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Vážená paní předsedkyně,

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu 
výboru předložil stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele projednal tuto záležitost na své schůzi dne 23. ledna 
2020. Na této schůzi1 se rozhodl vyzvat Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, 
aby přiložil ke své zprávě následující návrhy.

Výbor by rovněž rád vyjádřil silné znepokojení týkající se jednoho bodu návrhu zprávy výboru 
ECON, a to konkrétně bodu 14, v němž se navrhuje zřízení evropského úřadu na ochranu 
spotřebitele. Pozměňovací návrh 199 předložený ve výboru ECON dodává, že tento orgán by 
měl zahrnovat „síť spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele“.

Výbor IMCO by rád nejprve poukázal na to, že obecně jsou záležitosti ochrany spotřebitele 
ve výlučné pravomoci výboru IMCO a neměly by jako takové figurovat ve zprávě výboru 

1 Konečného hlasování se zúčastnili: Petra De Sutter (předsedkyně, zpravodajka), Pierre Karleskind 
(místopředseda), Maria Grapini (místopředsedkyně), Róża Thun und Hohenstein (místopředsedkyně), Maria 
Manuel Leitão Marques (místopředsedkyně), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Marco 
Zullo, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, 
Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-Marius 
Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, Martin 
Schirdewan, Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, 
Rasmus Andresen, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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ECON, který by se měl zabývat věcmi ve své výlučné pravomoci. V této souvislosti bych 
ráda připomenula, že nařízení o spolupráci při ochraně spotřebitele (nařízení (EU) 2017/2394) 
představuje věc, k níž je příslušný výbor IMCO a v níž výbor ECON nehraje žádnou roli. Za 
druhé  je tento bod rovněž mimo oblast působnosti výroční zprávy o hospodářské soutěži, na 
níž je stávající postup založen. V důsledku toho Vás žádám, abyste prohlásila bod 14 návrhu 
zprávy a všechny pozměňovací návrhy k němu, včetně PN 199, za nepřípustné.

Děkuji Vám za pozornost a věřím, že v této důležité věci mohu počítat s Vaším porozuměním 
a spoluprací.

S pozdravem

Petra De Sutter MD, PhD
předsedkyně

Cc: – Antonio TAJANI, předseda Konference předsedů výborů
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NÁVRHY

I. Vnitřní trh

1. připomíná, že politika hospodářské soutěže hraje klíčovou úlohu ve vnitřním trhu a 
že základní cíle práva hospodářské soutěže zůstávají přirozeně spojeny s dokončením 
vnitřního trhu, zejména ochrana před narušením hospodářské soutěže, nastavení 
spravedlivých a rovných podmínek pro všechny účastníky trhu, aby soutěžili podle 
svých schopností, podpora růstu inovativních podniků, dosažení dobrých podmínek 
pro spotřebitele a umožnění toho, aby si spotřebitelé mohli vybírat  mezi řadou 
dodavatelů s cílem uzavřít co nejvýhodnější smlouvu s ohledem na kvalitu a hodnotu, 
kterou za danou cenu obdrží; domnívá se, že by přísné uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže mohlo být přínosem pro MSP, především pak v digitální oblasti;

2. vítá probíhající kontroly připravenosti Komise a budoucí úplný přezkum pokynů 
Komise týkajících se práva a politiky hospodářské soutěže, který ohlásila nová 
komisařka během svého slyšení před nástupem do funkce; v této souvislosti očekává 
výsledky probíhajícího přezkumu nařízení o vertikální blokové výjimce a vertikální 
pokyny očekávané do roku 2022; vyzývá Komisi, aby posílila a urychlila postupy 
prosazování hospodářské soutěže v souvislosti se stále rychleji se vyvíjecími trhy; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby byly politika hospodářské soutěže a rozhodnutí Komise a 
členských států ve vztahu k ní zcela nezávislé na ostatních politikách a rozhodovacím 
procesu; zdůrazňuje, že právě tato nezávislost dává rozhodnutím v oblasti 
hospodářské soutěže jejich váhu a hodnotu a že zajišťuje, aby byla tato rozhodnutí 
společnostmi i vládami respektována; vítá, že Komise v minulosti použila článek 114 
SFEU a článek 103 SFEU v legislativních věcech týkajících se politiky hospodářské 
soutěže, a vyzývá k systematickému využívání řádného legislativního postupu pro 
budoucí právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže;

3. konstatuje, že ve stále vice globalizované ekonomice je důležité uznat možné narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu, jež vyvolávají společnosti ze třetích zemí, které 
využívají státní financování, ať již v podobě státní podpory nebo dotací; vyzývá v 
tomto ohledu Komisi, aby přijala vhodná opatření k zajištění spravedlivého přístupu 
na trh;

