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24.3.2019 A8-0447/109

Pozměňovací návrh 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
za skupinu ENF

Zpráva A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zástupné žaloby na ochranu společných zájmů spotřebitelů
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Účelem této směrnice je umožnit 
kvalifikovaným subjektům, které zastupují 
kolektivní zájmy spotřebitelů, domáhat se 
nápravného prostředku prostřednictvím 
zástupných žalob proti porušování práva 
Unie. Kvalifikovaným subjektům by mělo 
být umožněno požádat o zastavení nebo 
zákaz porušování předpisů a o potvrzení 
toho, že k porušení předpisů došlo, a 
domáhat se nápravy, jako je odškodnění, 
oprava nebo snížení ceny dle vnitrostátního 
práva.

(1) Účelem této směrnice je umožnit 
kvalifikovaným subjektům, které zastupují 
kolektivní zájmy spotřebitelů, domáhat se 
nápravného prostředku prostřednictvím 
zástupných žalob proti porušování práva 
Unie. Kvalifikovaným subjektům by mělo 
být umožněno požádat o zastavení nebo 
zákaz porušování předpisů a o potvrzení 
toho, že k porušení předpisů došlo, a 
domáhat se nápravy, jako je odškodnění, 
oprava, výměna, odstranění, snížení ceny, 
ukončení smlouvy nebo vrácení zaplacené 
částky dle vnitrostátního práva.
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24.3.2019 A8-0447/110

Pozměňovací návrh 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
za skupinu ENF

Zpráva A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zástupné žaloby na ochranu společných zájmů spotřebitelů
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Komise přijala legislativní návrhy 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým 
se stanoví společná pravidla náhrad a 
pomoci cestujícím v letecké dopravě v 
případě odepření nástupu na palubu, 
zrušení nebo významného zpoždění letů, a 
nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti 
leteckého dopravce s ohledem na leteckou 
přepravu cestujících a jejich zavazadel30, 
a návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o právech a povinnostech 
cestujících na železnici31. Je tedy vhodné 
stanovit, aby po uplynutí jednoho roku od 
vstupu této směrnice v platnost Komise 
posoudila, zda unijní pravidla v oblasti 
práv cestujících leteckou a železniční 
dopravou poskytují dostatečnou ochranu 
spotřebitelů, srovnatelnou s ochranou, 
kterou zajišťuje tato směrnice, a aby 
učinila nezbytné závěry, co se týče oblasti 
působnosti této směrnice.

vypouští se

_________________
30 COM(2013) 130 final.
31 COM(2017) 548 final.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/111

Pozměňovací návrh 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
za skupinu ENF

Zpráva A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zástupné žaloby na ochranu společných zájmů spotřebitelů
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Členské státy mohou požadovat, 
aby kvalifikované subjekty podložily 
zástupnou žalobu o odškodnění 
dostatečnými informacemi včetně popisu 
skupiny spotřebitelů dotčených porušením 
předpisů a včetně skutkových a právních 
otázek, jež mají být v rámci zástupné 
žaloby vyřešeny. Nemělo by být 
požadováno, aby kvalifikovaný subjekt 
kvůli zahájení žaloby identifikoval všechny 
spotřebitele dotčené porušením předpisů. V 
případě zástupných žalob o odškodnění by 
měl soud nebo správní orgán v co možná 
nejranější fázi řízení ověřit, zda je vhodné, 
aby byl vzhledem k povaze porušení 
předpisů a charakteru škod vzniklých 
spotřebitelům daný případ řešen formou 
zástupné žaloby.

(18) Členské státy mohou požadovat, 
aby kvalifikované subjekty podložily 
zástupnou žalobu o odškodnění 
dostatečnými informacemi včetně popisu 
skupiny spotřebitelů dotčených porušením 
předpisů a včetně skutkových a právních 
otázek, jež mají být v rámci zástupné 
žaloby vyřešeny. Mělo by být požadováno, 
aby kvalifikovaný subjekt kvůli zahájení 
žaloby identifikoval všechny spotřebitele 
dotčené porušením předpisů a předem 
získal jejich souhlas k účasti na zástupné 
žalobě. V případě zástupných žalob o 
odškodnění by měl soud nebo správní 
orgán v co možná nejranější fázi řízení 
ověřit, zda je vhodné, aby byl vzhledem k 
povaze porušení předpisů a charakteru 
škod vzniklých spotřebitelům daný případ 
řešen formou zástupné žaloby.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/112

Pozměňovací návrh 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
za skupinu ENF

Zpráva A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zástupné žaloby na ochranu společných zájmů spotřebitelů
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) U nároků s nízkou hodnotou je u 
většiny spotřebitelů nepravděpodobné, že 
by kvůli prosazování svých práv podávali 
žalobu, neboť vynaložené úsilí by v tomto 
případě převážilo nad individuálním 
užitkem. Pokud má však stejná praktika 
dopad na několik spotřebitelů, může být 
souhrnná ztráta značná. V takových 
případech může soud nebo správní orgán 
dospět k závěru, že je nepřiměřené 
rozdělovat finance zpět dotčeným 
spotřebitelům například proto, že je to 
příliš obtížné nebo neproveditelné. Finance 
získané jako odškodnění prostřednictvím 
zástupné žaloby by tedy lépe posloužily 
účelům ochrany kolektivních zájmů 
spotřebitelů a měly by být použity k 
příslušnému veřejnému účelu, jako jsou 
fond pro právní ochranu spotřebitelů, 
osvětové kampaně nebo spotřebitelská 
hnutí.

