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Návrh usnesení

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 5a (nové)

- s ohledem na své usnesení o důvěře spotřebitelů v digitální prostředí ze dne 
21. června 2007,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 2
Bod 1

1. vítá sdělení Komise o strategii spotřebitelské politiky EU a rovněž oceňuje snahu 
Komise o začlenění spotřebitelské kultury založené na vyšší úrovni informovanosti 
spotřebitelů, která je základem lepšího provádění a uplatňování stávajícího právního 
rámce;

Or. sk
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Pozměňovací návrh, který předkládá Marianne Thyssen

Pozměňovací návrh 3
Bod 2

2. zastává názor, že horizontální přístup ke spotřebitelské politice je nezbytný a že je 
třeba zohledňovat zájmy spotřebitelů ve všech příslušných oblastech politiky; vítá 
proto důraz, který Komise klade na potřebu zajistit, aby vnitřní trh lépe reagoval na 
očekávání a obavy občanů; zdůrazňuje, že ochrana spotřebitele a dovršení vnitřního 
trhu nejsou protichůdné cíle, ale naopak cíle jdoucí ruku v ruce; připomíná v této 
souvislosti Komisi, že spotřebitelská politika by měla být přítomna ve všech oblastech 
politiky již ve stejné fázi jako posouzení dopadu;

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládá Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 4
Bod 2

2. zastává názor, že horizontální přístup ke spotřebitelské politice je nezbytný a že je 
třeba zohledňovat zájmy spotřebitelů ve všech příslušných oblastech politiky, aby bylo 
zajištěno, že všichni spotřebitelé v EU se budou těšit stejné úrovni ochrany; vítá 
proto důraz, který Komise klade na potřebu zajistit, aby vnitřní trh lépe reagoval na 
očekávání a obavy občanů; připomíná v této souvislosti Komisi, že spotřebitelská 
politika by měla být přítomna ve všech oblastech politiky již ve stejné fázi jako 
posouzení dopadu a že spotřebitelské organizace se musí více zapojit do přípravy 
dotčených politik;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 5
Bod 3

3. zdůrazňuje skutečnost, že přezkum spotřebitelského acquis by měl vést k vytvoření 
soudržnějšího právního rámce práv spotřebitele; připomíná, že upřednostňuje přijetí 
smíšeného přístupu, tj. horizontálního nástroje, jehož hlavním cílem bude zajistit 
soudržnost stávajících právních předpisů a zajistit odstranění mezer pomocí slučování 
průřezových aspektů společných všem směrnicím do systému soudržného práva; 
domnívá se, že specifické otázky by měly být nadále zvažovány samostatně 
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v sektorových směrnicích; žádá o větší opatrnost při zavádění systému, v němž 
nebudou mít vnitrostátní vlády žádnou pravomoc uplatňovat lepší opatření na 
ochranu spotřebitele než opatření platná v jiných členských státech nebo případně 
opatření na předchozí úrovni; je přesvědčen, že jakákoli harmonizace by měla být 
posuzována individuálně a že by v případech, kdy se přechod na nejvyšší stupeň 
harmonizace prokáže jako oprávněný, měla být nadále zachována určitá ochranná
opatření;

Or. da

Pozměňovací návrh, který předkládá Bilyana Ilieva Raeva

Pozměňovací návrh 6
Bod 3

3. zdůrazňuje skutečnost, že přezkum spotřebitelského acquis by měl vést k vytvoření 
soudržnějšího právního rámce práv spotřebitele; (vypouští se) domnívá se, že 
specifické otázky by měly být nadále zvažovány samostatně v sektorových 
směrnicích; povzbuzuje Komisi, aby v rámci přezkumu acquis provedla zejména 
v digitálním světě další kroky směrem k ochraně spotřebitele, včetně ochrany 
soukromí a bezpečnosti, aniž by však dále a bezdůvodně zatěžovala soukromý sektor;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Karin Riis-Jørgensen

Pozměňovací návrh 7
Bod 3

3. zdůrazňuje skutečnost, že přezkum spotřebitelského acquis by měl vést k vytvoření 
soudržnějšího právního rámce práv spotřebitele; připomíná, že upřednostňuje přijetí 
smíšeného přístupu, tj. horizontálního nástroje, jehož hlavním cílem bude zajistit 
soudržnost stávajících právních předpisů a zajistit odstranění mezer pomocí slučování 
průřezových aspektů společných všem směrnicím do systému soudržného práva; 
domnívá se, že specifické otázky by měly být nadále zvažovány samostatně 
v sektorových směrnicích; dlouho zavedené zásady spotřebitelských práv musí být 
uplatňovány i v digitálním světě, kde v současnosti téměř neexistují; vyzývá k tomu, 
aby v rámci přezkumu aquis byla přijata významnější opatření na ochranu 
spotřebitele v digitálním světě, včetně ochrany soukromí;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ieke van den Burg

Pozměňovací návrh 8
Bod 3

3. zdůrazňuje skutečnost, že přezkum spotřebitelského acquis by měl vést k vytvoření 
soudržnějšího právního rámce práv spotřebitele včetně práv souvisejících 
s elektronickým obchodováním; připomíná, že upřednostňuje přijetí smíšeného 
přístupu, tj. horizontálního nástroje zahrnujícího definice a technické podrobnosti, 
jehož hlavním cílem bude zajistit soudržnost stávajících právních předpisů a 
dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele a rovněž zajistit odstranění mezer 
pomocí slučování průřezových aspektů společných všem směrnicím do systému 
soudržného práva; domnívá se, že specifické otázky by měly být nadále zvažovány 
samostatně v sektorových směrnicích;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 9
Bod 3a (nový)

3a. protože k největším překážkám rozvoje vnitřního trhu v oblasti maloobchodu patří 
nejistoty týkající se spotřebitelských smluv, podporuje Komisi v jejím úsilí o zavedení 
standardních smluv, které by měly stejnou platnost ve všech členských státech EU;

Or. sk

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 10
Bod 3b (nový)

