
cezhraničné zmluvy na základe 
dobrovoľnosti, a to na základe výslovnej 
dohody strán.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Mitro Repo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Nariadením sa ustanovuje spoločné 
európske kúpne právo. Harmonizácia 
systémov zmluvného práva členských 
štátov sa neuskutočňuje prostredníctvom 
zmien a doplnení existujúcich 
vnútroštátnych právnych predpisov 
v oblasti zmluvného práva, ale tak, že sa 
v právnom poriadku každého členského 
štátu vytvára druhý systém zmluvného 
práva pre zmluvy, ktoré patria do rozsahu 

(9) Nariadením sa ustanovuje spoločné 
európske kúpne právo. Harmonizácia 
systémov zmluvného práva členských 
štátov sa neuskutočňuje prostredníctvom 
zmien a doplnení existujúcich 
vnútroštátnych právnych predpisov 
v oblasti zmluvného práva, ale tak, že sa 
v právnom poriadku každého členského 
štátu vytvára druhý systém zmluvného 
práva pre zmluvy, ktoré patria do rozsahu 
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jeho pôsobnosti. Tento druhý systém by 
mal byť rovnaký v celej Únii a mal by 
existovať popri už existujúcich 
vnútroštátnych ustanoveniach zmluvného 
práva. Toto spoločné európske kúpne 
právo by sa malo uplatňovať na 
cezhraničné zmluvy na základe 
dobrovoľnosti, a to na základe výslovnej 
dohody strán.

jeho pôsobnosti. Tento druhý systém by 
mal byť rovnaký v celej Únii a mal by 
existovať popri už existujúcich 
vnútroštátnych ustanoveniach zmluvného 
práva. Toto spoločné európske kúpne 
právo by sa malo uplatňovať na 
cezhraničné zmluvy na základe 
dobrovoľnosti, a to na základe výslovnej 
dohody strán. Spotrebitelia by navyše mali 
právo kedykoľvek odmietnuť použitie 
spoločného európskeho kúpneho práva.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Nariadením sa ustanovuje spoločné 
európske kúpne právo. Harmonizácia 
systémov zmluvného práva členských 
štátov sa neuskutočňuje prostredníctvom 
zmien a doplnení existujúcich 
vnútroštátnych právnych predpisov 
v oblasti zmluvného práva, ale tak, že sa 
v právnom poriadku každého členského 
štátu vytvára druhý systém zmluvného 
práva pre zmluvy, ktoré patria do rozsahu 
jeho pôsobnosti. Tento druhý systém by 
mal byť rovnaký v celej Únii a mal by 
existovať popri už existujúcich 
vnútroštátnych ustanoveniach zmluvného 
práva. Toto spoločné európske kúpne 
právo by sa malo uplatňovať na 
cezhraničné zmluvy na základe 
dobrovoľnosti, a to na základe výslovnej 
dohody strán.

(9) Nariadením sa ustanovuje spoločné 
európske kúpne právo pre zmluvy 
uzatvárané na diaľku, a tým najmä pre 
zmluvy uzatvárané elektronicky. 
Harmonizácia systémov zmluvného práva 
členských štátov sa neuskutočňuje 
prostredníctvom zmien a doplnení 
existujúcich vnútroštátnych právnych 
predpisov v oblasti zmluvného práva, ale 
tak, že sa v právnom poriadku každého 
členského štátu vytvára druhý systém 
zmluvného práva pre zmluvy, ktoré patria 
do rozsahu jeho pôsobnosti. Tento druhý 
systém by mal byť rovnaký v celej Únii 
a mal by existovať popri už existujúcich 
vnútroštátnych ustanoveniach zmluvného 
práva. Toto spoločné európske kúpne 
právo by sa malo uplatňovať na 
cezhraničné zmluvy na základe 
dobrovoľnosti, a to na základe výslovnej 
dohody strán.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 347
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Členské štáty môžu v prípade 
použitého tovaru na základe článku 7 ods. 
1 smernice 1999/44 o predaji spotrebného 
tovaru povoliť predajcom, aby skrátili 
záručnú lehotu na jeden rok. Vzhľadom 
na rastúci význam trhu s použitým 
tovarom pre európskych spotrebiteľov 
v týchto časoch hospodárskej krízy, ako aj 
vzhľadom na nevyhnutnosť podpory 
udržateľnejšej spotreby nie je skrátenie 
zákonnej záruky na jeden rok už 
opodstatnené. Záručná lehota na použitý 
tovar by sa mala vyhodnocovať skôr na 
základe definície požiadaviek na zhodu 
tovaru alebo digitálneho obsahu, ako sa 
stanovuje v tejto smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty môžu na základe článku 7 ods. 1 smernice 1999/44 o predaji spotrebného 
tovaru povoliť predajcom, aby skrátili záručnú lehotu na jeden rok. Toto nie je ani 
nevyhnutné, ako sme sa mohli presvedčiť v členských štátoch, ktoré túto možnosť nevyužili, 
ani žiaduce z hľadiska udržateľnej spotreby. Preto sa táto regulačná možnosť nezachová 
v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 348
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9b) Predpisy o zákonných zárukách 
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musia mať dôležitú úlohu pri podpore 
udržateľných výrobkov a v rámci stratégie 
EÚ ma integrovanú politiky v oblasti 
výrobkov sú rozhodujúce. Na podporu 
udržateľnej spotreby, dôvery 
spotrebiteľov voči výrobkom, ktoré sa 
vyvinuli na základe noriem stanovených 
v právnych predpisoch o ekologickej 
úprave výrobkov, treba zabezpečiť, aby 
spotrebitelia mohli spoliehať na právne 
záruky počas celej životnosti výrobku 
vyrobeného podľa opatrení na ekologickú 
úpravu. Toto obdobie by sa malo stanoviť 
so zreteľom na vykonávacie opatrenia 
smernice 2009/158/ES, na základe ktorej 
treba vypracovať hodnotenie očakávanej 
životnosti výrobku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Spoločné európske kúpne právo by 
malo byť k dispozícii na účely 
cezhraničných zmlúv, pretože práve v 
tomto kontexte vedú rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi poriadkami ku 
komplexnosti a k ďalším nákladom, pričom 
strany odrádzajú od vstupovania do 
zmluvných vzťahov. Pokiaľ ide o zmluvy 
medzi podnikateľmi, cezhraničný charakter 
zmluvy by sa mal posudzovať na základe 
obvyklého pobytu strán. Pokiaľ ide o 
zmluvy medzi podnikateľmi a 
spotrebiteľmi, požiadavka cezhraničného 
charakteru by mala byť splnená, ak sa buď 
všeobecná adresa uvedená spotrebiteľom, 
dodacia adresa tovaru, alebo fakturačná 
adresa uvedená spotrebiteľom nachádza 
v členskom štáte, ale mimo štátu, v ktorom 

(13) Spoločné európske kúpne právo by 
malo byť k dispozícii na účely 
cezhraničných zmlúv, pretože práve v 
tomto kontexte vedú rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi poriadkami ku 
komplexnosti a k ďalším nákladom, pričom 
strany odrádzajú od vstupovania do 
zmluvných vzťahov. Toto platí 
predovšetkým v oblasti predaja na diaľku, 
ktorého potenciál je mimoriadne veľký. 
Pokiaľ ide o zmluvy medzi podnikateľmi, 
cezhraničný charakter zmluvy by sa mal 
posudzovať na základe obvyklého pobytu 
strán. Pokiaľ ide o zmluvy medzi 
podnikateľmi a spotrebiteľmi, požiadavka 
cezhraničného charakteru by mala byť 
splnená, ak sa buď všeobecná adresa 
uvedená spotrebiteľom, dodacia adresa 
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má obchodník obvyklý pobyt. tovaru, alebo fakturačná adresa uvedená 
spotrebiteľom nachádza v členskom štáte, 
ale mimo štátu, v ktorom má obchodník 
obvyklý pobyt.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Toto spoločné európske kúpne právo 
by malo byť k dispozícii predovšetkým na 
účely predaja hnuteľného tovaru vrátane 
výroby alebo zhotovenia takéhoto tovaru, 
pretože práve tento typ zmlúv je 
hospodársky najvýznamnejší, a preto by 
mohol znamenať osobitný potenciál, 
pokiaľ ide o rast cezhraničného obchodu, 
a to najmä v rámci elektronického 
obchodu.

(16) Toto spoločné európske kúpne právo 
by malo byť k dispozícii predovšetkým na 
účely predaja hnuteľného tovaru vrátane 
výroby alebo zhotovenia takéhoto tovaru, 
pretože práve tento typ zmlúv je 
hospodársky najvýznamnejší
v cezhraničnom obchodovaní a ponúka 
osobitný potenciál rastu najmä 
v elektronickom obchodnom styku.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 351
Mitro Repo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V záujme cieleného a primeraného 
riešenia existujúcich problémov v oblasti 
vnútorného trhu a hospodárskej súťaže by 
mala byť osobná pôsobnosť spoločného 
európskeho kúpneho práva zameraná na 
strany, ktoré sú v súčasnosti od podnikania 
v zahraničí odrádzané rozdielmi medzi 
vnútroštátnymi systémami zmluvného 

(21) V záujme cieleného a primeraného 
riešenia existujúcich problémov v oblasti 
vnútorného trhu a hospodárskej súťaže by 
mala byť osobná pôsobnosť spoločného 
európskeho kúpneho práva zameraná na 
strany, ktoré sú v súčasnosti od podnikania
v zahraničí odrádzané rozdielmi medzi 
vnútroštátnymi systémami zmluvného 
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práva, s následnými značne nepriaznivými 
účinkami na cezhraničný obchod. Preto by 
sa toto právo malo vzťahovať na všetky 
transakcie medzi podnikateľmi a 
spotrebiteľmi, ako aj na také zmluvy medzi 
obchodníkmi, v prípade ktorých je aspoň 
jedna zo strán malým či stredným 
podnikom, vychádzajúc z odporúčania 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o 
vymedzení mikropodnikov, malých a 
stredných podnikov. Tým by však nemala 
byť dotknutá možnosť členských štátov 
prijať právne predpisy, ktorými sa umožní 
použiť spoločné európske kúpne právo aj 
v prípade zmlúv medzi obchodníkmi, 
z ktorých ani jeden nie je malým či 
stredným podnikom.
 V každom prípade však pri transakciách 
medzi podnikateľmi obchodníci majú 
úplnú zmluvnú slobodu, pričom sa 
podporujú v tom, aby pri stanovovaní 
zmluvných podmienok používali ako zdroj 
spoločné európske kúpne právo.

práva, s následnými značne nepriaznivými 
účinkami na cezhraničný obchod. Preto by 
sa toto právo malo vzťahovať na všetky 
transakcie medzi podnikateľmi a 
spotrebiteľmi, ako aj na také zmluvy medzi 
obchodníkmi, v prípade ktorých je aspoň 
jedna zo strán malým či stredným 
podnikom, vychádzajúc z odporúčania 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o 
vymedzení mikropodnikov, malých a 
stredných podnikov. Keď sú všetky 
zmluvné strany podnikateľmi, potom by 
sa samostatne zárobkovo činní 
podnikatelia (individual 
enterpreneurship) mali zrovnoprávniť so 
spotrebiteľmi, pretože ich podniky sa 
vzhľadom na zdroje a kompetencie veľmi 
zreteľne odchyľujú od všeobecnej 
definície malých a stredných podnikov, 
resp. mikropodnikov. Tým by však nemala 
byť dotknutá možnosť členských štátov 
prijať právne predpisy, ktorými sa umožní 
použiť spoločné európske kúpne právo aj 
v prípade zmlúv medzi obchodníkmi, 
z ktorých ani jeden nie je malým či 
stredným podnikom. V každom prípade 
však pri transakciách medzi podnikateľmi 
obchodníci majú úplnú zmluvnú slobodu, 
pričom sa podporujú v tom, aby pri 
stanovovaní zmluvných podmienok 
používali ako zdroj spoločné európske 
kúpne právo.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 352
Mitro Repo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Na použitie spoločného európskeho 
kúpneho práva je nevyhnutná dohoda 
zmluvných strán. Na túto dohodu by sa 

(22) Na použitie spoločného európskeho 
kúpneho práva je nevyhnutná dohoda 
zmluvných strán. Na túto dohodu by sa 
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v prípade transakcií medzi podnikateľmi a 
spotrebiteľmi mali vzťahovať prísne 
požiadavky. Keďže v praxi väčšinou 
navrhne použitie spoločného európskeho 
kúpneho práva obchodník, spotrebitelia si 
musia byť plne vedomí toho, že dávajú 
súhlas na použitie pravidiel, ktoré sa líšia 
od ich existujúcich vnútroštátnych 
právnych predpisov. Z tohto dôvodu by 
súhlas spotrebiteľa s použitím spoločného 
európskeho kúpneho práva mal byť 
prípustný len vtedy, keď bude mať podobu 
samostatného výslovného vyhlásenia, ktoré 
je oddelené od vyhlásenia, ktorým sa 
prejavuje súhlas s uzavretím zmluvy. Preto 
by sa nemalo umožniť, aby použitie 
spoločného európskeho kúpneho práva 
bolo ponúkané ako jedno z ustanovení 
zmluvy, ktorá sa má uzavrieť, a už vôbec 
nie, aby bolo len prvkom štandardných 
zmluvných podmienok obchodníka. 
Obchodník by mal spotrebiteľovi 
poskytnúť potvrdenie o dohode o použití 
spoločného európskeho kúpneho práva na 
trvalom nosiči.

v prípade transakcií medzi podnikateľmi a 
spotrebiteľmi mali vzťahovať prísne 
požiadavky. Keďže v praxi väčšinou 
navrhne použitie spoločného európskeho 
kúpneho práva obchodník, spotrebitelia si 
musia byť plne vedomí toho, že 
dobrovoľne a z vlastného rozhodnutia 
dávajú súhlas na použitie pravidiel, ktoré 
sa líšia od ich existujúcich vnútroštátnych 
právnych predpisov. Z tohto dôvodu by 
súhlas spotrebiteľa s použitím spoločného 
európskeho kúpneho práva mal byť 
prípustný len vtedy, keď bude mať podobu 
samostatného výslovného vyhlásenia, ktoré 
je oddelené od vyhlásenia, ktorým sa 
prejavuje súhlas s uzavretím zmluvy. Preto 
by sa nemalo umožniť, aby použitie 
spoločného európskeho kúpneho práva 
bolo ponúkané ako jedno z ustanovení 
zmluvy, ktorá sa má uzavrieť, a už vôbec 
nie, aby bolo len prvkom štandardných 
zmluvných podmienok obchodníka. 
Obchodník by mal spotrebiteľovi 
poskytnúť potvrdenie o dohode o použití 
spoločného európskeho kúpneho práva na 
trvalom nosiči.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 353
Mitro Repo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Okrem toho, že spotrebiteľ sa musí 
pre použitie spoločného európskeho 
kúpneho práva rozhodnúť vedome, musí 
byť jeho súhlas s použitím tohto práva 
voľbou na základe dostatočnej 
informovanosti. Obchodník by preto mal 
spotrebiteľa nielen upozorniť na úmysel 
použiť spoločné európske kúpne právo, ale 
mal by mu tiež poskytnúť informácie o 

(23) Okrem toho, že spotrebiteľ sa musí 
pre použitie spoločného európskeho 
kúpneho práva rozhodnúť vedome, musí 
byť jeho súhlas s použitím tohto práva 
voľbou na základe dostatočnej 
informovanosti. Obchodník by preto mal 
spotrebiteľa nielen upozorniť na úmysel 
použiť spoločné európske kúpne právo, ale 
mal by mu tiež včas pred uzavretím 
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charaktere tohto práva a jeho
najdôležitejších prvkoch. Aby sa 
obchodníkom uľahčila táto úloha a aby sa 
tak predišlo zbytočnej administratívnej 
záťaži, a takisto aj v záujme zabezpečenia 
súladu v rámci množstva a kvality 
informácií poskytovaných spotrebiteľom, 
by obchodníci mali poskytovať 
spotrebiteľom informácie prostredníctvom 
štandardného informačného oznámenia, 
ktoré sa stanovuje v tomto nariadení a 
ktoré je preto ľahko dostupné vo všetkých 
úradných jazykoch Únie. V prípade, že sa 
spotrebiteľovi informácie nedajú poskytnúť 
prostredníctvom uvedeného informačného 
oznámenia, napríklad v prípade 
telefonického rozhovoru, alebo v prípade, 
že obchodník neposkytol informačné 
oznámenie, dohoda o použití spoločného 
európskeho kúpneho práva by sa mala stať 
pre spotrebiteľa záväznou až potom, ako 
dostane informačné oznámenie spolu 
s potvrdením dohody a ako následne 
vyjadrí súhlas.

zmluvy poskytnúť informácie o charaktere 
a najdôležitejších prvkoch tohto kúpneho 
práva. Aby sa obchodníkom uľahčila táto 
úloha a aby sa tak predišlo zbytočnej 
administratívnej záťaži, a takisto aj v 
záujme zabezpečenia súladu v rámci 
množstva a kvality informácií 
poskytovaných spotrebiteľom, by 
obchodníci mali poskytovať spotrebiteľom 
informácie prostredníctvom štandardného 
informačného oznámenia, ktoré sa 
stanovuje v tomto nariadení a ktoré je preto 
ľahko dostupné vo všetkých úradných 
jazykoch Únie. V prípade, že sa 
spotrebiteľovi informácie nedajú poskytnúť 
prostredníctvom uvedeného informačného 
oznámenia, napríklad v prípade 
telefonického rozhovoru, alebo v prípade, 
že obchodník neposkytol informačné 
oznámenie, dohoda o použití spoločného 
európskeho kúpneho práva by sa mala stať 
pre spotrebiteľa záväznou až potom, ako 
dostane informačné oznámenie spolu 
s potvrdením dohody a ako následne 
vyjadrí súhlas.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Okrem toho, že spotrebiteľ sa musí 
pre použitie spoločného európskeho 
kúpneho práva rozhodnúť vedome, musí 
byť jeho súhlas s použitím tohto práva 
voľbou na základe dostatočnej 
informovanosti. Obchodník by preto mal 
spotrebiteľa nielen upozorniť na úmysel 
použiť spoločné európske kúpne právo, ale 
mal by mu tiež poskytnúť informácie o 
charaktere tohto práva a jeho 

(23) Okrem toho, že spotrebiteľ sa musí 
pre použitie spoločného európskeho 
kúpneho práva rozhodnúť vedome, musí 
byť jeho súhlas s použitím tohto práva 
voľbou na základe dostatočnej 
informovanosti. Obchodník by preto mal 
spotrebiteľa nielen upozorniť na úmysel 
použiť spoločné európske kúpne právo, ale 
mal by mu tiež poskytnúť informácie o 
charaktere tohto práva a jeho 
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najdôležitejších prvkoch. Aby sa 
obchodníkom uľahčila táto úloha a aby sa 
tak predišlo zbytočnej administratívnej 
záťaži, a takisto aj v záujme zabezpečenia 
súladu v rámci množstva a kvality 
informácií poskytovaných spotrebiteľom, 
by obchodníci mali poskytovať 
spotrebiteľom informácie prostredníctvom 
štandardného informačného oznámenia, 
ktoré sa stanovuje v tomto nariadení a 
ktoré je preto ľahko dostupné vo všetkých 
úradných jazykoch Únie. V prípade, že sa 
spotrebiteľovi informácie nedajú poskytnúť 
prostredníctvom uvedeného informačného 
oznámenia, napríklad v prípade 
telefonického rozhovoru, alebo v prípade, 
že obchodník neposkytol informačné 
oznámenie, dohoda o použití spoločného 
európskeho kúpneho práva by sa mala stať 
pre spotrebiteľa záväznou až potom, ako 
dostane informačné oznámenie spolu 
s potvrdením dohody a ako následne 
vyjadrí súhlas.

najdôležitejších prvkoch. Aby sa 
obchodníkom uľahčila táto úloha a aby sa 
tak predišlo zbytočnej administratívnej 
záťaži, a takisto aj v záujme zabezpečenia 
súladu v rámci množstva a kvality 
informácií poskytovaných spotrebiteľom, 
by obchodníci mali poskytovať 
spotrebiteľom informácie prostredníctvom 
vzorového informačného oznámenia, ktoré 
sa stanovuje v tomto nariadení a ktoré je 
preto ľahko dostupné vo všetkých 
úradných jazykoch Únie. V prípade, že sa 
spotrebiteľovi informácie nedajú poskytnúť 
prostredníctvom uvedeného informačného 
oznámenia, napríklad v prípade 
telefonického rozhovoru, alebo v prípade, 
že obchodník neposkytol informačné 
oznámenie, dohoda o použití spoločného 
európskeho kúpneho práva by sa mala stať 
pre spotrebiteľa záväznou až potom, ako 
dostane informačné oznámenie spolu 
s potvrdením dohody a ako následne 
vyjadrí súhlas.

