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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže spotrebitelia zasiahnutí porušením právnych predpisov, ktorí sa chcú obrátiť na súd 
s cieľom dosiahnuť nápravu, čelia značným prekážkam, pokiaľ ide o účinnosť a finančnú 
dostupnosť, a to pre vysoké náklady spojené so súdnym konaním, zložité a zdĺhavé 
postupy a nedostatok informácií o dostupných prostriedkoch dosiahnutia nápravy,

B. keďže jednotlivé súdne konania často nie sú účinným spôsobom, ako zastaviť nezákonné 
postupy či dosiahnuť náhradu, pretože spotrebitelia nie sú ochotní začať súkromné spory, 
najmä ak je strata v danom prípade malá v porovnaní s nákladmi,

C. keďže 79 % európskych spotrebiteľov tvrdí, že by boli ochotnejší brániť svoje práva pred 
súdom, keby sa mohli pripojiť k hromadnej žalobe,

D. keďže presadzovanie práva verejnými orgánmi ukončením porušovania právnych 
predpisov a uložením pokút vo svojej podstate neumožňuje odškodnenie spotrebiteľov za 
spôsobenú ujmu,

E. keďže celková účinnosť existujúcich spôsobov uplatňovania nárokov spotrebiteľov na 
nápravu a nástrojov na presadzovanie práva stanovených na úrovni EÚ sa nepovažuje za 
dostatočnú,

F. keďže zlúčenie nárokov do jedného konania týkajúceho sa kolektívneho uplatňovania 
nárokov na nápravu alebo vytvorenie možnosti, aby takýto nárok predložil súdu 
zastupiteľský subjekt alebo orgán konajúci vo verejnom záujme, by mohli zjednodušiť 
tento proces a znížiť náklady oboch zúčastnených strán,

G. keďže integrácia európskych trhov a následné zvýšenie počtu cezhraničných činností 
poukazujú na potrebu jednotného postupu na úrovni EÚ, ktorý by bol zameraný na veľké 
množstvo prípadov ujmy, keď spotrebitelia končia bez dosiahnutia výsledku, pretože 
v rámci postupov kolektívnej žiadosti o náhradu, ktoré sa zaviedli vo viacerých členských 
štátoch, sa nepočíta s cezhraničnými riešeniami,

Potreba právneho rámca na úrovni EÚ
1. zdôrazňuje, že v dôsledku nedostatkov súčasného právneho rámca EÚ v oblasti 

uplatňovania nárokov na nápravu a presadzovania právnych predpisov nedosiahne 
nápravu značné množstvo spotrebiteľov a malých a stredných podnikov, ktorým sa stala 
ujma, a pretrvávajúce nezákonné postupy spôsobujú vysoké celkové straty spoločnosti,

2. zdôrazňuje, že v dôsledku nečestnej hospodárskej súťaže je súčasná situácia  nielen 
nepriaznivá pre spotrebiteľov, ktorí predstavujú slabšiu stranu v trhových transakciách, ale 
zavádza aj nerovnaké podmienky na trhu pre tie podniky, ktoré dodržiavajú pravidlá;

3. so znepokojením konštatuje, že súčasný nedostatok prostriedkov na dosiahnutie náhrady 
predstavuje významnú medzeru v právnom systéme, pretože obchodníkom umožňuje 
ponechať si nezákonný zisk;
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4. poukazuje na to, že nejednotný prístup ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu 
na úrovni EÚ môže pre rozmanitosť platných vnútroštátnych systémov oslabiť práva 
občanov a podnikov a vedie k nerovnakému presadzovaniu takýchto práv;

5. zdôrazňuje, že táto situácia vedie k značnej diskriminácii v prístupe k spravodlivosti na 
úkor vnútorného trhu, keďže so spotrebiteľmi a podnikmi sa zaobchádza rozdielne 
v závislosti od ich miesta bydliska či sídla;

6. je presvedčený, že početné predchádzajúce konzultácie umožnili určiť podstatné medzery 
v existujúcom regulačnom rámci, a tým sa poskytol primeraný dôkaz o potrebe, aby EÚ 
prijala opatrenia v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu s cieľom 
odstrániť súčasné nedostatky;

