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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta prácu Komisie na ceste k jednotnému európskemu prístupu v oblasti kolektívneho 
uplatňovania nárokov na nápravu; vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť 
ochrane spotrebiteľa a MSP;

2. zdôrazňuje potrebu skombinovať účinné kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu so 
silným systémom zaručenej právnej istoty a záruk proti zneužívaniu súdnych konaní; 
vyzýva Komisiu, aby pri výbere záruk vychádzala zo skúseností členských štátov 
s kolektívnym uplatňovaním nárokov na nápravu; domnieva sa, že tieto záruky by mali 
zahŕňať:

– kritériá obmedzujúce subjekty, ktoré môžu podávať kolektívnu žalobu o nápravu, na 
subjekty, ktoré majú aktívny záujem na predmete žaloby,

– pravidlá prípustnosti vrátane rozhodnutia o prípustnosti pred pristúpením k riadnemu 
konaniu, 

– záruku, ktorá stanoví, že žalobca ručí za úhradu všetkých nákladov spojených so 
súdnym konaním (zásada „platí strana, ktorá prehrá spor“),

– pravidlá určenia súdnej príslušnosti, ktoré zabránia špekuláciám pri jej určovaní (tzv. 
forum shopping),

– obmedzenie výšky odmeny za zastupovanie;

3. poznamenáva, že akékoľvek záväzné opatrenia legislatívneho návrhu by sa mali 
vzťahovať najmä na minimálne normy, a mali by tak členským štátom v súlade so 
zásadou proporcionality poskytnúť právo rozhodovať o ďalších opatreniach; žiada však 
Komisiu, aby tiež vypracovala nezáväzné pokyny pre členské štáty;

4. hoci zdôrazňuje, že ku všetkým nárokom v rámci kolektívnych žalôb o nápravu by sa 
malo pred zákonom pristupovať rovnako bez ohľadu na národnosť či pôvod a že súdne 
rozhodnutia by mali byť uznávané a vymáhateľné v celej EÚ, poznamenáva, že všetky 
rozhodnutia o náprave by mali vychádzať z vnútroštátnych právnych predpisov členského 
štátu, v ktorom sa vec rieši, pri dodržaní minimálnych noriem stanovených v smernici;

5. poznamenáva, že akákoľvek účasť by mala byť pre dotknuté strany nepovinná; domnieva 
sa, že každej žalobe, o ktorej sa rozhodne ako o prípustnej, by mala predchádzať obsiahla 
informačná kampaň pre verejnosť;

6. vyzýva členské štáty, aby informovali spotrebiteľov o mechanizme alternatívneho riešenia 
sporov ako o rýchlejšom a menej nákladnom riešení v porovnaní s kolektívnym 
uplatňovaním nárokov na nápravu; zdôrazňuje však, že mechanizmus alternatívneho 
riešenia sporov by nemal byť povinný a že akékoľvek zmluvné vyhlásenia v tomto smere 
by mali byť v prípade porušenia práva Únie považované za neplatné.
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