Or. de

Odôvodnenie

Doplnenie pozmeňujúcich návrhov zo správy o formulároch v prílohe.

Pozmeňujúci návrh 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Pravidlá spoločného európskeho 
kúpneho práva by sa mali vzťahovať na 
všetky otázky týkajúce sa zmluvného 
práva, ktoré majú praktický význam počas 
celého priebehu tých druhov zmlúv, ktoré 
patria do vecnej a osobnej pôsobnosti tohto 
spoločného práva, a to najmä zmlúv 
uzatváraných on-line. Spoločným 

(26) Pravidlá spoločného európskeho 
kúpneho práva by sa mali vzťahovať na 
všetky otázky týkajúce sa zmluvného práva
v oblasti predaja na diaľku, ktoré majú 
praktický význam počas celého priebehu 
tých druhov zmlúv, ktoré patria do vecnej a 
osobnej pôsobnosti tohto spoločného 
práva. Spoločným európskym kúpnym 
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európskym kúpnym právom by sa mali 
spravovať nielen práva a povinnosti strán 
a prostriedky nápravy pre prípad neplnenia, 
ale toto právo by malo upravovať aj 
informačné povinnosti pred uzavretím 
zmluvy, uzavretie zmluvy vrátane 
formálnych požiadaviek, právo 
na odstúpenie od zmluvy a dôsledky 
odstúpenia, označenie zmluvy za neplatnú 
v dôsledku omylu, ľsti, vyhrážok alebo 
zneužitia situácie a dôsledky takéhoto 
označenia zmluvy za neplatnú, výklad, 
obsah a účinky zmluvy, posúdenie a 
dôsledky neprijateľnosti zmluvných 
podmienok, vrátenie plnení v prípade 
označenia zmluvy za neplatnú alebo jej 
ukončenia, ako aj premlčanie a preklúziu 
práv. Malo by tiež ustanovovať sankcie za 
porušenie všetkých záväzkov a povinností 
vyplývajúcich z jeho uplatnenia.

právom by sa mali spravovať nielen práva 
a povinnosti strán a prostriedky nápravy 
pre prípad neplnenia, ale toto právo by 
malo upravovať aj informačné povinnosti 
pred uzavretím zmluvy, uzavretie zmluvy 
vrátane formálnych požiadaviek, právo 
na odstúpenie od zmluvy a dôsledky 
odstúpenia, označenie zmluvy za neplatnú 
v dôsledku omylu, ľsti, vyhrážok alebo 
zneužitia situácie a dôsledky takéhoto 
označenia zmluvy za neplatnú, výklad, 
obsah a účinky zmluvy, posúdenie a 
dôsledky neprijateľnosti zmluvných 
podmienok, vrátenie plnení v prípade 
označenia zmluvy za neplatnú alebo jej 
ukončenia, ako aj premlčanie a preklúziu 
práv. Malo by tiež ustanovovať sankcie za 
porušenie všetkých záväzkov a povinností 
vyplývajúcich z jeho uplatnenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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 zohľadniť predovšetkým také 
aspekty, ako je napr. potreba ďalšieho 
rozšírenia pôsobnosti nariadenia o oblasť 
predaja na diaľku, ako aj v súvislosti so 
zmluvami medzi podnikateľmi, vývoj na 
trhu s digitálnym obsahom a technologický 
rozvoj v tejto oblasti a ďalší vývoj acquis 
Únie.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37a) S cieľom zabrániť duplicite a 
doplniť platné právo EÚ by táto smernica 
mala zohľadňovať zásady smernice 
2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov, 
ktorou sa harmonizovali predpisy na 
uzatváranie zmlúv na diaľku a mimo 
obchodných priestorov, ako sú 
predzmluvné informácie, formálne 
požiadavky, právo na odvolanie, dodanie, 
prenos rizika a spôsob platby. Toto by 
umožnilo vytvoriť stabilný právny rámec 
európskych predpisov pre podniky, ktoré 
predávajú výrobky alebo digitálne obsahy 
v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37b) Európska komisia by po prijatí tejto 
smernice mala vytvoriť pracovnú 
skupinu, ktorá sa bude skladať 
predovšetkým zo zástupcov 
spotrebiteľských a podnikateľských 
skupín a ktorú budú podporovať 
akademici a používatelia, s cieľom 
vypracovania štandardných požiadaviek 
a podmienok na uzatváranie zmlúv online 
medzi obchodom a spotrebiteľom 
vychádzajúcich z ustanovení tejto 



AM\934215SK.doc 17/99 PE510.531v01-00

SK

smernice a z acquis Spoločenstva pre 
oblasť ochranu spotrebiteľa, 
predovšetkým smernice 2011/83/EÚ 
o právach spotrebiteľov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Účelom tohto nariadenia je zlepšiť 
podmienky na vytvorenie a fungovanie 
vnútorného trhu prostredníctvom 
sprístupnenia jednotného súboru pravidiel 
zmluvného práva uvedeného v prílohe I 
(„spoločné európske kúpne právo“). Tieto 
pravidlá možno použiť pre cezhraničné 
transakcie týkajúce sa predaja tovaru, 
dodania digitálneho obsahu a poskytnutia 
súvisiacich služieb, ak sa tak zmluvné 
strany dohodnú.

1. Účelom tejto smernice je vytvorenie 
fakultatívneho, spoločného európskeho 
právneho predpisu na vnútornom trhu 
prostredníctvom sprístupnenia jednotného 
súboru pravidiel zmluvného práva 
uvedeného v prílohe I („spoločné európske 
kúpne právo“). Toto zmluvné právo platí 
súbežne s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a keď sa zvolí namiesto 
vnútroštátnych predpisov, možno ho 
použiť výlučne v oblasti zmluvného práva 
vzťahujúceho sa na cezhraničné 
transakcie týkajúce sa predaja tovaru, 
dodania digitálneho obsahu a poskytnutia 
súvisiacich služieb, ak sa tak zmluvné 
strany výslovne dohodnú.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Účelom tohto nariadenia je zlepšiť 
podmienky na vytvorenie a fungovanie 

1. Účelom tohto nariadenia je zlepšiť 
podmienky na vytvorenie a fungovanie 
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vnútorného trhu prostredníctvom 
sprístupnenia jednotného súboru pravidiel 
zmluvného práva uvedeného v prílohe I 
(„spoločné európske kúpne právo“). Tieto 
pravidlá možno použiť pre cezhraničné 
transakcie týkajúce sa predaja tovaru, 
dodania digitálneho obsahu a poskytnutia 
súvisiacich služieb, ak sa tak zmluvné 
strany dohodnú.

vnútorného trhu prostredníctvom 
sprístupnenia jednotného súboru pravidiel 
zmluvného práva uvedeného v prílohe I 
(„spoločné európske kúpne právo“). Toto 
zmluvné právo možno použiť pre 
cezhraničné transakcie v oblasti 
obchodovania na diaľku, predovšetkým 
online obchodovania, týkajúce sa predaja 
tovaru, dodania digitálneho obsahu 
a poskytnutia súvisiacich služieb, ak sa tak 
zmluvné strany dohodnú.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 361
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenia umožňuje 
obchodníkom spoľahnúť sa na spoločný 
súbor pravidiel a používať tie isté zmluvné 
podmienky pre všetky ich cezhraničné 
transakcie, čím sa znížia zbytočné náklady 
a zároveň sa zaistí vysoká miera právnej 
istoty.

2. Táto smernica umožňuje obchodníkom 
spoľahnúť sa na spoločný súbor pravidiel 
a používať tie isté zmluvné podmienky pre 
všetky ich cezhraničné transakcie.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 362
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ ide o zmluvy medzi obchodníkmi 
a spotrebiteľmi, toto nariadenie obsahuje 
komplexný súbor pravidiel v oblasti 
ochrany spotrebiteľa s cieľom zabezpečiť 

3. Pokiaľ ide o zmluvy medzi obchodníkmi 
a spotrebiteľmi v súvislosti 
s cezhraničnými transakciami, táto 
smernica obsahuje pravidlá v oblasti 
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vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, 
posilniť spotrebiteľskú dôveru na 
vnútornom trhu a povzbudiť spotrebiteľov 
na nakupovanie v iných členských štátoch.

ochrany spotrebiteľa s cieľom zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, 
posilniť spotrebiteľskú dôveru na 
vnútornom trhu a povzbudiť spotrebiteľov 
na nakupovanie v iných členských štátoch.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 363
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) „obchodník“ je akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá koná na účely, 
ktoré sa týkajú jej obchodnej činnosti, 
podnikateľskej činnosti, remesla alebo 
povolania;

(e) „obchodník“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, bez ohľadu na to, či má 
súkromný alebo verejnoprávny charakter, 
ktorá sama alebo prostredníctvom inej 
fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá 
koná v jej mene alebo na jej poverenie, 
koná na účely, ktoré možno pripísať jej 
obchodnej činnosti, podnikateľskej 
činnosti, remeslu alebo povolaniu;

Or. de

Odôvodnenie

Táto definícia zodpovedá smernici EÚ 83/2011 o právach spotrebiteľov, predovšetkým čo sa 
týka činnosti tretích osôb v mene a z poverenia obchodníkov. Zastupovanie samo osebe sa 
síce v spoločnom európskom kúpnom práve nereguluje. Rozdielne následky, podľa toho, či 
obchodník koná sám, alebo prostredníctvom iných, sú pre spotrebiteľa nepochopiteľné 
a úplne zavádzajúce.

Pozmeňujúci návrh 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno p
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(p) „zmluva uzavretá na diaľku“ je 
akákoľvek zmluva medzi obchodníkom 
a spotrebiteľom v rámci organizovaného
systému predaja na diaľku uzavretá bez 
súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka 
alebo, ak je obchodník právnickou osobou, 
fyzickej osoby, ktorá obchodníka 
zastupuje, a spotrebiteľa s výhradným 
využitím jedného alebo viacerých 
prostriedkov komunikácie na diaľku, a to 
až do uzavretia zmluvy vrátane času 
uzavretia zmluvy;

(p) „zmluva uzavretá na diaľku“ je každá
zmluva medzi obchodníkom 
a spotrebiteľom alebo iným obchodníkom
v rámci organizovaného systému predaja 
na diaľku uzavretá bez súčasnej fyzickej 
prítomnosti obchodníka alebo, ak je 
obchodník právnickou osobou, fyzickej 
osoby, ktorá obchodníka zastupuje, a 
spotrebiteľa alebo iného obchodníka 
alebo, ak obchodník je právnickou 
osobou, fyzickej osoby, s výhradným 
využitím jedného alebo viacerých 
prostriedkov komunikácie na diaľku, a to 
až do uzavretia zmluvy vrátane času 
uzavretia zmluvy;

Or. de

Odôvodnenie

Pri obmedzení rozsahu pôsobnosti je potrebná presnejšia definícia a predovšetkým 
vysvetlenie, že sa zahrnujú aj zmluvy medzi obchodníkmi (B2B - Business to Business).

Pozmeňujúci návrh 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(q) „zmluva uzavretá mimo 
prevádzkových priestorov“ je akákoľvek 
zmluva medzi obchodníkom 
a spotrebiteľom, ktorá je:

vypúšťa sa

i) uzavretá za súčasnej fyzickej 
prítomnosti obchodníka alebo, ak je 
obchodník právnickou osobou, fyzickej 
osoby, ktorá obchodníka zastupuje, 
a spotrebiteľa na mieste, ktoré nepatrí 
medzi prevádzkové priestory obchodníka, 
alebo na základe ponuky spotrebiteľa za 
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tých istých okolností, alebo
ii) uzavretá v prevádzkových priestoroch 
obchodníka alebo prostredníctvom 
akýchkoľvek prostriedkov komunikácie 
na diaľku hneď po tom, ako bol 
spotrebiteľ osobne a individuálne 
oslovený na mieste, ktoré nepatrí medzi 
prevádzkové priestory obchodníka, za 
súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka 
alebo, ak je obchodník právnickou 
osobou, fyzickej osoby, ktorá obchodníka 
zastupuje, a spotrebiteľa, alebo
iii) uzavretá počas zájazdu, ktorý 
zorganizoval obchodník alebo, ak je 
obchodník právnickou osobou, fyzická 
osoba, ktorá obchodníka zastupuje, a 
ktorého cieľom alebo účinkom je 
propagácia a predaj tovaru, dodanie 
digitálneho obsahu alebo poskytnutie 
súvisiacich služieb spotrebiteľovi;

Or. de

Odôvodnenie

Obmedzením rozsahu pôsobnosti na zmluvy uzavreté na diaľku zaniká potreba týchto 
definícií, pretože tieto zmluvy sa už nezahrnujú.

Pozmeňujúci návrh 366
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti 
obchodníka alebo, ak je obchodník 
právnickou osobou, fyzickej osoby, ktorá 
obchodníka zastupuje, a spotrebiteľa 
na mieste, ktoré nepatrí medzi prevádzkové 
priestory obchodníka, alebo na základe 
ponuky spotrebiteľa za tých istých 
okolností, alebo

i) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti 
obchodníka a spotrebiteľa na mieste, ktoré 
nepatrí medzi prevádzkové priestory 
obchodníka, alebo na základe ponuky 
spotrebiteľa za tých istých okolností, alebo
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 367
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) uzavretá v prevádzkových priestoroch 
obchodníka alebo prostredníctvom 
akýchkoľvek prostriedkov komunikácie na 
diaľku hneď po tom, ako bol spotrebiteľ 
osobne a individuálne oslovený na mieste, 
ktoré nepatrí medzi prevádzkové priestory 
obchodníka, za súčasnej fyzickej 
prítomnosti obchodníka alebo, ak je 
obchodník právnickou osobou, fyzickej 
osoby, ktorá obchodníka zastupuje, a 
spotrebiteľa, alebo

ii) uzavretá v prevádzkových priestoroch 
obchodníka alebo prostredníctvom 
akýchkoľvek prostriedkov komunikácie na 
diaľku hneď po tom, ako bol spotrebiteľ 
osobne a individuálne oslovený na mieste, 
ktoré nepatrí medzi prevádzkové priestory 
obchodníka, za súčasnej fyzickej 
prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, 
alebo

Or. de

Odôvodnenie

Keď sa definícia „obchodníka“ podľa smernice EÚ 83/2011 o právach spotrebiteľov zoberie 
za východisko, v dôsledku toho sa musí vyjasniť aj definícia zmlúv uzatváraných mimo 
obchodných priestorov.

Pozmeňujúci návrh 368
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) uzavretá počas zájazdu, ktorý 
zorganizoval obchodník alebo, ak je 
obchodník právnickou osobou, fyzická 
osoba, ktorá obchodníka zastupuje, a
ktorého cieľom alebo účinkom je 
propagácia a predaj tovaru, dodanie 
digitálneho obsahu alebo poskytnutie 

iii) uzavretá počas zájazdu, ktorý 
zorganizoval obchodník, ktorého cieľom 
alebo účinkom je propagácia a predaj 
tovaru, dodanie digitálneho obsahu alebo 
poskytnutie súvisiacich služieb 
spotrebiteľovi;
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súvisiacich služieb spotrebiteľovi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno r

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(r) „prevádzkové priestory“ sú: vypúšťa sa
i) akékoľvek nehnuteľné maloobchodné 
priestory, kde obchodník trvalo vykonáva 
svoju činnosť, alebo
ii) akékoľvek hnuteľné maloobchodné 
priestory, kde obchodník zvyčajne 
vykonáva svoju činnosť;

Or. de

Odôvodnenie

Obmedzením rozsahu pôsobnosti na zmluvy uzatvárané na diaľku zaniká potreba týchto 
definícií, pretože tieto zmluvy sa už nezahrnujú.