7. vyzýva preto Komisiu, aby predložila legislatívnu iniciatívu, v ktorej sa stanoví súbor 
spoločných zásad mechanizmu kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu použiteľný 
vo vnútroštátnych aj cezhraničných prípadoch, pričom sa náležite zohľadnia právne 
tradície EÚ a právne poriadky 27 členských štátov;

8. zdôrazňuje, že sa tiež objavuje impulz k harmonizácii na európskej úrovni, keďže určité 
členské štáty v súčasnosti zvažujú možnosti podstatne zreformovať svoje systémy 
kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu;

Všeobecné zásady – pevné záruky pred zneužívaním súdnych sporov
9. zdôrazňuje, že vo všetkých možných prípadoch treba podnecovať včasné urovnanie sporu 

a konanie pred súdom by sa malo považovať za poslednú možnosť;

10. zdôrazňuje, že európsky prístup ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu by 
nemal poskytovať nijaký finančne motivovaný podnet na zneužívanie kolektívnych žalôb 
a mal by poskytovať účinné záruky s cieľom zabrániť nepodloženým nárokom 
a neprimeraným nákladom pre podniky, a to najmä v tomto období finančnej krízy;

11. zdôrazňuje, že účinný systém kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu by mal byť 
schopný priniesť právne spoľahlivé, spravodlivé a primerané výsledky v rozumnej lehote, 
pričom sa dodržia práva všetkých zúčastnených strán;

12. zdôrazňuje, že prvky, ktoré podporujú kultúru súdnych sporov, ako napríklad náhrady 
škôd plniace represívnu funkciu, poplatky právnikom závisiace od výšky vysúdenej sumy, 
nedostatok obmedzení, pokiaľ ide o súdne konania, a nadmerná výška odškodného, nie sú 
v súlade s európskou právnou tradíciou, a preto je potrebné sa im vyhnúť;

13. zdôrazňuje, že na dosiahnutie účinnosti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu je 
potrebné, aby zastupiteľský subjekt (napr. ombudsmani, združenia spotrebiteľov alebo 
obchodné združenia) mohol zastupovať obete z iných členských štátov a aby bolo zároveň 
možné, aby zastupoval obete v súdnych alebo mimosúdnych konaniach v iných členských 
štátoch;

Úloha súdu a dôležitosť informácií
14. trvá na tom, že súd zohráva dôležitú úlohu pri rozhodovaní o prípustnosti nároku, 

možnosti zastupovania žiadateľa a spôsoboch informovania spotrebiteľov;
15. domnieva sa, že sudca by mal takisto stanoviť, ako sa uskutoční náhrada, a overiť, či sú 

finančné opatrenia spravodlivé; zdôrazňuje, že súdne mechanizmy kontroly a požiadavky 
primeranosti budú žalovaných chrániť pred zneužitím systému;
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16. zdôrazňuje, že informácie o kolektívnych žalobách zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide 
o účinnosť postupov, pretože je potrebné, aby si spotrebitelia uvedomili, že sa stali obeťou 
rovnakého nezákonného postupu a že bola podaná kolektívna žaloba; vyzýva členské 
štáty, aby zaviedli účinné mechanizmy, ktorými sa zabezpečí maximálna informovanosť 
obetí, najmä ak pochádzajú z niekoľkých členských štátov;

Financovanie kolektívneho uplatňovania nároku na nápravu
17. potvrdzuje, že na dosiahnutie uskutočniteľnosti kolektívnych žalôb je potrebné, aby 

členské štáty zabezpečili dostupnosť primeraných finančných mechanizmov; zdôrazňuje, 
že verejné orgány by mali odmietnuť vyčleniť prostriedky pre nepodložené nároky;

18. uvedomuje si, že niektoré spotrebiteľské organizácie sa možno nebudú môcť pripojiť ku 
kolektívnym žalobám pre nedostatok zdrojov, a preto by bolo potrebné zaviesť 
spravodlivý mechanizmus znášania nákladov konania, keďže bez primeraných finančných 
prostriedkov sa bude riešiť len veľmi obmedzený počet prípadov.