3b. zdůrazňuje významnou úlohu, kterou hrají spotřebitelské organizace při zlepšování 
spotřebitelské kultury, a doporučuje Komisi, aby při přípravě základního právního 
rámce ochrany spotřebitele poskytla větší prostor nevládním spotřebitelským 
organizacím, které trvale sledují stav ochrany spotřebitele v členských státech EU a 
které mají nejlepší možnost na základě skutečných potřeb spotřebitelů určit úkoly a 
cíle, jež mají být v této oblasti sledovány;

Or. sk
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Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 11
Bod 3c (nový)

3c. domnívá se, že silné nezávislé spotřebitelské organizace jsou základem účinné 
spotřebitelské politiky, proto vyzývá Komisi, aby tyto organizace finančně 
podporovala a aby povzbuzovala členské státy k vypracování finančních pravidel 
určených k zajištění přiměřeného transparentního financování spotřebitelských 
organizací na základě kvantifikovatelných ukazatelů jakosti a výsledků dosažených 
při zlepšování spotřebitelské kultury;

Or. sk

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 12
Bod 4

4. vítá návrh na jmenování styčného úředníka pro spotřebitele v rámci Komise; naléhavě 
žádá, aby každé příslušné generální ředitelství zveřejňovalo výroční zprávy o tom, jak 
je spotřebitelská politika začleňována do oblasti jejich působnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 13
Bod 4

4. vítá návrh na jmenování styčného úředníka pro spotřebitele v rámci Komise; naléhavě 
žádá, aby každé generální ředitelství zveřejňovalo výroční zprávy o tom, jak je 
spotřebitelská politika začleňována do oblasti jejich působnosti; vyzývá Komisi, aby 
zveřejnila sdělení stanovící institucionální a praktická ustanovení, která Komise 
zavede, aby zajistila lepší začlenění spotřebitelské politiky do všech oblastí politiky;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Othmar Karas

Pozměňovací návrh 14
Bod 5

5. zastává názor, že harmonizovaná ochrana spotřebitele (vypouští se) v celé Evropě 
přinese prospěch jak spotřebitelům, tak konkurenceschopným výrobcům a prodejcům; 
zdůrazňuje skutečnost, že tímto způsobem se vytvoří pobídky pro podniky, aby 
vyráběly a prodávaly trvanlivější zboží, díky čemuž bude růst udržitelnější; 
zdůrazňuje skutečnost, že účinná a kvalitnější ochrana spotřebitele je nezbytným 
předpokladem dosažení lepšího fungování vnitřního trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Bilyana Ilieva Raeva

Pozměňovací návrh 15
Bod 5

5. zastává názor, že účinná ochrana spotřebitele a (vypouští se) systém nápravy 
(vypouští se) přinese prospěch jak spotřebitelům, tak konkurenceschopným výrobcům 
a prodejcům; zdůrazňuje skutečnost, že tímto způsobem se vytvoří pobídky pro 
podniky, aby vyráběly a prodávaly trvanlivější zboží, díky čemuž bude růst 
udržitelnější; zdůrazňuje skutečnost, že účinná a kvalitnější ochrana spotřebitele je 
nezbytným předpokladem dosažení lepšího fungování vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Jacques Toubon

Pozměňovací návrh 16
Bod 5

5. zastává názor, že systém intenzivní ochrany spotřebitele účinný (vypouští se) v celé 
Evropě přinese prospěch jak spotřebitelům, tak konkurenceschopným výrobcům a 
prodejcům; zdůrazňuje skutečnost, že tímto způsobem se vytvoří pobídky pro 
podniky, aby vyráběly a prodávaly trvanlivější zboží, díky čemuž bude růst 
udržitelnější; zdůrazňuje skutečnost, že účinná a kvalitnější ochrana spotřebitele je 
nezbytným předpokladem dosažení lepšího fungování vnitřního trhu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 17
Bod 6

6. požaduje přijetí opatření, kterým se zajistí, že 27 vnitrostátních drobných trhů v EU 
bude přetvořeno na největší maloobchodní trh na světě; zastává názor, že v tomto 
ohledu je třeba, aby se občané cítili stejně bezpečně při nakupování přes internet jako 
v místním obchodě a aby malé a střední podniky mohly spoléhat na stejná jednoduchá 
pravidla v rámci celého vnitřního trhu; žádá Komisi, aby zvážila způsoby zlepšení 
podmínek pro malé a střední podniky, aby je bylo možné povzbudit ke zvyšování 
jejich úrovně marketingu a prodeje v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Jacques Toubon

Pozměňovací návrh 18
Bod 6

6. požaduje přijetí opatření, kterým se zajistí, že 27 (vypouští se) drobných trhů v EU 
bude přetvořeno na největší maloobchodní trh na světě; zastává názor, že v tomto 
ohledu je třeba, aby se občané cítili stejně bezpečně při nakupování přes internet jako 
v místním obchodě a aby malé a střední podniky mohly spoléhat na stejná jednoduchá 
pravidla v rámci celého vnitřního trhu; žádá Komisi, aby zvážila způsoby zlepšení 
ochrany malých a středních podniků, zejména prostřednictvím právních předpisů 
použitelných na malé podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládají Stefano Zappalà, Guido Podestà

Pozměňovací návrh 19
Bod 7

7. zdůrazňuje, že evropské normy spotřebitelské politiky a iniciativy v oblasti 
samoregulace by měly sloužit jako měřítko pro celosvětové normy nebo osvědčené 
postupy, a vítá skutečnost, že Evropa v této oblasti udává směr vývoje, přičemž ke 
zlepšení práv spotřebitele na celém světě používá „soft power“ (klidnou moc); 

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 20
Bod 8

8. vybízí Komisi, aby pokračovala v důrazné podpoře práv spotřebitele ve vztahu 
k bezpečnosti výrobků zajištěním integrity značky CE a zlepšováním dozoru nad 
trhem, využíváním systému varování RAPEX, sdílením nejlepších postupů dozoru 
nad trhem mezi členskými státy a vyzývá Komisi, aby spolupracovala s členskými 
státy a zajistila tak, aby členské státy plně uplatňovaly a řádně vymáhaly stávající 
právní předpisy (vypouští se), posouzením možnosti přezkumu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti 
výrobků1 („směrnice o obecné bezpečnosti výrobků“);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Bilyana Ilieva Raeva