Pozmeňujúci návrh 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno u

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(u) „verejná dražba“ je spôsob predaja, pri 
ktorom obchodník ponúka tovar alebo
digitálny obsah spotrebiteľovi, ktorý sa na 
dražbe osobne zúčastňuje alebo má 
možnosť sa na nej osobne zúčastniť, 
prostredníctvom transparentného 
konkurenčného postupu podávania ponúk 
vedeného dražobníkom, a vydražiteľ je 

(u) „verejná dražba“ je spôsob predaja, pri 
ktorom obchodník ponúka tovar, digitálny 
obsah alebo služby spotrebiteľovi, 
prostredníctvom transparentného 
konkurenčného postupu podávania ponúk 
vedeného dražobníkom, a vydražiteľ je 
povinný kúpiť tovar, digitálny obsah alebo 
služby;
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povinný kúpiť tovar alebo digitálny obsah;

Or. de

Odôvodnenie

Obsahové prispôsobenie sa ohraničeniu na zmluvy uzatvárané na diaľku, ako aj 
prispôsobenie sa definícii v smernici o právach spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ya (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ya) „ospravedlňuje“ konanie alebo 
zanedbanie, ktoré nemožno objektívne 
pripísať konajúcej osobe alebo osobe 
dopúšťajúcej sa nedbanlivosti.

Or. de

Odôvodnenie

Vylepšené znenie pôvodného pozmeňujúceho návrhu 92.

Pozmeňujúci návrh 372
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 vypúšťa sa
Fakultatívny charakter spoločného 
európskeho kúpneho práva
Strany sa môžu dohodnúť na tom, že 
spoločným európskym kúpnym právom sa 
riadia ich cezhraničné zmluvy o predaji 
tovaru, dodaní digitálneho obsahu a 
poskytnutí súvisiacich služieb, ktoré patria 
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do územnej, vecnej a osobnej pôsobnosti 
vymedzenej v článkoch 4 až 7.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade prelínajúcich sa dohôd, ktoré 
nemajú podporu v pôsobnosti spoločného 
európskeho kúpneho práva, platí pre tieto 
doložky neplatnosť voľby;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 374
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) sa buď adresa uvedená spotrebiteľom, 
dodacia adresa tovaru, alebo fakturačná 
adresa nachádza v inej krajine než v
krajine obvyklého pobytu obchodníka, a

(a) krajina pobytu spotrebiteľa nie je 
štátom, v ktorom má obvyklý pobyt 
obchodník, a

Or. el

Pozmeňujúci návrh 375
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely tohto nariadenia sa za miesto 
obvyklého pobytu spoločností, združení a
iných subjektov s právnou subjektivitou 
alebo bez nej považuje miesto, kde sa 
nachádza ich ústredná správa. Miestom 
obvyklého pobytu obchodníka, ktorý je 
fyzickou osobou, je hlavné miesto 
podnikania tejto osoby.

4. Na účely tohto nariadenia sa za miesto 
obvyklého pobytu obchodníkov alebo 
spoločností, resp. iných združení, bez 
ohľadu na to, či majú právnu 
subjektivitu, považuje miesto, kde sa 
nachádza ich ústredná správa, ak v krajine 
spotrebiteľa neprevádzkujú 
maloobchodné predajne ani kancelárie, 
ani iné sídlo obchodníka či zákonného 
zástupcu, a ak nie sú zapísané 
v registroch príslušných orgánov 
členských štátov pre spoločnosti alebo iné 
združenia s právnou subjektivitou alebo 
bez nej. Miestom obvyklého pobytu 
obchodníka, ktorý je fyzickou osobou, je 
hlavné miesto podnikania tejto osoby.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 376
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia
Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmluvy, v prípade ktorých sa môže 
spoločné európske kúpne právo použiť

Cezhraničné zmluvy, v prípade ktorých sa 
môže spoločné európske kúpne právo 
použiť

Or. el

Pozmeňujúci návrh 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spoločné európske kúpne právo sa môže 
použiť v prípade:

Spoločné európske kúpne právo sa môže 
použiť v prípade nasledujúcich zmlúv 
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uzatváraných na diaľku vrátane zmlúv 
uzatváraných online:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 378
Mitro Repo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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. Ak sú všetky 
zmluvné strany obchodníkmi, spoločné 
európske kúpne právo sa môže použiť, ak 
je aspoň jedna zo strán malým alebo 
stredným podnikom. Keď sú všetky 
subjekty obchodníkmi, potom sú 
samostatne zárobkovo činní obchodníci 
(individual entrepreneurship) z hľadiska 
ochrany postavení na rovnakú úroveň ako 
spotrebitelia.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 379
Mitro Repo

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vo vzťahoch medzi obchodníkom a 
spotrebiteľom je dohoda o použití 
spoločného európskeho kúpneho práva 
platná len vtedy, ak spotrebiteľ súhlas s 
použitím tohto práva vyjadril 
prostredníctvom výslovného vyhlásenia, 
ktoré je oddelené od vyhlásenia, ktorým sa 

2. Vo vzťahoch medzi obchodníkom a 
spotrebiteľom je dohoda o použití 
spoločného európskeho kúpneho práva 
platná len vtedy, ak spotrebiteľ súhlas s 
použitím tohto práva vyjadril dobrovoľne 
a z vlastného rozhodnutia prostredníctvom 
výslovného vyhlásenia, ktoré je oddelené 
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prejavuje súhlas s uzavretím zmluvy. 
Obchodník musí spotrebiteľovi poskytnúť 
potvrdenie o uvedenom súhlase na trvalom 
nosiči.

od vyhlásenia, ktorým sa prejavuje súhlas s 
uzavretím zmluvy. Obchodník musí 
spotrebiteľovi poskytnúť potvrdenie 
o uvedenom súhlase na trvalom nosiči.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 380
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Dohody, ktoré prekračujú rozsah 
pôsobnosti spoločného európskeho 
kúpneho práva, sú neplatné.

Or. de

Odôvodnenie

Keď dohody, ktoré nerešpektujú rozsah pôsobnosti spoločného európskeho kúpneho práva 
stanovenú nariadením tým, že sa v nich určuje, že ho prekračujú alebo že spoločné európske 
kúpne právo sa má uplatňovať len čiastočne v prípade zmiešaných zmlúv alebo zmlúv na 
úverové financovanie, potom treba objasniť, že dohoda o použití potom neplatí. Preto sa musí 
určiť uplatniteľný právny predpis podľa pravidiel Rím I.

Pozmeňujúci návrh 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Štandardné informačné oznámenie v 
prípade zmlúv medzi obchodníkom a 
spotrebiteľom

Vzorové informačné oznámenie v prípade 
zmlúv medzi obchodníkom a 
spotrebiteľom

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 382
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Obchodník pri dohode o uplatnení 
spoločného európskeho kúpneho práva 
odovzdá spotrebiteľovi štandardné 
informačné oznámenie na trvalom nosiči.

Or. de

Odôvodnenie

Štandardné informačné oznámenie sa musí odovzdať spotrebiteľovi podľa dohody o uplatnení 
spoločného európskeho kúpneho práva.

Pozmeňujúci návrh 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Tento článok neplatí, keď sa zmluva 
týka dodávania potravín, nápojov alebo 
iného tovaru určeného na bežnú spotrebu 
v domácnosti, ktoré obchodník v rámci 
častých a pravidelných jázd dodáva 
spotrebiteľovi domov, na miesto bydliska 
alebo na pracovisko.

Or. de

Odôvodnenie

Opiera sa o článok 13 V a prílohy.

Pozmeňujúci návrh 384
Toine Manders
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty stanovia sankcie 
uplatniteľné v prípade, že obchodníci v 
rámci vzťahov so spotrebiteľmi porušia 
požiadavky stanovené v článkoch 8 a 9, a 
prijmú všetky opatrenia, ktoré sú potrebné 
na zabezpečenie uplatňovania týchto 
sankcií. Takto stanovené sankcie budú 
účinné, primerané a odrádzajúce. Členské 
štáty oznámia Komisii príslušné 
ustanovenia najneskôr do [1 roka do dňa 
začatia uplatňovania tohto nariadenia], a čo 
najskôr oznámia akékoľvek následné
zmeny.

Členské štáty stanovia primerané sankcie 
uplatniteľné v prípade, keď obchodníci v 
rámci vzťahov so spotrebiteľmi porušia 
požiadavky stanovené v článkoch 8 a 9, a 
prijmú všetky opatrenia, ktoré sú potrebné 
na zabezpečenie uplatňovania týchto 
sankcií. Členské štáty oznámia Komisii 
príslušné ustanovenia najneskôr do [1 roka 
do dňa začatia uplatňovania tohto 
nariadenia], a čo najskôr oznámia všetky 
neskoršie zmeny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak sa strany platne dohodli na použití 
spoločného európskeho kúpneho práva na 
zmluvu, všetky otázky, ktoré sú upravené v 
pravidlách spoločného európskeho 
kúpneho práva, sa riadia len spoločným 
európskym kúpnym právom. Ak bola 
zmluva skutočne uzavretá, spoločným 
európskym kúpnym právom sa riadi aj 
dodržiavanie informačných povinností 
pred uzavretím zmluvy a prostriedky 
nápravy v prípade ich porušenia.

Ak sa strany platne dohodli na použití 
spoločného európskeho kúpneho práva na 
zmluvu, všetky otázky, ktoré sú upravené v 
pravidlách spoločného európskeho 
kúpneho práva, sa riadia len spoločným 
európskym kúpnym právom. Keď
obchodník ponúka tovar, ktorý umožňuje 
zlúčenie poskytovania digitálneho obsahu 
alebo súvisiacich služieb so spoločným 
európskym kúpnym právom, spoločným 
európskym kúpnym právom sa riadi aj 
dodržiavanie informačných povinností 
pred uzavretím zmluvy a prostriedky 
nápravy v prípade ich porušenia.

Or. de
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Odôvodnenie

Informačné povinnosti pred uzavretím zmluvy môžu prejaviť plný účinok len vtedy, keď platia 
nezávisle od skutočného uzavretia zmluvy. Treba zabezpečiť, aby spoluuchádzači a 
spotrebiteľské združenia pri porušení informačných povinností vyplývajúcich zo spoločného 
európskeho kúpneho práva v ich neprospech mohli využiť právne opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 386
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zmluvy, v prípade ktorých sa miesto 
obvyklého pobytu obchodníkov alebo, ak 
ide o zmluvu medzi obchodníkom 
a spotrebiteľom, miesto obvyklého pobytu 
obchodníka, adresa uvedená 
spotrebiteľom, dodacia adresa tovaru a 
fakturačná adresa nachádzajú v tomto 
členskom štáte, a/alebo

a) keď sa miesto obvyklého pobytu 
obchodníka nachádza v tomto členskom 
štáte, a

Or. de

Pozmeňujúci návrh 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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 

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 
uplatňovanie tohto nariadenia, a to 
predovšetkým pri zohľadnení takých 
aspektov, ako je napr. potreba ďalšieho 
rozšírenia pôsobnosti o oblasť predaja na 
diaľku tak v súvislosti so zmluvami medzi 
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trhu s digitálnym obsahom a technologický 
rozvoj v tejto oblasti a ďalší vývoj acquis 
Únie.

podnikateľmi, ako aj vzhľadom na vývoj 
na trhu s digitálnym obsahom a 
technologický rozvoj v tejto oblasti a ďalší 
vývoj acquis Únie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Vzorové zmluvy

Komisia do [roka] po transponovaní tejto 
smernice predstaví štandardné požiadavky 
a podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Článok 16b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16b
Komisia uskutoční informačnú kampaň 
na informovanie obchodníkov na 
vnútroštátnej úrovni o týchto 
štandardných požiadavkách na online 
transakcie spotrebiteľov v súlade s 
predpismi EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 390
Othmar Karas

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ sa v spoločnom európskom kúpnom 
práve nestanovuje inak, zmluva, vyhlásenie 
alebo akýkoľvek iný akt, ktorý sa ním riadi, 
nemusia mať žiadnu osobitnú formu ani 
nemusia byť žiadnou osobitnou formou 
doložené.

Ak sa v spoločnom európskom kúpnom 
práve alebo v príslušných vnútroštátnych 
predpisoch mimo spoločného európskeho 
kúpneho práva, ktoré možno použiť 
v súlade s nariadeniami (ES) č. 593/2008, 
(ES) č. 864/2007 alebo s iným príslušným 
predpisom v prípade konfliktu zákona, 
nestanovuje inak, zmluva, vyhlásenie alebo 
iný akt, ktorý sa ním riadi, nemusia mať 
žiadnu osobitnú formu ani nemusia byť 
žiadnou osobitnou formou doložené.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa má predísť tomu, aby sa zrušili aspekty nariadenia Rím I. 
podľa článku 11 nariadenia Rím I platia formálne požiadavky v práve jednotlivých štátov, 
ktoré vedú k lepšej ochrane spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Povinnosť poskytnúť informácie pri 
uzatváraní zmluvy na diaľku alebo mimo 
prevádzkových priestorov

Povinnosť poskytnúť informácie pri 
uzatvorení zmluvy

Or. de

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti sa má obmedziť na zmluvy uzatvárané na diaľku, preto sa touto 
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formuláciou majú na mysli len zmluvy uzatvárané na diaľku.  Keby sa to však formulovalo 
takto, vyznievalo by to tak, ako keby existovali ďalšie zmluvné možnosti.

Pozmeňujúci návrh 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Obchodník, ktorý uzatvára zmluvu na 
diaľku alebo mimo prevádzkových 
priestorov, je povinný pred uzavretím 
zmluvy alebo pred tým, ako sa akákoľvek
ponuka stane pre spotrebiteľa záväznou, 
jasným a zrozumiteľným spôsobom 
poskytnúť spotrebiteľovi tieto informácie:

1. Obchodník, ktorý uzatvára zmluvu, je 
povinný pred uzavretím zmluvy alebo pred 
tým, ako sa ponuka stane pre spotrebiteľa 
záväznou, jasným a zrozumiteľným 
spôsobom poskytnúť spotrebiteľovi tieto 
informácie:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 393
Mitro Repo

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(b) celková cena a ďalšie náklady, ako sú 
poplatky, v súlade s článkom 14;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade zmluvy uzavretej na diaľku 
musia byť informácie požadované podľa 

3. Informácie požadované podľa tohto 
článku musia
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tohto článku:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov musia byť 
informácie požadované podľa tohto 
článku:

vypúšťa sa

(a) poskytnuté na papieri alebo, ak 
spotrebiteľ súhlasí, na inom trvalom 
nosiči, a
(b) čitateľné a napísané v jasnom a 
zrozumiteľnom jazyku.

Or. de

Odôvodnenie

Vypúšťa sa z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 13 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) uzavretú prostredníctvom predajného 
automatu alebo automatizovaných 
prevádzkových priestorov;

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Vypúšťa sa z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 13 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) uzavretú mimo prevádzkových 
priestorov, ak zmluvná cena alebo, v 
prípade uzavretia viacerých zmlúv v tom 
istom čase, celková zmluvná cena 
nepresahuje 50 EUR alebo zodpovedajúcu 
sumu v mene, v ktorej bola dohodnutá
zmluvná cena.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Vypúšťa sa z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 13 – odsek 5 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) uzavretú podľa práva členských 
štátov za spoluúčasti predstaviteľa 
verejnej moci, ktorý musí byť zo zákona 
nezávislý a nestranný a musí 
prostredníctvom vyčerpávajúceho 
právneho výkladu zabezpečiť, aby 
spotrebiteľ uzatvoril zmluvu až po 
dôkladnom uvážení z právneho hľadiska 
a po pochopení jej právneho rozsahu. 
Toto platí aj pre uzavretie zmluvy pred 
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súdom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 399
Othmar Karas

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 13 – odsek 5 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) uzavretú podľa právnych predpisov 
členských štátov za spoluúčasti 
predstaviteľa verejnej moci, ktorý musí 
byť zo zákona nezávislý a nestranný a 
musí prostredníctvom vyčerpávajúceho 
právneho výkladu zabezpečiť, aby 
spotrebiteľ uzatvoril zmluvu až po 
dôkladnom uvážení z právneho hľadiska 
a po pochopení jej právneho rozsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 17 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy v prípade zmlúv uzavieraných na 
diaľku alebo mimo prevádzkových 
priestorov

Informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy v prípade uzatvárania zmlúv 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Návrh nariadenia
Príloha I – článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak je to vhodné, informácie, ktoré sa 
majú poskytnúť podľa článku 13 ods. 1 
písm. e), musia zahŕňať skutočnosť, že 
spotrebiteľ bude musieť znášať náklady na 
vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od 
zmluvy a, pokiaľ ide o zmluvy uzavreté na 
diaľku, že spotrebiteľ bude musieť 
znášať náklady na vrátenie tovaru v 
prípade odstúpenia od zmluvy, ak tovar 
vzhľadom na jeho povahu nemožno bežne 
vrátiť poštou.

2. Ak je to vhodné, informácie, ktoré sa 
majú poskytnúť podľa článku 13 ods. 1 
písm. e), musia zahŕňať skutočnosť, že 
spotrebiteľ bude musieť znášať náklady na 
vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od 
zmluvy len vtedy, keď tovar vzhľadom na 
jeho povahu nemožno bežne vrátiť poštou.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmluvy uzavreté mimo prevádzkových 
priestorov: ďalšie požiadavky na 
poskytnutie informácií a potvrdenie

vypúšťa sa

1. Obchodník musí poskytnúť 
spotrebiteľovi kópiu podpísanej zmluvy 
alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy, 
prípadne vrátane potvrdenia o súhlase 
spotrebiteľa a potvrdenia o vzatí na 
vedomie v súlade s článkom 40 ods. 3 
písm. d), v papierovej podobe alebo, ak s 
tým spotrebiteľ súhlasí, na inom trvalom 
nosiči.
2. Ak spotrebiteľ chce, aby sa 
poskytovanie súvisiacich služieb začalo 
počas lehoty na odstúpenie od zmluvy 
stanovenej v článku 42 ods. 2, obchodník 
musí od spotrebiteľa vyžadovať, aby na 
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tento účel podal výslovnú žiadosť na 
trvalom nosiči.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 19 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmluvy uzavreté na diaľku: ďalšie
informácie a iné požiadavky

Ďalšie informácie a iné požiadavky

Or. de

Pozmeňujúci návrh 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak obchodník telefonicky kontaktuje 
spotrebiteľa s cieľom uzavrieť zmluvu 
na diaľku, musí na začiatku konverzácie 
spotrebiteľovi oznámiť svoju totožnosť 
a prípadne totožnosť osoby, v mene ktorej 
hovor uskutočňuje, a obchodný účel 
hovoru.

