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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, ktorý je posilnený vyššou ochranou spotrebiteľa a jeho 
blahom;

B.  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;

C. keďže smernice (EÚ) 2019/7701 a (EÚ) 2019/7712 o určitých aspektoch týkajúcich sa 
zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb a zmlúv o predaji tovaru boli 
prijaté len nedávno;

1. víta „spoločnú pozíciu pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa v súvislosti s 
COVID-19“3, ktorú vydala Komisia spolu s orgánmi členských štátov pre spoluprácu v 
oblasti ochrany spotrebiteľa, o najnovších oznámených podvodoch a nekalých 
praktikách vo vzťahu k pandémii COVID-19; vyzýva všetky platformy, aby 
spolupracovali s Komisiou a príslušnými orgánmi s cieľom lepšie identifikovať 
nezákonné praktiky a zabrániť podvodom a žiada Komisiu, aby neustále revidovala  
spoločné usmernenia týkajúce sa umiestňovania a/alebo predaja tovaru a služieb 
falošného, zavádzajúceho alebo inak nevhodného obsahu pre spotrebiteľov; domnieva 
sa, že takéto usmernenia by sa nemali zameriavať len na uplatňovanie právnych 
predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ale 
mali by sa aktívne snažiť o zavedenie prostriedkov, ktoré umožnia rýchlo reagovať na 
krízu na trhu; 

2. víta úsilie o transparentnosť reklamy na internete a domnieva sa, že je potrebné ďalšie 
objasnenie a usmernenie, pokiaľ ide o odbornú starostlivosť a povinnosti platforiem; 
domnieva sa, že ak sú reklamné podniky a sprostredkovatelia usadení v tretej krajine, 
mali by určiť právneho zástupcu so sídlom v Únii, ktorý môže byť zodpovedný za 
obsah reklám, s cieľom umožniť spotrebiteľom nápravu v prípade falošných alebo 
zavádzajúcich reklám;

1 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).
2 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).
3 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. žiada Komisiu, aby objasnila, ktorým sankciám alebo iným obmedzeniam by mali 
sprostredkovatelia reklamy a platformy podliehať, ak vedome akceptujú falošné alebo 
zavádzajúce reklamy; domnieva sa, že online platformy by mali aktívne sledovať 
reklamy na svojich internetových stránkach s cieľom zabezpečiť, aby nemali zisk z 
falošných alebo zavádzajúcich reklám vrátane  marketingového obsahu od influencerov, 
ktorý nie je vyhlásený za sponzorovaný; zdôrazňuje, že reklamy na komerčné produkty 
a služby a reklamy politického alebo iného charakteru majú odlišnú formu a funkciu, a 
preto by mali podliehať odlišným usmerneniam a pravidlám; 

4. pripomína predchádzajúce úsilie a žiada Komisiu, aby ďalej skúmala postup uzatvárania 
licenčných dohôd s koncovým používateľom a hľadala spôsoby, ako umožniť 
spotrebiteľom väčšie a jednoduchšie zapojenie, a to aj pri voľbe doložiek; konštatuje, že 
licenčné dohody s koncovým používateľom sú často odsúhlasené používateľmi bez 
toho, aby ich prečítali; okrem toho konštatuje, že ak licenčné dohody s koncovým 
používateľom umožňujú odmietnuť určité doložky, platformy môžu od používateľov 
vyžadovať, aby tak urobili pri každom použití; 

5. zdôrazňuje, že v rámci licenčných dohôd s koncovým používateľom by vymieňanie 
všetkých  údajov s tretími stranami  malo byť vždy dobrovoľné, pokiaľ to nie je 
nevyhnutné pre fungovanie služieb; žiada Komisiu zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli 
stále používať pripojené zariadenie pre všetky základné funkcie, aj keď spotrebiteľ 
stiahne svoj súhlas na výmenu neoperatívnych údajov s výrobcom zariadení alebo 
tretími stranami; 

6. zdôrazňuje, že smernice (EÚ) 2019/770 a (EÚ) 2019/771 sa ešte musia riadne 
transponovať a vykonať; žiada Komisiu, aby túto skutočnosť zohľadnila ešte pred 
prijatím ďalších opatrení;

7. berie na vedomie nárast „inteligentných zmlúv“ založených na technológií 
distribuovaných záznamov; žiada Komisiu, aby analyzovala, či by sa mali objasniť 
určité aspekty „inteligentných zmlúv“ a či by sa mali poskytnúť usmernenia s cieľom 
zabezpečiť právnu istotu pre podniky a spotrebiteľov; žiada najmä Komisiu, aby sa 
usilovala zabezpečiť, aby boli takéto zmluvy so spotrebiteľmi platné a záväzné v celej 
Únii; aby tieto zmluvy spĺňali normy spotrebiteľského práva, napríklad práva na 
odstúpenie od zmluvy podľa smernice 2011/83/EÚ4; a aby neboli vystavené 
vnútroštátnym prekážkam pri uplatňovaní, ako sú napríklad požiadavky na notárske 
overenie;

8. zdôrazňuje, že akékoľvek budúce legislatívne návrhy by sa mali snažiť odstrániť 
súčasné prekážky a zabrániť potenciálne novým prekážkam pri poskytovaní digitálnych 
služieb online platformami; zároveň zdôrazňuje, že nové povinnosti Únie pre platformy 
musia byť svojou povahou primerané a jasné, aby sa zabránilo zbytočnej regulačnej 
záťaži alebo zbytočným obmedzeniam; zdôrazňuje, že je potrebné zabrániť tomu, aby 
členské štáty uplatňovali praktiky ukladania požiadaviek nad rámec právnych predpisov 

4 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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Únie, tzv. gold-plating.