Pozměňovací návrh 21
Bod 8

8. vybízí Komisi, aby pokračovala v zaručování práv spotřebitele ve vztahu 
k bezpečnosti výrobků zlepšováním dozoru nad trhem, posilováním značky CE a 
posouzením možnosti přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků1(„směrnice o 
obecné bezpečnosti výrobků“); připomíná, že značka CE může být příliš snadno 
nesprávně vykládána jako označení zkoušek bezpečnosti nebo jakosti třetích stran 
nebo označení původu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Ieke van den Burg

Pozměňovací návrh 22
Bod 8

8. vybízí Komisi, aby pokračovala v zaručování práv spotřebitele ve vztahu 
k bezpečnosti výrobků zlepšováním dozoru nad trhem, přezkumem značky CE, který 
předejde nesprávnému výkladu značky CE, a posouzením možnosti přezkumu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o 

                                               
1 Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.
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obecné bezpečnosti výrobků1 („směrnice o obecné bezpečnosti výrobků“);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 23
Bod 8a (nový)

8a. vítá úsilí Komise o posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti výrobků na mezinárodní 
úrovni, zejména s úřady Číny a Spojených států amerických; konstatuje, že trvalý 
dialog a sdílení informací o bezpečnosti výrobků je v zájmu všech stran a je zásadní 
pro budování důvěry spotřebitelů; naléhavě žádá Komisi, aby v pravidelných 
intervalech podávala Komisi zprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anna Hedh

Pozměňovací návrh 24
Bod 8b (nový)

8b. vyzývá Komisi, aby do spotřebitelské strategie začlenila jasnější a silnější hledisko 
udržitelnosti a zkoumala, jak je možné podpořit motivaci a usnadnit spotřebitelům a 
výrobcům větší zohledňování udržitelnosti;

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 25
Bod 8c (nový)

8c. vyzývá Komisi k pečlivějšímu sledování spotřebitelské politiky členských států, aby 
tak zajistila, že každý spotřebitel bude moci nakupovat kdekoli v EU a bude ve všech 
členských státech chráněn ve stejné míře;

Or. sk

                                               
1 Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 26
Bod 9

9. požaduje větší zaměření na skutečné spotřebitelské chování; zastává názor, že nelze 
od spotřebitelů vždy očekávat, že budou nakupovat racionálně nebo že si budou plně 
vědomi svých práv, pokud se vyskytnou problémy (vypouští se); připomíná, že v nově 
přijaté rozpočtové položce navrhované Evropským parlamentem pro pilotní projekt, 
jehož cílem je mimo jiné vytvoření databáze spotřebitelů a provádění průzkumů a 
dotazování i srovnávání dosažených výsledků v členských státech; vítá snahu Komise 
vypracovat přehled dosažených výsledků („policy scoreboard“) spotřebitelské 
politiky, který povede mimo jiné k lepšímu porozumění cenovým strukturám a 
chování a spokojenosti spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Lambsdorff

Pozměňovací návrh 27
Bod 9

9. zastává názor, že zásadně lze od spotřebitelů očekávat, že budou při každém nákupu 
jednat racionálně, s ohledem na děti a zranitelné občany; proto požaduje, aby se 
zaměřila zvýšená pozornost na chování spotřebitele; připomíná, že v nově přijaté 
rozpočtové položce navrhované Evropským parlamentem pro pilotní projekt, jehož 
cílem je mimo jiné vytvoření databáze spotřebitelů a provádění průzkumů a 
dotazování i srovnávání dosažených výsledků v členských státech; vítá snahu Komise 
vypracovat přehled dosažených výsledků („policy scoreboard“) spotřebitelské 
politiky, který povede mimo jiné k lepšímu porozumění cenovým strukturám a 
chování a spokojenosti spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 28
Bod 9

9. zastává názor, že musí být řešeny problémy, se kterými se spotřebitelé setkávají 
nejčastěji; připomíná, že v nově přijaté rozpočtové položce navrhované Evropským 
parlamentem pro pilotní projekt, jehož cílem je mimo jiné vytvoření databáze 
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spotřebitelů a provádění průzkumů a dotazování i srovnávání dosažených výsledků 
v členských státech; vítá snahu Komise vypracovat přehled dosažených výsledků 
(„policy scoreboard“) spotřebitelské politiky, který povede mimo jiné k lepšímu 
porozumění cenovým strukturám a chování a spokojenosti spotřebitelů;

Or. sk

Pozměňovací návrh, který předkládají Stefano Zappalà, Guido Podestà

Pozměňovací návrh 29
Bod 9

9. zastává názor, že nelze od spotřebitele očekávat, že bude při každém nákupu jednat 
racionálně nebo že bude pokaždé, kdy se vyskytne problém, požadovat náhradu; proto 
požaduje, aby se zaměřila zvýšená pozornost na chování spotřebitele; připomíná, že 
v nově přijaté rozpočtové položce navrhované Evropským parlamentem pro pilotní 
projekt, jehož cílem je mimo jiné vytvoření databáze spotřebitelů a provádění 
průzkumů a dotazování i srovnávání dosažených výsledků v členských státech; vítá 
snahu Komise vypracovat přehled dosažených výsledků („policy scoreboard“) 
spotřebitelské politiky, který povede mimo jiné k lepšímu porozumění cenovým 
strukturám a chování a spokojenosti spotřebitelů; domnívá se však, že referenčním 
modelem pro analýzu chování a voleb spotřebitelů by měl být model „rozumného 
spotřebitele“;

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 30
Bod 9a (nový)

9a. je toho názoru, že je třeba se zvláště zaměřit na to, aby spotřebitelé měli dovednosti a 
nástroje nutné ke zvýšení jejich důvěry v digitální prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 31
Bod 11

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Lambsdorff

Pozměňovací návrh 32
Bod 11

11. zastává názor, že ochrana spotřebitele by měla být nedílnou součástí plánování a 
projektování výrobků a služeb ze strany průmyslových odvětví; a že zkoumání změn 
na trhu má zásadní význam; (vypouští se )

