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Pozměňovací návrh 1
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že smluvní právo 
představuje základ všech vnitrostátních
předpisů upravujících chování podniků 
a spotřebitelů na domácích trzích; 
vzhledem k tomu, že vnitřní trh zůstává
kvůli 27 různým právním systémům 
a rizikům a nákladům spojeným 
s přeshraničními transakcemi nadále 
rozdroben,

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh 
zůstává z mnoha důvodů, k nimž patří 
nedostatečné uplatňování stávajících 
právních předpisů pro jednotný trh, nadále 
rozdroben,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že smluvní právo 
představuje základ všech vnitrostátních
předpisů upravujících chování podniků 
a spotřebitelů na domácích trzích; 
vzhledem k tomu, že vnitřní trh zůstává
kvůli 27 různým právním systémům 
a rizikům a nákladům spojeným 
s přeshraničními transakcemi nadále 
rozdroben,

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh 
zůstává z mnoha důvodů, k nimž patří 
nedostatečné uplatňování stávajících 
právních předpisů pro jednotný trh, nadále 
rozdroben,

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že smluvní právo 
představuje základ všech vnitrostátních 
předpisů upravujících chování podniků 
a spotřebitelů na domácích trzích; 
vzhledem k tomu, že vnitřní trh zůstává 
kvůli 27 různým právním systémům 
a rizikům a nákladům spojeným 
s přeshraničními transakcemi nadále 
rozdroben,

A. vzhledem k tomu, že je třeba 
důkladněji studovat otázku, proč zůstává
vnitřní trh nadále rozdroben a jak tyto 
problémy nejlépe řešit, a to včetně toho, 
jak zajistit uplatňování stávajících 
právních předpisů,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že smluvní právo 
představuje základ všech vnitrostátních 
předpisů upravujících chování podniků 
a spotřebitelů na domácích trzích; 
vzhledem k tomu, že vnitřní trh zůstává 
kvůli 27 různým právním systémům 
a rizikům a nákladům spojeným 
s přeshraničními transakcemi nadále 
rozdroben,

A. vzhledem k tomu, že je třeba 
důkladněji studovat otázku, proč zůstává
vnitřní trh nadále rozdroben a jak tyto 
problémy nejlépe řešit, a to včetně toho, 
jak zajistit uplatňování stávajících 
právních předpisů, např. směrnice 
o službách na vnitřním trhu 
(2006/123/ES),

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že nejzjevnějšími 
překážkami, jimž spotřebitelé a malé 
a střední podniky na vnitřním evropském 
trhu čelí, jsou složitost smluvních vztahů, 
nespravedlivé smluvní podmínky, 
neadekvátní a nedostatečné informace 
a neúčinné a časově náročné postupy,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že ze společného 
evropského smluvního práva mají 
prospěch zejména spotřebitelé, protože 
mohou využívat výhody vnitřního trhu 
v celém rozsahu,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že ze společného 
evropského smluvního práva mají 
prospěch zejména spotřebitelé, protože 

vypouští se
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mohou využívat výhody vnitřního trhu 
v celém rozsahu,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že ze společného 
evropského smluvního práva mají
prospěch zejména spotřebitelé, protože
mohou využívat výhody vnitřního trhu 
v celém rozsahu,

B. vzhledem k tomu, že ze souboru 
nástrojů k vytvoření koherentnějších 
a konzistentnějších právních předpisů 
a standardních podmínek by měli
prospěch zejména podniky a spotřebitelé, 
protože by mohli vnitřní trh více využívat,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že ze společného 
evropského smluvního práva mají
prospěch zejména spotřebitelé, protože 
mohou využívat výhody vnitřního trhu
v celém rozsahu,

B. vzhledem k tomu, že by ze společného 
evropského smluvního práva měli prospěch 
spotřebitelé, a že by toto právo zejména 
přispělo k většímu a snadněji přístupnému 
přeshraničnímu obchodu v rámci
vnitřního trhu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že ze společného 
evropského smluvního práva mají
prospěch zejména spotřebitelé, protože
mohou využívat výhody vnitřního trhu 
v celém rozsahu,

