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NÁVRHY

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

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia sa oneskorila s predložením správy 
o uplatňovaní smernice;

2. zdôrazňuje dôležitosť správneho uplatňovania smernice s cieľom odstrániť právnu 
a operačnú neistotu podnikov, ktoré vykonávajú činnosť cezhranične;

3. so znepokojením konštatuje, že v rokoch 2011 a 2012 Komisia musela vzhľadom 
na nesprávnu transpozíciu smernice v prípade viacerých členských štátov uplatniť systém 
konzultácií EÚ Pilot; 

4. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vysvetlila nezodpovedané otázky súvisiace 
s konzultáciami začatými v roku 2011 tým, že buď ukončí konania o porušení, alebo ich 
postúpi na Európsky súdny dvor;

5. poukazuje na to, že v niektorých členských štátoch stále platia právne predpisy, ktoré 
ukladajú prísnejšie reštriktívne opatrenia ako opatrenia stanovené v smernici 2005/29/ES, 
čím sa ohrozuje cieľ smernice týkajúci sa jednotnej harmonizácie;

6. zdôrazňuje, že vzhľadom na rýchle šírenie reklamy online je nevyhnutné vyvinúť vhodný 
mechanizmus kontroly ochrany zraniteľných skupín obyvateľstva, najmä detí, a prístupu 
zadávateľov reklamy k nim;

7. vyjadruje znepokojenie nad zavádzajúcim spôsobom, akým niektorí obchodníci využívajú 
nástroje hodnotenia spokojnosti zákazníkov a internetové stránky na porovnávanie cien, 
čím vzniká konflikt záujmov; v tejto súvislosti pozitívne hodnotí rozhodnutie Komisie 
preskúmať riešenia, ktorými by sa pre spotrebiteľov zabezpečila väčšia jasnosť informácií 
uvádzaných na takýchto platformách;

8. vyjadruje znepokojenie nad stúpajúcim počtom sťažností zo strany používateľov 
internetových stránok určených na nákup lístkov online, ktorí sa stali obeťou 
tzv. sledovania IP adresy, ktoré slúži na sledovanie počtu návštev internetovej stránky 
jednotlivými používateľmi z rovnakej IP adresy a následne na umelé zvýšenie ceny podľa 
miery záujmu odhalenej na základe ďalších podobných vyhľadávaní; vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala, ako často dochádza k tejto praktike, ktorá vedie k nekalej obchodnej 
súťaži a predstavuje zneužívanie osobných údajov používateľa, a aby prípadne navrhla 
vhodné právne predpisy na ochranu záujmov spotrebiteľov;

9. víta skutočnosť, že Komisia zriadila databázu údajov o vnútroštátnych právnych 
predpisoch a judikatúre týkajúcich sa nekalých obchodných praktík, a uznáva jej 
užitočnosť pri zvyšovaní informovanosti spotrebiteľov;

10. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila otvorené konzultácie, do ktorých budú zapojené všetky 
zainteresované strany, s cieľom aktualizovať usmernenia týkajúce sa vykonávania 
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