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 33
Bod 12

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 34
Bod 13

vypouští se 

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 35
Bod 14

14. požaduje přijetí opatření ke zlepšení dialogu mezi spotřebiteli a podniky na úrovni 
EU; zastává názor, že dobrý dialog, včetně sdílení osvědčených postupů, by mohl 
omezit problémy na vnitřním trhu; podporuje iniciativy, které mají povzbudit účast 
subjektů spotřebitelské politiky na konzultacích a přípravě politik; vítá snahy 
zaměřené na posílení ochrany spotřebitele a informovanosti spotřebitelů v novějších 
členských státech; zdůrazňuje význam trvalé podpory spotřebitelských organizací 
v EU, zejména v novějších členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 36
Bod 14

14. požaduje přijetí opatření ke zlepšení dialogu (vypouští se) v  řetězci výrobce –
maloobchodník - spotřebitel na úrovni EU; zastává názor, že dobrý dialog, včetně 
sdílení osvědčených postupů, by mohl omezit problémy na vnitřním trhu;

Or. sk

Pozměňovací návrh, který předkládá Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 37
Bod 14

14. požaduje přijetí opatření ke zlepšení koordinace mezi organizacemi na ochranu 
spotřebitele a podniky na úrovni EU; zastává názor, že dobrý dialog, včetně sdílení 
osvědčených postupů, by mohl omezit problémy na vnitřním trhu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 38
Bod 15

15. zdůrazňuje skutečnost, že rozvoji spotřebitelské kultury napomáhá systematické 
vzdělávání spotřebitelů v oblasti spotřebitelských práv a jejich prosazování; z toho 
důvodu by EU a členské státy měly více investovat do informování spotřebitele a do 
vzdělávacích kampaní; je toho názoru, že vzdělávání spotřebitele by mělo začít již na 
úrovni základního školství; doporučuje, aby vzdělávání spotřebitelů bylo začleněno 
do školních osnov; 

Or. sk

Pozměňovací návrh, který předkládá Ieke van den Burg

Pozměňovací návrh 39
Bod 15

15. zdůrazňuje skutečnost, že EU a členské státy by měly více investovat do informování 
spotřebitele a do vzdělávacích kampaní zaměřujících správná sdělení na správné 
segmenty spotřebitelů; je toho názoru, že vzdělávání spotřebitele by mělo začít již na 
úrovni základního školství; zdůrazňuje, že toto vzdělání musí tvořit nedílnou součást 
celoživotního vzdělávání; je však přesvědčen, že vzdělávání samo o sobě nestačí a 
musí je doplňovat účinná regulace a náprava, protože vzdělávání nikdy nemůže 
nahradit účinnou ochranu a nápravu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Bilyana Ilieva Raeva

Pozměňovací návrh 40
Bod 15

15. zdůrazňuje skutečnost, že EU, (vypouští se) členské státy a všechny zúčastněné 
subjekty by měly více investovat do informování spotřebitele a do vzdělávacích 
kampaní zaměřujících správná sdělení na správný segment spotřebitelů; je toho 
názoru, že vzdělávání spotřebitele by mělo začít již na úrovni základního školství; 
zdůrazňuje, že toto vzdělání musí tvořit nedílnou součást celoživotního vzdělávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 41
Bod 15

15. zdůrazňuje skutečnost, že EU a členské státy by měly více investovat do informování 
spotřebitele (zvláště zranitelných skupin, a rovněž do informování obchodníků a 
poskytovatelů služeb, aby bylo zajištěno, že budou seznámeni s právními předpisy 
Společenství) a do vzdělávacích kampaní; je toho názoru, že vzdělávání spotřebitele 
by mělo začít již na úrovni základního školství; zdůrazňuje, že toto vzdělání musí 
tvořit nedílnou součást celoživotního vzdělávání; 

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 42
Bod 15a (nový)

15a. zdůrazňuje, že vzdělávání spotřebitelů musí tvořit součást celoživotního vzdělávání, 
a doporučuje používání nových technologií (zejména Internetu) jako prostředku 
informování spotřebitelů;

Or. sk

Pozměňovací návrh, který předkládá Ieke van den Burg

Pozměňovací návrh 43
Bod 15b (nový)

15b. domnívá se, že v oblasti finančních, bankovních a pojistných produktů je při 
dokončování vnitřního trhu finančních služeb nutné věnovat zvláštní pozornost 
zajištění ochrany spotřebitele, požadavkům na poskytovatele služeb ve smyslu 
„znejte svého zákazníka“ a uváženému výběru; zdůrazňuje, že finanční, bankovní a 
pojistné produkty jsou mimořádně složité a je nutné spotřebitele vzdělávat;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ieke van den Burg

Pozměňovací návrh 44
Bod 16

16. je toho názoru, že při přípravě spotřebitelské politiky by měl být větší důraz kladen na 
zranitelné skupiny, například staré lidi a děti, a že by měl být zohledněn i 
demografický vývoj; (vypouští se) 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 45
Bod 16

16. je toho názoru, že při přípravě spotřebitelské politiky by měl být větší důraz kladen na 
zranitelné skupiny a že by měl být zohledněn i demografický vývoj; požaduje, aby byl 
kladen zvláštní důraz na potřeby starších obyvatel, osob se zdravotním postižením a 
mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Marianne Thyssen

Pozměňovací návrh 46
Bod 16

16. je toho názoru, že při přípravě spotřebitelské politiky by měl být větší důraz kladen na 
zranitelné skupiny a že by měl být zohledněn i demografický vývoj; požaduje, aby byl 
kladen zvláštní důraz na potřeby starších obyvatel a osob se zrakovým postižením;

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Pozměňovací návrh 47
Bod 17

vypouští se 
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Pozměňovací návrh 48
Bod 18

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 49
Bod 18

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Giovanna Corda, Mia De Vits

Pozměňovací návrh 50
Bod 18

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Lasse Lehtinen

Pozměňovací návrh 51
Bod 18

18. zastává názor, že služby obecně by měly mít stejně vysokou úroveň bezpečnosti jako 
výrobky podle směrnice o obecné bezpečnosti výrobků; naléhavě žádá Komisi, aby 
dále zkoumala možné budoucí iniciativy v tomto ohledu;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Bilyana Ilieva Raeva