B. vzhledem k tomu, že ze souboru 
nástrojů k vytvoření koherentnějších 
a konzistentnějších právních předpisů 
a standardních podmínek by měli
prospěch zejména podniky a spotřebitelé, 
protože by mohli vnitřní trh více využívat,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že ze společného 
evropského smluvního práva mají
prospěch zejména spotřebitelé, protože 
mohou využívat výhody vnitřního trhu 
v celém rozsahu,

B. vzhledem k tomu, že ze společného 
evropského smluvního práva budou mít
prospěch zejména spotřebitelé, protože 
mohou využívat výhody vnitřního trhu 
v celém rozsahu,

Or. nl

Pozměňovací návrh 12
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Komise ve své 
zelené knize1 představila četné možnosti 
nástroje evropského smluvního práva, které 
by mohly EU pomoci zotavit se 

C. vzhledem k tomu, že Komise ve své 
zelené knize1 představila četné možnosti 
nástroje evropského smluvního práva, které 
by mohly upevnit podnikatelské prostředí 



PE460.655v02-00 8/44 AM\859295CS.doc

CS

z hospodářské krize, upevnit její
podnikatelské prostředí a posílit důvěru 
občanů ve vnitřní trh,

a posílit důvěru občanů v jednotný trh,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Komise ve své 
zelené knize1 představila četné možnosti 
nástroje evropského smluvního práva, které 
by mohly EU pomoci zotavit se 
z hospodářské krize, upevnit její
podnikatelské prostředí a posílit důvěru 
občanů ve vnitřní trh,

C. vzhledem k tomu, že Komise ve své 
zelené knize představila četné možnosti 
nástroje evropského smluvního práva, které 
by mohly pomoci upevnit podnikatelské 
prostředí a posílit důvěru občanů ve vnitřní 
trh,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Komise ve své 
zelené knize1 představila četné možnosti 
nástroje evropského smluvního práva, které 
by mohly EU pomoci zotavit se 
z hospodářské krize, upevnit její
podnikatelské prostředí a posílit důvěru 
občanů ve vnitřní trh,

C. vzhledem k tomu, že Komise ve své 
zelené knize1 představila četné možnosti 
nástroje evropského smluvního práva, které 
by mohly pomoci upevnit podnikatelské 
prostředí a posílit důvěru občanů
v jednotný trh,

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že jednání o směrnici 
o ochraně spotřebitele2 ukázala problémy 
a hranice přístupu harmonizace v oblasti 
smluvního práva, aniž by přitom bylo 
oslabeno společné úsilí o dosažení vysoké 
ochrany spotřebitelů v Evropě;

D. vzhledem k tomu, že jednání o směrnici 
o ochraně spotřebitele2 ukázala, jak je 
obtížné – z důvodu jeho komplexnosti –
plně harmonizovat smluvní právo na 
ochranu spotřebitele, aniž by přitom bylo 
oslabeno společné úsilí o dosažení vysoké 
ochrany spotřebitelů v Evropě,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že jednání o směrnici 
o ochraně spotřebitele2 ukázala problémy 
a hranice přístupu harmonizace v oblasti 
smluvního práva, aniž by přitom bylo 
oslabeno společné úsilí o dosažení vysoké 
ochrany spotřebitelů v Evropě;

D. vzhledem k tomu, že jednání o směrnici 
o ochraně spotřebitele ukázala, jak je 
obtížné harmonizovat spotřebitelské právo 
vztahující se na smlouvy, aniž by přitom 
bylo oslabeno společné úsilí o dosažení 
vysoké ochrany spotřebitelů v Evropě,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že jednání o směrnici 
o ochraně spotřebitele2 ukázala problémy 

D. vzhledem k tomu, že jednání o směrnici 
o ochraně spotřebitele2 ukázala, jak je 
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a hranice přístupu harmonizace v oblasti 
smluvního práva, aniž by přitom bylo 
oslabeno společné úsilí o dosažení vysoké 
ochrany spotřebitelů v Evropě;

obtížné – z důvodu jeho komplexnosti –
plně harmonizovat spotřebitelské právo 
vztahující se na smlouvy, aniž by přitom 
bylo oslabeno společné úsilí o dosažení 
vysoké ochrany spotřebitelů v Evropě,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že jednání o směrnici
o ochraně spotřebitele1 ukázala problémy 
a hranice přístupu harmonizace v oblasti 
smluvního práva, aniž by přitom bylo 
oslabeno společné úsilí o dosažení vysoké 
ochrany spotřebitelů v Evropě;

