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Návrh Komisie a jeho ciele

Návrh Európskej komisie na smernicu o právach spotrebiteľov zjednocuje štyri existujúce 
právne predpisy Spoločenstva1 do jedného legislatívneho nástroja. Návrh je výsledkom 
preskúmania spotrebiteľského acquis, ktoré sa začalo v roku 2004 s cieľom zjednodušiť 
a doplniť existujúci regulačný rámec o ochrane spotrebiteľa. Bol predložený 8. októbra 2008 
na základe konzultačného procesu a posúdenia vplyvu, a navrhuje sa v ňom, aby nová 
smernica uplatňovala zásadu úplnej harmonizácie.

Dvoma hlavnými cieľmi tohto návrhu je zabezpečiť, aby mali spotrebitelia vo všetkých 27 
členských štátoch dôveru vo vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a aby boli podniky všetkých 
veľkostí schopné dodávať tovar a poskytovať služby spotrebiteľom vo všetkých 27 členských 
štátoch Únie bez zbytočných právnych prekážok. Európsky parlament potvrdil v uznesení o 
revízii spotrebiteľského acquis2 dva ciele ─ zvýšenie spotrebiteľskej dôvery a zníženie
nezáujmu podnikov o cezhraničné obchodovanie.

Právna fragmentácia je odstrašujúcim javom pre spotrebiteľov aj podniky, ktoré zvažujú 
zapojiť sa do cezhraničného obchodu. Spotrebitelia sa často sťažujú, že nemôžu plne využívať 
výhody vnútorného trhu (obzvlášť ak nakupujú on-line), pretože predajcovia s prevádzkou z
jedného členského štátu sa pri vstupe na nový trh3 nechcú prispôsobiť iným pravidlám a ani 
nechcú niesť riziko žaloby v inom členskom štáte. Situácia by sa mohla ešte viac zhoršiť 
vykonaním nariadení Brusel I a Rím I a akýmkoľvek rozhodnutím Európskeho súdneho 
dvora, ktorý by z nich vyplýval a ktorý by pravdepodobne podmienky ponuky tovaru medzi 
krajinami EÚ ešte viac sťažil4.

Zatiaľ čo väčšina členov výboru priznáva, že právna fragmentácia je problém, ktorý je 
potrebné riešiť, vo všeobecnosti prístup navrhovaný Európskou komisiou spočívajúci v plnej 
harmonizácii nie je v tejto fáze uskutočniteľný vzhľadom na povahu a rozsah návrhu. 
V súlade s uznesením Európskeho parlamentu o revízii spotrebiteľského acquis a v súlade so 
spomínaným pracovným dokumentom výboru IMCO z roku 2009 členovia výboru 
uprednostňujú prístup smerujúci k cielenej úplnej harmonizácii, teda obmedzenej na 
špecifické aspekty určitých zmlúv pri zachovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov.5

                                               
1 Smernica 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, smernica 1994/44/ES o predaji 
spotrebného tovaru a zárukách na spotrebný tovar, smernica 97/7/ES o zmluvách na diaľku a smernica 
85/577/EHS o zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov.
2 Správa o Zelenej knihe o revízii spotrebiteľského acquis /A6-0281/2007, predložená Béatrice Patrierovou.
3 Vypočutie výboru IMCO preukázalo, že podniky musia platiť zbytočné poplatky: 20 000 EUR za rok za 
vnútroštátny trh iba za poplatky spojené s právnym súladom.
4 Vec Alpenhof/Heller (C–144/09 – 24. apríla 2009, vypočutie pred Európskym súdnym dvorom 16. marca 2010) 
a vec Pammer/Reederei Karl Schlüter (C–585/08 – 24. decembra 2008).
5 Pracovný dokument o návrhu smernice o právach spotrebiteľa — IMCO/6/68476 predložený Arlene 
McCarthyovou.
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Prípravná práca výboru

1. Konzultácie so zúčastnenými stranami

Výbor IMCO zorganizoval v súvislosti s návrhom dve verejné vypočutia1, počas ktorých 
vyjadrili spotrebiteľské organizácie obavy, že po zavedení úplnej harmonizácie sa zníži 
úroveň práv spotrebiteľov, keďže niektoré členské štáty sa možno budú musieť vzdať určitých 
vnútroštátnych ustanovení. Na druhej strane podniky zdôrazňovali súčasnú právnu 
fragmentáciu a vítali prístup cielenej úplnej harmonizácie navrhovaný členmi výboru ako 
správny krok. Naznačili vôľu prijať dodatočné opatrenia týkajúce sa ochrany spotrebiteľa pod 
podmienkou, že budú primerané, vyvážené a harmonizované v rámci celej EÚ.