Pozměňovací návrh 52
Bod 18

18. zastává názor, že jak soukromé služby, tak služby v obecném zájmu by měly být 
řešeny samostatným nástrojem v zájmu zvýšení bezpečnosti a důvěry v sektoru 
služeb, a zvláště ve vztahu k přeshraničnímu obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 53
Bod 19

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Pozměňovací návrh 54
Bod 19

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Lambsdorff

Pozměňovací návrh 55
Bod 19

vypouští se 

Or. en



AM\706082CS.doc 19/35 PE400.643v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Jacques Toubon

Pozměňovací návrh 56
Bod 19

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 57
Bod 19

19. zastává názor, že je zapotřebí věnovat větší pozornost odstraňování právní nejistoty ve 
vztahu ke službám v obecném zájmu, podle nového protokolu o službách obecného 
zájmu, který vyplyne z Lisabonské smlouvy;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 58
Bod 20

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Pozměňovací návrh 59
Bod 20

vypouští se 

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Lambsdorff

Pozměňovací návrh 60
Bod 20

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Marianne Thyssen

Pozměňovací návrh 61
Bod 20

20. zdůrazňuje, že vedle přiměřených a účinných opatření na ochranu spotřebitelů je 
nutné zajistit dobrou komunikaci o tomto tématu, aby bylo spotřebitelům jasnější, 
jak mohou prosazovat svá práva podle právních předpisů vnitřního trhu a ostatních 
právních předpisů, ze kterých mohou mít prospěch;

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládají Giovanna Corda, Mia De Vits

Pozměňovací návrh 62
Bod 20

20. zdůrazňuje skutečnost, že odpovídající právní ochrana je potřebná rovněž mimo jiné 
v oblasti poštovních služeb, dodávek (vypouští se) energií, dopravy a v oblasti 
telekomunikací; zdůrazňuje skutečnost, že liberalizace zmíněných odvětví by měla 
vždy vést ke konkrétním zlepšením pro spotřebitele; 

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Lasse Lehtinen

Pozměňovací návrh 63
Bod 20

20. zdůrazňuje skutečnost, že vysoká právní ochrana je potřebná rovněž mimo jiné 
v oblasti poštovních služeb, dodávek (vypouští se) energií a v oblasti telekomunikací; 
zdůrazňuje skutečnost, že liberalizace zmíněných odvětví by měla vždy vést ke 
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konkrétním zlepšením pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Ieke van den Burg

Pozměňovací návrh 64
Bod 20

20. zdůrazňuje skutečnost, že vysoká úroveň právní ochrany je potřebná rovněž mimo 
jiné v oblasti poštovních služeb, dodávek (vypouští se) energií a v oblasti 
telekomunikací; zdůrazňuje skutečnost, že liberalizace zmíněných odvětví by měla 
vždy vést ke konkrétním zlepšením pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Barbara Weiler

Pozměňovací návrh 65
Bod 20

20. zdůrazňuje skutečnost, že odpovídající a trvalá právní ochrana je potřebná rovněž 
mimo jiné v oblasti poštovních služeb, dodávek (vypouští se) energií a v oblasti 
telekomunikací; zdůrazňuje skutečnost, že liberalizace zmíněných odvětví by měla 
vždy vést ke konkrétním zlepšením pro spotřebitele;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 66
Bod 20

20. zdůrazňuje skutečnost, že odpovídající právní ochrana je potřebná rovněž mimo jiné 
v oblasti poštovních služeb, dodávek vody, energií a v oblasti telekomunikací; 
zdůrazňuje skutečnost, že liberalizace zmíněných odvětví by měla vždy vést ke 
konkrétním zlepšením pro spotřebitele z hlediska ceny, výběru, dostupnosti a 
bezpečnosti; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Pozměňovací návrh 67
Bod 21

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 68
Bod 21

21. zastává názor, že je třeba další činnost v oblasti maloobchodních finančních služeb; 
vítá záměr Komise k zahájení iniciativ pro zlepšení volby spotřebitele a mobility 
v rámci vnitřního trhu; (vypouští se)

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Stefano Zappalà, Guido Podestà

Pozměňovací návrh 69
Bod 21

21. zastává názor, že je třeba další činnost v oblasti maloobchodních finančních služeb; 
vítá záměr Komise k zahájení iniciativ pro zlepšení volby spotřebitele a mobility 
v rámci vnitřního trhu; (vypouští se)

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládá Ieke van den Burg

Pozměňovací návrh 70
Bod 21

21. zastává názor, že je třeba další činnost v oblasti maloobchodních finančních služeb; 
vítá záměr Komise k zahájení iniciativ pro zlepšení volby spotřebitele a mobility 
v rámci vnitřního trhu; žádá Komisi, aby prošetřila případnou dominanci finančních 
institucí, jako jsou banky a pojišťovny, na trhu;



AM\706082CS.doc 23/35 PE400.643v01-00
Externí překlad

CS

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 71
Bod 21a (nový)

21a. žádá větší komunikaci mezi organizacemi spotřebitelů a podnikatelů za účelem 
předcházení stížnostem spotřebitelů a následného mimosoudního řešení takových 
stížností;

Or. sk

Pozměňovací návrh, který předkládá Othmar Karas

Pozměňovací návrh 72
Bod 22

22. vítá skutečnost, že se strategie zaměřuje na lepší vymahatelnost a nápravu; zastává 
názor, že vymáhání práv a náprava jsou důležité činitele při tvorbě důvěry 
spotřebitele na vnitřním trhu; podporuje další snahy v této záležitosti;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 73
Bod 22

22. vítá skutečnost, že se strategie zaměřuje na lepší vymahatelnost a nápravu; zastává 
názor, že (vypouští se) tvorba důvěry spotřebitele je nejdůležitějším činitelem 
dokončení vnitřního trhu spotřebního zboží a služeb; podporuje další snahy v této 
záležitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 74
Bod 23

