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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:

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v členských štátoch poznajú tak spotrebitelia 
a podnikatelia, ako aj osoby vykonávajúce právnické povolanie a združenia na ochranu 
spotrebiteľov prevažne len vnútroštátnu, ale nie európsku právnu pomoc;

2. zastáva názor, že ani iné európske konania, napríklad Európske konanie s nízkou hodnotou 
sporu1, nie sú známe a že sa prostredníctvom súčasnej informačnej politiky tiež nedosiahne 
vysoká miera ich známosti;

3. požaduje vytvorenie spoločnej databázy, v ktorej by bolo možné vyhľadávať bez 
problémov právnikov, ktorí majú pracovať pre príjemcov právnej pomoci EÚ, a to podľa 
jazykov, ktorými hovoria, a právnych systémov, ktoré poznajú;

4. zastáva názor, že by bolo vhodné ustanoviť ústredné miesto v každom členskom štáte, 
ktoré by prijímalo a ďalej postupovalo žiadosti o právnu pomoc;

5. poukazuje na to, že pre užívateľov nie je veľmi praktické, že ani stránka Európskeho 
justičného atlasu pre občianske veci, ani Európsky portál elektronickej justície neumožňuje 
stiahnuť materiály o právnej pomoci či iné formuláre, alebo riadne vytlačiť zodpovedajúci 
formulár; vyzýva Komisiu, aby toto okamžite zmenila;

6. zdôrazňuje, že Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci, ktorá sa uvádza 
v správe, poskytuje síce informácie o právnej pomoci, tieto však boli naposledy 
aktualizované 12. 7. 2007;

7. zastáva názor, že na stanovenie hospodárskych kritérií na poskytnutie právnej pomoci je 
potrebné zohľadniť rôzne životné náklady v jednotlivých členských štátoch;

8. na rozdiel od Komisie sa domnieva, že členské štáty musia vynaložiť viac úsilia, aby bol 
dodržaný článok 18 smernice 2003/8/ES (Informácie);

9. vyzýva Komisiu, aby lepšie informovala spotrebiteľov a podnikateľov o európskych 
opatreniach, pokiaľ ide o občianske a obchodné spory a s nimi spojené možnosti, a aby 
podporovala informačné kampane v celej Európe;

10. vyzýva Komisiu, aby predložila prepracovaný návrh svojej správy (COM(2012)071 final), 
v ktorom budú odstránené v správe uvedené slabé miesta, nedostatky týkajúce sa výkladu 
a situácie, ktorými sa návrh nezaoberá, a aby zabezpečila ďalšiu harmonizáciu právnych 
predpisov členských štátov s cieľom predísť ďalšiemu nesprávnemu chápaniu a medzerám 
v zákonoch;

                                               
1 Nariadenie (ES) č. 861/2007.


