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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor: 

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže voľný pohyb služieb vrátane digitálnych služieb je jednou zo štyroch základných 
slobôd zakotvených v Zmluve o fungovaní Európskej únie a je nevyhnutný pre 
fungovanie jednotného trhu, a keďže ho treba posilniť lepšími podmienkami 
a dôslednejšou ochranou spotrebiteľa;

B. keďže smernica 2000/31/ES1 (smernica o elektronickom obchode) predstavuje právny 
rámec pre online služby na vnútornom trhu a upravuje správu obsahu 
sprostredkovateľmi hostiteľských služieb; keďže by sa malo zabrániť akejkoľvek 
fragmentácii tohto právneho rámca v dôsledku revízie smernice o elektronickom 
obchode;

C. keďže správa Výboru pre právne veci s názvom Akt o digitálnych službách: 
prispôsobenie obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online 
sa netýka pravidiel smernice o elektronickom obchode, na ktoré sa vzťahuje správa, 
ktorú pripravuje Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa;

D. keďže smernica (EÚ) 2019/21612, ktorou sa mení smernica 2005/29/ES3 (smernica 
o nekalých obchodných praktikách), a smernice (EÚ) 2019/7704 (smernica o digitálnom 
obsahu) a (EÚ) 2019/7715 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode), (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou 
sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu 
predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 328, 18.12.2019, s. 7).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých 
obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 
97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách) (Ú. v. EÚ L 149, 
11.6.2005, s. 22).

4  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých 
aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb 
(Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 1).

5  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých 
aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 
2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (Ú. v. EÚ L 136, 
22.5.2019, s. 28).
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digitálneho obsahu a digitálnych služieb a o predaji tovaru boli prijaté len nedávno;

E. keďže nariadenie (EÚ) 2017/23941 zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní spolupráce 
medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti ochrany spotrebiteľa;

F. keďže balíkom aktu o digitálnych službách by nemalo byť dotknuté nariadenie (EÚ) 
2016/6792 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým sa stanovuje právny rámec 
na ochranu osobných údajov;

G. keďže balík aktu o digitálnych službách by nemal mať vplyv na smernicu 2002/58/ES3, 
v ktorej sa vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili vysokú úroveň ochrany práva na 
súkromie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v sektore elektronických 
komunikácií;

H. keďže v súvislosti s pandémiou COVID-19 Komisia uvítala pozitívny prístup platforiem 
v reakcii na jej listy z 23. marca 2020, v ktorých ich požiadala o spoluprácu pri 
odstraňovaní podvodnej reklamy na výrobky, ktoré nepravdivo tvrdia, že dokážu 
zabrániť infekcii COVID-19 alebo že dokážu toto ochorenie vyliečiť;

I. keďže legislatívne opatrenia navrhnuté v rámci balíka aktu o digitálnych službách by 
mali byť založené na dôkazoch a keďže Komisia by mala vykonať dôkladné posúdenie 
vplyvu vychádzajúce z príslušných údajov, štatistík, analýz a štúdií rôznych dostupných 
možností;

 1. víta spoločnú pozíciu pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa v súvislosti 
s COVID-194, ktorú vydala Komisia spolu s orgánmi členských štátov pre spoluprácu v 
oblasti ochrany spotrebiteľa, týkajúcu sa najnovších oznámených podvodov a nekalých 
praktík, ktoré sa vyskytli v súvislosti s pandémiou COVID-19;

2. zdôrazňuje, že je potrebné lepšie chrániť spotrebiteľov poskytovaním spoľahlivých 
a transparentných informácií o príkladoch nekalých praktík, ako sú zavádzajúce 
tvrdenia a podvody;

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 
o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych 
predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 
345, 27.12.2017, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. 
EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa 
spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 
31.7.2002, s. 37).

4  Európska komisia/sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (sieť CPC), spoločná 
pozícia orgánov spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, Zastavenie podvodov a boj 
proti nekalým obchodným praktikám na online platformách v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu v EÚ.
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3. vyzýva všetky platformy, aby spolupracovali s Komisiou a príslušnými orgánmi siete 
CPC a s členmi siete európskych spotrebiteľských centier (sieť ESC) s cieľom lepšie 
identifikovať nezákonné praktiky a bojovať proti podvodom; žiada Komisiu, 
aby priebežne revidovala svoje usmernenia pre spotrebiteľov a obchodníkov s cieľom 
prispieť k tomu, aby sa zabránilo umiestňovaniu, predaju alebo nákupu tovaru a služieb 
falošného, zavádzajúceho alebo inak škodlivého obsahu pre spotrebiteľov, 
a aby v prípade potreby prijala legislatívne opatrenia;