23. zastává názor, že spory mezi spotřebiteli a hospodářskými subjekty by měly být 
urovnávány zejména mimosoudně, neboť řešení dosažená mimosoudní cestou nápravy 
mohou být rychlejší a dosažená za podstatně nižších nákladů; z tohoto hlediska je 
třeba zdůraznit potřebu posilovat Evropská spotřebitelská střediska a SOLVIT, a 
požaduje, aby byly na tyto sítě vyčleněny větší finanční zdroje; připomíná, že členské 
státy mohou vyžadovat, aby strana, která hodlá podat žalobu, nejprve provedla 
konzultace a dala tak žalované straně příležitost ukončit napadené porušování 
povinností;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Béatrice Patrie

Pozměňovací návrh 75
Bod 23

23. zastává názor, že spory by měly být urovnávány především mimosoudně, neboť řešení 
dosažená mimosoudní cestou nápravy mohou být rychlejší a dosažená za podstatně 
nižších nákladů; z tohoto hlediska je třeba zdůraznit potřebu posilovat Evropská 
spotřebitelská střediska a součinnost se SOLVIT, a požaduje, aby byly vyčleněny 
větší finanční zdroje pro Evropská spotřebitelská střediska;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 76
Bod 23

23. zastává názor, že spory by měly být urovnávány zejména mimosoudně, neboť řešení 
dosažená mimosoudní cestou nápravy mohou být rychlejší a dosažená za podstatně 
nižších nákladů; z tohoto hlediska je třeba zdůraznit potřebu posilovat Evropská 
spotřebitelská střediska a SOLVIT, a požaduje, aby byly na tyto sítě vyčleněny větší 
finanční zdroje; vyzývá Komisi, aby předložila návrh závazných právních předpisů 
pro rozhodčí řízení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Othmar Karas

Pozměňovací návrh 77
Bod 24

vypouští se 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Marianne Thyssen

Pozměňovací návrh 78
Bod 24

vypouští se 

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 79
Bod 24

24. konstatuje, že řada členských států má veřejné ochránce práv spotřebitelů 
v několika odvětvích, kteří spotřebitelům pomáhají jednat s hospodářskými subjekty; 
je přesvědčen, že tento přístup by Komise mohla zkoumat podle jednotlivých zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Othmar Karas

Pozměňovací návrh 80
Bod 25

vypouští se 

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 81
Bod 25

25. konstatuje, že v některých členských státech, nikoli však ve všech, již existují prvky 
zvláštního systému kolektivního domáhání se práv spotřebitelů, například společné 
žaloby, skupinové žaloby, zástupné žaloby, zkušební soudní případy a postupy proti 
zneužívání postavení; poukazuje na skutečnost, že v důsledku toho se mohou 
spotřebitelé v tomto ohledu v přeshraničních sporech setkávat s různými právními 
předpisy; v této souvislosti připomíná článek 3b Smlouvy, který zavazuje EU, aby 
nepřekračovala rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smlouvy; v souladu 
s uvedeným článkem je přesvědčen, že je třeba v nejvyšší možné míře přihlédnout ke 
zvláštním rysům vnitrostátních právních systémů tím, že bude členským státům 
ponechána možnost zvolit si mezi různými alternativami s rovnocenným účinkem;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Andreas Schwab

Pozměňovací návrh 82
Bod 25

25. poznamenává, že v některých členských státech (vypouští se) existují různé přístupy 
k vymáhání ustanovení na ochranu spotřebitele, například vzorové žaloby nebo 
žaloby sdružení spotřebitelů; je skeptický k formám kolektivního vymáhání a před 
jakoukoli evropskou iniciativou navrhuje přezkoumat, jaké zkušenosti členské státy 
získávají se svými nástroji v této oblasti;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Kurt Lechner

Pozměňovací návrh 83
Bod 25

25. poznamenává, že v některých členských státech, nikoli však ve všech, existují 
jednotlivé nástroje kolektivního domáhání se práv, a že lze zjišťovat a porovnávat 
jejich dopad na průmysl a spotřebitele;

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předkládá Bilyana Ilieva Raeva

Pozměňovací návrh 84
Bod 25

25. poznamenává, že v některých členských státech, nikoli však ve všech, již existuje 
systém kolektivního domáhání se práv; konstatuje skutečnost, že spotřebitelům se 
v tomto ohledu nedostává stejného zacházení v celé EU; poukazuje na to, že dvanáct 
členských států již má vnitrostátní mechanismy, které umožňují spotřebitelům 
předkládat požadavky kolektivně v rámci jejich vlastních hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Jacques Toubon

Pozměňovací návrh 85
Bod 25

25. poznamenává, že v některých členských státech, nikoli však ve všech, již existuje 
systém kolektivního domáhání se práv; vyzývá proto Komisi, aby předložila studii 
proveditelnosti evropské hromadné žaloby, nežli bude předpokládat jakoukoli žalobu 
na evropské úrovni; konstatuje skutečnost, že spotřebitelům se v tomto ohledu 
nedostává stejného zacházení v celé EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 86
Bod 25a (nový)

25a. připomíná, že směrnice 98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany 
zájmů spotřebitelů1 již sleduje ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů; zdůrazňuje, 
že tato směrnice mimo jiné dává spotřebitelským organizacím právo zahájit řízení na 
základě žaloby na zdržení se jednání; žádá Komisi, aby Parlamentu a Radě 
předložila zprávu uvádějící v členění podle členských států, kolik řízení 
spotřebitelské organizace a ostatní oprávněné subjekty iniciovaly od vstupu uvedené 
směrnice v platnost, včetně šetření takových případů s ohledem na uplatňování 
právních předpisů na ochranu spotřebitele a hodnocení toho, do jaké míry a proč 
uvedená směrnice přinesla nebo nepřinesla očekávané zlepšení v oblasti ochrany 
kolektivních zájmů spotřebitelů;

                                               
1 Úř. věst. L 166/51, 11.6.1998.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 87
Bod 25b (nový)