1. Ak obchodník telefonicky kontaktuje 
spotrebiteľa s cieľom uzavrieť zmluvu, 
musí na začiatku konverzácie 
spotrebiteľovi oznámiť svoju totožnosť 
a prípadne totožnosť osoby, v mene ktorej 
hovor uskutočňuje, a obchodný účel 
hovoru.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 19 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa zmluva uzavretá na diaľku
uzatvára prostredníctvom prostriedku 
komunikácie na diaľku, ktorý poskytuje 
obmedzený čas alebo priestor na 
zobrazenie informácií, musí obchodník 
prostredníctvom tohto prostriedku pred 
uzavretím zmluvy poskytnúť aspoň 
informácie uvedené v odseku 3 tohto 
článku. Ostatné informácie uvedené 
v článku 13 poskytne obchodník 
spotrebiteľovi primeraným spôsobom v 
súlade s článkom 13 ods. 3.

2. Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom 
prostriedku komunikácie na diaľku, ktorý 
poskytuje obmedzený čas alebo priestor na 
zobrazenie informácií, musí obchodník 
prostredníctvom tohto prostriedku pred 
uzavretím zmluvy poskytnúť aspoň 
informácie uvedené v odseku 3 tohto 
článku. Ostatné informácie uvedené 
v článku 13 poskytne obchodník 
spotrebiteľovi primeraným spôsobom v 
súlade s článkom 13 ods. 3.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zmluva na diaľku uzavretá 
prostredníctvom telefónu je platná len v 
prípade, že spotrebiteľ podpísal ponuku 
alebo zaslal svoj písomný súhlas 
vyjadrujúci jeho vôľu uzavrieť zmluvu. 
Obchodník musí spotrebiteľovi poskytnúť 
potvrdenie o uvedenom súhlase na trvalom 
nosiči.

4. Zmluva uzavretá prostredníctvom 
telefónu je platná len v prípade, keď 
spotrebiteľ podpísal ponuku alebo zaslal 
svoj písomný súhlas vyjadrujúci jeho vôľu 
uzavrieť zmluvu. Obchodník musí 
spotrebiteľovi poskytnúť potvrdenie 
o uvedenom súhlase na trvalom nosiči.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 19 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Obchodník musí spotrebiteľovi 
poskytnúť potvrdenie o uzavretí zmluvy 
prípadne vrátane potvrdenia o súhlase 
spotrebiteľa a potvrdenia o vzatí na 
vedomie spotrebiteľom uvedené v článku 
40 ods. 3 písm. d) a všetky informácie 
uvedené v článku 13 na trvalom nosiči. 
Obchodník musí tieto informácie 
poskytnúť v primeranej lehote po uzavretí 
zmluvy na diaľku, a to najneskôr v 
okamihu dodania tovaru alebo pred 
začiatkom dodávania digitálneho obsahu 
alebo poskytovania súvisiacej služby, 
pokiaľ tieto informácie neboli 
spotrebiteľovi poskytnuté na trvalom nosiči 
už pred uzavretím tejto zmluvy na diaľku.

5. Obchodník musí spotrebiteľovi 
poskytnúť potvrdenie o uzavretí zmluvy 
prípadne vrátane potvrdenia o súhlase 
spotrebiteľa a potvrdenia o vzatí na 
vedomie spotrebiteľom uvedené v článku 
40 ods. 3 písm. d) a všetky informácie 
uvedené v článku 13 na trvalom nosiči. 
Obchodník musí tieto informácie 
poskytnúť v primeranej lehote po uzavretí 
zmluvy, a to najneskôr v okamihu dodania 
tovaru alebo pred začiatkom dodávania 
digitálneho obsahu alebo poskytovania 
súvisiacej služby, pokiaľ tieto informácie 
neboli spotrebiteľovi poskytnuté 
na trvalom nosiči už pred uzavretím tejto 
zmluvy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povinnosť poskytnúť informácie pri 
uzavieraní iných zmlúv než sú zmluvy 
uzavreté na diaľku a mimo 
prevádzkových priestorov

vypúšťa sa

1. V prípade iných zmlúv než sú zmluvy 
uzavreté na diaľku a mimo 
prevádzkových priestorov, je obchodník 
povinný pred uzavretím zmluvy alebo pred 
tým, ako sa akákoľvek ponuka stane pre 
spotrebiteľa záväznou, jasným a 
zrozumiteľným spôsobom poskytnúť 
spotrebiteľovi, ak už nie sú zjavné z 
kontextu, tieto informácie:
(a) hlavné vlastnosti tovaru, digitálneho 
obsahu alebo súvisiacich služieb, ktoré sa 
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majú dodať alebo poskytnúť, v rozsahu 
primeranom komunikačnému nosiču 
a tovaru, digitálnemu obsahu alebo 
súvisiacim službám;
(b) (b)celková cena a ďalšie poplatky 
a náklady v súlade s článkom 14 ods. 1;
(c) totožnosť obchodníka, napríklad jeho 
obchodné meno, geografická adresa, 
na ktorej má sídlo, a jeho telefónne číslo;
(d) zmluvné podmienky v súlade 
s článkom 16 písm. a) a b);
(e) prípadne existencia a podmienky 
popredajných služieb, obchodných záruk 
a politiky vybavovania reklamácií 
obchodníka;
(f) prípadne funkčnosť digitálneho 
obsahu vrátane uplatniteľných 
technických ochranných opatrení, a
(g) prípadne akákoľvek relevantná 
interoperabilita digitálneho obsahu 
s hardvérom a softvérom, o ktorej 
obchodník vie alebo o ktorej možno 
očakávať, že o nej vie.
2. Tento článok sa nepoužije v prípade, že 
zmluva zahŕňa každodenné transakcie a 
plní sa okamžite v čase svojho uzavretia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 24 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ďalšie povinnosti týkajúce sa poskytnutia
informácií v prípade zmlúv uzatváraných 
na diaľku elektronickými prostriedkami

Ďalšie povinnosti týkajúce sa poskytovania
informácií pri uzatváraní zmlúv 
elektronickými prostriedkami

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 25 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ďalšie požiadavky v prípade zmlúv 
uzatváraných na diaľku elektronickými 
prostriedkami

Ďalšie požiadavky pri uzatváraní zmlúv 
elektronickými prostriedkami

Or. de

Pozmeňujúci návrh 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa v zmluve uzatvorenej na diaľku
elektronickými prostriedkami spotrebiteľ 
zaväzuje uskutočniť platbu, musí 
obchodník jasným a evidentným spôsobom 
a bezprostredne pred tým, než spotrebiteľ 
podá objednávku, spotrebiteľa upozorniť 
na informácie požadované podľa článku 13 
ods. 1 písm. a), článku 14 ods. 1 a 2 
a článku 16 písm. b).

1. Ak sa v zmluve uzatvorenej 
elektronickými prostriedkami spotrebiteľ 
zaväzuje uskutočniť platbu, musí 
obchodník jasným a evidentným spôsobom 
a bezprostredne pred tým, než spotrebiteľ 
podá objednávku, spotrebiteľa upozorniť 
na informácie požadované podľa článku 13 
ods. 1 písm. a), článku 14 ods. 1 a 2 
a článku 16 písm. b).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 412
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 25 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Obchodník musí zabezpečiť, aby 
spotrebiteľ pri podávaní objednávky 
výslovne potvrdil, že súčasťou objednávky 
je záväzok zaplatiť. Ak podanie 
objednávky zahŕňa stlačenie tlačidla alebo 
podobnú funkciu, tlačidlo alebo podobná 
funkcia musia byť označené ľahko 
čitateľným spôsobom a len slovami 
„objednávka s povinnosťou platby“ alebo
podobnou jednoznačnou formuláciou 
vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie 
objednávky zahŕňa záväzok zaplatiť 
obchodníkovi. Ak obchodník nesplnil 
povinnosti vyplývajúce z tohto odseku, 
spotrebiteľ nie je zmluvou alebo 
objednávkou viazaný.

2. Obchodník musí zabezpečiť, aby 
spotrebiteľ pri podávaní objednávky 
výslovne potvrdil, že súčasťou objednávky 
je záväzok zaplatiť, ak to nie je jasné. Ak 
podanie objednávky zahŕňa stlačenie 
tlačidla alebo podobnú funkciu, musia byť 
označené ľahko čitateľným spôsobom s 
jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou 
skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa 
záväzok zaplatiť obchodníkovi.

Or. de

Odôvodnenie

Za bežných okolností je výslovné uznanie platobnej povinnosti zbytočné najmä preto, že cena 
sa musí povinne uvádzať (čl. 13 a 14). Navyše automatické zrušenie platnosti zmluvy sa javí 
ako príliš drastické. Ak obchodník nesplní povinnosť uvedenú v tomto odseku a ak spotrebiteľ 
skutočne neuzná platobnú povinnosť napriek uvedeniu ceny, potom má otvorenú cestu na 
napadnutie zmluvy z dôvodu omylu (čl. 48).

Pozmeňujúci návrh 413
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 34 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ponechanie, používanie alebo 
spotrebovanie tovaru, digitálneho obsahu 
a súvisiacich služieb, ktoré sa 
spotrebiteľovi poskytli bez jeho podnetu, 
nepredstavuje prevzatie. Spotrebiteľ sa 
v tomto prípade oslobodzuje od 
poskytnutia protislužby a nezaväzuje sa na 
vrátenie plnenia.
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Or. de

Odôvodnenie

Toto sa predpokladá v článku 27 smernice EÚ 83/2011 o právach spotrebiteľov. Neférové 
predajné praktiky sa síce neregulujú v spoločnom európskom kúpnom práve, ale predsa treba 
regulovať občianskoprávne dôsledky týchto praktík, aby mohla naozaj zabezpečiť ochrana 
jednotlivého spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 414
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 38 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Medzi obchodníkom a spotrebiteľom 
predstavuje odpoveď príjemcu, ktorá 
obsahuje alebo zahrnuje dodatočné alebo 
odlišné zmluvné podmienky, odmietnutie 
ponuky alebo novú ponuku.

Or. de

Odôvodnenie

V záujem ochrany spotrebiteľa treba mať k dispozícii ovládateľnejšie práva a jasnejšie 
vzťahy. Spotrebiteľ sa musí môcť spoliehať na to, že jeho ponuka, ktorú zvyčajne vopred 
stanovil obchodník, sa prijme v pôvodnej forme. Pre spotrebiteľa nie je prijateľná ani 
dodatočná kontrola prevzatia, ani okamžitá námietka.

Pozmeňujúci návrh 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – kapitola 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Právo na odstúpenie od zmluvy v prípade 
zmlúv uzavretých na diaľku a zmlúv 
uzavretých mimo prevádzkových 
priestorov medzi obchodníkmi a 

Právo na odstúpenie od zmluvy
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spotrebiteľmi

Or. de

Pozmeňujúci návrh 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Počas lehoty stanovenej v článku 42 má 
spotrebiteľ právo, a to bez uvedenia 
dôvodu a bez toho, aby znášal akékoľvek
náklady s výnimkou prípadov, ktoré sú 
uvedené v článku 45, odstúpiť od:

1. Počas lehoty stanovenej v článku 42 má 
spotrebiteľ právo, a to bez uvedenia 
dôvodu a bez toho, aby znášal všetky
náklady s výnimkou prípadov, ktoré sú 
uvedené v článku 45, od zmluvy odstúpiť:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 40 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) zmluvy uzavretej na diaľku; vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 40 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 
priestorov, ak zmluvná cena alebo, 

vypúšťa sa
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v prípade uzavretia viacerých zmlúv v tom 
istom čase, celková zmluvná cena 
presahuje 50 EUR alebo zodpovedajúcu 
sumu v mene, v ktorej bola dohodnutá 
zmluvná cena v čase uzavretia zmluvy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 40 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) zmluvu uzavretú prostredníctvom 
predajného automatu alebo 
automatizovaných prevádzkových 
priestorov;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 420
Othmar Karas

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 40 – odsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ga) uzavretú podľa právnych predpisov 
členských štátov za spoluúčasti 
predstaviteľa verejnej moci, ktorý musí 
byť zo zákona nezávislý a nestranný a 
musí prostredníctvom vyčerpávajúceho 
právneho výkladu zabezpečiť, aby 
spotrebiteľ uzatvoril zmluvu až po 
dôkladnom uvážení z právneho hľadiska 
a po pochopení jej právneho rozsahu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 421
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 40 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) ak bol dodaný tovar v uzavretom obale, 
spotrebiteľ ho rozbalil a tovar nie je možné 
vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z 
hygienických dôvodov;

(a) ak bol dodaný tovar v uzavretom obale, 
spotrebiteľ ho rozbalil a tovar nie je možné 
znovu predať z dôvodu ochrany zdravia 
alebo z hygienických dôvodov;

Or. de

Odôvodnenie

Dôležité nie je to, či možno tovar vrátiť, ale to či ho možno znovu predať.

Pozmeňujúci návrh 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 40 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) ak spotrebiteľ osobitne požiadal 
obchodníka o to, aby ho navštívil na účely 
vykonania naliehavej opravy alebo 
údržby. Ak pri príležitosti takejto návštevy 
obchodník poskytne ďalšie súvisiace 
služby okrem tých, ktoré si spotrebiteľ 
osobitne vyžiadal, alebo tovar iný než 
náhradné diely potrebné na vykonanie 
údržby alebo opravy, právo na odstúpenie 
od zmluvy sa vzťahuje na tieto dodatočné 
súvisiace služby alebo tovar.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 423
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Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na 
odstúpenie od zmluvy oznámením 
obchodníkovi. Na tento účel môže 
spotrebiteľ použiť buď vzorový formulár 
na odstúpenie od zmluvy uvedený v 
dodatku 2, alebo urobiť akékoľvek iné 
jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho 
rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

2. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na 
odstúpenie od zmluvy písomným 
oznámením obchodníkovi. Na tento účel 
môže spotrebiteľ použiť buď vzorový 
formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený 
v dodatku 2, alebo urobiť iné jednoznačné 
vyhlásenie vyjadrujúce jeho rozhodnutie 
odstúpiť od zmluvy.

Or. de

Odôvodnenie

Písomné oznámenie, či už bežnou poštou, alebo elektronickou poštou, zvyšuje pochopiteľnosť 
odstúpenia, a tým právnu istotu pre obe strany, podľa odseku 5 najmä spotrebiteľ nesie 
dôkazné bremeno.

Pozmeňujúci návrh 424
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Obchodník musí spotrebiteľovi vrátiť 
všetky uhradené platby vrátane prípadných 
nákladov na doručenie, a to bez 
zbytočného odkladu a v každom prípade 
najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol 
informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa 
odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 41. 
Obchodník musí pri tomto vrátení použiť 
rovnaké platobné prostriedky, aké použil 
spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ 
spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným 
spôsobom vrátenia a za predpokladu, že 
spotrebiteľ nebude v súvislosti s týmto 
vrátením znášať žiadne poplatky.

1. Obchodník musí spotrebiteľovi vrátiť 
všetky uhradené platby vrátane prípadných 
nákladov na doručenie, a to bez 
zbytočného odkladu a v každom prípade 
najneskôr do 14 dní odo dňa, keď dostal 
oznámenie o odstúpení spotrebiteľa 
od zmluvy podľa článku 41. Obchodník 
musí pri tomto vrátení použiť rovnaké 
platobné prostriedky, aké použil 
spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ 
spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným 
spôsobom vrátenia a za predpokladu, že 
spotrebiteľ nebude v súvislosti s týmto 
vrátením znášať žiadne poplatky.
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Or. de

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo sa myslí pod spojením „bol informovaný o rozhodnutí", pretože v konečnom 
dôsledku by sa mal zohľadniť moment doručenia oznámenia, ktorý je jasne stanovený. 
V opačnom prípade vyvstáva otázka, ako je možné, že obchodník nebol o tom informovaný, 
hoci dostal oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak bol v prípade zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov tovar dodaný 
spotrebiteľovi domov v čase uzavretia 
zmluvy, musí obchodník vyzdvihnúť tovar 
na svoje vlastné náklady, ak tovar 
vzhľadom na jeho charakter nemožno 
bežne vrátiť poštou.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 426
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za 
akékoľvek zníženie hodnoty tovaru len v 
prípade, že k nemu došlo v dôsledku 
zaobchádzania s týmto tovarom iným 
spôsobom, než je potrebný na zistenie 
charakteru, vlastností a funkčnosti tovaru. 
Spotrebiteľ nenesie zodpovednosť za 
zníženie hodnoty, ak mu obchodník 
neposkytol všetky informácie o práve na 
odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom 

3. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za 
akékoľvek zníženie hodnoty tovaru len v 
prípade, že k nemu došlo v dôsledku 
zaobchádzania s týmto tovarom iným 
spôsobom, než je potrebný na zistenie 
charakteru, vlastností a funkčnosti tovaru. 
Spotrebiteľ nenesie zodpovednosť za 
zníženie hodnoty, ak ho obchodník v 
súlade s článkom 17 ods. 1 neinformoval 
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17 ods. 1. o možnej záruke za stratu hodnoty.

Or. de

Odôvodnenie

Spotrebiteľ by mal ručiť za nadmerné používanie len vtedy, keď bol o tomto ručení vopred 
informovaný. Treba vysvetliť, podobne ako v odseku 2, že nedochádza k oslobodeniu, keď sa 
informácia o odstúpení od zmluvy síce neuviedla, ale nemá nič spoločné s ručením z dôvodu 
straty hodnoty. Keď napríklad spotrebiteľ dostal informáciu o ručení, ale nebol k nej 
priložený formulár na odstúpenie od zmluvy, nemalo by to dávať zelenú na používanie tovaru.

Pozmeňujúci návrh 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 45 – odsek 6 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) spotrebiteľ výslovne nepožiadal, aby sa 
poskytovanie služieb začalo počas lehoty 
na odstúpenie od zmluvy v súlade s 
článkom 18 ods. 2 a článkom 19 ods. 6;

ii) spotrebiteľ výslovne nepožiadal, aby sa 
poskytovanie služieb začalo počas lehoty 
na odstúpenie od zmluvy v súlade s 
článkom 19 ods. 6;

Or. de

Odôvodnenie

Článok 18 sa vzťahoval na zmluvy uzavreté mimo obchodných priestorov a vypustil sa.

Pozmeňujúci návrh 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 45 – odsek 6 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) obchodník neposkytol potvrdenie v 
súlade s článkom 18 ods. 1 a článkom 19 
ods. 5.

iii) obchodník neposkytol potvrdenie v 
súlade s článkom 19 ods. 5.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak si spotrebiteľ uplatní právo na 
odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku 
alebo mimo prevádzkových priestorov v 
súlade s článkami 41 až 45, všetky 
doplnkové zmluvy sa automaticky ukončia 
bez toho, aby spotrebiteľ znášal akékoľvek
náklady, a to s výnimkou prípadov 
uvedených v odsekoch 2 a 3. Na účely 
tohto článku sa doplnkovou zmluvou 
rozumie zmluva, ktorou spotrebiteľ 
nadobúda tovar, digitálny obsah alebo 
súvisiace služby v spojitosti so zmluvou 
uzavretou na diaľku alebo mimo 
prevádzkových priestorov, pričom tento 
tovar, digitálny obsah alebo súvisiace 
služby sú poskytované obchodníkom alebo 
treťou osobou na základe dohody medzi 
touto treťou stranou a obchodníkom.

