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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta skutočnosť, že hlavným cieľom nového 
spotrebiteľského programu navrhovaného Komisiou je umiestnenie oprávneného spotrebiteľa 
do stredobodu jednotného trhu, a najmä vo veci zavedenia nástrojov na odhaľovanie 
nedostatkov noriem a postupov a ich účinného riešenia v celej Európe. Je veľmi dôležité, aby 
spotrebitelia mohli s istotou uplatňovať svoje práva v rámci zákonov Únie a aby sa v prípade 
problémov mohli spoľahnúť na účinné presadzovanie týchto práv, ako aj na jednoduchý 
prístup k účinnému odškodneniu.

Spravodajkyňa na základe týchto východísk víta terajšie návrhy na riešenie sporov on-line pre 
spotrebiteľské spory (nariadenie o riešení sporov on-line) a na alternatívne riešenie sporov pre 
spotrebiteľské spory (smernica o alternatívnom riešení sporov), a preto predkladá niekoľko 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu spotrebiteľského programu, aby sa 
zabezpečili dostatočné finančné prostriedky na tieto iniciatívy.

Čo sa týka cieľa 4 na presadzovanie práva, spravodajkyňa sa domnieva, že by sa mala 
zintenzívniť administratívna spolupráca a spolupráca v oblasti vymáhania práva s tretími 
krajinami, ktoré sa na programe nepodieľajú, predovšetkým podporovaním ďalšej spolupráce 
s medzinárodnými organizáciami v otázkach presadzovania spotrebiteľských práv.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Je dôležité, aby sa zlepšila ochrana 
spotrebiteľov. V snahe dosiahnuť tento 
všeobecný cieľ by sa mali stanoviť 
konkrétne ciele so zreteľom na bezpečnosť, 
informovanosť spotrebiteľov a osvetu, 
práva a nápravu ako aj presadzovanie 
práva, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov. 
Malo by sa vykonávať pravidelné 
monitorovanie a hodnotenie hodnoty 
a vplyvu opatrení prijatých v rámci 
programu. Na účely hodnotenia by sa mali 
vypracovať ukazovatele spotrebiteľskej 
politiky.

(5) Je dôležité, aby sa zlepšila ochrana 
spotrebiteľov. V snahe dosiahnuť tento 
všeobecný cieľ by sa mali stanoviť 
konkrétne ciele so zreteľom na bezpečnosť, 
informovanosť spotrebiteľov a osvetu, 
práva a nápravu ako aj presadzovanie 
práva, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov. 
Malo by sa vykonávať pravidelné 
monitorovanie a hodnotenie hodnoty 
a vplyvu opatrení prijatých v rámci 
programu a vždy by sa mali brať do úvahy 
výhody zjednodušovania, inteligentnej 
právnej úpravy a minimalizácia nákladov 
pre spotrebiteľov a administratívna záťaž 
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pre malé a stredné podniky. Na účely 
hodnotenia by sa mali vypracovať 
ukazovatele spotrebiteľskej politiky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Cieľ 3 – práva a odškodnenie: upevniť 
práva spotrebiteľov najmä prostredníctvom 
regulačných opatrení a zlepšiť prístup 
k odškodneniu vrátane alternatívneho 
riešenia sporov.

(c) Cieľ 3 – práva a odškodnenie: upevniť 
práva spotrebiteľov najmä prostredníctvom 
inteligentných regulačných opatrení 
a zlepšiť prístup k finančne prijateľnému 
odškodneniu vrátane alternatívneho 
riešenia sporov.

Tento cieľ sa bude merať najmä 
prostredníctvom využívania alternatívneho 
riešenia sporov s cieľom riešiť cezhraničné 
spory a prostredníctvom činností on-line 
systému riešenia sporov v rámci celej Únie.

Tento cieľ sa bude merať najmä 
prostredníctvom využívania alternatívneho 
riešenia sporov s cieľom riešiť domáce a 
cezhraničné spory a prostredníctvom 
činností on-line systému riešenia sporov 
v rámci celej Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) Cieľ 4 – presadzovanie práva: podpora 
presadzovania práv spotrebiteľov 
posilnením spolupráce medzi 
vnútroštátnymi orgánmi v oblasti 
presadzovania práva prostredníctvom 
poradenstva na podporu spotrebiteľov.

(d) Cieľ 4 – presadzovanie práva: podpora 
presadzovania práv spotrebiteľov 
posilnením spolupráce medzi
vnútroštátnymi orgánmi v oblasti 
presadzovania práva a s tretími krajinami 
a prostredníctvom poradenstva na podporu 
spotrebiteľov.

Tento cieľ sa bude merať najmä podľa Tento cieľ sa bude merať najmä podľa 
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úrovne toku informácií a spolupráce so 
Sieťou spolupráce v oblasti ochrany 
spotrebiteľov a činnosti európskych 
spotrebiteľských centier.

úrovne toku informácií a spolupráce so 
Sieťou spolupráce v oblasti ochrany 
spotrebiteľov a činnosti európskych 
spotrebiteľských centier, ako aj podľa 
úrovne spolupráce s medzinárodnými 
organizáciami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Príloha I – cieľ III – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Príprava, posúdenie transpozície, 
monitorovanie, hodnotenie, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov v 
oblasti ochrany spotrebiteľov zo strany 
členských štátov a iných regulačných 
iniciatív a podpora regulačných iniciatív 
prevzatých v spolupráci alebo samostatne, 
vrátane

8. Príprava, posúdenie transpozície, 
monitorovanie, hodnotenie, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov v 
oblasti ochrany spotrebiteľov zo strany 
členských štátov a iných regulačných 
iniciatív a podpora regulačných iniciatív 
prevzatých v spolupráci alebo samostatne, 
vrátane

(c) štúdií, hodnotení ex ante a ex post, 
posúdení vplyvu, verejných konzultácií, 
hodnotenia existujúcich právnych 
predpisov;

a) štúdií a aktivít inteligentnej právnej 
úpravy, ako sú hodnotenia ex ante a 
ex post, posudzovania vplyvu, verejných 
konzultácií, hodnotenia a zjednodušovania 
existujúcich právnych predpisov;

(d) seminárov, konferencií a stretnutí 
zainteresovaných strán a expertov;

b) seminárov, konferencií a stretnutí 
zainteresovaných strán a expertov;

(e) návrh a udržiavanie ľahko a verejne 
dostupných databáz, ktoré sa vzťahujú na 
vykonávanie právnych predpisov Únie 
v oblasti ochrany spotrebiteľov;

c) vypracovania a udržiavania ľahko 
a verejne dostupných databáz, ktoré sa 
vzťahujú na vykonávanie právnych 
predpisov Únie v oblasti ochrany 
spotrebiteľov;

ca) podpory činností, ktoré sú na prospech 
ochrany spotrebiteľov s cieľom zníženia 
administratívnej záťaže na malé a stredné 
podniky;

(f) hodnotenie opatrení vykonávaných 
v rámci programu.

d) hodnotenia opatrení vykonávaných 
v rámci programu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Príloha I – cieľ IV – bod 10 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) administratívnej spolupráce 
a spolupráce v oblasti presadzovania práva 
s tretími krajinami, ktoré sa do programu 
nie sú zapojené.

d) administratívnej spolupráce a spolupráce 
v oblasti presadzovania práva s tretími 
krajinami, ktoré sa do programu nie sú 
zapojené, a s medzinárodnými 
organizáciami.

Or. en
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