D. vzhledem k tomu, že jednání o směrnici
o právech spotřebitele1 ukázala problémy 
a hranice přístupu harmonizace v oblasti 
smluvního práva, aniž by přitom bylo 
oslabeno společné úsilí o dosažení vysoké 
ochrany spotřebitelů v Evropě;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že jednání o směrnici 
o ochraně spotřebitele2 ukázala problémy 
a hranice přístupu harmonizace v oblasti 
smluvního práva, aniž by přitom bylo 
oslabeno společné úsilí o dosažení vysoké 
ochrany spotřebitelů v Evropě;

D. vzhledem k tomu, že jednání o směrnici 
o ochraně spotřebitele2 ukázala výhody, ale 
i problémy a hranice přístupu harmonizace 
v oblasti smluvního práva, aniž by přitom 
bylo oslabeno společné úsilí o dosažení 
vysoké ochrany spotřebitelů v Evropě;

Or. nl
                                               
1 KOM(2008)0614.
2 KOM(2008)0614.
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Pozměňovací návrh 20
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že má-li tento proces 
získat politickou legitimitu a podporu,
musí být jeho konečný výsledek, tj. 
evropské smluvní právo, dobře promyšlen 
a v případě potřeby upraven a formálně 
přijat evropským zákonodárným orgánem,

E. vzhledem k tomu, že konečný výsledek
musí být realistický, proveditelný, 
přiměřený a dobře promyšlený, dříve než 
bude upraven a formálně přijat evropskými 
spoluzákonodárci,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že má-li tento proces 
získat politickou legitimitu a podporu, 
musí být jeho konečný výsledek, tj. 
evropské smluvní právo, dobře promyšlen
a v případě potřeby upraven a formálně 
přijat evropským zákonodárným orgánem,

E. vzhledem k tomu, že má-li tento proces 
získat účinnost a politickou legitimitu 
a podporu, musí být jeho konečný 
výsledek, tj. evropské smluvní právo, 
dobře promyšlen a podroben důkladnému 
posouzení dopadu, dříve než bude 
případně upraven a formálně přijat 
evropským zákonodárným orgánem,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že má-li tento proces 
získat politickou legitimitu a podporu,
musí být jeho konečný výsledek, tj. 
evropské smluvní právo, dobře promyšlen 
a v případě potřeby upraven a formálně 
přijat evropským zákonodárným orgánem,

E. vzhledem k tomu, že jakýkoli konečný 
výsledek v oblasti evropského smluvního 
práva musí být realistický, proveditelný, 
přiměřený a dobře promyšlený, dříve než 
bude případně upraven a formálně přijat
evropskými spoluzákonodárci,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že má-li tento proces 
získat politickou legitimitu a podporu, 
musí být jeho konečný výsledek, tj. 
evropské smluvní právo, dobře promyšlen 
a v případě potřeby upraven a formálně 
přijat evropským zákonodárným orgánem,

E. vzhledem k tomu, že má-li tento proces 
získat politickou legitimitu a podporu, 
musí být jeho konečný výsledek, tj. 
evropské smluvní právo, dobře promyšlen 
a veřejnost musí být o jeho přínosu 
pozitivně informována,

Or. nl

Pozměňovací návrh 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá otevřenou diskusi o zelené knize 
a doufá, že příslušné útvary Komise 
provedou důkladnou analýzu výsledků této 
konzultace;

1. vítá otevřenou diskusi o zelené knize 
a doufá, že příslušné útvary Komise 
provedou důkladnou analýzu výsledků této 
konzultace; vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila důkladné posouzení dopadu 
všech navrhovaných variant, a zvláště 
přitom posoudila skutečné potřeby 
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ekonomických aktérů, vzniklé náklady 
a přínos každé varianty;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá otevřenou diskusi o zelené knize 
a doufá, že příslušné útvary Komise 
provedou důkladnou analýzu výsledků této 
konzultace;