4. zdůrazňuje však, že rozhodnutí v oblasti politiky hospodářské soutěže by neměla být 
používána jako forma ochranářských opatření  nebo mimocelních překážek obchodu 
a měla by spíše mimo jiné zajišťovat proporcionalitu a řádný postup a analyzovat 
hospodářskou soutěž na jednotném trhu případ od případu a zároveň hledat nápravu 
na selhání trhu;

5. zdůrazňuje, že odvětví služeb odpovídá za největší část hospodářství EU, ale že 
dalšímu rozvoji služeb na vnitřním trhu brání nové i stávající vnitrostátní právní 
předpisy, jež omezují hospodářskou soutěž mezi společnostmi a výběr spotřebitelů; 
vyjadřuje politování nad tím, že místní regulační normy se dosud soustřeďují na 
ochranu příslušných trhů před rovnou hospodářskou soutěží;
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6. připomíná, že pro účinný boj s praktikami omezujícími hospodářskou soutěž je třeba 
zohlednit všechny stránky nekalé hospodářské soutěže;

II. Jednotný digitální trh

7. zdůrazňuje, že je důležité, aby orgány Komise a členských států pro hospodářskou 
soutěž držely krok s novými výzvami digitální doby, pokud jde o jejich priority a 
kapacity v oblasti vymáhání práva a při posuzování újmy pro spotřebitele;

8. vítá, že Komise šetří některé praktiky omezování hospodářské soutěže společnostmi, 
jež působí na digitálním trhu; vybízí Komisi, aby co nejdříve uzavřela probíhající 
šetření a aby pokračovala v politice proaktivního a účinného vymáhání pravidel 
hospodářské soutěže s cílem bojovat proti zneužívání dominantního postavení, aby 
tak posilovala inovace a inovativní modely podnikání a zároveň umožnila 
spotřebitelům využívat všechny možnosti plně funkčního jednotného digitálního trhu;

9. konstatuje, že pokud jde o digitální trh a způsob, jak digitalizace ovlivňuje 
hospodářskou soutěž, se regulace trhu a politika v oblasti hospodářské soutěže vnitřně 
navzájem doplňují, jak zdůrazňuje zpráva zvláštních poradců Komise s názvem 
„Politika hospodářské soutěže v digitální éře“, a zejména, že primární právo Unie, jak 
je stanoveno v článcích 101 až 109 SFEU může fungovat jako účinný podpůrný 
systém, jenž umožňuje cíleným právním předpisům bojovat s praktikami narušování 
hospodářské soutěže na digitálních trzích na základě pečlivé analýzy příslušných trhů 
a jejich selhání případ od případu;

10. připomíná, že během osmého volebního období  představovala regulace digitálních 
trhů jádro činnosti výboru IMCO;  v této souvislosti zdůrazňuje důležitost pečlivého 
přezkumu směrnice o digitálním obchodě, zejména s ohledem na závazek Komise 
předložit akt o digitálních službách;

Údaje

11. připomíná klíčovou úlohu, již hrají data v globální digitální ekonomice; upozorňuje, 
že se objevili aktéři digitální ekonomiky, kteří kontrolují stále větší objemy dat; 
zdůrazňuje, že v reálné ekonomice je zásadním nástrojem srovnatelnost údajů, jež 
přináší značnou ekonomickou moc a pákový efekt; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
bojovala s neodůvodněnými tržními praktikami a vnitrostátními regulačními 
překážkami vedoucími k monopolizaci sběru údajů a omezením uplatňovaným na 
datové toky a přístup;  vyzývá Komisi, aby podporovala otevřená data a spravedlivý 
přístup k datům pro všechny společnosti, zejména malé a střední podniky a začínající 
podniky, aby tak posílila konkurenční digitální prostředí vedoucí k četnějším 
inovacím, kvalitnějším výrobkům a lepším službám spotřebitelům;

Platformy

12. konstatuje, že on-line platformy umožňují milionům podniků, včetně mnoha 
evropských malých a středních podniků, využívat výhod elektronického obchodu; 
domnívá se, že pro vytvoření spravedlivých podmínek hospodářské soutěže je 
nezbytné pokračovat v regulační politice, jež bude zahrnovat návrhy na cílené, na 
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jednotlivá odvětví zaměřené právní předpisy, s cílem odstranit nerovnováhy, jež 
umožnují aktérům trhu zneužívat svoji pozici, a zachovávat přitom evropské hodnoty; 
v této souvislosti poukazuje na to, že nové regulační povinnosti pro platformy se musí 
řídit zásadou proporcionality a nevytvářet neodůvodněnou regulační zátěž pro 
společnosti schopné posílit inovace a hospodářskou soutěž;