1. Ak si spotrebiteľ uplatní právo na 
odstúpenie od zmluvy v súlade s článkami 
41 až 45, všetky doplnkové zmluvy sa 
automaticky ukončia bez toho, aby 
spotrebiteľ znášal všetky náklady, a to s 
výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 
2 a 3.

Or. de

Odôvodnenie

Vypustenie sa zdôvodňuje tým, že definícia „doplnkovej zmluvy“ patrí dopredu v článku 2. 
Takých pozmeňujúci návrh sa už predložil v pôvodnej správe.

Pozmeňujúci návrh 430
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 52 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Čo sa týka spotrebiteľa, netreba vydať 
oznámenie o napadnutí v rámci určitého 
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času, aby sa mohla zmluva napadnúť 
z dôvodu omylu, zámerného podvodu, 
hrozby alebo nespravodlivého 
zneužívania.

Or. de

Odôvodnenie

Práva spotrebiteľov by sa nemali zbytočne komplikovať dodržiavaním formálnych 
požiadaviek. Napadnutia z dôvodu omylu a uplatňovanie iných práv nie sú súčasťou 
každodenného života spotrebiteľa. Spotrebitelia preto často nevedia, aké formálne kroky treba 
urobiť, aby neprišli o práva. Navyše často nevenujú pozornosť tomu, aby si dodržiavanie 
týchto povinností podopreli potvrdenkami, a aj z tohto dôvodu si nemôžu uplatňovať svoje 
práva.

Pozmeňujúci návrh 431
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 61 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Čo sa týka obchodníka a spotrebiteľa, 
v tomto prípade je rozhodujúca verzia 
v rodnom jazyku spotrebiteľa.

Or. de

Odôvodnenie

V prospech spotrebiteľa treba uviesť iné pravidlo pochybnosti. Dôležitá by mala byť verzia 
v rodnom jazyku spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 432
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 64 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak existuje pochybnosť o význame 
zmluvnej podmienky v zmluve medzi 

1. Ak existuje pochybnosť o význame 
zmluvnej podmienky v zmluve medzi 
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obchodníkom a spotrebiteľom, prednosť 
má výklad, ktorý je pre spotrebiteľa 
najvýhodnejší, ibaže danú podmienku 
navrhol spotrebiteľ.

obchodníkom a spotrebiteľom, prednosť 
má výklad, ktorý je pre spotrebiteľa 
najvýhodnejší, len ak danú podmienku 
individuálne dohodol alebo navrhol 
spotrebiteľ.

Or. de

Odôvodnenie

Z dôvodu slabšieho postavenia spotrebiteľov v prípade štandardných zmlúv, o ktorých 
nemožno rokovať, by mal výklad byť vždy v ich prospech. Ak sa však zmluvné strany 
individuálne dohodli na podmienkach, potom sa spotrebiteľ nedostáva do slabšieho 
postavenia a výklad v prospech iba jednej zmluvnej strany nie je primeraný. Predovšetkým 
spotrebiteľ je vždy chránený pred nespravodlivými podmienkami podľa článku 79 písm. ff).

Pozmeňujúci návrh 433
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zmluvné podmienky odvodené z 
vyhlásení pred uzavretím zmluvy

vypúšťa sa

1. Ak obchodník pred uzavretím zmluvy 
urobí pred druhou stranou alebo verejne 
vyhlásenie týkajúce sa vlastností toho, čo 
má tento obchodník podľa zmluvy dodať, 
vyhlásenie sa ako podmienka začlení do 
zmluvy, ibaže:
(a) druhá strana v čase uzavretia zmluvy 
vedela alebo bolo možné očakávať, že 
vedela, o tom, že vyhlásenie bolo 
nepravdivé alebo ho inak nebolo možné 
považovať za takúto podmienku, alebo
(b) toto vyhlásenie nemohlo ovplyvniť 
rozhodnutie druhej strany uzavrieť 
zmluvu.
2. Na účely odseku 1 sa vyhlásenie osoby, 
ktorá pre obchodníka vykonáva reklamné 
alebo marketingové činnosti, považuje za 
vyhlásenie obchodníka.
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3. Ak je druhou stranou spotrebiteľ, na 
účely odseku 1 sa verejné vyhlásenie, 
ktoré bolo urobené výrobcom či v jeho 
mene alebo inou osobou v 
predchádzajúcich fázach reťazca 
transakcií vedúcich k uzavretiu zmluvy, 
považuje za vyhlásenie tohto obchodníka, 
ibaže obchodník v čase uzavretia zmluvy o 
ňom nevedel a ani nebolo možné 
očakávať, že o ňom vedel.
4. Vo vzťahoch medzi obchodníkom a 
spotrebiteľom strany nesmú na úkor 
spotrebiteľa vylúčiť uplatnenie tohto 
článku ani sa odchýliť od jeho účinkov 
alebo ich pozmeniť.

Or. de

Odôvodnenie

Vyhlásenia, aké sa uvádzajú napríklad v súvislosti s reklamou, by nemali byť súčasťou 
zmluvy. Reklamný slogan oslovuje spotrebiteľa rozličným spôsobom a možno ho aj zrušiť. 
Výpovede ako napríklad „dobre chráni pred dažďom“ sú subjektívne a mohli by viesť k 
právnej neistote. Analogicky so smernicou 1999/44/ES (pozri článok 2 ods. 2) by sa reklama 
a iné vyhlásenia pri očakávaniach spotrebiteľa mali prispôsobiť primeranosti zmluvy (pozri 
pozmeňujúci návrh k článku 100 písm. g)).

Pozmeňujúci návrh 434
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 69 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak obchodník pred uzavretím zmluvy 
urobí pred druhou stranou alebo verejne 
vyhlásenie týkajúce sa vlastností toho, čo 
má tento obchodník podľa zmluvy dodať, 
vyhlásenie sa ako podmienka začlení do 
zmluvy, ibaže:

1. Ak obchodník pred uzavretím zmluvy 
urobí pred druhou stranou alebo verejne 
vyhlásenie týkajúce sa vlastností toho, čo 
má tento obchodník podľa zmluvy dodať, 
vyhlásenie sa ako podmienka začlení do 
zmluvy, len ak obchodník preukáže, že:

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 435
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 69 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) druhá strana v čase uzavretia zmluvy 
vedela alebo bolo možné očakávať, že 
vedela, o tom, že vyhlásenie bolo 
nepravdivé alebo ho inak nebolo možné 
považovať za takúto podmienku, alebo

(a) vyhlásenie sa v čase uzavretia zmluvy 
upravilo,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 436
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 69 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) toto vyhlásenie nemohlo ovplyvniť 
rozhodnutie druhej strany uzavrieť 
zmluvu.

(b) rozhodnutie o kúpe tovaru nemohlo 
byť ovplyvnené uvedeným vyhlásením.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 437
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 69 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je druhou stranou spotrebiteľ, na 
účely odseku 1 sa verejné vyhlásenie, ktoré 
bolo urobené výrobcom či v jeho mene 
alebo inou osobou v predchádzajúcich 
fázach reťazca transakcií vedúcich k 
uzavretiu zmluvy, považuje za vyhlásenie 

3. Ak je druhou stranou spotrebiteľ, na 
účely odseku 1 sa verejné vyhlásenie, ktoré 
vydal výrobca alebo iná osoba v jeho 
mene v predchádzajúcich fázach reťazca 
transakcií vedúcich k uzavretiu zmluvy, 
považuje za vyhlásenie tohto obchodníka, 
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tohto obchodníka, ibaže obchodník v čase 
uzavretia zmluvy o ňom nevedel a ani 
nebolo možné očakávať, že o ňom vedel.

len ak obchodník preukáže, že obchodník 
v čase uzavretia zmluvy o ňom nevedel 
a ani nebolo možné očakávať, že o ňom 
vedel.

Or. de

Odôvodnenie

Treba objasniť, že v tejto súvislosti je zodpovednosť dôkazného bremena už na strane 
predajcu. Toto mimochodom zodpovedá smernici EÚ o predaji spotrebného tovaru a 
zárukách na spotrebný tovar 44/1999.

Pozmeňujúci návrh 438
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 70 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vo vzťahu medzi obchodníkom a 
spotrebiteľom je zmluvná podmienka, 
ktorú stanovuje obchodník, nezáväzná, 
keď spotrebiteľ nemusí s ňou počítať 
podľa okolností, ale predovšetkým na 
základe vonkajšieho vzhľadu zmluvy 
a nezvyčajností jej obsahu, okrem 
prípadov, keď obchodník osobitne 
upozorní spotrebiteľa na túto zmluvnú 
podmienku.

Or. de

Odôvodnenie

Na zabezpečenie vyššej úrovne ochrany spotrebiteľa treba uviesť ustanovenie 
o prekvapujúcich zmluvných podmienkach, ktoré predložil obchodník. Spotrebiteľ musí mať 
možnosť spoliehať sa na to, že v súlade s doterajšími zmluvnými okolnosťami sa 
v poznámkach tlačených malým písmom „neskrývajú“ opačné zmluvné podmienky.

Pozmeňujúci návrh 439
Jürgen Creutzmann



PE510.531v01-00 58/99 AM\934215SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 71 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmluve medzi obchodníkom a 
spotrebiteľom zmluvná podmienka, podľa 
ktorej je spotrebiteľ povinný okrem 
odmeny dohodnutej za obchodníkov 
hlavný zmluvný záväzok uhradiť 
akúkoľvek ďalšiu platbu, a to najmä ak 
bola táto podmienka do zmluvy začlenená 
použitím predvolených možností, ktoré 
musí spotrebiteľ odmietnuť, aby sa vyhol 
dodatočnej platbe, nie je pre spotrebiteľa 
záväzná, ibaže pred tým než sa zmluva 
stala pre spotrebiteľa záväznou, 
spotrebiteľ výslovne súhlasil s touto 
dodatočnou platbou. Ak spotrebiteľ 
vykonal dodatočnú platbu, má nárok 
na jej vrátenie.

1. V zmluve medzi obchodníkom a 
spotrebiteľom zmluvná podmienka, podľa 
ktorej je spotrebiteľ povinný okrem 
odmeny dohodnutej za obchodníkov 
hlavný zmluvný záväzok uhradiť každú
ďalšiu platbu, je pre spotrebiteľa záväzná 
len vtedy, keď s ňou predtým, ako ho k 
tomu zaviazala zmluva, vyslovil výslovný a 
osobitný súhlas. Ak spotrebiteľ vykonal 
dodatočnú platbu, má nárok na jej vrátenie.
Predávajúci je povinný prevziať dodaný 
tovar pri plnení zmluvných podmienok 
späť na svoje náklady. Nárok na náhradu 
hodnoty je vylúčený.

Or. de

Odôvodnenie

Pôvodná formulácia bola zbytočne zložitá. Odkaz na výslovný a osobitný súhlas objasňuje, že 
implicitný súhlas, čiže tichý súhlas alebo potvrdením celkovej ceny, nestačí. Navyše sa pridalo 
aj vysvetlenie právnych následkov.

Pozmeňujúci návrh 440
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 72 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade zmluvy medzi obchodníkom a 
spotrebiteľom nie je ustanovenie o 
úplnosti zmluvy pre spotrebiteľa záväzné.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Vypúšťa sa vzhľadom na pozmeňujúci návrh k článku 69. Predzmluvné vyhlásenia by nemali 
byť súčasťou zmluvy, ale mali by sa využívať na posúdenie súladu so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 77 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak v prípade zmluvy, na základe ktorej 
sa poskytuje nepretržité alebo opakované 
plnenie zmluvného záväzku, zo zmluvných 
podmienok nevyplýva, kedy má zmluvný 
vzťah skončiť, alebo sa v nich stanovuje, 
že sa skončí predložením oznámenia 
na tento účel, môže ju ukončiť ktorákoľvek 
zo strán oznámením s primeranou lehotou 
nepresahujúcou dva mesiace.

1. Ak v prípade zmluvy, na základe ktorej 
sa poskytuje nepretržité alebo opakované 
plnenie zmluvného záväzku, zo zmluvných 
podmienok nevyplýva, kedy má zmluvný 
vzťah skončiť, alebo sa v nich stanovuje, 
že sa skončí predložením oznámenia 
na tento účel, môže ju ukončiť ktorákoľvek 
zo strán oznámením s lehotou tri mesiace.

Or. de

Odôvodnenie

Pojem „s primeranou lehotou“ by si zmluvné strany mohli vykladať rôznym spôsobom. Lepšie 
sa javí uvedenie jasné lehoty. Oprava pozmeňujúceho návrhu 155 spravodajcu, ktorý sa tým 
vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh 442
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 82 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak obchodník navrhol podmienky, ktoré 
neboli so spotrebiteľom individuálne 
dojednané v zmysle článku 7, je povinný 
zabezpečiť, aby tieto podmienky boli 
naformulované a oznámené v jasnom 

Ak obchodník navrhol podmienky, ktoré 
neboli so spotrebiteľom individuálne 
dojednané v zmysle článku 7, je povinný 
zabezpečiť, aby tieto podmienky boli 
naformulované a oznámené v jasnom 
a zrozumiteľnom jazyku a aby kontext 
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a zrozumiteľnom jazyku. konkrétnych zmluvných podmienok bol 
ľahko a logicky rozoznateľný;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 443
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 84 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmluvné podmienky, ktoré sú vždy 
neprijateľné

Zmluvné podmienky, ktoré sú hrubo 
poškodzujúce

Or. de

Pozmeňujúci návrh 444
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 84 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na účely tohto oddielu platí, že zmluvná 
podmienka je vždy neprijateľná, ak má 
nasledujúci predmet alebo účinok:

Na účely tohto oddielu platí, že zmluvná 
podmienka je hrubo poškodzujúca, ak má 
nasledujúci predmet alebo účinok:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 445
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 84 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) automaticky predĺžiť platnosť
termínovaných zmlúv; ak obchodník 
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neupozornil spotrebiteľa na túto okolnosť 
a neumožnil spotrebiteľovi reagovať 
v primeranej lehote a tak zabrániť 
predĺženiu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 446
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 84 – písmeno kb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kb) dodatočne upraviť dohodnutú 
zmluvnú cenu; ak sú v zmluve presne 
opísané parametre upravujúce zmenu 
ceny a sú vecne odôvodnení a nezávisia od 
vôle obchodníka;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 447
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 85 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zmluvné podmienky, ktoré sa považujú za 
neprijateľné

Zmluvné podmienky, ktoré sa považujú za 
hrubo poškodzujúce v prípade niektorých 
doložiek

Or. de

Pozmeňujúci návrh 448
Franz Obermayr
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Návrh nariadenia
Príloha I – článok 85 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na účely tohto oddielu platí, že zmluvná 
podmienka sa považuje za neprijateľnú, 
ak má nasledujúci predmet alebo účinok:

Na účely tohto oddielu platí, že zmluvná 
podmienka sa považuje za hrubo 
poškodzujúcu, ak má nasledujúci predmet 
alebo účinok:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 449
Toine Manders

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 85 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) umožniť obchodníkovi ponechať si 
sumy zaplatené spotrebiteľom v prípade, 
že sa tento spotrebiteľ rozhodne 
neuzavrieť zmluvu alebo nesplniť záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy, a to bez toho, aby 
sa stanovovalo, že spotrebiteľ má nárok 
na získanie náhrady v rovnakej výške od 
obchodníka, keby sa obchodník rozhodol 
neuzavrieť zmluvu alebo nesplniť záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 93 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v prípade spotrebiteľskej kúpnej 
zmluvy alebo zmluvy o dodaní digitálneho 
obsahu, ktoré boli uzavreté na diaľku či 

(a) v prípade spotrebiteľskej kúpnej 
zmluvy alebo zmluvy medzi obchodníkom 
a spotrebiteľom o dodaní digitálneho 
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mimo prevádzkových priestorov alebo
obsahujú záväzok predávajúceho, že 
zariadi prepravu tovaru ku kupujúcemu, 
miesto bydliska spotrebiteľa v čase 
uzavretia zmluvy;

obsahu alebo v prípade zmluvy, ktorá
obsahuje záväzok predávajúceho, že 
zariadi prepravu tovaru ku kupujúcemu, 
miesto bydliska spotrebiteľa v čase 
uzavretia zmluvy;

Or. de

Odôvodnenie

Doplnenie slúži ako objasnenie toho, že by nemalo ísť iba o zmluvy medzi spotrebiteľmi (C2C 
- customer to customer)

Pozmeňujúci návrh 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 93 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v prípade spotrebiteľskej kúpnej 
zmluvy alebo zmluvy o dodaní digitálneho 
obsahu, ktoré boli uzavreté na diaľku či 
mimo prevádzkových priestorov alebo 
obsahujú záväzok predávajúceho, že 
zariadi prepravu tovaru ku kupujúcemu, 
tým, že prevedie fyzickú držbu tovaru 
alebo kontrolu nad ním na spotrebiteľa;

(a) v prípade spotrebiteľskej kúpnej 
zmluvy alebo zmluvy medzi obchodníkom 
a spotrebiteľom o dodaní digitálneho 
obsahu alebo v prípade zmluvy, ktorá
obsahuje záväzok predávajúceho, že 
zariadi prepravu tovaru ku kupujúcemu 
tým, že prevedie fyzickú držbu tovaru 
alebo kontrolu nad ním na spotrebiteľa;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 452
Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Príloha I – kapitola 10 – oddiel 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Súlad tovaru alebo digitálneho obsahu Súlad a nápravné prostriedky spotrebiteľa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 453
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 100 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) byť vhodný na konkrétny účel, ktorý bol 
predávajúcemu oznámený v čase uzavretia 
zmluvy, okrem prípadu, keď okolnosti 
naznačujú, že kupujúci sa nespoliehal 
na schopnosti a úsudok predávajúceho 
alebo nebolo primerané, aby sa na ne 
spoliehal;

a) byť vhodný na konkrétny účel, ktorý bol 
kupujúcemu oznámený v čase uzavretia 
zmluvy, okrem prípadu, keď okolnosti 
naznačujú, že kupujúci sa nespoliehal 
na schopnosti a úsudok predávajúceho 
alebo nebolo primerané, aby sa na ne 
spoliehal;

Or. de

Odôvodnenie

Pri prvom „predávajúcom“ v texte musí ísť o zámenu s „kupujúcim“, pretože záleží na tom, 
aký účel sa pripisuje kupujúcemu, a nie predávajúcemu.