1. zdůrazňuje, že je zapotřebí otevřená 
diskuse o všech politických variantách 
obsažených v zelené knize a doufá, že 
příslušné útvary Komise provedou 
důkladnou analýzu výsledků této 
konzultace; dále zdůrazňuje, že je třeba 
provést důkladné posouzení dopadu, aby 
se stanovilo, jak budou dotčeny jednotlivé 
strany, mimo jiné malé a střední podniky, 
a vypracovat podrobné odhady nákladů 
na provedení každého návrhu Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že před tím, než se nějaké 
doporučení nakonec vybere a než se začne 
pracovat na politických variantách, musí 
Evropský parlament a všechny přidružené 
výbory podrobně vyhodnotit důkladné 
posouzení dopadu, jež rovnou měrou 
prozkoumá všechny politické varianty 
obsažené v zelené knize, a to i možnost 
nepodniknout žádné kroky;



PE460.655v02-00 14/44 AM\859295CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. naléhá na Komisi, aby provedla 
podrobné posouzení dopadu té varianty, 
jež bude považována za nejvhodnější; 
součástí tohoto posouzení dopadu by 
mimo jiné mělo být určení nejvhodnějšího 
právního základu, sociálních 
a hospodářských dopadů, koherence 
s platným právem EU a mezinárodním 
a soukromým právem, možné postupy 
rozhodčího řízení v případech sporů 
ohledně výběru a uplatňování 
nepovinných nástrojů mezi spotřebiteli 
a podniky a přínosu těchto nepovinných 
nástrojů pro spotřebitele a podniky; toto 
posouzení dopadu je třeba dokončit 
a příslušné otázky vyřešit před tím, než 
začne práce na politické variantě;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzdvihuje hospodářský význam 
malých a středních podniků a podniků 
v oblasti rukodělné výroby pro evropské 
hospodářství; trvá proto na tom, že je 
třeba zajistit, aby byla dobře provedena 
zásada „zelenou malým a středním 
podnikům“, kterou prosazuje Small 
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Business Act, a aby byla považována za 
prioritu v debatě o iniciativách EU 
v oblasti smluvního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že před tím, než se nějaké 
doporučení nakonec vybere a než se začne 
pracovat na politických variantách, musí 
Evropský parlament a všechny přidružené 
výbory podrobně vyhodnotit důkladné 
posouzení dopadu, jež rovnou měrou 
prozkoumá všechny politické varianty 
obsažené v zelené knize, a to i možnost 
nepodniknout žádné kroky;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rozvoj volitelného 
evropského smluvního práva by mohl
významně přispět k lepšímu fungování
vnitřního trhu a že Parlament a Rada by 
měly v konečném důsledku nést 
odpovědnost za jeho právní podobu 
a věcný obsah;

2. zastává názor, že rozvoj souboru 
nástrojů k vytvoření koherentnějších 
a konzistentnějších právních předpisů 
a standardních podmínek by mohl být 
přiměřenou a realistickou cestou ke 
zlepšení fungování jednotného trhu;
zdůrazňuje, že varianty, které sahají dál 
než tento soubor nástrojů, by se neměly 
podporovat; připomíná, že existuje mnoho 
praktických překážek přeshraničního 
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obchodu, k nimž patří jazykové znalosti, 
náklady na dodávky, preference 
spotřebitelů a kulturní zvyklosti, které 
smluvní právo nemůže odstranit,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rozvoj volitelného 
evropského smluvního práva by mohl 
významně přispět k lepšímu fungování 
vnitřního trhu a že Parlament a Rada by 
měly v konečném důsledku nést 
odpovědnost za jeho právní podobu 
a věcný obsah;

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rozvoj volitelného 
evropského smluvního práva by mohl
významně přispět k lepšímu fungování 
vnitřního trhu a že Parlament a Rada by 
měly v konečném důsledku nést 
odpovědnost za jeho právní podobu 
a věcný obsah;