25b. domnívá se, že před zahájením jakýchkoli úvah o právních předpisech na evropské 
úrovni by mělo být provedeno důkladné šetření případných stávajících problémů a 
očekávaných přínosů pro spotřebitele; v této souvislosti se domnívá, že je nutné se 
zvlášť zabývat například hromadnými řízeními a přeshraničními problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 88
Bod 25c (nový)

25c. domnívá se, že v řadě členských států existují ústavní omezení, která je třeba vzít 
v úvahu při přípravě evropského modelu odškodnění spotřebitelů; dále se domnívá, 
že je třeba plně dodržet článek 6 Evropské charty lidských práv; vyzývá Komisi, aby 
Parlamentu a Radě předložila zprávu o tom, jak v tomto ohledu dosáhnout nutné 
vyváženosti mezi právy spotřebitelů, jejich organizací a hospodářských subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 89
Bod 25d (nový)

25d. podtrhuje význam státních orgánů, které zajišťují dodržování řádných obchodních 
praktik a bojují proti nekalým obchodním praktikám; zdůrazňuje, že sankční platby 
mohou ukládat pouze státní orgány a že veškeré platby sankcí spadají do rozpočtu 
členského státu; domnívá se, že domáhání se spotřebitelských práv nelze považovat 
za prostředek omezení úlohy státních orgánů, kterou je zaručit dodržování 
spotřebitelských právních předpisů; 

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Andreas Schwab

Pozměňovací návrh 90
Bod 25e (nový)

25e. kromě toho má pochybnosti ohledně legislativní pravomoci EU v oblasti procesního 
práva;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Othmar Karas

Pozměňovací návrh 91
Bod 26

vypouští se 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Kurt Lechner

Pozměňovací návrh 92
Bod 26

vypouští se 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Jacques Toubon

Pozměňovací návrh 93
Bod 26

vypouští se 

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Lambsdorff

Pozměňovací návrh 94
Bod 26

26. vyzývá Komisi, aby předložila hloubkovou studii domáhání se spotřebitelských práv, 
jehož výkonem by byl pověřen veřejný ochránce práv spotřebitele nebo jiný příslušný 
orgán; zdůrazňuje skutečnost, že jakýkoli evropský systém se musí lišit od systému 
hromadných žalob v USA („class action system“) a že uplatňované nároky musejí 
vždy souviset se skutečně utrpěnou škodou; (vypouští se)

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Marianne Thyssen

Pozměňovací návrh 95
Bod 26

26. zdůrazňuje, že Komise v nedávné době zadala studii, která zkoumá ochranu 
spotřebitele v členských státech, ve kterých existuje systém kolektivního domáhání 
se práv, a která zjišťuje, do jaké míry představují rozdíly v právních předpisech 
jednotlivých členských států ve věci zástupných žalob překážku vnitřního trhu; 
považuje za vhodné vyčkat na výsledky studie, nežli budou přijata jakákoli 
rozhodnutí ve věci zásady zavedení evropského systému kolektivního domáhání se 
práv a ve věci jeho povahy;

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládá Andreas Schwab

Pozměňovací návrh 96
Bod 26

26. naléhavě žádá Komisi, aby prošetřila, zda by podle zkušeností členských států byl 
systém kolektivního domáhání se práv užitečný; zdůrazňuje skutečnost, že případný 
evropský systém se musí lišit od systému hromadných žalob v USA („class action 
system“) (vypouští se) že uplatňované nároky musejí vždy souviset se skutečně 
utrpěnou škodou, že poškozeným stranám musí být vždy vyplaceno odškodnění a že 
právní platnost rozhodnutí v příslušných řízeních se musí týkat pouze stran řízení; 
zdůrazňuje skutečnost, že cílem jakéhokoli kolektivního domáhání se práv by nemělo 
být poskytnout spotřebitelům nová práva, nýbrž pouze nový prostředek pro vymáhání 
již existujících práv; zastává názor, že tento systém by měl mít širokou oblast 
působnosti, měl by být snadno dostupný a měl by se zakládat na odpovídající 
rovnováze mezi informacemi a důvěrou, přičemž musí být zajištěno, aby podniky 
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nebyly zatíženy dvojím břemenem v případě, že by porušení právního předpisů 
mohlo vést i k uložení sankcí ve formě opatření přijatých státními orgány;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 97
Bod 26

26. vyzývá Komisi, aby předložila hloubkovou studii systému domáhání se 
spotřebitelských práv, jehož výkonem by byl pověřen veřejný ochránce práv 
spotřebitele nebo jiný příslušný orgán členského státu; zdůrazňuje skutečnost, že 
jakýkoli evropský systém domáhání se spotřebitelských práv se musí lišit od systému 
hromadných žalob v USA („class action system“) a že uplatňované nároky musejí 
vždy souviset se skutečně utrpěnou škodou, což znamená, že by měla existovat 
náhrada individuální škody utrpěné spotřebitelem; zdůrazňuje skutečnost, že cílem 
kolektivního domáhání se práv není poskytnout spotřebitelům nová práva, nýbrž 
pouze nový prostředek pro vymáhání již existujících práv; zdůrazňuje, že musí být 
zajištěno, aby třetí strany nemohly za žádných okolností přímo ani nepřímo těžit 
z domáhání se spotřebitelských práv za hranicí obecně akceptovaných soudních 
poplatků;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 98
Bod 26

26. vítá závazek Komise k přípravě podrobné studie o kolektivním domáhání se práv 
zaměřené na zkušenosti členských států; žádá Komisi, aby v rámci uvedené studie 
posoudila, zda je nutné další opatření na úrovni EU, s ohledem na to, že evropský 
systém se musí lišit od systému hromadných žalob v USA („class action system“) a že 
uplatňované nároky musejí vždy souviset se skutečně utrpěnou škodou; zdůrazňuje, že 
rozumné a na důkazech založené diskuse o kolektivním domáhání se práv jsou 
možné až po získání uvedených informací; zdůrazňuje skutečnost, že cílem 
kolektivního domáhání se práv není poskytnout spotřebitelům nová práva, nýbrž 
pouze nový prostředek pro vymáhání již existujících práv; (vypouští se)

