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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za 
vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa
(KOM(2010)0791 – C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0791),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0012/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ...1,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2011),

1. prijíma túto pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Je potrebné zhodnotiť účinnosť a 
operačné mechanizmy nariadenia (ES) č. 
2006/2004 a podrobne preskúmať 
začlenenie všetkých príslušných právnych 
predpisov na ochranu záujmov 
spotrebiteľov do jeho prílohy s cieľom 
rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia a 
poskytnúť verejným orgánom na 
vynucovanie právnych predpisov lepšie 

                                               
1 Ú. v. ...
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prostriedky na účinné odhaľovanie, 
vyšetrovanie a zastavenie alebo zákaz 
porušovania právnych predpisov, ktoré 
poškodzujú kolektívne záujmy 
spotrebiteľov v cezhraničných situáciách. 
V záujme uvedeného by mala Komisia do 
31. decembra 2013 predložiť Európskemu 
parlamentu a Rade správu opierajúcu sa 
o externé hodnotenie a rozsiahle 
konzultácie so všetkými zainteresovanými 
subjektmi a v prípade potreby k nej pripojí 
legislatívny návrh. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok -1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 2006/2004
Článok 21a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok -1a 
V nariadení (ES) č. 2006/2004 sa vkladá 
tento článok:

„Článok 21a 
Komisia predloží do 31. decembra 2013 
Európskemu parlamentu a Rade správu, v 
ktorej hodnotí účinnosť a operačné 
mechanizmy tohto nariadenia a podrobne 
preskúma začlenenie všetkých príslušných 
právnych predpisov na ochranu záujmov 
spotrebiteľov do rozsahu jeho pôsobnosti. 
Táto správa bude vychádzať z externého 
hodnotenia a rozšírených konzultácií so 
všetkými zainteresovanými subjektmi a z 
dôsledného posúdenia vplyvu a v prípade 
potreby sa k nej pripojí legislatívny 
návrh.“

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi 
zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

Nariadenie 2006/2004 (nariadenie CPC) prijal Európsky parlament a Rada 27. októbra 2004 
a účinnosť nadobudlo 29. decembra 2006. 

Cieľom nariadenia je odstrániť prekážky, ktoré bránia cezhraničnej spolupráci medzi 
verejnými orgánmi na vynucovanie právnych predpisov pri odhaľovaní, vyšetrovaní a 
zastavení alebo zákaze porušovania právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov v 
rámci EÚ. Toto nariadenie je určené na účinné a efektívne riešenie otázky nepoctivých 
cezhraničných obchodníkov, ktorí narúšajú bezproblémové fungovanie vnútorného trhu, a 
tým má zvýšiť dôveru spotrebiteľa pri využívaní cezhraničných ponúk, ako aj znemožňovať 
predajcom a dodávateľom vyhýbať sa vynucovacej činnosti orgánov, a získavať tak 
konkurenčnú výhodu voči predajcom a dodávateľom dodržiavajúcich právne predpisy. 

Nariadenie plní svoj cieľ vďaka tomu, že sa ním ustanovuje sieť na úrovni EÚ verejných 
orgánov zodpovedných za vynucovanie spotrebiteľských zákonov v členských štátoch (sieť 
CPC), ktorá začala fungovať v decembri 2006. Nariadenie CPC čiastočne harmonizuje 
vyšetrovacie a vynucovacie právomoci orgánov a ustanovujú sa ním mechanizmy na výmenu 
relevantných informácií a/alebo prijatie vynucovacích opatrení na zastavenie porušovania 
predpisov v cezhraničných situáciách. 

II. Dôvody a ciele súčasného návrhu

Sieť založená týmto nariadením sa venuje monitorovaniu a presadzovaniu právnych 
predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľa. Právne predpisy, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť 
siete CPC, sú uvedené v prílohe k nariadeniu. Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce 
nariadenie má za cieľ aktualizovať obsah prílohy tak, aby odrážal najnovší vývoj právnych 
predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

Aktualizácia prílohy bude spočívať v odstránení právnych predpisov, ktoré nie sú relevantné 
pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa medzi národnými orgánmi na vynucovanie 
právnych predpisov, a v aktualizácií odkazov na staré právne predpisy, ktoré už nie sú platné, 
odkazmi na nové právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

Dôležitejšie je, že aktualizácia prílohy je potrebná, pretože smernica 87/102/EHS bola 
nahradená smernicou 2008/48/ES o zmluvách o spotrebiteľskom úvere bez toho, aby sa 
výslovne uvádzalo, že odkazy na nahradenú smernicu je potrebné vykladať ako odkazy na 
novú smernicu. V záujme právnej istoty by malo toto nariadenie bezodkladne nadobudnúť 
účinnosť,