2. Výmena názorov s národnými parlamentmi

Výbor takisto zorganizoval dve vypočutia s národnými parlamentmi2 v súlade s novými 
mechanizmami stanovenými Lisabonskou zmluvou. 

Úvahy o návrhu

 Kapitola I – Predmet, vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

Vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 určujú rozsah uplatnenia návrhu ako celku, ako aj 
rozsah jednotlivých kapitol a ustanovení. To, či daná zmluva podlieha alebo nepodlieha 
pravidlám harmonizácie, závisí najmä od znenia vymedzení pojmov. Bude potrebné dbať na 
súčinnosť medzi týmito vymedzeniami, článkom 4 a zvyškom textu.

Niektoré vymedzenia pojmov bude potrebné prepracovať, aby sa zabezpečilo, že na zmluvy 
sa vzťahujú správne pravidlá, aby boli spotrebitelia chránení, keď to je potrebné, a aby 
obchodníci neboli zaťažovaní zbytočnými obmedzeniami. Niektoré vymedzenia pojmov nie 
sú z právneho hľadiska dostačujúce a mali by sa v záujme konzistentnosti a právnej istoty
zlepšiť.

Členovia výboru sa zjednocujú v názore, že vymedzenia pojmov by mali podliehať cielenej 
úplnej harmonizácii. Je však potrebné mať stále na pamäti, že vymedzenia pojmov budú mať 
veľmi obmedzujúci vplyv na vnútorný trh, ak nebudú príslušné pravidlá na ochranu 
spotrebiteľa zároveň podliehať cielenej úplnej harmonizácii. Harmonizované vymedzenia 
pojmov sú iba prostriedkom na dosiahnutie cieľa, teda odstránenie prekážok na vnútornom 
trhu, nie samotným cieľom.

Na to, aby sa dosiahol najväčší úžitok pre vnútorný trh, je potrebné vypracovať analýzu, či je 
možné harmonizované vymedzenia pojmov návrhu uplatňovať na zvyšok spotrebiteľského 
                                               
1 2. marec 2009, 29. september 2009.
2 26. január 2009, 23. február 2010.
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acquis (t. j. na časovo vymedzené zmluvy a zmluvy o spotrebiteľských úveroch).

Značný počet členov výboru a zúčastnených strán považuje článok 3 za zmätočný a požadujú 
jeho spresnenie. V tomto článku sa neuvádza jasný prehľad rozsahu pôsobnosti jednotlivých 
kapitol, pretože je potrebné ho čítať spolu s ďalšími ustanoveniami návrhu (najmä článkami 2, 
8, 20, 21 a 30). Napríklad kapitola III sa uplatňuje pri hypotekárnych zmluvách uzatvorených 
mimo prevádzkových priestorov (na hypotekárne úvery sa nevzťahuje smernica 
o spotrebiteľských úveroch), ale pre viaceré krížové odkazy to nie je hneď zrejmé. 
Skutočnosť, že článok 3 upravuje vzťah určitých kapitol/ustanovení k existujúcim právnym 
predpisom Spoločenstva, znásobuje tieto nejasnosti. Článok 3 bude potrebné skrátiť 
a zjednodušiť. Rozsahom pôsobnosti každej kapitoly alebo prepojením s inými právnymi 
predpismi Spoločenstva je potrebné sa zaoberať v každej kapitole a podľa potreby aj 
v každom ustanovení. Bude si to pravdepodobne vyžadovať celkovú revíziu štruktúry návrhu.

Článok 4 o plnej harmonizácii je sporný vzhľadom na širokú škálu zmlúv, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, a vzhľadom na úroveň ochrany spotrebiteľa navrhovanej Európskou komisiou. 
Niekoľko členov výboru odmieta tento prístup a vyžaduje cielenú plnú harmonizáciu 
(obmedzenú na určité aspekty niektorých zmlúv pri zabezpečení vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľa).