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Pozměňovací návrh 99
Bod 26

26. naléhavě žádá Komisi, aby předložila iniciativy k zavedení systému kolektivního 
domáhání se práv na základě výsledků svých studií a průzkumů této otázky;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Lasse Lehtinen

Pozměňovací návrh 100
Bod 26

26. naléhavě žádá Komisi, aby s ohledem na odlišné právní systémy v členských státech 
předložila iniciativy k zavedení systému kolektivního domáhání se práv, jehož 
výkonem by byl pověřen Evropský veřejný ochránce práv spotřebitele nebo jiný 
příslušný orgán; zdůrazňuje skutečnost, že evropský systém se musí lišit od systému 
hromadných žalob v USA („class action system“) a že uplatňované nároky musejí 
vždy souviset se skutečně utrpěnou škodou; zdůrazňuje skutečnost, že cílem 
kolektivního domáhání se práv není poskytnout spotřebitelům nová práva, nýbrž 
pouze nový prostředek pro vymáhání již existujících práv; zastává názor, že tento 
systém by měl mít širokou oblast působnosti, měl by být snadno dostupný a měl by se 
zakládat na odpovídající rovnováze mezi informacemi a důvěrou;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Béatrice Patrie

Pozměňovací návrh 101
Bod 26

26. naléhavě žádá Komisi, aby předložila iniciativy k zavedení systému kolektivního 
domáhání se práv, jehož výkonem by byl pověřen veřejný orgán typu veřejného 
ochránce práv odpovědný za spotřebitelské záležitosti nebo jiný příslušný orgán; 
zdůrazňuje skutečnost, že evropský systém se musí lišit od systému hromadných žalob 
v USA („class action system“) a že uplatňované nároky musejí vždy souviset se 
skutečně utrpěnou škodou; zdůrazňuje skutečnost, že cílem kolektivního domáhání se 
práv není poskytnout spotřebitelům nová práva, nýbrž pouze nový prostředek pro 
vymáhání již existujících práv; zastává názor, že tento systém by měl mít širokou 
oblast působnosti, měl by být snadno dostupný a měl by se zakládat na odpovídající 
rovnováze mezi informacemi a důvěrou;
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Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Ieke van den Burg

Pozměňovací návrh 102
Bod 26

26. naléhavě žádá Komisi, aby předložila iniciativy k zavedení systému kolektivního 
domáhání se práv, jehož výkonem by byl pověřen Evropský veřejný ochránce práv 
spotřebitele, organizace hájící spotřebitele nebo jiný příslušný orgán či jiné 
organizace; zdůrazňuje skutečnost, že evropský systém se musí lišit od systému 
hromadných žalob v USA („class action system“) a že uplatňované nároky musejí 
vždy souviset se skutečně utrpěnou škodou; zdůrazňuje skutečnost, že cílem 
kolektivního domáhání se práv není poskytnout spotřebitelům nová práva, nýbrž 
pouze nový prostředek pro vymáhání již existujících práv; zastává názor, že tento 
systém by měl mít širokou oblast působnosti, měl by být snadno dostupný a měl by se 
zakládat na odpovídající rovnováze mezi informacemi a důvěrou;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 103
Bod 26

26. naléhavě žádá Komisi, aby předložila legislativní návrh systému kolektivního 
domáhání se práv vhodného pro evropské podmínky, jehož výkonem by byl pověřen 
Evropský veřejný ochránce práv spotřebitele nebo jiný příslušný orgán; zdůrazňuje 
skutečnost, že evropský systém se musí lišit od systému hromadných žalob v USA 
(„class action system“) a že uplatňované nároky musejí vždy souviset se skutečně 
utrpěnou škodou; zdůrazňuje skutečnost, že cílem kolektivního domáhání se práv není 
poskytnout spotřebitelům nová práva, nýbrž pouze nový prostředek pro vymáhání již 
existujících práv; zastává názor, že tento systém by měl mít širokou oblast působnosti, 
měl by být snadno dostupný a měl by se zakládat na odpovídající rovnováze mezi 
informacemi a důvěrou;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládají Stefano Zappalà, Guido Podestà

Pozměňovací návrh 104
Bod 26

26. naléhavě žádá Komisi, aby předložila iniciativy k zavedení systému kolektivního 
domáhání se práv, jehož výkonem by byl pověřen Evropský veřejný ochránce práv 
spotřebitele nebo jiný příslušný orgán; zdůrazňuje skutečnost, že evropský systém se 
musí lišit od systému hromadných žalob v USA („class action system“) a že 
uplatňované nároky musejí vždy souviset se skutečně utrpěnou škodou; (vypouští se)

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládají Colm Burke, Malcolm Harbour

Pozměňovací návrh 105
Bod 26a (nový)

26a. zastává názor, že každý systém domáhání se spotřebitelských práv by měl být snadno 
dostupný a měl by být založen na vhodné rovnováze informací a důvěrnosti; 
připomíná, že procesní právo, a zejména otázky související s důkazy a zveřejňováním 
plně spadají do oblasti pravomoci členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 106
Bod 26b (nový)

26b. zdůrazňuje, že jakákoli možná iniciativa směrem k systému kolektivního domáhání 
se práv vyžaduje úměrný přístup a zajišťuje pečlivé zohlednění různých zájmů všech 
subjektů trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Kurt Lechner

Pozměňovací návrh 107
Bod 26c (nový)

26c. upozorňuje na rozšířené debaty o tzv. zástupných žalobách a je přesvědčen, že tato 
věc ještě vyžaduje rozsáhlé šetření a studie, že existují pochybnosti o legislativní 
pravomoci EU a že by měly být odmítnuty postupy podobné těm, které existují 
v USA;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Béatrice Patrie

Pozměňovací návrh 108
Bod 26d (nový)

26d. domnívá se, že budoucí mechanismus by měl vycházet z některých soudních systémů 
domáhání se práv, které existující v členských státech a které prokázaly svou 
účinnost; je přesvědčen, že mechanismus by měl umožnit, aby byla do řízení 
automaticky začleněna každá skupina spotřebitelů postižených podobnou újmou;

Or. fr
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