III. Všeobecné pripomienky spravodajcu k fungovaniu nariadenia CPC

Spravodajca víta návrh Komisie, pretože je potrebné zabezpečiť, aby príloha k nariadeniu 
odrážala vývoj v súbore právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa. 
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Spravodajca sa však so zreteľom na obmedzené ciele tohto návrhu nazdáva, že kľúčovou 
politickou otázkou, ktorú treba preskúmať, je to, či tento návrh poskytuje dostatočný rámec 
pre cezhraničné presadzovanie acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

Posledná správa Komisie o uplatňovaní nariadenia CPC uverejnená 2. júla 20091 a stretnutie 
na vysokej úrovni s názvom Zabezpečiť rešpektovanie hospodárskeho práva spotrebiteľa na 
vnútornom trhu (Brusel, 22. september 2010) odhalili množstvo pochybností o úspechu 
cezhraničného vymáhania acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

Významné množstvo oboznámených orgánov nie je buď zapojených do systému, alebo 
nepoužívajú systém aktívne, hoci práve to je predpokladom účinného fungovania siete CPC. 
Vybavenie žiadostí trvá čoraz dlhšie, keďže orgány používajú tento nástroj IT takými rôznymi 
spôsobmi, že to môže mať negatívny dosah na ich úsilie o spoluprácu. 

Niektoré otázky sú skôr horizontálnej povahy, ako je napríklad otázka rozdielnych 
vnútroštátnych právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, otázka jurisdikcie a 
uplatniteľného práva a rozsah povinného uplatňovania spolupráce, ktoré zavádza nariadenie 
CPC. Nie vždy je možné splniť žiadosť o vzájomnú pomoc v situácii, keď môže byť daná 
činnosť v členskom štáte spotrebiteľa zakázaná, ale v členskom štáte dodávateľa nie. 

Ďalší problém sa týka určovania priorít. V súčasnosti nemajú orgány na vynucovanie 
právnych predpisov žiadne spoločné priority. Je dôležité a normálne, že národné orgány 
verejnej správy majú svoj vlastný systém alebo priority, pretože majú k dispozícii obmedzené 
zdroje. Ale ak bude každá žiadosť o vzájomnú pomoc podliehať prioritám na vnútroštátnej 
úrovni a nebude existovať spoločný postoj k tomu, čo by prioritou malo byť, systém nemôže 
účinne fungovať. Komisia by mala mať preto za úlohu  stanoviť spoločný prístup v určovaní 
priorít a malo by sa počítať s viacročným plánovaním. 

Je tiež potrebné dospieť k spoločnému chápaniu relevantných skutočností a spoločnému
výkladu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, napríklad vymedzenie pojmu 
„kolektívne záujmy spotrebiteľa“. Objavili sa aj rozličné názory na to, aká je súčinnosť medzi 
acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa a ostatnými príslušnými právnymi predpismi EÚ. 

Okrem toho pretrváva roztrieštenosť procesných pravidiel na vynucovanie právnych 
predpisov. Rozdielne systémy vnútroštátnych  právnych predpisov a ich vynucovania sťažujú 
efektívne bojovať proti porušovaniu predpisov v rámci EÚ. Niektoré verejné orgány majú 
ďalekosiahle prostriedky na zastavenie porušovania predpisov, kým iné sa musia obrátiť na 
súd a znášať zdĺhavé súdne konania. 

Náklady na súdne konania môžu tiež spôsobovať problémy. Ako sa ustanovuje v článku 15 
nariadenia dožadujúci orgán zostáva zodpovedný za všetky náklady a všetky straty spôsobené 
v dôsledku opatrení, ktoré sú vyhlásené za neodôvodnené. V niektorých krajinách, napríklad 
vo Fínsku, dožadujúci orgán nemusí platiť, pretože sa uplatňuje pravidlo nulových nákladov, 
ale v mnohých krajinách to tak nie je. Takto sa môže znížiť počet otvorených postupov za 

                                               
1 Správa o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o 
spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (KOM(2009)0336)
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porušenie predpisov, ak dožadujúci orgán nie je schopný znášať možné náklady na súdne 
konanie. 
A napokon skutočnosť, že trvá čoraz dlhšie vybaviť žiadosti (v priemere 81 dní do júna 2008, 
toto číslo vzrástlo do konca 2008 na 148 dní), možno čiastočne vysvetliť väčšou zložitosťou 
cezhraničných prípadov, ale často to len poukazuje na nedodržanie stanovených lehôt alebo 
prevádzkových požiadaviek. 

To má zase vplyv na počet žiadostí, ktorý, ako sa zdá, stagnuje alebo v roku 2010 dokonca 
poklesol. Nejde o žiaducu tendenciu a bolo by vhodné čím skôr ju zvrátiť, aby sa splnil 
hlavný cieľ nariadenia CPC. Spravodajca je pevne presvedčený o tom, že počet žiadostí 
neodráža pokles počtu porušení predpisov v EÚ, ale skôr nedostatky systému. 