V článku 4 bude potrebné vyjasniť, ako sa má úplná harmonizácia uplatňovať pri zmluvách, 
na ktoré sa návrh vzťahuje iba čiastočne (napríklad zmluvy o poskytovaní služieb, na ktoré sa 
nevzťahuje kapitola IV, ale na ktoré sa vzťahuje kapitola II a v určitých prípadoch kapitoly III 
a V). Logicky by preto zmluvy, na ktoré sa nevzťahuje daná kapitola, ale na ktoré sa vzťahujú 
iné kapitoly, mali byť výlučne predmetom cielenej úplnej harmonizácie, pokiaľ ide o aspekty 
upravené v týchto ostatných kapitolách. Čo sa týka zmlúv, na ktoré sa nevzťahuje daná 
kapitola, členské štáty by mali mať možnosť regulovať aspekty, ktorými sa táto kapitola
zaoberá, podľa svojej potreby.

Prístupom cielenej úplnej harmonizácie sa budú prekážky vnútorného trhu odstraňovať iba 
postupne, čo nie je úplne dostačujúce. Pre oblasti, ktorými sa návrh nezaoberá, by sa preto 
malo zahrnúť ustanovenie o vzájomnom uznávaní, ako to bolo navrhované v Európskom 
parlamente počas diskusie o revízii spotrebiteľského acquis.

Diskusie vo výbore umožnili dosiahnutie pokroku, pokiaľ ide o podmienky použitia cielenej 
úplnej harmonizácie v návrhu. Napriek rozdielnym názorom na primeranú úroveň ochrany 
spotrebiteľa, pri ktorej by sa mala dosiahnuť cielená úplná harmonizácia, sa väčšina členov 
výboru a zúčastnených strán zhodla na tom, že cielená úplná harmonizácia by nemala výrazne 
znižovať ochranu spotrebiteľov v členských štátoch ani systematicky prepájať pravidlá EÚ 
s obmedzujúcimi/ochrannými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Všeobecná zhoda platí aj 
v tom, že harmonizované pravidlá by mali byť presné, jasné a brané so zreteľom na 
budúcnosť a ich vplyv na vnútroštátne právne systémy je potrebné komplexne zhodnotiť.

 Kapitola II – Informácie pre spotrebiteľov
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Členovia výboru a zúčastnené strany všeobecne prijali fakt, že spotrebitelia musia byť 
primerane informovaní pred uzavretím zmluvy, čo je kľúčový aspekt ochrany spotrebiteľa.

Všeobecné požiadavky na informácie uvedené v kapitole II nie sú v právnom poriadku 
Spoločenstva ničím novým (mix informácií prebratých zo smerníc o predaji na diaľku 
a o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách) a ako také nie sú kontroverzné, aj 
keď časť členov výboru a zúčastnených strán vyjadrila poľutovanie nad tým, že pokiaľ ide 
o informácie pre spotrebiteľa, kvantita sa často uprednostňuje pred kvalitou.

No napriek charakteru návrhu a širokej škále zmlúv, ktorých sa týka, vzniká všeobecný 
dojem, že všeobecné požiadavky na informácie uvedené v kapitole II majú oveľa väčší vplyv 
na vnútroštátne právne systémy ako predošlé opatrenia Spoločenstva. Bude preto potrebné 
vykonať dôkladné posúdenie právnych a praktických dôsledkov kapitoly II. Univerzálny 
prístup k požiadavkám má svoje opodstatnenie pri štandardnom predaji alebo pri zmluvách 
o poskytovaní služieb, nie je však vhodná pri špeciálnych zmluvách (napríklad pri zmluvách 
týkajúcich sa nehnuteľného majetku alebo pri zmluvách týkajúcich sa poskytovania 
finančných, zdravotníckych, sociálnych alebo prepravných služieb.