Pozmeňujúci návrh 454
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 100 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) byť vhodný na konkrétny účel, ktorý bol 
predávajúcemu oznámený v čase uzavretia 
zmluvy, okrem prípadu, keď okolnosti 
naznačujú, že kupujúci sa nespoliehal 
na schopnosti a úsudok predávajúceho 
alebo nebolo primerané, aby sa na ne 
spoliehal;

a) byť vhodný na konkrétny účel, ktorý bol 
predávajúcemu oznámený v čase uzavretia 
zmluvy, okrem prípadu, keď predávajúci 
poukazuje na to, že upravil určenie na 
určitý účel;

Or. de

Odôvodnenie

V prípade spotrebiteľa je vecne odôvodnene a pre spotrebiteľa príjemnejšie, keď predávajúci 
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má povinnosť výslovne zabrániť mylnému názoru spotrebiteľa o určení tovaru na určitý účel.

Pozmeňujúci návrh 455
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 100 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) byť vhodný na účely, na ktoré by sa 
bežne používal tovar alebo digitálny obsah 
rovnakého druhu;

b) byť vhodný na účely, na ktoré by sa 
bežne používal tovar alebo digitálny obsah 
rovnakého druhu, ak kupujúci nebol 
oboznámený s konkrétnym účelom v čase 
uzatvorenia zmluvy alebo keď z okolností 
vyplynie, že kupujúce nedôveroval 
schopnostiam ani úsudku predávajúceho, 
alebo nebolo vhodné, aby sa na ne 
spoliehal;

Or. de

Odôvodnenie

Konkrétny účel tovaru môže zvyčajný účel vo výnimočných prípadoch vylúčiť a zvrátiť. Ide 
napríklad o napodobeniny hračiek, umelecké a dekoračné predmety. Preto by sa malo upraviť 
poradie písmen a) a b). V podstate by konkrétny účel mal mať prednosť a v prípade jeho 
absencie ju môže mať aj zvyčajný účel.

Pozmeňujúci návrh 456
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 100 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) mať vlastnosti a výkonnostnú kapacitu, 
ktoré môže kupujúci očakávať. Pri 
určovaní toho, čo môže kupujúci očakávať 
od digitálneho obsahu, sa zohľadní, či sa 
digitálny obsah dodal za protiplnenie 
spočívajúce v zaplatení ceny alebo či sa 
dodal bezplatne.

g) mať vlastnosti a výkonnostnú kapacitu, 
ktoré môže kupujúci múdro očakávať, 
pričom by sa mohli využiť najmä 
vyhlásenia voči kupujúcemu alebo 
verejnosti pred uzavretím zmluvy. Pri 
určovaní toho, čo môže kupujúci očakávať 
od digitálneho obsahu, sa zohľadní, či sa 
digitálny obsah dodal za protiplnenie 



PE510.531v01-00 66/99 AM\934215SK.doc

SK

spočívajúce v zaplatení ceny alebo či sa 
dodal bezplatne.

Or. de

Odôvodnenie

Verejné vyhlásenia ako napríklad reklamné slogany by nemali tvoriť súčasť zmluvy (pozri 
odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu k článku 69). Môžu však rozhodne ovplyvniť očakávania 
kupujúceho v otázke súladu zo zmluvou, čo by sa tu malo vysvetliť, ako sa už vysvetlilo 
v smernici o predaji spotrebného tovaru (pozri článok 2 ods. 2). Toto sa javí ako primerané, 
pretože inak bude treba sformulovať napríklad subjektívne reklamné slogany vzhľadom na 
zmluvnú záväznosť.

Pozmeňujúci návrh 457
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 104 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Vedomosť kupujúceho o nesúlade v 
prípadoch zmlúv medzi obchodníkmi

Vedomosť kupujúceho o nesúlade 

Or. de

Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo treba chrániť spotrebiteľa, keď vie o nesúlade tovaru so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh 458
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 104

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadoch zmlúv medzi obchodníkmi
predávajúci nenesie zodpovednosť za 
nesúlad tovaru, ak v čase uzavretia zmluvy 
kupujúci vedel alebo si nemohol nebyť 
nevedomý nesúladu tovaru.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za 
nesúlad tovaru, ak v čase uzavretia zmluvy 
kupujúci vedel o nesúlade tovaru alebo si 
ho musel byť vedomý.
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Or. de

Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo treba chrániť spotrebiteľa, keď vie o nesúlade tovaru so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 104

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadoch zmlúv medzi obchodníkmi
predávajúci nenesie zodpovednosť za 
nesúlad tovaru, ak v čase uzavretia zmluvy 
kupujúci vedel alebo si nemohol nebyť 
nevedomý nesúladu tovaru.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za 
nesúlad tovaru, ak v čase uzavretia zmluvy 
kupujúci vedel o jeho nesúlade so 
zmluvou. V prípade zmlúv medzi 
obchodníkmi toto platí aj vtedy, keď si 
kupujúci mal byť vedomý nesúladu 
tovaru.

Or. de

Odôvodnenie

Ak kupujúci, ktorý pozná stav kupovaného predmetu, predsa len a bez výhrad uzavrie kúpnu 
zmluvu, potom sa nemôže v nadväznosti usilovať o to, aby označil predmet za 
nezodpovedajúci zmluve. Toto by malo rovnako platiť pre obchodníka, ako aj pre 
spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 460
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 105 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípadoch spotrebiteľských kúpnych 
zmlúv platí predpoklad, že akýkoľvek
nesúlad, ktorý sa prejaví do šiestich 
mesiacov od prenosu rizika na kupujúceho, 
existoval v uvedenom okamihu, pokiaľ
tento predpoklad nie je nezlučiteľný 

2. V prípadoch spotrebiteľských kúpnych 
zmlúv alebo zmlúv o digitálnych službách
platí predpoklad, že každý nesúlad, ktorý sa 
prejaví do jedného roka od prenosu rizika 
na spotrebiteľa, existoval v uvedenom
okamihu, ak tento predpoklad nie je 



PE510.531v01-00 68/99 AM\934215SK.doc

SK

s charakterom tovaru či digitálneho obsahu 
alebo s charakterom nesúladu.

nezlučiteľný s charakterom tovaru či 
digitálneho obsahu alebo s charakterom 
nesúladu.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme vyššej úrovne ochrany spotrebiteľa by sa lehota na podozrenie chybnosti tovaru, 
digitálneho obsahu a súvisiacich služieb mala predĺžiť na jeden rok. Tým sa predĺži doterajšia 
minimálna norma smernice ES o predaji spotrebného tovaru a zárukách na spotrebný tovar 
44/1999 zo šiestich mesiacov na rok.

Pozmeňujúci návrh 461
Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Príloha I – kapitola 11 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prostriedky nápravy, ktoré má k dispozícii 
kupujúci

Prostriedky nápravy

Or. de

Pozmeňujúci návrh 462
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 106

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prehľad prostriedkov nápravy, ktoré má k 
dispozícii kupujúci

Prehľad prostriedkov nápravy, ktoré má k 
dispozícii kupujúci

1. Ak predávajúci neplní svoj záväzok, 
kupujúci môže:

1. Ak predávajúci neplní svoj záväzok, 
v takom prípade kupujúci môže uplatniť 
právo na nápravu v súlade s odsekmi 2 
a 4.
2. Ak je kupujúcim obchodník, potom 
kupujúci môže:

(a) požadovať splnenie podľa oddielu 3 (a) požadovať splnenie podľa oddielu 3 
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tejto kapitoly vrátane osobitného plnenia, 
opravy alebo výmeny tovaru či digitálneho 
obsahu;

tejto kapitoly vrátane osobitného plnenia, 
opravy alebo výmeny tovaru či digitálneho 
obsahu;

(b) odložiť vlastné plnenie podľa oddielu 4 
tejto kapitoly;

(b) odložiť vlastné plnenie podľa oddielu 4 
tejto kapitoly;

(c) ukončiť zmluvu podľa oddielu 5 tejto 
kapitoly a žiadať vrátenie už zaplatenej 
ceny podľa kapitoly 17;

(c) ukončiť zmluvu podľa oddielu 5 tejto 
kapitoly a žiadať vrátenie už zaplatenej 
ceny podľa kapitoly 17;

(d) znížiť cenu podľa oddielu 6 tejto 
kapitoly, a

(d) znížiť cenu podľa oddielu 6 tejto 
kapitoly, a

(e) žiadať náhradu škody podľa kapitoly 
16.

(e) žiadať náhradu škody podľa kapitoly 
16.

2. Ak je kupujúcim obchodník: 3. V prípade uplatňovania práv podľa 
odseku 2 platí:

(a) právo kupujúceho na uplatnenie 
akýchkoľvek prostriedkov nápravy 
s výnimkou odkladu plnenia podlieha 
možnosti nápravného plnenia 
predávajúceho stanovenej v oddiele 2 tejto 
kapitoly, a

(a) právo kupujúceho na uplatnenie 
všetkých prostriedkov nápravy s výnimkou 
odkladu plnenia podlieha možnosti 
nápravného plnenia predávajúceho 
stanovenej v oddiele 2 tejto kapitoly, a

(b) právo kupujúceho odvolávať sa na 
nesúlad podlieha požiadavkám 
preskúmania a oznámenia stanoveným v 
oddiele 7 tejto kapitoly.

(b) právo kupujúceho odvolávať sa na 
nesúlad podlieha požiadavkám 
preskúmania a oznámenia stanoveným v 
oddiele 7 tejto kapitoly.

3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ: 4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, potom 
kupujúci môže:

(a) práva kupujúceho nepodliehajú 
možnosti nápravného plnenia 
predávajúceho, a

(a) požadovať splnenie podľa oddielu 3 
tejto kapitoly vrátane osobitného plnenia, 
opravy alebo výmeny tovaru či digitálneho 
obsahu alebo

(b) požiadavky preskúmania a oznámenia 
stanovené v oddiele 7 tejto kapitoly sa 
neuplatňujú.

(b) ukončiť zmluvu podľa oddielu 5 tejto 
kapitoly v primeranej lehote a žiadať 
vrátenie už zaplatenej ceny podľa kapitoly 
17. Ak sa spotrebiteľ rozhodne, že uplatní 
toto právo, obchodník nesmie odpočítať 
nijakú sumu za to, že spotrebiteľ už tovar 
použil.

4. Ak je neplnenie predávajúceho 
ospravedlnené, môže kupujúci využiť 
ktorýkoľvek z prostriedkov nápravy podľa 
odseku 1 s výnimkou požadovania splnenia 
a uplatnenia nároku na náhradu škody.

5. Ak sa kupujúci rozhodne uplatniť svoje 
právo podľa odseku 4 písm. a) a ak 
predávajúci nemôže zabezpečiť splnenie 
daného záväzku, opravu alebo náhradu 
tovaru alebo digitálneho obsahu v 
primeranej lehote alebo bez značných 
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ťažkostí pre kupujúceho, kupujúci môže: 
(a) odložiť vlastné splnenie podľa oddielu 
4 tejto kapitoly,
(b) ukončiť zmluvu podľa oddielu 5 tejto 
kapitoly a žiadať vrátenie už zaplatenej 
ceny podľa kapitoly 17;
(c) znížiť cenu podľa oddielu 6 tejto 
kapitoly, a
(d) žiadať náhradu škody podľa kapitoly 
16.
6. Ak je neplnenie predávajúceho 
ospravedlnené, môže kupujúci využiť 
ktorýkoľvek z prostriedkov nápravy podľa 
tohto článku s výnimkou požadovania 
splnenia a uplatnenia nároku na náhradu 
škody.

5. V rozsahu, v akom zapríčinil neplnenie 
predávajúceho, nesmie kupujúci využiť 
žiaden z prostriedkov nápravy podľa 
odseku 1.

7. V rozsahu, v akom zapríčinil neplnenie 
predávajúceho, nesmie kupujúci využiť 
žiaden z prostriedkov nápravy podľa tohto 
článku.

6. Prostriedky nápravy, ktoré nie sú 
nezlučiteľné, možno spojiť.

8. Prostriedky nápravy, ktoré nie sú 
nezlučiteľné, možno spojiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 106 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak je kupujúcim obchodník: 2. Ak je kupujúcim obchodník, má 
kupujúci právo odvolať sa na nesúlad so 
zmluvou, v súlade s požiadavkami na 
preskúmanie a oznámenie podľa oddielu 
7 tejto kapitoly.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 106 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ: vypúšťa sa
(a) práva kupujúceho nepodliehajú 
možnosti nápravného plnenia 
predávajúceho, a
(b) požiadavky preskúmania a oznámenia 
stanovené v oddiele 7 tejto kapitoly sa 
neuplatňujú.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 465
Toine Manders

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 106 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ: 3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, práva 
kupujúceho nepodliehajú možnosti 
nápravného plnenia predávajúcim

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Toine Manders

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 106 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) práva kupujúceho nepodliehajú 
možnosti nápravného plnenia 
predávajúceho, a

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Toine Manders

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 106 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) požiadavky preskúmania a oznámenia 
stanovené v oddiele 7 tejto kapitoly sa 
neuplatňujú.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 107

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sa digitálny obsah nedodáva 
za protiplnenie spočívajúce v zaplatení 
ceny, kupujúci nemôže využiť prostriedok 
nápravy podľa článku 106 ods. 1 písm. a) 
až d). Kupujúci môže žiadať len náhradu 
škody podľa článku 106 ods. 1 písm. e) za 
stratu a poškodenie, ktoré utrpel na svojom 
majetku vrátane hardvéru, softvéru a dát v 
dôsledku nesúladu dodaného digitálneho 
obsahu, a to s výnimkou akéhokoľvek
zisku, ktorý mu v dôsledku tejto škody 
ušiel.

V prípade, že sa digitálny obsah nedodáva 
za protiplnenie spočívajúce v zaplatení 
ceny, kupujúci nemôže využiť prostriedok 
nápravy podľa článku 106 ods. 1 písm. a) 
až e). Kupujúci môže žiadať len náhradu 
škody podľa článku 106 ods. 1 písm. e) za 
stratu a poškodenie, ktoré utrpel na svojom 
majetku vrátane hardvéru, softvéru a dát v 
dôsledku nesúladu dodaného digitálneho 
obsahu, a to s výnimkou zisku, ktorý mu 
v dôsledku tejto škody ušiel.

Or. de

Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo by sa mal bezplatný softvér ako náhrada škody vyňať z nesúladu so 
zmluvou. Je otázne, či je toto v rozsahu pôsobnosti spoločného európskeho kúpneho práva, 
pričom odpoveď by mala byť záporná. Riziko pre vývojárov v slobodnom povolaní by sa 
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nedalo kalkulovať, keby mali ručiť za škody v mimoriadnom prípade tisícom používateľov, 
najmä preto, že softvéry sa rozširujú rozličnými kanálmi, ktoré vývojár nedokáže kontrolovať.

Pozmeňujúci návrh 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 109

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Možnosť nápravného plnenia 
predávajúceho

Možnosť nápravného plnenia 
predávajúceho

1. Predávajúci, ktorý predčasne ponúkol 
plnenie a ktorému bolo oznámené, že 
uvedené plnenie nie je v súlade so 
zmluvou, môže ponúknuť nové a súladné 
plnenie, ak je schopný tak urobiť v čase 
stanovenom na plnenie.

1. Predávajúci, ktorý spôsobil plnenie 
v rozpore so zmluvou, môže bezodkladne 
po zistení nesúladu so zmluvou ponúknuť 
dodatočné plnenie na vlastné náklady.

2. V prípadoch, na ktoré sa odsek 1 
nevzťahuje, môže predávajúci, ktorý 
ponúkol plnenie, ktoré nie je v súlade so 
zmluvou, bez zbytočného odkladu po 
oznámení nesúladu ponúknuť nápravné 
plnenie na vlastné náklady.

2. Kupujúci môže odmietnuť dodatočné 
plnenie len vtedy, keď:

(a) dodatočné plnenie nemožno 
uskutočniť okamžite a bez značných 
ťažkostí pre kupujúceho,

(b) kupujúci má dôvod domnievať sa, že 
sa nemožno spoľahnúť na budúce 
plnenie predávajúcim, alebo
(c) oneskorené plnenie by bolo zásadným 
neplnením.

3. Oznámením o ukončení sa 
neprekluduje možnosť nápravného 
plnenia predávajúceho.

3. Ak sa prípad neriadi odsekom 2, 
predávajúci by mal uskutočniť dodatočné 
plnenie v primeranej lehote, ktorá v 
prípade spotrebiteľských kúpnych zmlúv 
nesmie prekročiť 30 dní. Keď kupujúci 
určí predávajúcemu primeranú lehotu, 
táto lehota je záväzná.

4. Kupujúci môže odmietnuť nápravné 
plnenie, len ak:

4. Kupujúci môže odložiť svoje plnenie až 
do dodatočného plnenia. Ostatné práva, 
ak nie sú zlučiteľné s možnosťou 
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dodatočného plnenia, prestávajú platiť až 
do uplynutia rozhodujúcej lehoty 
podľa odseku 3.

(a) nápravné plnenie nemožno uskutočniť 
okamžite a bez značných ťažkostí 
pre kupujúceho;
(b) kupujúci má dôvod veriť, že sa 
nemožno spoľahnúť na budúce plnenie 
predávajúceho, alebo
(c) oneskorené plnenie by bolo zásadným 
neplnením.
5. Predávajúci má k dispozícii primeranú 
lehotu na uskutočnenie nápravného 
plnenia.

5. Dodatočným plnením nie je dotknuté 
právo kupujúceho požadovať náhradu 
škody v dôsledku oneskorenia, ako aj 
náhradu škody spôsobenej dodatočným 
plnením, či škody, ktorej sa dodatočným 
plnením nepredišlo.