2. zastává názor, že rozvoj volitelného 
evropského smluvního práva nebo další 
rozvinutí „souboru nástrojů“ by mohly
významně přispět k lepšímu fungování 
vnitřního trhu a že Parlament a Rada by 
měly v konečném důsledku nést 
odpovědnost za jeho právní podobu 
a věcný obsah;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rozvoj volitelného 
evropského smluvního práva by mohl 
významně přispět k lepšímu fungování 
vnitřního trhu a že Parlament a Rada by 
měly v konečném důsledku nést 
odpovědnost za jeho právní podobu 
a věcný obsah;

2. zastává názor, že v zájmu zlepšení
fungování vnitřního trhu lze uvažovat 
o rozvoji volitelného právního nástroje 
smluvního práva na evropské úrovni („28. 
režimu“) a že Evropský parlament a Rada 
by měly v konečném důsledku nést 
odpovědnost za jeho právní podobu 
a věcný obsah; zdůrazňuje však, že tuto 
variantu je nutné důkladně posoudit, 
neboť je třeba zajistit, aby byla přínosem 
jak pro podniky, tak pro spotřebitele, 
a vymezit a ujasnit její případné propojení 
s platnými právními předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rozvoj volitelného 
evropského smluvního práva by mohl 
významně přispět k lepšímu fungování 
vnitřního trhu a že Parlament a Rada by 
měly v konečném důsledku nést 
odpovědnost za jeho právní podobu 
a věcný obsah;

2. zastává názor, že interinstitucionální
rozvoj souboru nástrojů by mohl tím, že 
zvýší konzistentnost nových právních 
předpisů, významně přispět k lepšímu 
fungování vnitřního trhu a že Parlament 
a Rada by měly v konečném důsledku nést 
odpovědnost za jeho právní podobu 
a věcný obsah; další iniciativy na pomoc 
malým a středním podnikům při vstupu do 
přeshraničního obchodu by mohly 
zahrnovat vytvoření standardních 
podmínek, které by se používaly v souladu 



PE460.655v02-00 18/44 AM\859295CS.doc

CS

s předpisy upravujícími současné systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rozvoj volitelného 
evropského smluvního práva by mohl
významně přispět k lepšímu fungování
vnitřního trhu a že Parlament a Rada by 
měly v konečném důsledku nést 
odpovědnost za jeho právní podobu 
a věcný obsah;

2. zastává názor, že rozvoj souboru 
nástrojů k vytvoření koherentnějších 
a konzistentnějších právních předpisů 
a standardních podmínek by mohl být 
přiměřenou a realistickou cestou ke 
zlepšení fungování jednotného trhu;
připomíná, že existuje mnoho praktických 
překážek přeshraničního obchodu, k nimž 
patří jazykové znalosti, náklady na 
dodávky, preference spotřebitelů a 
kulturní zvyklosti, které smluvní právo 
nemůže odstranit;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rozvoj volitelného 
evropského smluvního práva by mohl
významně přispět k lepšímu fungování 
vnitřního trhu a že Parlament a Rada by 
měly v konečném důsledku nést 
odpovědnost za jeho právní podobu 
a věcný obsah;

2. zastává názor, že vypracování návrhu 
nařízení stanovujícího volitelné evropské 
smluvní právo by mohlo významně přispět
k lepšímu fungování vnitřního trhu –
jelikož přineslo by výhody pro podniky 
(snížení nákladů následkem zabránění 
kolizním normám), spotřebitele (právní 
jistotu, důvěru, vysokou míru ochrany 
spotřebitele) i pro soudní systémy 
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členských států (již by nebylo nutné 
studovat právo cizích států) – a že 
Parlament a Rada by měly v konečném 
důsledku nést odpovědnost za jeho právní 
podobu a věcný obsah;