4. domnieva sa, že takéto usmernenia by sa nemali zameriavať len na uplatňovanie 
právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, ale aj na aktívne zavádzanie prostriedkov umožňujúcich rýchlo reagovať 
na krízu na trhu;

 5. podnecuje úsilie o zabezpečenie transparentnosti fungovania a zodpovednosti reklamy 
na internete a domnieva sa, že je potrebné ďalšie usmernenie, pokiaľ ide o odbornú 
starostlivosť a povinnosti platforiem pri reklame na internete; naznačuje, že sú potrebné 
nové opatrenia, ktorými sa vytvorí rámec pre vzťahy medzi platformou a spotrebiteľmi, 
pokiaľ ide o ustanovenia o transparentnosti týkajúce sa reklamy, digitálneho nudgingu 
a preferenčného zaobchádzania;

6. pripomína, že platené reklamy alebo platené umiestnenie v poradí výsledkov 
vyhľadávania by mali byť jasne, stručne a zrozumiteľne označené; navrhuje, 
aby platformy zverejňovali pôvod platenej reklamy, a to najmä v prípade reklamy 
politického charakteru;

7. poukazuje na to, že cielená reklama musí byť prísnejšie regulovaná v prospech menej 
rušivých foriem reklamy a že v balíku aktu o digitálnych službách by sa mali stanoviť 
jasné hranice, pokiaľ ide o podmienky určujúce, kedy je zhromažďovanie údajov na 
tento účel povolené, s cieľom lepšie chrániť spotrebiteľov;

8. domnieva sa, že ak relevantné údaje poukazujú na značný rozdiel v zavádzajúcich 
reklamných postupoch a v presadzovaní predpisov medzi platformami so sídlom v Únii 
a platformami so sídlom v tretích krajinách, je rozumné zvážiť ďalšie možnosti 
posilnenia súladu s existujúcimi právnymi predpismi;

9. domnieva sa, že možnosti posilnenia súladu s existujúcimi právnymi predpismi by mali 
zahŕňať povinnosť zadávateľov a sprostredkovateľov reklamy usadených v tretej krajine 
určiť právneho zástupcu so sídlom v Únii, ktorému by bolo možné adresovať žiadosti, 
napríklad s cieľom umožniť spotrebiteľom nápravu v prípade nepravdivej alebo 
zavádzajúcej reklamy;

10. zdôrazňuje, že treba vytvoriť rovnaké podmienky pre zadávateľov reklamy z Únie 
a inzerentov z tretích krajín; žiada preto Komisiu, aby vyhodnotila, ako by recipročné 
povinnosti prijaté tretími krajinami v reakcii na nové pravidlá Únie ovplyvnili 
poskytovanie služieb v tretích krajinách spoločnosťami so sídlom v Únii, a aby zvýšila 
informovanosť o tom, ako sa právne predpisy o ochrane spotrebiteľa vzťahujú 
na inzerentov z tretích krajín zameraných na trh Únie;

 11. žiada Komisiu, aby objasnila, aké sankcie alebo iné obmedzenia sa v súlade s právnymi 
predpismi Únie a vnútroštátnymi predpismi uplatnia na sprostredkovateľov reklamy 
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a platformy, ak vedome akceptujú nepravdivú alebo zavádzajúcu reklamu;

12. zdôrazňuje, že je dôležité jasne vymedziť, čo predstavuje nepravdivú alebo zavádzajúcu 
reklamu; pripomína, že online platformy by mali prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, 
že nebudú mať zisk z nepravdivých alebo zavádzajúcich reklám vrátane 
marketingového obsahu od influencerov, pri ktorom sa neuvádza, že je sponzorovaný;

13. zdôrazňuje, že požiadavky na transparentnosť by mali zahŕňať povinnosť zverejňovať, 
kto platí za reklamu, vrátane priamych aj nepriamych platieb alebo akýchkoľvek iných 
odmien pre poskytovateľov služieb, a mali by chrániť spotrebiteľov pred nevyžiadanou 
komunikáciou na internete;

14. zdôrazňuje, že reklamy na komerčné produkty a služby a reklamy politického 
charakteru alebo oznámenia verejného záujmu sa líšia z hľadiska formy a funkcie, 
a preto by mali podliehať odlišným, ale navzájom sa dopĺňajúcim usmerneniam 
a pravidlám;