Pokiaľ ide o otázku koordinácie, súčasný prístup v politiky na ochranu spotrebiteľa na 
základe odvetví neuľahčuje koherentné vynucovanie. Pri koordinácii presadzovania 
celoeurópskych iniciatív by Komisia mala mať silnejšiu úlohu, pretože tento problém sa v 
súčasnosti nerieši v dostatočnej miere. 

Spravodajca sa tiež nazdáva, že ak sa majú splniť ciele podpory lepšej ochrany spotrebiteľov 
v Európe, mal by sa rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia CPC tak, aby odrážalo právne 
predpisy EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa komplexnejšie a skôr horizontálnym spôsobom. 
Rozsah pôsobnosti nariadenia CPC už bol do istej miery rozšírený, ale malo by sa uskutočniť 
všeobecnejšie hodnotenie pôsobnosti s cieľom začleniť právne predpisy, ktoré riadia rôzne 
útvary Komisie (napr. právne predpisy týkajúce sa finančných služieb alebo práv cestujúcich). 

IV. Všeobecné stanovisko spravodajcu

So zreteľom na skutočnosť, že súčasné výsledky cezhraničnej spolupráce pri vynucovaní nie 
sú uspokojivé a že treba prijať opatrenia, spravodajca určil vo vzťahu k tomuto návrhu tri 
alternatívne smery činnosti:

a) navrhnúť podstatné zmeny a doplnenia zamerané na riešenie problémov, ktoré boli 
doposiaľ pri uplatňovaní nariadenia zistené, b) prijať technický návrh Komisie a nenavrhovať 
žiadne úpravy, c) navrhnúť obmedzený počet zmien a doplnení, t.j. „doložku o preskúmaní“, 
ktorá žiada Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie účinnosti a operačných mechanizmov 
nariadenia a v prijateľnom časovom rámci predložila legislatívny návrh zameraný na 
podstatnejšiu revíziu súčasného nariadenia vrátane rozšírenia rozsahu jeho pôsobnosti. 

Keďže spravodajca uznáva potrebu rýchlej aktualizácie a konsolidácie prílohy k nariadeniu, 
aby sa podnikom, spotrebiteľom a orgánom na vynucovanie právnych predpisov zabezpečila 
právna istota ,
považuje v tejto fáze tretiu možnosť za najvhodnejšiu.

Spravodajca by však rád zdôraznil, že tento návrh je správnou príležitosťou na to, aby sa 
potvrdila potreba dôkladnejšieho preskúmania nariadenia. Podľa názoru spravodajcu existuje 
reálna potreba riešiť nedostatky a problémy pri cezhraničnom vynucovaní acquis v oblasti 
ochrany spotrebiteľa a zlepšiť celkové fungovanie siete CPC. 

Spravodajca si uvedomuje, že zatiaľ nie je k dispozícii dostatok informácií o fungovaní 
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nariadenia a že tieto informácie by sa mali získať prostredníctvom dôkladnej analýzy. 
Komisia v súčasnosti pripravuje druhú správu o uplatňovaní nariadenia CPC, ktorá má byť 
vydaná neskôr tohto roku. Komisia plánuje uskutočniť externé hodnotenia, po ktorom bude 
nasledovať verejná konzultácia so zainteresovanými subjektmi. Preto sa zdá byť rozumné 
počkať na výsledky tohto procesu skôr, než sa navrhnú akékoľvek ďalekosiahlejšie úpravy 
nariadenia CPC. 

Začlenením „doložky o preskúmaní“ do nariadenia chce spravodajca zdôrazniť, že je 
potrebné, aby sa Komisia zaviazala k urýchleniu procesu preskúmania a aby do konca roka 
2013 predložila nový legislatívny návrh. 

Spravodajca zároveň zdôrazňuje, že počas hodnotenia spôsobnosti nariadenia CPC by mali 
byť dôkladne zmapované právne predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľov. K rozsahu 
pôsobnosti nariadenia by sa malo pristúpiť komplexnejšie a malo by sa určite vzťahovať na 
všetky právne predpisy EÚ, ktoré majú vplyv na kolektívne záujmy spotrebiteľov. 

Na záver spravodajca uvádza svoj názor, že cezhraničné vynucovanie záujmov spotrebiteľov 
by malo byť začlenené na popredné miesto politickej agendy. Zlepšená spolupráca medzi 
národnými orgánmi na vynucovanie právnych predpisov by sa mala rozvinúť do účinnejšieho 
nápravného prostriedku v rukách európskych spotrebiteľov a mala by povzbudiť ich dôveru 
vo vnútorný trh.