Napokon je potrebné zaoberať sa problémom interakcie medzi kapitolou II a ustanoveniami 
zakotvenými v právnom poriadku Spoločenstva. V návrhu sa v tomto smere zaručuje iba to, 
že sa nedotýka smernice o službách a smernice o elektronickom obchodovaní. Doložka lex 
generalis/lex specialis, podobná tej, ktorá sa nachádza v smernici o nekalých obchodných 
praktikách, by v právnom systéme spoločenstva poskytovala pre požiadavky na informácie 
väčšiu právnu istotu.

 Kapitola III – Informácie pre spotrebiteľov a právo na odstúpenie od zmluvy v prípade 
zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových priestorov

Z diskusií vo výbore vyplynulo, že kapitola III, v ktorej sa stanovujú pravidlá pre požiadavky 
na informácie a právo na odstúpenie od zmluvy v prípade predaja na diaľku a mimo 
prevádzkových priestorov, je pomerne konsenzuálna.

Značný počet členov výboru a zúčastnených strán sa principiálne zhodol na tom, že nemá 
zmysel, aby bola lehota na odstúpenie od zmluvy (začiatok, dĺžka, metóda výpočtu, uplynutie, 
dôsledky atď.) upravená rôznymi pravidlami v každom členskom štáte. Vo všeobecnosti je 
tento návrh považovaný za významnú možnosť ukončiť zmätok a odstrániť existujúce 
prekážky vnútorného trhu vytvorené nesúrodosťou právnej úpravy. Niektorí členovia výboru 
sa však domnievajú, že určité vnútroštátne špecifiká nemôžu byť nahradené iným účinným
nástrojom na ochranu spotrebiteľa.

Výbor sa zameral aj na určité aspekty kapitoly III, ktoré by mohli v určitých členských 
štátoch znížiť úroveň ochrany spotrebiteľa (obzvlášť v prípadoch, keď boli vynechané 
informácie pre spotrebiteľa). Je zaujímavé, že kapitola III bola aj kritizovaná za to, že je 
neodôvodnene priaznivá pre spotrebiteľa. Niektorí členovia výboru a účastníci sú 
presvedčení, že rozsah pravidiel pre diaľkový predaj a predaj mimo prevádzky je príliš široký 
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a že formálne požiadavky a pravidlá na odstúpenie od zmluvy sú príliš reštriktívne, najmä 
pokiaľ ide o zmluvy pri predaji mimo prevádzky.

Existuje všeobecná zhoda, že kapitolu III bude treba zmeniť a doplniť, aby sa dosiahla 
rovnováha medzi záujmami spotrebiteľov a predajcov obchodujúcich na diaľku a mimo 
prevádzok. Zoznam výnimiek v článku 19 bude musieť byť krátky a jednoduchý. Základom 
je, aby sa na správne zmluvy uplatňovali správne pravidlá, teda aby boli spotrebitelia chránení 
tam, kde to je dôležité a aby obchodníci neboli zaťažovaní zbytočnými reštrikciami. 
Konkrétne v tom, že každá zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom uzatvorená na 
elektronickej báze (ako napríklad eBay) musí podliehať pravidlám na ochranu spotrebiteľa. 
Spotrebitelia by niesli náklady spojené s prepravou tovaru v prípade, ak ich cena nepresiahne 
50 EUR. Okrem toho bude potrebné nájsť dodatočné riešenie pre remeselníkov, ktorí 
pravidelne poskytujú služby spotrebiteľom mimo prevádzok alebo uzatvárajú zmluvy na 
diaľku. Čo sa týka začiatku lehoty na odstúpenie od zmluvy, bude potrebné stanoviť určitý 
stupeň flexibility: všeobecne by to mohol byť dátum dodania tovaru, ale určité obchodné 
modely budú vyžadovať praktickejšie riešenia.

Isté zlepšenia je potrebné vykonať aj pokiaľ ide o uľahčenie komunikácie medzi obchodníkmi 
a spotrebiteľmi. Mohol by sa napríklad prijať vzorový text obsahujúci všetky príslušné 
informácie týkajúce sa odstúpenia od zmluvy. Tento text by potom mohli obchodníci v rámci 
celej EÚ jednoducho „skopírovať a prilepiť“.