 15. pripomína predchádzajúce úsilie a žiada Komisiu, aby ďalej prehodnotila postup 
používania vopred sformulovaných štandardných doložiek v zmluvných podmienkach 
dohôd, ktoré nie sú vopred individuálne prerokované, vrátane licenčných dohôd 
s koncovým používateľom (zmluvné podmienky), a aby hľadala spôsoby, ako zaistiť, 
aby boli spravodlivejšie, a zaručila súlad s právom Únie, s cieľom umožniť 
spotrebiteľom jednoduchšie zapojenie, a to aj pri výbere doložiek, ktoré umožnia získať 
informovanejší súhlas;

16. pripomína, že obmedzenia využívania digitálneho obsahu a digitálnych služieb, ako sú 
technické obmedzenia vrátane obmedzení interoperability alebo obmedzenia 
vyplývajúce z licenčných zmlúv koncových používateľov, môžu byť v rozpore 
s právom Únie, ak nespĺňajú primerané očakávania spotrebiteľa chránené podľa 
smernice o digitálnom obsahu;

17. konštatuje, že používatelia často akceptujú zmluvné podmienky dohody bez toho, aby si 
ich prečítali; okrem toho konštatuje, že aj v prípadoch, keď zmluvné podmienky dohody 
používateľom umožňujú odmietnuť určité doložky, môžu poskytovatelia služieb od 
používateľov vyžadovať, aby to urobili pri každom použití, čím ich nabádajú na 
akceptovanie týchto zmluvných podmienok;

18. konštatuje, že platformy môžu jednostranne zmeniť väčšinu zmluvných podmienok bez 
toho, aby o tom oboznámili spotrebiteľov, čo má veľmi negatívne účinky z hľadiska 
ochrany spotrebiteľa, a žiada lepšiu ochranu spotrebiteľov pomocou účinných opatrení;

19. žiada Komisiu, aby zaviedla usmernenia pre platformy o tom, ako lepšie informovať 
spotrebiteľov o týchto zmluvných podmienkach, napríklad formou kontextovej správy 
obsahujúcej hlavné informácie o týchto podmienkach;

20. domnieva sa, že na začiatku všetkých takýchto zmluvných podmienok by sa malo 
zobraziť zhrnutie textu zmluvných podmienok napísané jednoduchým a zrozumiteľným 
jazykom vrátane možnosti rozhodnúť sa jednoducho neuplatňovať nepovinné doložky; 
domnieva sa, že Komisia by mala vypracovať vzor pre takéto zhrnutia;
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 21. zdôrazňuje, že zmluvné podmienky by mali účinne zaručiť, aby bolo poskytovanie 
všetkých údajov tretím stranám na marketingové účely vždy založené na súhlase 
používateľa, čím by sa dosiahla vysoká úroveň ochrany a bezpečnosti údajov;

22. odporúča, aby sa akékoľvek nápravné opatrenia týkajúce sa prístupu k údajom uložili 
len v prípade riešenia zlyhania trhu, aby boli v súlade so všeobecným nariadením o 
ochrane údajov, priznávali spotrebiteľom právo namietať voči zdieľaniu údajov 
a poskytovali spotrebiteľom technické riešenia, ktoré im pomôžu pri kontrole a riadení 
tokov ich osobných informácií a ktoré im poskytnú prostriedky nápravy;

23. žiada Komisiu o zabezpečenie toho, aby spotrebitelia mohli používať všetky základné 
funkcie pripojeného zariadenia aj vtedy, keď neposkytnú alebo stiahnu svoj súhlas 
s poskytovaním neoperatívnych údajov výrobcovi zariadenia alebo tretím stranám; 
opätovne zdôrazňuje, že zmluvné podmienky dohôd musia byť transparentné, pokiaľ 
ide o možnosť a rozsah poskytovania údajov tretím stranám;

24. žiada lepšie presadzovanie práva spotrebiteľov na informovaný súhlas a slobodu výberu 
pri poskytovaní údajov;

 25. zdôrazňuje, že smernica (EÚ) 2019/2161, smernica (EÚ) 2019/770 a smernica (EÚ) 
2019/771 sa ešte musia riadne transponovať a vykonať; žiada Komisiu, aby túto 
skutočnosť zohľadnila pri navrhovaní ďalších opatrení reagujúcich na nový vývoj na 
trhu;

 26. berie na vedomie čoraz častejšie používanie tzv. inteligentných zmlúv, napríklad zmlúv 
založených na technológií distribuovaných záznamov bez jasného právneho rámca;