(21) U nároků s nízkou hodnotou je u 
většiny spotřebitelů nepravděpodobné, že 
by kvůli prosazování svých práv podávali 
žalobu, neboť vynaložené úsilí by v tomto 
případě převážilo nad individuálním 
užitkem. Pokud má však stejná praktika 
dopad na několik spotřebitelů, může být 
souhrnná ztráta značná. V takových 
případech, aniž je dotčeno právo 
jednotlivých spotřebitelů požadovat 
náhradu, může soud nebo správní orgán 
dospět k závěru, že je nepřiměřené 
rozdělovat finance zpět dotčeným 
spotřebitelům například proto, že je to 
příliš obtížné nebo neproveditelné. Finance 
získané jako odškodnění prostřednictvím 
zástupné žaloby by tedy lépe posloužily 
účelům ochrany kolektivních zájmů 
spotřebitelů a měly by být použity k 
příslušnému veřejnému účelu, jako jsou 
fond pro právní ochranu spotřebitelů, 
osvětové kampaně nebo spotřebitelská 
hnutí. Tyto prostředky by neměly být 
přiděleny kvalifikovanému subjektu, který 
podal žalobu, aby se předešlo střetu 
zájmů.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/113

Pozměňovací návrh 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
za skupinu ENF

Zpráva A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zástupné žaloby na ochranu společných zájmů spotřebitelů
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla, 
která umožňují kvalifikovaným subjektům 
podávat zástupné žaloby, jejichž cílem je 
ochrana společných zájmů spotřebitelů, a 
zároveň zajišťují vhodné záruky proti 
zneužívání soudních sporů.

1. Tato směrnice stanoví pravidla, 
která umožňují kvalifikovaným subjektům 
podávat zástupné žaloby, jejichž cílem je 
ochrana společných zájmů spotřebitelů v 
případě hromadné škody, a zároveň 
zajišťují vhodné záruky proti zneužívání 
soudních sporů.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Pozměňovací návrh 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
za skupinu ENF

Zpráva A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zástupné žaloby na ochranu společných zájmů spotřebitelů
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije na 
zástupné žaloby podané proti porušením 
právních předpisů Unie uvedených v 
příloze I ze strany obchodníků, která 
poškozují nebo mohou poškodit společné 
zájmy spotřebitelů. Směrnice se použije na 
vnitrostátní a přeshraniční porušení, a to i 
tehdy, pokud porušování právních předpisů 
skončilo ještě předtím, než bylo řízení 
týkající se zástupné žaloby zahájeno nebo 
než bylo toto řízení uzavřeno.

1. Tato směrnice se použije na 
zástupné žaloby podané proti porušením 
právních předpisů Unie uvedených v 
příloze I ze strany obchodníků, která 
hromadně poškozují nebo mohou 
hromadně poškodit společné zájmy 
spotřebitelů. Směrnice se použije na 
porušení předpisů v unijním rozsahu, a to 
i tehdy, pokud porušování právních 
předpisů skončilo ještě předtím, než bylo 
řízení týkající se zástupné žaloby zahájeno 
nebo než bylo toto řízení uzavřeno.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/115

Pozměňovací návrh 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
za skupinu ENF

Zpráva A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zástupné žaloby na ochranu společných zájmů spotřebitelů
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zástupná žaloba nenahrazuje 
právo spotřebitele na individuální 
náhradu škody stanovenou 
v samostatných právních předpisech Unie, 
jestliže obchodníci porušili ustanovení 
práva Unie.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/116

Pozměňovací návrh 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
za skupinu ENF

Zpráva A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zástupné žaloby na ochranu společných zájmů spotřebitelů
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice se nevztahuje na 
revidované právní předpisy Unie uvedené 
v příloze IIa (nová).

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/117

Pozměňovací návrh 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
za skupinu ENF

Zpráva A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zástupné žaloby na ochranu společných zájmů spotřebitelů
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „hromadnou škodou“ rozsáhlé 
protiprávní jednání obchodníků v unijním 
rozsahu, které porušuje ustanovení 
právních předpisů Unie uvedených 
v příloze I a poškozuje nebo může 
poškodit společné zájmy značného počtu 
spotřebitelů;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Pozměňovací návrh 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
za skupinu ENF

Zpráva A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zástupné žaloby na ochranu společných zájmů spotřebitelů
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b) „rozsáhlým protiprávním 
jednáním v unijním rozsahu“ rozsáhlé 
protiprávní jednání, které poškodilo, 
poškozuje nebo může poškodit společné 
zájmy spotřebitelů alespoň ve dvou 
třetinách členských států, které společně 
představují alespoň dvě třetiny celkového 
počtu obyvatel Unie.

Or. en