 Kapitola IV – Ďalšie práva spotrebiteľov týkajúce sa kúpnych zmlúv

Výbor vyslovil značné znepokojenie, pokiaľ ide o vplyv kapitoly IV na ochranu spotrebiteľov 
v členských štátoch. Niekoľko členov výboru a zúčastnených strán kritizuje Európsku 
komisiu za to, že harmonizuje právne záruky na nedostatok súladu na základe minimálnych 
noriem stanovených v smernici o predaji tovaru bez ohľadu na národné špecifiká. Všeobecná 
zhoda medzi niektorými členmi výboru a zúčastnenými stranami vládne v tom, že ak by bol 
návrh prijatý v nezmenenej podobe, niektoré členské štáty by zaväzoval vzdať sa dlhodobo 
zavedených práv spotrebiteľov. Európska komisia to priznala, hoci len implicitne, vo 
vysvetľujúcej poznámke, ktorá bola výboru zaslaná v septembri 2009. Pozornosť výboru sa 
však upriamila na fakt, že niektoré z týchto dlhodobých práv nie sú vždy účinné, a preto môžu 
byť iba ťažko uplatniteľné na súdoch.

Dva problémy boli v diskusii výboru spomínané viackrát: na jednej strane to bola hierarchia 
opravných prostriedkov, ktoré má spotrebiteľ k dispozícii v prípade nesúladu, na druhej dĺžka 
záručnej lehoty obchodníka v prípade nesúladu.

Čo sa týka hierarchie opravných prostriedkov, vznikajú tu dva problémy. Po prvé spotrebiteľ 
má v niektorých členských štátoch v prípade nesúladu k dispozícii všetky opravné prostriedky 
(opravu, nahradenie, zníženie ceny a zrušenie zmluvy). Po druhé v Írsku a v Spojenom 
kráľovstve má spotrebiteľ právo odmietnuť tovar (teda zrušiť zmluvu), hneď ako dokáže
nesúlad (v režime práva odmietnutia nemá spotrebiteľ nárok na využitie obrátenia dôkazného 
bremena). Je zrejmé, že takéto pravidlá by neboli zlučiteľné s harmonizovanou hierarchiou 
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opravných prostriedkov stanovenou v článku 26 návrhu.

Pokiaľ ide o dĺžku záručnej lehoty obchodníka v prípadoch nesúladu, vynára sa tu viacero 
problémov. Niektoré členské štáty si určili dlhšiu záručnú lehotu (v určitých krajinách sa to 
týka všetkých produktov, v iných iba stavebných materiálov a v jednom členskom štáte sa 
vzťahuje iba na tovary dlhodobej spotreby). Vo Fínsku a Holandsku záručná lehota 
obchodníka závisí od predpokladanej životnosti výrobku (určuje to sudca v každom prípade 
zvlášť). Napokon v Belgicku, Francúzsku a Luxembursku obchodník ručí za tovar, ak 
spotrebiteľ objaví na výrobku skryté (závažné) poškodenie po počiatočnej dvojročnej lehote 
(s výnimkou premlčacej lehoty, pomerne krátkej vo Francúzsku a dlhej v Belgicku) a ak 
spotrebiteľ dokáže, že poškodenie bolo na výrobku v deň dodania tovaru (v režime „skrytého 
poškodenia“ nemá spotrebiteľ nárok na využitie obrátenia dôkazného bremena). Je jasné, že 
takéto pravidlá by neboli v súlade s harmonizovanou dvojročnou záručnou lehotou určenou 
v článku 28 návrhu, ktorá začína plynúť dňom dodania tovaru.

Počas diskusií vo výbore boli spomenuté aj iné problémy, napríklad voľba opravných 
prostriedkov a oznámení o nesúlade. Značný počet členov výboru sa zhoduje v tom, že návrh 
Európskej komisie povoliť obchodníkom výber medzi opravou a náhradou (po prvom 
oznámení spotrebiteľa o nesúlade) je potrebné preskúmať. Všeobecné stanovisko je, že 
spotrebiteľ by nemal byť povinný oznámiť predajcovi nesúlad do dvoch mesiacov. Návrh sa 
bude musieť primerane upraviť.

Čo sa týka ustanovení upravujúcich dodanie tovaru a prenos rizika, ich vplyv na vnútroštátne 
právne predpisy a spôsob, akým by sa mali uplatňovať v praxi, je potrebné komplexne 
posúdiť.