27. žiada Komisiu, aby posúdila vývoj a využívanie technológií distribuovanej databázy 
transakcií vrátane tzv. inteligentných zmlúv, najmä otázky zákonnosti, a presadzovanie 
inteligentných zmlúv v cezhraničných situáciách, poskytla usmernenia v tejto oblasti 
s cieľom zaručiť právnu istotu pre podniky a spotrebiteľov a aby predložila legislatívne 
návrhy len v prípade, že pri posúdení zistí konkrétne nedostatky;

28. žiada Komisiu, aby predovšetkým aktualizovala svoj existujúci usmerňujúci dokument 
k smernici 2011/83/EÚ1 (smernica o právach spotrebiteľov) s cieľom objasniť, či sa 
domnieva, že na inteligentné zmluvy sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 3 ods. 3 
písm. l), a ak áno, za akých podmienok, a aby objasnila otázku práva na odstúpenie od 
zmluvy;

29. žiada usmernenia k cezhraničným transakciám a k existujúcim pravidlám týkajúcim sa 
požiadaviek na notárske overenie;

 30. zdôrazňuje, že akékoľvek budúce legislatívne návrhy by mali byť založené na faktoch 
a mali by sa snažiť odstrániť súčasné neodôvodnené prekážky pri poskytovaní 

1  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 
85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 
22.11.2011, s. 64).
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digitálnych služieb online platformami, zabrániť vytvoreniu prípadných nových 
prekážok a zároveň posilniť ochranu spotrebiteľa; domnieva sa, že takéto návrhy by 
mali byť zamerané na dosiahnutie udržateľného a inteligentného rastu, riešenie 
technologických problémov a zabezpečenie toho, aby bol digitálny trh spravodlivý 
a bezpečný pre každého;

31. zároveň zdôrazňuje, že nové povinnosti Únie pre platformy musia byť svojou povahou 
primerané a jasné, aby sa zabránilo nadbytočnej regulačnej záťaži alebo zbytočným 
obmedzeniam, musia sa riadiť cieľmi ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov, 
zaručovať rovnaké podmienky pre spoločnosti vrátane malých a stredných podnikov 
(MSP) a chrániť zdravie a bezpečnosť našich občanov; zdôrazňuje, že treba zabrániť 
tomu, aby členské štáty ukladali požiadavky nad rámec právnych predpisov Únie, (tzv. 
gold-plating);

32. žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť predložiť v rámci balíka aktu o digitálnych 
službách viacero návrhov vrátane návrhu týkajúceho sa zmluvných práv v súvislosti 
s poskytovaním digitálnych služieb, ako sa uvádza v odporúčaniach uvedených 
v prílohe;
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:

PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU POŽADOVANÝCH NÁVRHOV

A. ZÁSADY A CIELE POŽADOVANÝCH NÁVRHOV BALÍKA AKTU O 
DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH

Balík aktu o digitálnych službách by mal zahŕňať:

 komplexný legislatívny návrh, ktorým sa reviduje smernica o elektronickom obchode 
s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a voľný pohyb digitálnych služieb;

 legislatívny návrh o regulácii ex ante veľkých platforiem umožňujúci riešiť zlyhania 
trhu a posilniť transparentnosť, vychádzajúci z nariadenia o vzťahoch medzi 
platformami a podnikmi;

 návrhy týkajúce sa zmluvných práv v súvislosti s poskytovaním digitálnych služieb, 
ktoré sú doplnkom k aktu o digitálnych službách, ako súčasť balíka na základe 
odporúčaní uvedených v tejto prílohe, po dôkladnej analýze transpozície a 
vykonávania nedávno prijatých právnych nástrojov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako 
aj revízie nariadenia (EÚ) č. 910/20141 (nariadenie eIDAS) vzhľadom na vývoj 
virtuálnych technológií s cieľom zlepšiť efektívnosť elektronickej interakcie medzi 
podnikmi a spotrebiteľmi.

B. ODPORÚČANIA

Odporúčanie č. 1. Cieľ

Cieľom návrhov by malo byť posilnenie pravidiel občianskeho a obchodného práva, ktoré sa 
vzťahujú na obchodné subjekty pôsobiace online, pokiaľ ide o digitálne služby, vrátane 
aspektov týkajúcich sa občianskeho a obchodného práva v oblasti technológií distribuovanej 
databázy transakcií, a najmä inteligentných zmlúv, ak sa dôkladným posúdením vplyvu zistia 
konkrétne nedostatky.

Návrhy by sa mali tiež zameriavať na to, aby boli zmluvné podmienky dohôd 
zrozumiteľnejšie, a mali by jednotlivcom poskytnúť reálnu možnosť neuplatňovať niektoré 
doložky alebo dohodnúť sa na individuálnych podmienkach.

