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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. víta Zelenú knihu Komisie o revízii spotrebiteľského acquis, najmä uvedený cieľ 
modernizácie, zjednodušenia a zdokonalenia regulačného režimu pre profesionálov a 
spotrebiteľov; 

2. trvá na prepojení tejto revízie, ktorá sa bude zaoberať spotrebiteľskými zmluvami, a 
činností, ktoré sa vykonávajú vo všeobecnosti v oblasti celého zmluvného práva v rámci 
prebiehajúceho procesu zameraného na dosiahnutie spoločného referenčného rámca 
(SRR), a preto zdôrazňuje, že táto revízia a práca na SRR musia napredovať tak, že sa 
budú vzájomne dopĺňať, pričom uznáva, že vytvorenie tohto prepojenia by nemalo 
zabrániť súčasnému procesu revízie a ani ho pozdržať;

3. domnieva sa, že je nevyhnutné mať jasnú celkovú predstavu o tom, ako sa rôzne právne a 
regulačné režimy s dosahom na spotrebiteľské činnosti a činnosti v oblasti obchodného 
práva na úrovni EÚ vzájomne ovplyvňujú a spoločne fungujú, najmä pokiaľ ide o vzťah 
medzi ľubovoľným nástrojom vytvoreným prostredníctvom tejto revízie a nástrojmi 
týkajúcimi sa kolíznych noriem (Rím I a Rím II) a ďalšími nástrojmi, ktoré vychádzajú 
zo zásady krajiny pôvodu (napr. smernica o elektronickom obchode);

4. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby zákonodarný orgán Spoločenstva prijal príslušné 
opatrenia na odstránenie akýchkoľvek nezrovnalostí medzi revidovanými 
spotrebiteľskými smernicami; 

5. uznáva síce možné výhody smernice, ktorá sa niekedy označuje aj ako základná smernica 
o „právach spotrebiteľov“ v nadväznosti na zámer Komisie týkajúci sa horizontálneho 
nástroja, naďalej je však znepokojený úrovňou maximálnej harmonizácie, ku ktorej  by 
mohol takýto prístup viesť, ako aj z toho vyplývajúcou možnou stratou niektorých 
vnútroštátnych práv;

6. poznamenáva, že príloha 1 zelenej knihy obsahuje v bodoch 4 a 5 rozsiahly zoznam 
právnych zmluvných otázok súvisiacich so spotrebiteľskými zmluvami, že niektoré z 
týchto otázok už boli súčasťou práce na SRR a že mnohé z nich majú vysoko „politický“ 
charakter; konštatuje, že ak sa má akékoľvek všeobecné pravidlo stať súčasťou 
harmonizovaného nástroja na úrovni EÚ, je potrebná rozsiahla – aj verejná – diskusia a 
posúdenie;

7. domnieva sa, že dôveru spotrebiteľov a cezhraničný obchod by bolo možné posilniť 
prostredníctvom rozvoja tzv. systému modrej vlajky, ktorý stranám umožňuje zvoliť si 
jednu z viacerých možných štandardných obchodných podmienok schválených na úrovni 
EÚ, a zastáva názor, že by sa mohlo vyvíjať väčšie úsilie s cieľom podporiť tieto 
praktické riešenia;

8. domnieva sa, že dôvera spotrebiteľov je takisto spojená s dostupnosťou mechanizmov 
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nápravy a kompenzácie;  poznamenáva, že naďalej existujú značné prekážky na ceste k 
dosiahnutiu cezhraničnej spravodlivosti, pokiaľ ide o otázku komplexnosti a nákladov, a 
že v tejto situácii by mohlo pomôcť zavedenie spoločných mechanizmov nápravy; takisto 
žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti naďalej posudzovala jednotlivé možnosti. 
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