Všetky tieto diskusie poukazujú na to, že kapitola IV môže byť predmetom úplnej 
harmonizácie, ak je možné dosiahnuť dohodu o spoločnom záručnom režime, ktorý ponúka 
všetkým európskym spotrebiteľom úroveň ochrany porovnateľnú s tou, akú majú 
v súčasnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby boli existujúce práva spotrebiteľov 
v rôznych členských štátov porovnané na základe ich účinnosti pre spotrebiteľa (teda či môžu 
byť ľahko uplatniteľné na súde). V tomto kontexte by sa mala zvýšená pozornosť venovať 
najmä dôkaznému bremenu.

 Kapitola V – Práva spotrebiteľa týkajúce sa zmluvných podmienok

Pokiaľ ide o kapitolu V, z rôznych výmen názorov vyplynulo, že viacerí členovia výboru 
a zúčastnené strany sú voči nej skeptickí.

Hoci sa zdá, že väčšina členov výboru a zúčastnených strán súhlasí s cieľom harmonizácie 
všeobecnej doložky o neprijateľných zmluvných podmienkach, trvajú na potrebe ďalšieho 
posúdenia. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že tzv. čierne a sivé zoznamy neprijateľných 
zmluvných podmienok by sa v tomto stave nemali harmonizovať, aby sa predišlo negatívnym 
dôsledkom (vymazanie podmienok z existujúcich zoznamov, zníženie úrovne právnej istoty, 
čo by malo za následok vlnu sporov po celej EÚ, nedostatok flexibility atď.). Existuje 
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konsenzus, že členské štáty by si mohli viesť vlastné zoznamy neprijateľných zmluvných 
podmienok, ak budú konzistentné so všeobecnou doložkou a pravidlami vnútorného trhu.

Na úrovni EÚ by malo byť možné zakázať obmedzený počet neprijateľných zmluvných 
podmienok a garantovať, že členské štáty nemôžu používať ani prijímať rôznorodé 
vnútroštátne ustanovenia v rámci tejto pomerne úzko harmonizovanej oblasti. Vzhľadom na 
zásadu úplnej demokratickej kontroly Európskeho parlamentu sa za daných okolností nedá 
návrh Komisie na zákaz dodatočných neprijateľných podmienok prostredníctvom komitológie 
považovať za vhodný prístup. Pred rozhodnutím v tejto veci je potrebné dôkladne posúdiť 
nové ustanovenie v Lisabonskej zmluve o komitológii.

Zhrnutie

V súlade so zmluvou a s ohľadom na to, že Rada nedosiahla dostatočný pokrok, bude výbor 
pokračovať v práci výlučne na základe návrhu Komisie.

V kontexte diskusie o ochrane spotrebiteľa v rámci EÚ je nanajvýš dôležité zlepšiť účinnosť 
existujúcich práv spotrebiteľa, teda uistiť sa, že sú tieto práva jasné a jednoduché, 
spotrebitelia, obchodníci a štátni zamestnanci sú s nimi dôkladne oboznámení a že sa správne 
uplatňujú. Informovanosť je kľúčová.

Cielená úplná harmonizácia s určitosťou zvýši ochranu práv spotrebiteľov v rámci celej EÚ. 
Bude však potrebné vykonať značné penzum práce na určenie (v každom prípade zvlášť), 
ktoré pravidlá je potrebné harmonizovať, aby sa zabezpečilo fungovanie vnútorného trhu pri 
zachovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

V tomto kontexte je nevyhnutné zabezpečiť vhodnú úroveň súladu medzi návrhom, 
spoločným referenčným rámcom a zvyškom spotrebiteľského acquis. Je chvályhodné, že 
počas posledného vypočutia v národných parlamentoch Komisia zopakovala vôľu starostlivo 
načúvať Parlamentu a pracovať spôsobom, ktorý je otvorený všetkým ostatným názorom.

Vykoná sa dodatočná analýza, aby sa dokázalo, že budúca smernica o právach spotrebiteľov 
umožňuje všetkým zúčastnených stranám plne využívať výhody vnútorného trhu. Európsky 
parlament musí ako spoluzákonodarca niesť plnú zodpovednosť za dôsledky smernice.


