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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2485/2013, ktorú predkladá AM GC, španielsky štátny príslušník, 
o naplánovanej právnej reforme španielskeho kráľovského dekrétu č. 1/2007 
o ochrane spotrebiteľov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície upozorňuje Európsky parlament na naplánovanú právnu reformu 
kráľovského dekrétu č. 1/2007 o „ochrane užívateľov a spotrebiteľov“. Predkladateľ petície 
ďalej rozvádza túto otázku a jasne uvádza, že súčasná podoba návrhu reformy je v rozpore 
so smernicami 93/13/EHS a 2011/83/EÚ. Prvá uvedená smernica totiž v článku 8 výslovne 
stanovuje, že „členské štáty môžu prijať alebo si ponechať najprísnejšie opatrenia 
kompatibilné so zmluvou v oblasti obsiahnutej touto smernicou s cieľom zabezpečenia 
maximálneho stupňa ochrany spotrebiteľa“, a druhá uvedená smernica v odôvodnení 17 
stanovuje, že „vymedzenie pojmu spotrebiteľ by sa malo vzťahovať na fyzické osoby 
konajúce na účely, ktoré sa netýkajú ich obchodnej ani podnikateľskej činnosti, remesla ani 
povolania. V prípade dvojúčelovej zmluvy, ak sa zmluva uzatvorí na účely čiastočne v rámci 
a čiastočne mimo obchodnej činnosti príslušnej osoby a obchodný účel je obmedzený tak, aby 
neprevažoval v celkovom kontexte zmluvy, takáto osoba by sa tiež mala považovať 
za spotrebiteľa.“

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 23. októbra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Petícia



PE551.831v01-00 2/2 CM\1052998SK.doc

SK

Predkladateľ petície odkazuje na legislatívne zmeny v Španielsku, pokiaľ ide o vymedzenie 
pojmu spotrebiteľ. Domnieva sa, že pozmeňujúce návrhy k článku 3 kráľovského 
legislatívneho dekrétu č. 1/2007 o ochrane spotrebiteľov a užívateľov nie sú v súlade so 
smernicami 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov a 93/13/EHS o nekalých podmienkach v 
spotrebiteľských zmluvách, pokiaľ ide o nové príliš úzke vymedzenie, ktoré nezahŕňa 
dvojúčelové zmluvy.

Poznámky Komisie

Komisia poznamenáva, že podľa článku 2 ods. 1 smernice 2011/83/EÚ a článku 2 písm. b) 
smernice 93/13/EHS je spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá v zmluvách, na ktoré sa tieto 
smernice vzťahujú, koná na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej, 
remeselnej alebo profesijnej činnosti.

Odôvodnenie 17 smernice 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov iba upresňuje toto 
vymedzenie so zreteľom na dvojúčelové zmluvy. Stanovuje, že v prípade dvojúčelovej 
zmluvy, ak sa zmluva uzatvorí na účely čiastočne v rámci a čiastočne mimo obchodnej 
činnosti príslušnej osoby a obchodný účel je obmedzený tak, aby neprevažoval v celkovom 
kontexte zmluvy, takáto osoba by sa tiež mala považovať za spotrebiteľa.“

Napriek tomu, že pri transpozícii smerníc EÚ sú členské štáty viazané výlučne cieľmi 
stanovenými v smerniciach, majú do istej miery možnosť zvážiť formu a metódy transpozície. 
Pokiaľ ide o povahu odôvodnení, nie sú záväzné; Ich účelom je pomôcť pri výklade smerníc.

Záver

Útvary Komisie analyzovali vymedzenie pojmu spotrebiteľ podľa španielskeho zákona 
(zákon 3/2014 z 27. marca 2014), informovali Komisiu a dospeli k záveru, že toto 
vymedzenie je v súlade s článkom 2 ods. 1 smernice 2011/83/EÚ a článkom 2 písm. b) 
smernice 93/13/EHS.


