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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. zdôrazňuje, že úspech právnych predpisov EÚ závisí vždy aj od ich uplatňovania a 
transpozície vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov v primeraných 
termínoch; v tejto oblasti považuje za podstatnú pravidelnú, starostlivú a účinnú kontrolu 
a vyzýva Komisiu, aby v prípade nedostatkov pri transpozícii zakročila a aby v tejto veci 
ďalej úzko spolupracovala s Parlamentom;

2. víta záväzok Komisie riešiť ťažkosti občanov a podnikov spojené s jednotným trhom, 
vyjadruje však sklamanie nad rozsahom pracovného dokumentu;

3. zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa problémami, s ktorými sa občania a podniky 
stretávajú; berie na vedomie, že hoci pracovný dokument obsahuje minimum dôkazov o 
týchto ťažkostiach, mnohé z týchto problémových oblastí už boli predmetom nedávnych 
posúdení vplyvu a návrhov predložených Komisiou; skutočne sa domnieva, že je 
potrebné, aby v prípade navrhovaných opatrení Komisia poskytla spoľahlivé a nezvratné 
dôkazy v prospech alternatívy politiky zvolenej v navrhnutom právnom predpise; vyzýva 
Parlament, aby pri posudzovaní predbežných návrhov v plnej miere posúdil presnosť a 
presvedčivosť posúdení vplyvu vypracovaných Komisiou s cieľom zabezpečiť, aby prijaté 
právne predpisy uspokojili potreby občanov aj podnikov;

4. v rámci vnútorného trhu považuje za podstatné rozsiahle, objektívne a dostatočné 
informovanie občanov, spotrebiteľov a podnikov o ich právach; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby k tomuto pristupovali prednostne, aby rozvíjali vhodné informačné systémy a 
komunikačné stratégie, najmä v súvislosti so sociálnymi právami občanov, a aby 
predovšetkým poskytovali potrebné finančné prostriedky na organizáciu informačných 
kampaní a úsporne ich využívali; 

5. považuje za dôležitú výmenu informácií a propagovanie spolupráce medzi vnútroštátnymi 
systémami a v tejto súvislosti víta prepojenie obchodných registrov, ktoré bolo nedávno 
zavedené1; ďalej naliehavo žiada cezhraničnú administratívnu spoluprácu a lepšie 
prepojenie cez centrálne platformy; víta iniciatívy Komisie v tomto smere, akými sú 
napríklad iniciatívy pre vývoj systémov elektronického poskytovania údajov o sociálnom 
zabezpečení medzi vnútroštátnymi systémami sociálneho zabezpečenia;

6. zdôrazňuje, že cezhraničné uznávanie a výkon rozhodnutí a právne účinky dokumentov sú 
kľúčové pre zabezpečenie mobility na vnútornom trhu; so záujmom očakáva urýchlené 
uplatňovanie nariadenia o dedičskom práve vo všetkých členských štátoch EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby na základe zelenej knihy z roku 20102 a konzultácií z roku 2011 aj naďalej 
pracovala na otázke uznávania právnych účinkov dokladov, ktoré potvrdzujú občiansky 
stav, a so záujmom očakáva legislatívne návrhy plánované na rok 2013;

                                               
1 Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2012 (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
2 COM(2010) 0747.
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7. podporuje záväzok zaoberať sa otázkou regulačnej záťaže; v tejto súvislosti pripomína 
predchádzajúci záväzok Parlamentu žiadať od Komisie, aby v návrhu nových právnych 
predpisov určila primerané kompenzácie nákladov; ďalej pripomína výzvu Parlamentu,
aby sa rozšíril program znižovania administratívnej záťaže, a so záujmom tak očakáva 
predloženie návrhov na zníženie administratívnej a regulačnej záťaže, ktoré by vyriešili 
veľkú časť základných otázok občanov a podnikov v súvislosti s jednotným trhom;

8. domnieva sa, že dôsledné dodržiavanie zásady „najskôr myslieť na malých“ by 
zabezpečilo, aby budúce právne predpisy neprinášali občanom a podnikom, ktorí sú 
súčasťou jednotného trhu, ďalšie ťažkosti a problémy;

9. zdôrazňuje, že napriek zjednodušeniu právnych predpisov a zníženiu administratívnej 
záťaže v prípade využívania slobôd vnútorného trhu podnikmi, musia byť vo všeobecnosti 
zaistené bezpečnostné predpisy a predpisy v oblasti ochrany zdravia, ktoré chránia 
spotrebiteľov a zamestnancov;

10. v súvislosti s internetovým predajom považuje účinné presadzovanie práva za osobitne 
dôležité a víta návrh na riešenie sporov online; považuje za nevyhnutné lepšie 
informovanie spotrebiteľov o ich právach; má v úmysle dôsledne preskúmať návrh na 
spoločné európske kúpne právo a zdôrazňuje, že toto právo musí zaručovať veľmi vysokú 
úroveň ochrany spotrebiteľa; zároveň žiada, aby sa vytvorili tzv. „štandardné európske 
vzorové zmluvy”; pokladá za dôležité, aby boli prijaté náležité pravidlá pre digitálny 
obsah;

11. v oblasti účinnej ochrany duševného vlastníctva poukazuje na boj proti pirátstvu, čo sa 
týka značiek a produktov, a zdôrazňuje, že sa musí vždy nájsť rovnováha medzi záujmami 
majiteľov práv a všetkých ďalších zúčastnených strán a ochranou osobných údajov 
európskych občanov. 
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