Odporúčanie č. 2. Rozsah pôsobnosti

Návrhy týkajúce sa zmluvných práv by sa mali zameriavať len na aspekty občianskeho a 
obchodného práva a nemali by mať vplyv na smernicu o elektronickom obchode. Mali by byť 
v súlade s pravidlami týkajúcimi sa reklamy stanovenými v smernici o nekalých obchodných 
praktikách a pravidlami týkajúcimi sa digitálneho obsahu a digitálnych služieb, ktoré sú 
stanovené v smernici o digitálnom obsahu.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie 
na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).
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Odporúčanie č. 3. Všeobecné zásady

Zásada transparentnosti
Všetky zmluvné podmienky alebo iné doložky používania by mali byť ľahko prístupné, ľahko 
pochopiteľné a napísané jasným a zrozumiteľným jazykom. Spotrebiteľom by sa mali 
poskytovať správne a primerané informácie o funkciách a technických obmedzeniach 
digitálneho obsahu a digitálnych služieb, aby sa predišlo nesprávnej a zavádzajúcej reklame. 
Ak funkčnosť alebo optimálne fungovanie pripojeného produktu alebo služby závisí od jednej 
alebo viacerých služieb, zadávatelia a sprostredkovatelia reklamy musia zabezpečiť, aby 
spotrebitelia rozumeli tomu, že produkt alebo služba sa bez tejto doplnkovej služby nedá 
použiť. Komisia by mala vypracovať vzor na súhrn hlavných zmluvných podmienok alebo 
podmienok licenčných zmlúv s koncovými používateľmi (EULA), ktorý sa zobrazí hneď na 
začiatku, aby spotrebitelia mohli identifikovať ich najdôležitejšie body a pochopiť dôsledky 
svojho súhlasu.

Zásada spravodlivosti
Akékoľvek zmluvné podmienky alebo iné doložky používania, ktoré nie sú nevyhnutne 
potrebné na poskytovanie digitálnej služby alebo ktoré nevyžaduje zákon, by malo byť možné 
zmeniť alebo odstrániť predtým, ako koncový používateľ udelí svoj súhlas („opt-out“).
Podniky by tak isto mali mať možnosť obmedziť niektoré služby, ak si nejaký zákazník 
vyberie takúto možnosť, ale nemali by byť schopné úplne odmietnuť prístup ani obmedziť 
základné prvky digitálnej služby alebo fyzického produktu, ktoré sú spojené s digitálnou 
službou alebo s ňou inak súvisia.

Zásada právnej istoty
Malo by sa jasne stanoviť, že vždy, keď okrem iného zmluvné podmienky a inteligentné 
zmluvy patria do právneho vymedzenia zmluvy, mali by sa uplatňovať všetky príslušné 
ustanovenia o ochrane spotrebiteľa stanovené v smernici o právach spotrebiteľov.

Malo by sa objasniť, či je možné informovaný súhlas predpokladať len na základe samotného 
prijatia zmluvných podmienok, alebo či sa digitálna služba použije bez dôkazu o tom, že 
koncový používateľ si tieto zmluvné podmienky alebo iné doložky používania prečítal.

Vynucovanie dodržiavania povinností a sankcie
Členské štáty by mali lepšie presadzovať právo spotrebiteľov na informovaný súhlas a 
slobodu výberu pri poskytovaní údajov zadávateľom alebo sprostredkovateľom reklamy. 
Členské štáty by mali spotrebiteľom umožniť nápravu, stanoviť pravidlá pre sankcie 
uplatniteľné na porušenia predpisov o zmluvných právach a prijať všetky potrebné opatrenia 
na zaistenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.



AD\1209418SK.docx 11/12 PE648.645v02-00

SK

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia 7.7.2020

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

39
1
4

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Brando Benifei, Adam Bielan, 
Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, 
Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, 
Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, 
Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba 
Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-
Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado 
López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Kris Peeters, 
Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion 
Walsmann, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Pascal Arimont, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Edina 
Tóth, Stéphanie Yon-Courtin



PE648.645v02-00 12/12 AD\1209418SK.docx

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO

39 +
ECR

EPP

GREENS/EFA

ID

NI

RENEW

S&D

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann

David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Marco Zullo

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie Yon-Courtin

Alex Agius Saliba, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado 
López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

1 -
ID Hynek Blaško

4 0
EUL/NGL

S&D

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Brando Benifei, Evelyne Gebhardt

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