6. Kupujúci môže odložiť svoje plnenie, 
kým sa neuskutoční nápravné plnenie, 
avšak jeho práva, ktoré sú nezlučiteľné s 
poskytnutím primeranej lehoty na 
uskutočnenie nápravného plnenia, sú až 
do uplynutia tejto lehoty pozastavené.
7. Nápravným plnením nie je dotknuté 
právo kupujúceho požadovať náhradu 
škody vzniknutej v dôsledku oneskorenia, 
ako aj náhradu škody spôsobenej 
nápravným plnením, či škody, ktorej sa 
nápravným plnením nepredišlo.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie smernice o predaji spotrebného tovaru umožniť predávajúcemu, aby voči 
spotrebiteľovi uplatnil druhý pokus na plnenie (dodatočné plnenie), je v podstate vecne 
opodstatnené a malo by sa zapracovať aj do spoločného európskeho kúpneho práva. 
Spotrebiteľovi by sa malo ponechať právo voľby medzi variantmi dodatočného plnenia, a to 
opravou alebo dodaním náhrady. Samostatné právo nápravného plnenia predávajúceho 
v transakciách medzi podnikmi (B2B – Business to Business), ako sa predpokladá v návrhu 
nariadenia, sa javí ako nie nutné.
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Pozmeňujúci návrh 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 110 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak obchodník napriek žiadosti 
spotrebiteľa v prípade plnenia, ktoré je 
v rozpore so zmluvou, neponúkne 
nápravu, ale navrhne, aby spotrebiteľ 
hľadal nápravu v rámci obchodnej 
záruky, musí proti svojmu záujmu 
akceptovať úkony súvisiace s obchodnou 
zárukou a predloženými vyhláseniami 
spotrebiteľa a poskytovateľa záruky, čo sa 
týka vlastných povinností.

Or. de

Odôvodnenie

Für den Verbraucher kann es mit Nachteilen verbunden sein, wenn er bei einem Mangel der 
Kaufsache Abhilfe auf Grundlage einer Herstellergarantie und nicht im Rahmen der 
kaufrechtlichen Ansprüche nach Art. 106 verlangt. Beispielsweise können die 
Gewährleistungsrechte verjähren, während sich der Käufer erfolglos mit dem Hersteller über 
die Reichweite der Garantie streitet. Weiter kann der Rücktritt vom Kaufvertrag erschwert 
sein, wenn der Käufer nach fehlgeschlagenen Reparaturversuchen durch den Hersteller dem 
Verkäufer erneut Reparaturversuche zubilligen muss, bevor er vom Vertrag zurücktreten 
kann. Dies ist unbillig, wenn der Verbraucher auf Veranlassung des Verkäufers, der damit 
eine eigene Inanspruchnahme vermeidet, Abhilfe im Rahmen der Garantie sucht. Daher muss 
der Verkäufer die Handlungen und Erklärungen des Verbrauchers und Garantiegebers gegen 
sich gelten lassen.

Pozmeňujúci návrh 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 110 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Ak spotrebiteľ požaduje od 
obchodníka nápravu, obchodník znáša 
riziko znehodnotenia alebo poškodenia 
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tovaru až dovtedy, kým sa uskutoční 
náprava v plnej miere a spotrebiteľ znovu 
získa vlastníctvo alebo kontrolu v súlade 
s článkom 142. Prvá veta platí od chvíle, 
keď spotrebiteľ po oznámení žiadosti 
o nápravu obchodníkovi alebo pri zásielke 
odovzdal tovar prvému dopravcovi.

Or. de

Odôvodnenie

Spotrebiteľ sa nesmie počas vykonávania nápravy zaťažovať dôsledkami náhodného 
znehodnotenia alebo poškodenia zakúpenej veci. Spotrebiteľa môže odradiť od toho, aby si 
uplatnil svoje práva, predovšetkým riziko, ktorému je vystavený počas expedície poškodeného 
tovaru.

Pozmeňujúci návrh 472
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 110 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) by splnenie nebolo možné alebo sa 
stalo protiprávnym, alebo

(a) by splnenie bolo nemožné alebo 
protiprávne, alebo

Or. de

Odôvodnenie

Plnenie môže byť nanajvýš potenciálne protiprávne. Nemôže sa však stať protiprávnym, ak sa 
ešte neuskutočnilo. Preto má znieť „by bolo protiprávne“. Navyše podobná formulácie sa 
použila aj v článku 111.

Pozmeňujúci návrh 473
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 111 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak v prípade spotrebiteľskej kúpnej 1. Ak v prípade spotrebiteľskej kúpnej 
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zmluvy obchodník musí napraviť nesúlad 
podľa článku 110 ods. 2, spotrebiteľ si 
môže vybrať medzi opravou a výmenou, 
ibaže by ním zvolená možnosť bola 
protiprávna alebo nemožná, alebo by v 
porovnaní s nezvolenou možnosťou 
znamenala pre predávajúceho náklady, 
ktoré by boli neprimerané vzhľadom na:

zmluvy obchodník musí napraviť nesúlad 
podľa článku 110 ods. 2, môže si vybrať 
medzi opravou a výmenou, ktorú musí 
zrealizovať v primeranej lehote, ktorá 
nesmie prekročiť 30 dní. Spotrebiteľ 
nemôže v tomto čase využiť iné nápravné 
prostriedky, ale môže odložiť svoje 
plnenie.

Or. de

Odôvodnenie

Obchodník vie lepšie posúdiť, či oprava má zmysel, alebo nie. Z hospodárskeho 
a ekologického hľadiska sa spotrebiteľská voľba ukazuje ako neopodstatnená, pretože 
spotrebiteľ by sa pravdepodobne rozhodol pre výmenu. Mnohé výrobky sa však po oprave už 
znovu nepredajú, takže tieto výrobky treba odstrániť. Obchodník by mal mať právo voľby iba 
pri prvom dodatočnom plnení (pozri pozmeňujúci návrh k odseku 2).

Pozmeňujúci návrh 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 111 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak v prípade spotrebiteľskej kúpnej 
zmluvy obchodník musí napraviť nesúlad 
podľa článku 110 ods. 2, spotrebiteľ si 
môže vybrať medzi opravou a výmenou, 
ibaže by ním zvolená možnosť bola 
protiprávna alebo nemožná, alebo by v 
porovnaní s nezvolenou možnosťou 
znamenala pre predávajúceho náklady, 
ktoré by boli neprimerané vzhľadom na:

1. Ak spotrebiteľ požaduje dodatočné 
plnenie alebo predávajúci toto plnenie 
ponúka, spotrebiteľ si môže vybrať medzi 
opravou a výmenou, len ak by zvolená 
možnosť bola protiprávna alebo nemožná, 
alebo by v porovnaní s inou možnosťou 
znamenala pre predávajúceho náklady, 
ktoré by boli neprimerané vzhľadom na:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 475
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 111 – odsek 1 – písmeno a



PE510.531v01-00 78/99 AM\934215SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) hodnotu, ktorý by mal tovar v prípade, 
že by neexistoval nesúlad;

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Obchodník by mal mať právo voľby pri prvom dodatočnom plnení. Preto treba tento bod 
vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 476
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 111 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) závažnosť nesúladu, a vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Obchodník by mal mať právo voľby pri prvom dodatočnom plnení. Preto treba tento bod 
vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 477
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 111 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) to, či je možné dokončiť alternatívnu 
nápravu bez značných ťažkostí 
pre spotrebiteľa.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Obchodník by mal mať právo voľby pri prvom dodatočnom plnení. Preto treba tento bod 
vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 111 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že spotrebiteľ požadoval 
nápravu nesúladu opravou alebo 
výmenou podľa odseku 1, môže využiť iný 
prostriedok nápravy, len ak obchodník 
nedokončil opravu alebo výmenu v 
primeranej lehote nepresahujúcej 30 dní. 
Počas tejto lehoty však spotrebiteľ môže 
odložiť svoje plnenie.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 479
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 111 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že spotrebiteľ požadoval 
nápravu nesúladu opravou alebo 
výmenou podľa odseku 1, môže využiť iný 
prostriedok nápravy, len ak obchodník 
nedokončil opravu alebo výmenu v 
primeranej lehote nepresahujúcej 30 dní.
Počas tejto lehoty však spotrebiteľ môže 
odložiť svoje plnenie.

2. Ak obchodník nedokončil opravu alebo 
výmenu v primeranej lehote, ktorá nesmie 
presiahnuť 30 dní, alebo ak prvý pokus 
o dodatočné plnenie neuviedol tovar do 
súladu so zmluvou, spotrebiteľ si môže 
vybrať medzi ďalšou opravou alebo 
náhradou výrobku.

Or. de
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Odôvodnenie

Z hospodárskeho a ekologického hľadiska sa ukazuje ako rozumnejšie poskytnúť 
spotrebiteľovi možnosť výberu medzi náhradou alebo opravou výrobku až v prípade 
neúspešnej opravy.

Pozmeňujúci návrh 480
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 113 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V spotrebiteľskej kúpnej zmluve sa 
môže zachovať celkové plnenie, len ak 
zachovanie celkového plnenia je vo 
výraznom nepomere k rozsahu neplnenia.

Or. de

Odôvodnenie

Právo na zachovanie celkového plnenia je v praxi jedným z najúčinnejších nátlakových 
prostriedkov pre spotrebiteľov s cieľom pomôcť im pri presadzovaní ich práv. V záujme vyššej 
úrovne ochrany spotrebiteľa sa musí vždy umožňovať zachovanie celkového plnenia, okrem 
prípadov, keby uplatňovanie práv bolo úplne neprimerané.

Pozmeňujúci návrh 481
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 115 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kupujúci môže ukončiť zmluvu v 
prípade oneskorenia dodávky, ktoré nie je 
zásadným neplnením, ak predávajúcemu 
predloží oznámenie stanovujúce dodatočnú 
lehotu, ktorá je primerane dlhá na účely 
plnenia, a predávajúci v tejto lehote neplní.

1. Kupujúci môže ukončiť zmluvu v 
prípade oneskorenia dodávky, ktoré 
nemožno považovať za zásadné 
neplnenie, ak predávajúcemu predloží 
oznámenie stanovujúce dodatočnú lehotu, 
ktorá je primerane dlhá na účely plnenia, a 
predávajúci v tejto lehote neplní.
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Or. de

Odôvodnenie

Pôvodný text nie je jasný. Zdá sa, že nejde o zásadné oneskorenie, ale o zásadné neplnenie.

Pozmeňujúci návrh 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 117 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak: 2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa 
neponúklo vôbec žiadne plnenie.

Or. de

Odôvodnenie

Právo kupujúceho na skončenie zmluvy pre neplnenie sa musí časovo obmedziť aj v prípade 
spotrebiteľských zmlúv, pretože osud zmluvy v záujme oboch zmluvných strán nesmie zostať 
vo vzduchu, najmä preto, že na túto lehotu nie je viazaná náhrada za používanie. Aj od 
spotrebiteľa treba požadovať, aby sa v primeranej lehote vyjadril o svojom práve na 
skončenie zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 119 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) je kupujúcim spotrebiteľ, alebo vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Návrh nariadenia
Príloha I – článok 119 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) nebolo ponúknuté vôbec žiadne 
plnenie.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 485
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 124 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade zmluvy medzi obchodníkom a 
spotrebiteľom platí, že spotrebiteľ 
v súvislosti s použitím daného platobného 
prostriedku nenesie zodpovednosť 
za poplatky presahujúce náklady, ktoré 
znáša obchodník z dôvodu použitia tohto 
platobného prostriedku.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Tento predpis sa zdá byť málo praktickým. Obchodníkovi môžu okrem poplatkov peňažným 
ústavom vzniknúť ďalšie náklady. Tie sa môžu odlišovať v závislosti od spôsobu platby. Ako 
by sa mali presne prepočítať skutočné náklady, keď napríklad jeden spôsob platby interne 
znamená väčšie administratívne náklady ako iný? Preto by predávajúci mal mať možnosť na 
to, aby paušálne stanovil jednu cenu napríklad „Poplatok za platbu kreditnou kartou: 
5 EUR“.

Pozmeňujúci návrh 486
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 135 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Predávajúci môže ukončiť zmluvu v 
prípade oneskoreného plnenia, ktoré nie je 
zásadným neplnením, ak kupujúcemu 
predloží oznámenie stanovujúce dodatočnú 
lehotu, ktorá je primerane dlhá na účely 
plnenia, a kupujúci v tejto lehote neplní.

1. Predávajúci môže ukončiť zmluvu v 
prípade oneskoreného plnenia, ktoré 
nemožno považovať za zásadné 
neplnenie, ak kupujúcemu predloží 
oznámenie stanovujúce dodatočnú lehotu, 
ktorá je primerane dlhá na účely plnenia, a 
kupujúci v tejto lehote neplní.

Or. de

Odôvodnenie

Pôvodný text nie je jasný. Zdá sa, že nejde o zásadné oneskorenie, ale o zásadné neplnenie.

Pozmeňujúci návrh 487
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 139 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak plnenie nebolo ponúknuté včas alebo 
ak bolo inak v nesúlade so zmluvou, 
predávajúci stráca právo na ukončenie 
podľa tohto oddielu, ibaže by oznámenie 
o ukončení poskytol v primeranej lehote 
od okamihu, keď sa dozvedel o tejto 
ponuke či tomto nesúlade alebo bolo 
možné očakávať, že sa o nich dozvedel.

1. Ak plnenie nebolo ponúknuté včas alebo 
ak bolo inak v nesúlade so zmluvou, 
predávajúci stráca právo na ukončenie 
podľa tohto oddielu, ak neoznámi 
ukončenie v primeranej lehote od 
okamihu, keď sa dozvedel o tejto ponuke či 
tomto nesúlade alebo bolo možné 
očakávať, že sa o nich dozvedel.

Or. de

Odôvodnenie

Keď predávajúci neoznámi ukončenie zmluvy v rámci lehoty, stráca svoje právo. Inak by svoje 
právo strácal vždy s výnimkou času v rámci lehoty. Logickým pravidlom by však malo byť to, 
že má právo na ukončenie zmluvy, ak by nechal uplynúť lehotu. Výnimka a pravidlo sa 
v pôvodnom texte zamieňajú. 

Pozmeňujúci návrh 488
Robert Rochefort
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Návrh nariadenia
Príloha I – článok 141a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zákonná záručná doba pre ekologicky 
vyrábané produkty
Obdobie zhody pre tovar, na ktorý sa 
vzťahuje táto smernica, a pre ekologicky 
vyrábané produkty v zmysle smernice 
2009/125/ES o vytvorení rámca na 
stanovenie požiadaviek na ekodizajn 
energeticky významných výrobkov 
zodpovedá obdobiu platnosti, ako sa 
stanovuje vo vykonávacích opatreniach 
k smernici 2009/125/ES, keď je dlhšie ako 
6 rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Zur Förderung eines nachhaltigen Konsums der Verbraucher durch Schaffung von Vertrauen 
in Produkte, die auf der Grundlage der in den Rechtsvorschriften über umweltgerechte 
Produktgestaltung festgelegten Normen entwickelt wurden, ist zu gewährleisten, dass der 
Verbraucher sich während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf die rechtlichen 
Garantien verlassen kann. Dieser Zeitraum sollte unter Bezugnahme auf die 
Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 2009/158/EG festgelegt werden, nach denen 
bereits eine Bewertung der voraussichtlichen Lebensdauer des Produkts vorzunehmen ist, d.h. 
eine Bewertung über den Zustand des Produkts, das das Ende seiner Erstnutzung erreicht hat, 
bis zur Entsorgung.

Pozmeňujúci návrh 489
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 141b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Priama zodpovednosť výrobcu
1. Výrobca zodpovedá voči spotrebiteľovi 
za opravu alebo nahradenie tovaru v 
prípade každého rozporu so zmluvou, 
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ktorý existuje pri prenose rizika na 
spotrebiteľa za tovar alebo digitálny 
obsah v lehote uvedenej v článku 10. 
Spotrebiteľ má právo voľby medzi 
opravou a nahradením za podmienok 
stanovených v článku 7 ods. 1.
2. Výrobca opraví alebo nahradí tovar 
najneskôr do 30 dní po tom, ako bol 
upozornený na rozpor so zmluvou.
3. Tento článok platí bez toho, aby sa 
dotýkal ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov týkajúcich sa 
rozšírenia zodpovednosti na iné subjekty, 
ako sú dovozca alebo dopravca, alebo 
súvisiacich s právom na príspevok alebo 
regres. 

Or. en

Odôvodnenie

Priama zodpovednosť výrobcov by mohla výrazne posilniť dôveru spotrebiteľov: spotrebiteľ 
by sa mohol prípadne obrátiť priamo na výrobcu, ktorý má sídlo v jeho krajine, namiesto 
toho, aby musel posielať chybný tovar tam a späť cez celú EÚ. Na skutočnom vnútornom trhu 
by spotrebitelia mali mať možnosť rozhodnúť sa, na koho sa obrátia v prípade problémov.

Pozmeňujúci návrh 490
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 142 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípadoch spotrebiteľských kúpnych 
zmlúv k prenosu rizika dochádza, keď 
spotrebiteľ alebo iná tretia osoba, ktorá nie 
je prepravcom a ktorú na tento účel určil 
spotrebiteľ, nadobudne tovar alebo hmotný 
nosič, na ktorom sa digitálny obsah 
dodáva, do fyzickej držby.

1. V prípadoch spotrebiteľských kúpnych 
zmlúv k prenosu rizika dochádza, keď 
spotrebiteľ alebo iná tretia osoba, ktorú na 
tento účel určil spotrebiteľ, nadobudne 
tovar alebo hmotný nosič, na ktorom sa 
digitálny obsah dodáva, do fyzickej držby.
Ak predávajúci ponúkne spotrebiteľovi 
možnosť výberu medzi rozličnými 
dopravcami, títo sa nepovažujú za 
poverenú tretiu osobu v zmysle tohto 
odseku.
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Or. de

Odôvodnenie

Keď spotrebiteľ sám určil dopravcu, musí sa riziko priamo preniesť. Keď si však spotrebiteľ 
napríklad na internetových stránkach môže vybrať z rozličných balíkových služieb, nejde 
o poverenú tretiu osobu. Keď spotrebiteľ má možnosť výberu medzi rozličnými dopravcami, 
môže sa dostať do horšieho postavenia, čo sa týka prenosu rizika.

Pozmeňujúci návrh 491
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 142 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípadoch zmlúv o dodaní digitálneho 
obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom 
nosiči, k prenosu rizika dochádza, keď 
spotrebiteľ alebo iná tretia osoba, ktorú 
na tento účel určil spotrebiteľ, získa
kontrolu nad týmto digitálnym obsahom.

2. V prípadoch zmlúv o dodaní digitálneho 
obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom 
nosiči, k prenosu rizika dochádza, keď 
spotrebiteľ alebo iná tretia osoba, ktorú 
na tento účel určil spotrebiteľ, získava
kontrolu nad týmto digitálnym obsahom.

Or. de

Odôvodnenie

Jazyková zmena. Moment prenosu rizika je momentom získania kontroly. Prakticky ide o ten 
istý moment.