Or. nl

Pozměňovací návrh 37
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. naléhá na Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy prováděla testování 
kvality a kontroly, jimiž by se ujistila, že 
navrhované nástroje evropského 
smluvního práva jsou uživatelsky vstřícné, 
plně integrují požadavky občanů, 
přinášejí současně prospěch pro občany 
i podniky, posilují jednotný trh 
a usnadňují přeshraniční obchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s iniciativou v oblasti evropského 
smluvního práva prozkoumala některé 
problémy, které spotřebitelé a podniky 
zakoušejí při přeshraničním obchodu, 
zejména problémy spojené s investicemi, 
platbami, dodávkami, jazykovými 
překážkami, nápravou a odlišnostmi 
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právních, správních a kulturních tradic;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že evropské smluvní právo 
představuje ucelenou a dodatečnou 
nabídku pro přeshraniční smlouvy, 
přičemž zůstává na členských státech, zda 
jej prohlásí za použitelné i pro vnitrostátní 
smlouvy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že evropské smluvní právo 
představuje ucelenou a dodatečnou 
nabídku pro přeshraniční smlouvy,
přičemž zůstává na členských státech, zda 
jej prohlásí za použitelné i pro vnitrostátní 
smlouvy;

3. domnívá se, že rozvoj evropského 
smluvního práva by představoval 
dodatečný a mimořádně nákladný 
samostatný právní systém pro přeshraniční 
smlouvy, který by přidal další úroveň 
složitosti a pro spotřebitele by bylo obtížné 
dát s jeho používáním informovaný 
souhlas, zatímco soubor nástrojů 
k vytvoření koherentnějších 
a konzistentnějších právních předpisů 
a standardních podmínek by tyto 
nedostatky neměl, a mohl proto být 
mnohem realističtějším, přiměřenějším 
a proveditelnějším řešením;
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Or. en

Pozměňovací návrh 41
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že evropské smluvní právo
představuje ucelenou a dodatečnou 
nabídku pro přeshraniční smlouvy, 
přičemž zůstává na členských státech, zda 
jej prohlásí za použitelné i pro vnitrostátní 
smlouvy;

3. domnívá se, že rozvoj evropského 
smluvního práva by se neměl podporovat, 
neboť představuje vytvoření dodatečného 
samostatného, mimořádně nákladného 
a velmi složitého právního systému pro 
přeshraniční smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že evropské smluvní právo 
představuje ucelenou a dodatečnou 
nabídku pro přeshraniční smlouvy,
přičemž zůstává na členských státech, zda
jej prohlásí za použitelné i pro vnitrostátní 
smlouvy;

3. domnívá se, že bude-li tento volitelný 
právní nástroj smluvního práva na
evropské úrovni zřízen, mělo by jít 
o dodatečný alternativní samostatný 
systém pro přeshraniční smlouvy, který si 
spotřebitelé a podniky budou moci vybrat 
namísto platných vnitrostátních právních 
předpisů; mělo by zůstat na členských 
státech, zda tento systém prohlásí za 
použitelné i pro vnitrostátní smlouvy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že evropské smluvní právo
představuje ucelenou a dodatečnou 
nabídku pro přeshraniční smlouvy, 
přičemž zůstává na členských státech, zda 
jej prohlásí za použitelné i pro vnitrostátní 
smlouvy;

3. domnívá se, že evropské smluvní právo
by mohlo představovat dodatečný 
samostatný systém pro přeshraniční 
smlouvy a elektronický obchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že společné evropské 
smluvní právo zlepší fungování vnitřního
trhu, přičemž nezasahuje do vnitrostátního 
smluvního práva jednotlivých členských 
států;

4. je přesvědčen, že soubor nástrojů 
k vytvoření koherentnějších 
a konzistentnějších právních předpisů 
a standardních podmínek by vedl ke 
zefektivnění jednotného trhu, aniž by 
zasahoval do komplexního vnitrostátního 
smluvního práva členských států a do 
fungování jiných oblastí vnitrostátního 
práva, jako je právo občanskoprávních 
deliktů, vlastnické právo a právo 
duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 4 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že společné evropské 
smluvní právo zlepší fungování vnitřního 
trhu, přičemž nezasahuje do 
vnitrostátního smluvního práva 
jednotlivých členských států;

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že společné evropské 
smluvní právo zlepší fungování vnitřního 
trhu, přičemž nezasahuje do vnitrostátního 
smluvního práva jednotlivých členských 
států;