13. zdůrazňuje, že je důležité pokračovat v rozpravách o regulačních otázkách, jež jsou 
vhodným mechanismem pro zachování integrity evropského trhu v reakci na to, že 
malý počet on-line platforem dosáhl dominantní pozice v důsledku síťových efektů a 
dynamiky „vítěz bere vše“; vyjadřuje znepokojení nad rostoucím trendem  
nedobrovolného udělovaní pravomocí ke stanovování pravidel pro tyto platformy v 
důsledku stávajících mezer v právních předpisech; vyzývá Komisi, aby využila 
všechny nástroje, jež má k dispozici, aby bojovala se vznikajícími praktikami 
narušujícími hospodářskou soutěž, jež přijímají dominantní platformy, jako je 
nadměrné upřednostňování sebe sama, a aby zajistila, že nařízení o podpoře 
spravedlnosti a transparentnosti pro uživatele zprostředkovatelských služeb podniky 
(2019/1150) bude respektováno všemi tržními aktéry; staví se proti negativním 
dopadům těchto antikonkurenčních praktik v podobě blokování výběru spotřebitelů i 
přístupu k trhu; 

Právní ochrana

14. vítá, že Komise nedávno využila prozatímní opatření v odvětví mikroelektroniky; 
vyjadřuje však politování nad tím, že Komise váhá s uplatněním prozatímních 
opatření v digitálním odvětví, a žádá ji, aby vyhodnotila, jak využívá prozatímní 
opatření i další strukturální a behaviorální opravné prostředky kromě pokut při 
posuzování toho, zda hospodářské subjekty mohou blokovat vstup na trh, omezovat 
volbu spotřebitelů a informační toky a manipulovat chováním uživatelů, aby se 
předešlo narušení hospodářské soutěže, jež by mohlo poškodit evropské společnosti, 
zejména MSP a přinášet újmu spotřebitelům;

Zeměpisné blokování

15. v návaznosti na přijetí nařízení o zeměpisném blokování (EU) 2018/302 vyzývá 
Komisi, aby nadále aktivně monitorovala  veškeré možné otázky kompetencí spojené 
s neodůvodněným zeměpisným blokováním a dalším omezováním on-line prodejů; 
vybízí Komisi, aby sledovala ambiciózní vizi boje s diskriminací vůči spotřebitelům 
on-line, jež by byla založena na harmonizovaných pravidlech ochrany spotřebitele; 
vyzývá Komisi, aby přijala do budoucnosti hledící a na spotřebitele zaměřený přístup 
při provádění postupu přezkumu nařízení o zeměpisném blokování, jenž je 
naplánován na březen 2020;

III. Dobré podmínky pro spotřebitele

16. s uspokojením poukazuje na to, že Komise pokračuje v přístupu založeném na 
dopadech při svých postupech vymáhání práva zaměřených na dosažení dobrých 
podmínek pro spotřebitele a na prevenci újmy pro spotřebitele jako základních stránek 
politiky hospodářské soutěže; vítá rozšířenou interpretaci pojetí přínosů či újmy pro 
spotřebitele, zejména na digitálních trzích, včetně nového přístupu, který považuje 
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ochranu údajů za kritérium kvality při posuzování dopadů slučování podniků na dobré 
podmínky pro spotřebitele; konstatuje, že slučování není pro spotřebitele samo o sobě 
negativní a může vést k inovacím a lepším produktům, ale že zásadní by měly být 
dobré podmínky pro spotřebitele;

17. zdůrazňuje v tomto ohledu, že ochrana spotřebitele musí zůstat základním politickým 
cílem jak stávajících postupů vymáhání práva, tak jakýchkoli budoucích odvětvových 
právních předpisů, zejména v digitálním odvětví; vítá tvrzení zprávy zvláštních 
poradců, že normy ochrany spotřebitele je třeba přizpůsobit digitálnímu věku, pokud jde 
o požadované důkazní normy při posuzování agresivních strategií používaných 
dominantními platformami a zaměřených na snižování konkurenčních tlaků, aniž by to 
prokazatelně vedlo je srovnatelným přínosům pro spotřebitele; připomíná, že 
hospodářská soutěž musí ve svých důsledcích zajištovat vysokou míru ochrany 
spotřebitele a výběru.