Pozmeňujúci návrh 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 142 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. S výnimkou prípadov, keď ide o zmluvu 
uzavretú na diaľku či mimo 
prevádzkových priestorov, platí, že odseky 
1 a 2 sa neuplatnia, ak spotrebiteľ nesplní 
záväzok prevziať tovar alebo digitálny 
obsah a toto neplnenie nie je 

vypúšťa sa
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ospravedlneným neplnením v zmysle 
článku 88. V takomto prípade dôjde 
k prenosu rizika v okamihu, keď by 
spotrebiteľ alebo tretia osoba ním určená 
nadobudol či nadobudla tovar do fyzickej 
držby alebo získal či získala kontrolu nad 
digitálnym obsahom, ak by splnil či 
splnila záväzok prevziať tovar či digitálny 
obsah.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 493
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 152 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade spotrebiteľa uvedená výška 
nákladov na súvisiacu službu platí ako
záväzne zaručená, keď sa vyslovene 
neuvedie opak. Prekročenie záväzne 
zaručených nákladov nie je prípustné.

Or. de

Odôvodnenie

V prípade návrhov nákladov sa vyžadovala mimoriadna ochrana spotrebiteľa. Popri
nezáväznom návrhu nákladov, ktorý v danom prípade podľa článku 152 ods. 1 a 2 možno 
prekročiť, treba určiť záväzný návrh nákladov Obchodník musí vyslovene uviesť, keď ide len 
o nezáväzný návrh nákladov.

Pozmeňujúci návrh 494
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 155 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby tým bolo dotknutý odsek 2. Bez toho, aby tým bolo dotknutý 
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3 platí, že zákazníkove prostriedky 
nápravy podliehajú právu poskytovateľa 
služby na uskutočnenie nápravného 
plnenia, a to bez ohľadu na to, či zákazník 
je alebo nie je spotrebiteľom.

odsek 3, platí, že zákazníkove prostriedky
nápravy podliehajú právu poskytovateľa 
služby na uskutočnenie nápravného 
plnenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 495
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 155 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak ide o nesprávnu inštaláciu v 
prípadoch spotrebiteľských kúpnych 
zmlúv v zmysle článku 101, platí, že
spotrebiteľove prostriedky nápravy 
nepodliehajú právu poskytovateľa služby 
na uskutočnenie nápravného plnenia.

3. Ak ide o zmluvu o súvisiacich službách,
spotrebiteľove prostriedky nápravy 
nepodliehajú právu poskytovateľa služby 
na uskutočnenie nápravného plnenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 496
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 155 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v súvislosti s právom poskytovateľa 
služby na uskutočnenie nápravného 
plnenia platí v prípade zmlúv medzi 
obchodníkom a spotrebiteľom, že 
primeraná lehota v zmysle článku 109 
ods. 5 nesmie byť dlhšia ako 30 dní;

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 497
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 155 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v súvislosti s nápravou nesúladného 
plnenia sa neuplatňujú články 111 a112, 
a

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 498
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 158a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správy Komisie (plánovaná platnosť)
Komisia do [...]
(a) preskúma, vypracuje analýzu 
a vyhodnotí vplyv plánovanej platnosti na 
životnosť výrobkov a
(b) predloží Európskemu parlamentu 
správu o transpozícii tejto smernice spolu 
s opatreniami nevyhnutnými na riešenie 
problematiky plánovanej platnosti 
výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Die voraussichtliche Haltbarkeit ist eine gängige Praxis, die darauf abzielt, den Lebenszyklus 
eines Produkts zu verringern. Dieses Problem wird im Rahmen des derzeitigen Besitzstands 
nicht abgedeckt. Daher muss bewertet werden, wie diese Praxis den Lebenszyklus des 
Produkts in Bezug auf die geltenden Garantierechte beeinflusst (d.h. Produkte, die nach der 
zweijährigen Garantie fehlerhaft werden, in den Mitgliedstaaten, die die in der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie von 1999 festgelegten Mindestdauer umgesetzt haben) und 
welche Maßnahmen notwendig sind, um von der Festlegung einer voraussichtlichen 
Haltbarkeitsdauer abzuschrecken oder eine solche zu bestrafen.
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Pozmeňujúci návrh 499
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 158b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právo na regres
1. Ak obchodník zodpovedá voči 
spotrebiteľovi ako konečný predávajúci 
za dôsledky konania alebo nedbalosti 
výrobcu, predchádzajúceho predajcu 
alebo iného sprostredkovateľa, môže 
konečný predávajúci žiadať o regres od 
zodpovednej osoby alebo od zodpovedných 
osôb v zmluvnom reťazci.
2. Členské štáty určia nápravné opatrenia 
uvedené v odseku 1 a podmienky na ich 
uplatňovanie. 

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa nadväzuje na článok 4 smernice o predaji spotrebného 
tovaru z roku 1999. 

Pozmeňujúci návrh 500
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 158c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vypracovanie správy a preskúmanie 
nekalých zmluvných podmienok
Komisia do [xxx] predloží Európskemu 
parlamentu správu o uplatňovaní 
smernice 93/13/EHS o nekalých 
podmienkach v spotrebiteľských 
zmluvách v rozličných oblastiach, ktoré 
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spadajú do jej rozsahu pôsobnosti, 
a podľa potreby predloží Európskemu 
parlamentu a Rade pozmeňujúce návrhy.

Or. en

Odôvodnenie

Bei der Richtlinie über missbräuchliche Vertragsklauseln handelt es sich um horizontales EU-
Recht zur Regelung der Vertragsbedingungen in unterschiedlichen Bereichen. Im Rahmen der 
Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstandes beim Verbraucherschutz sollte die 
Kommission die Anwendung dieses Rechtsvorschriften bewerten, um Probleme bei 
Verbraucherverträgen in unterschiedlichen Märkten (z.B. Bereitstellung digitaler Inhalte, 
Telekommunikationsdienste, Energie usw.) zu ermitteln, die dann im Rahmen einer möglichen 
Überarbeitung der Richtlinie 93/13/EWG angegangen werden sollten.

Pozmeňujúci návrh 501
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 167 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Úroky sa začnú pripisovať až po 
uplynutí 30 dní po tom, ako veriteľ 
predložil dlžníkovi oznámenie uvádzajúce 
povinnosť platiť úrok a jeho sadzbu. 
Oznámenie možno predložiť pred dňom 
splatnosti.

2. Úroky sa začnú pripisovať až po 
uplynutí 20 dní po tom, ako veriteľ 
predložil dlžníkovi oznámenie uvádzajúce 
povinnosť platiť úrok a jeho sadzbu. 
Oznámenie možno predložiť pred dňom 
splatnosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 502
Toine Manders

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 168 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Lehota splatnosti stanovená v zmysle 
odseku 2 nemôže byť viac ako 60 dní, 
ibaže by sa strany výslovne dohodli inak a 

4. Lehota splatnosti stanovená v zmysle 
odseku 2 nemôže byť viac ako 60 dní, len 
ak by sa strany výslovne dohodli inak a 
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táto dohoda by nebola neprijateľná v 
zmysle článku 170.

táto dohoda by nebola neprijateľná v 
zmysle článku 170. Lehoty splatnosti pre 
vládne orgány a agentúru nesmú 
presiahnuť 30 dní. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 179 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Krátka premlčacia lehota je dva roky. 1. Krátka premlčacia lehota je tri roky.

Or. de

Odôvodnenie

V prospech vyššej úrovne ochrany spotrebiteľa treba lehotu predĺžiť. Navyše vo viacerých 
členských štátoch EÚ existujú aj tak dlhšie lehoty v prípade zabezpečovania poskytovania 
záruk, omylu alebo náhrady škody.

Pozmeňujúci návrh 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 179 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Premlčanie nastupuje vtedy, keď 
uplynie skôr končiaca lehota.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 184 – odseky 1 a 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak dlžník uzná voči veriteľovi právo, a to 
čiastočným zaplatením, zaplatením úroku, 
poskytnutím zábezpeky, započítaním alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom, začne plynúť 
nová krátka premlčacia lehota.

1. Ak dlžník uzná voči veriteľovi právo, a 
to čiastočným zaplatením, zaplatením 
úroku, poskytnutím zábezpeky, 
započítaním alebo akýmkoľvek iným 
spôsobom, začne plynúť nová krátka 
premlčacia lehota.

2. To isté platí, keď predávajúci spôsobil 
plnenie na dodatočné plnenie.

Or. de

Odôvodnenie

V návrhu nariadenia sa zatiaľ nevyskytuje úprava otázky, ako sa prejavujú plnenia na 
dodatočné plnenia predávajúceho podľa článku 109 písm. ff) na premlčanie opravných 
prostriedkov kupujúceho podľa článku 106. Táto otázka má veľký praktický význam tak pre 
kupujúceho, ako aj na zmluvnú kalkuláciu predávajúceho. Jej úprava prináša právnu istotu 
pre obidve strany.

Pozmeňujúci návrh 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha I – článok 186a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť IX. Iné ustanovenia
Zmierovanie
Obchodník je povinný podieľať sa na 
postupe mimosúdneho urovnania 
zmluvných sporov v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov a na pozmeňovaní nariadenia (ES) 
č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES, ak 
spotrebiteľ o to vhodnou formou požiada.

Or. de
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Odôvodnenie

Súdne presadzovanie v prípade cezhraničných zmlúv je pre obe strany spojené s veľkými 
nákladmi a rizikami. Na podporu upevňovania dôvery spotrebiteľa v nástroj spoločného 
európskeho kúpneho práva by pri uzavretí zmluvy mala existovať možnosť na mimosúdne 
zmierovanie.

Pozmeňujúci návrh 507
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – dodatok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie 
od zmluvy nás musíte informovať o 
svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy 
prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia
(napr. listom zaslaným poštou, faxom 
alebo e-mailom). Na tento účel môžete 
použiť pripojený vzorový formulár na 
odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je 
záväzný. 3

Na účely uplatnenia práva na odstúpenie 
od zmluvy nás musíte informovať o 
svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy 
prostredníctvom jednoznačného 
oznámenia (napr. listom, faxom alebo e-
mailom). Na tento účel môžete použiť 
pripojený vzorový formulár na odstúpenie 
od zmluvy, ktorý však nie je záväzný. 3

Or. de

Pozmeňujúci návrh 508
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – dodatok 1 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám
všetky od Vás prijaté platby vrátane 
nákladov na dodanie (s výnimkou 
dodatočných nákladov súvisiacich s tým, 
že ste si vybrali iný druh dodania, ako je 
najlacnejší druh štandardného dodania, 
ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu 
a v každom prípade najneskôr do 14 dní 
odo dňa, keď nám bude doručené Vaše 

Ak odstúpite od tejto zmluvy, uhradíme 
Vám späť všetky od Vás prijaté platby 
vrátane nákladov na dodanie (s výnimkou 
dodatočných nákladov súvisiacich s tým, 
že ste si vybrali iný druh dodania, ako je 
najlacnejší druh štandardného dodania, 
ktorý ponúkame). Úhrada sa uskutoční 
najneskôr do 14 dní odo dňa, keď 
dostaneme Vaše rozhodnutie o odstúpení 
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rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. 
Na uvedené vrátenie použijeme rovnaké 
platobné prostriedky, aké ste použili Vy na 
pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne 
nesúhlasili s iným spôsobom vrátenia. 
v žiadnom prípade sa Vám však za toto 
vrátenie nebudú účtovať žiadne poplatky. 4

od tejto zmluvy Na to použijeme tie isté 
platobné prostriedky, aké ste použili Vy na 
pôvodnú transakciu, ak ste výslovne 
nesúhlasili s iným spôsobom vrátenia. Za 
toto vrátenie sa Vám však nebudeme 
účtovať žiadne poplatky. 4

Or. de

Odôvodnenie

Ide o zjednodušenie.

Pozmeňujúci návrh 509
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – dodatok 1 – odsek 10 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade kúpnej zmluvy: „keď Vy 
alebo Vami určená tretia osoba (iná ako 
prepravca) nadobudnete fyzickú držbu 
tovaru.“;

b) v prípade kúpnej zmluvy: „keď Vy 
alebo Vami určená tretia osoba (iná ako 
prepravca) nadobudnete fyzickú držbu 
tovaru.“;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 510
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – dodatok 1 – odsek 10 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípade zmluvy týkajúcej sa viacerých 
kusov tovaru, ktoré si spotrebiteľ objednal 
v jednej objednávke a ktoré sú dodané 
oddelene: „keď Vy alebo Vami určená 
tretia osoba (iná ako prepravca) 
nadobudnete fyzickú držbu posledného 
tovaru.“;

c) v prípade zmluvy o nákupe viacerých 
kusov tovaru, ktoré si spotrebiteľ objednal 
v rámci jednotnej objednávky a ktoré sú 
dodané osobitne: „keď Vy alebo Vami 
určená tretia osoba (iná ako prepravca) 
nadobudnete fyzickú držbu posledného 
tovaru.“;
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Pozmeňujúci návrh 511
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – dodatok 1 – odsek 10 – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) v prípade zmluvy súvisiacej s dodávkou
tovaru, ktorý pozostáva z viacerých 
zásielok alebo kusov: „keď Vy alebo Vami 
určená tretia osoba (iná ako prepravca) 
nadobudnete fyzickú držbu poslednej 
zásielky alebo kusu.“;

d) v prípade zmluvy o dodávke tovaru, 
ktorý pozostáva z viacerých dielov alebo 
kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia 
osoba (iná ako prepravca) nadobudnete 
fyzickú držbu poslednej zásielky alebo 
kusu.“;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 512
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – dodatok 1 – odsek 10 – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) v prípade zmlúv na pravidelné dodávky
tovaru počas vymedzeného obdobia: „keď 
Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako 
prepravca) nadobudnete fyzickú držbu 
prvého tovaru.“

e) v prípade zmlúv o pravidelných 
dodávkach tovaru počas stanoveného
obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia 
osoba (iná ako prepravca) nadobudnete 
fyzickú držbu prvého tovaru.“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 513
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – dodatok 1 – odsek 10 – bod 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a 
zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy 
na svojej webovej stránke, treba doplniť:
„Môžete tiež vyplniť a zaslať vzorový 
formulár na odstúpenie od zmluvy alebo 
akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie 
o odstúpení od zmluvy elektronicky na 
našej webovej stránke [vložte internetovú 
adresu]. Ak využijete túto možnosť, 
bezodkladne Vám potvrdíme, že nám bolo 
doručené takéto odstúpenie od zmluvy, 
pričom tak urobíme prostredníctvom 
trvalého nosiča (napríklad e-mailom).“

3. Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a 
zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy 
na svojej webovej stránke, doplňte toto:
„Vzorový formulár na odstúpenie od 
zmluvy alebo iné jednoznačné vyhlásenie 
môžete vyplniť aj na našich internetových 
stránkach a odoslať elektronickou cestou 
[vložiť internetovú adresu]. Ak sa 
rozhodnete pre tento spôsob, bezodkladne 
Vám potvrdíme doručenie tohto 
odstúpenia od zmluvy (napríklad e-
mailom).“

Or. de

Odôvodnenie

Text je zrozumiteľnejší.

Pozmeňujúci návrh 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – dodatok 1 – odsek 10 – bod 5 – písmeno b – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v prípade zmluvy uzavretej na diaľku 
neponúkate, že ponesiete náklady spojené 
s vrátením tovaru, a tovar vzhľadom na 
jeho charakter nemožno bežne vrátiť 
poštou: „Priame náklady spojené s 
vrátením tovaru vo výške ___ EUR 
[doplňte] nesiete Vy.“, alebo, ak náklady 
spojené s vrátením tovaru nemožno 
primerane vypočítať vopred: „Priame
náklady spojené s vrátením tovaru nesiete 
Vy. Tieto náklady sa odhadujú najviac 
na ___ EUR [doplňte]“, alebo

Ak neponúkate možnosť, že ponesiete 
náklad spojené s vrátením tovaru, a tovar 
vzhľadom na jeho povahu nemôžete 
poslať späť poštou: „Bezprostredné
náklady spojené s vrátením tovaru vo 
výške ___ EUR [doplniť sumu] nesiete 
Vy.“, alebo, ak náklady nemožno rozumne 
vopred vypočítať: „Bezprostredné náklady 
spojené s vrátením tovaru nesiete Vy. Tieto 
náklady sa odhadujú najviac na ___ EUR 
[doplniť sumu]“, alebo

Or. de
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Odôvodnenie

Popri vypustení pojmu „uzavretej na diaľku" bolo potrebné aj prispôsobenie sa smernici o 
právach spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – dodatok 1 – odsek 10 – bod 5 – písmeno b – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v prípade zmlúv uzavretých mimo 
prevádzkových priestorov tovar vzhľadom 
na jeho charakter nemožno bežne vrátiť 
poštou a bol dodaný spotrebiteľovi domov 
v čase uzavretia zmluvy, treba doplniť: 
„Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.“

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Obchodník je Vám povinný poskytnúť 
dôležité informácie o zmluve, napríklad o 
produkte a cene produktu vrátane všetkých 
daní a poplatkov, ako aj svoje kontaktné 
údaje. Tieto informácie musia byť 
podrobnejšie v prípade, že nenakupujete v 
obchode obchodníka alebo sa ním vôbec 
osobne nestretnete, čiže napr. v prípade 
nákupu on-line alebo telefonicky.
V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti 
týchto informácií máte právo na náhradu 
škody.

Obchodník Vás musí podrobne 
informovať o podstatných zmluvných 
ustanoveniach, na ktorých ste sa dohodli, 
napríklad o produkte a cene produktu 
vrátane všetkých daní a poplatkov, ako aj 
svoje kontaktné údaje. V prípade 
neúplnosti alebo nesprávnosti týchto 
informácií máte právo na náhradu škody.
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Pozmeňujúci návrh 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vo väčšine prípadov máte 14 dní na to, 
aby ste zrušili svoj nákup, ak ste tovar 
kúpili mimo obchodu obchodníka, resp. 
ak ste sa s ním do momentu nákupu 
nestretli (napr. v prípade nákupu on-line 
alebo telefonicky). Obchodník je Vám 
povinný poskytnúť informácie a vzorový 
formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak tak 
obchodník neurobil, môžete zmluvu zrušiť 
v lehote jedného roka.

Máte 14 dní na to, aby ste zrušili svoj 
nákup. Obchodník je Vám povinný 
poskytnúť informácie a vzorový formulár 
na odstúpenie od zmluvy. Ak tak 
obchodník neurobil, môžete zmluvu zrušiť 
v lehote jedného roka.

Or. de