4. domnívá se, že iniciativy EU v oblasti 
smluvního práva musí mít dvojí cíl: 
účinnost vnitřního trhu, a to bez zásahů do 
vnitrostátního smluvního práva členských 
států, a vysokou míru ochrany 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že společné evropské 
smluvní právo zlepší fungování vnitřního 
trhu, přičemž nezasahuje do vnitrostátního 
smluvního práva jednotlivých členských 
států;

4. očekává důkazy, které prokáží, že
iniciativa v oblasti evropského smluvního 
práva zlepší fungování vnitřního trhu, aniž 
by zasahovala do vnitrostátního smluvního 
práva členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že společné evropské 
smluvní právo zlepší fungování vnitřního 
trhu, přičemž nezasahuje do vnitrostátního 
smluvního práva jednotlivých členských 
států;

4. je přesvědčen, že společné evropské 
smluvní právo zlepší fungování vnitřního 
trhu a že není důvod, proč by to mělo být 
na úkor vysoké míry ochrany spotřebitelů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 49
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vybízí Komisi, aby při zavádění 
nástroje evropského smluvního práva 
brala v úvahu neustálé změny vnitřního 
trhu a zásadní potřeby evropských 
občanů, a to tak, že bude každoročně 
odhalovat oblasti případné nefunkčnosti 
trhu a nedostatky a selhání trhu 
zaznamenané v členských státech v reakci 
na nový hospodářský, sociální, 
institucionální a technologický vývoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 5 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že články 114 a 169 nebo 
článek 352 Smlouvy o fungování
Evropské unie mohou být vhodným 
právním základem pro nástroj k úpravě 
smluv mezi podniky a smluv mezi podniky 
a spotřebiteli;

5. domnívá se, že otázka, zda existuje 
právní základ pro volitelný nástroj 
evropského smluvního práva, je nejasná 
a že její rychlé vyřešení je zásadní k tomu, 
aby se určilo, zda má EU pravomoc tento 
nástroj vytvořit, a aby se zabránilo 
nejistotě smluvních stran a riziku, že jej 
napadne Soudní dvůr Evropské unie nebo 
vnitrostátní ústavní soudy;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že články 114 a 169 nebo 
článek 352 Smlouvy o fungování 
Evropské unie mohou být vhodným 
právním základem pro nástroj k úpravě 
smluv mezi podniky a smluv mezi podniky 
a spotřebiteli;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že články 114 a 169 nebo 
článek 352 Smlouvy o fungování Evropské 
unie mohou být vhodným právním 
základem pro nástroj k úpravě smluv mezi 

5. domnívá se, že je třeba dále posoudit, 
zda články 114 a 169 nebo článek 352 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
mohou být vhodným právním základem 
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podniky a smluv mezi podniky 
a spotřebiteli;

pro nástroj k úpravě smluv mezi podniky 
a smluv mezi podniky a spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že články 114 a 169 nebo 
článek 352 Smlouvy o fungování Evropské 
unie mohou být vhodným právním 
základem pro nástroj k úpravě smluv mezi 
podniky a smluv mezi podniky 
a spotřebiteli;

5. domnívá se, že je třeba dále posoudit, 
zda články 114 a 169 nebo článek 352 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
mohou být vhodným právním základem 
pro nástroj k úpravě smluv mezi podniky 
a smluv mezi podniky a spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že z úcty ke společným 
tradicím vnitrostátních právních systémů
by se mělo usilovat o odlišnou úpravu 
smluvního práva pro smlouvy mezi 
podniky a smlouvy mezi podniky 
a spotřebiteli a že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost ochraně slabších smluvních 
partnerů, tj. spotřebitelů;

6. zdůrazňuje, že je třeba respektovat 
tradice vnitrostátních právních systémů 
a že je třeba věnovat zvláštní pozornost 
ochraně a potřebě informovaného 
souhlasu slabších smluvních partnerů, tj. 
spotřebitelů; zdůrazňuje však, že jakákoli 
nová iniciativa musí být přínosem pro 
podniky, neboť je třeba, aby si ji vybrali;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že z úcty ke společným 
tradicím vnitrostátních právních systémů
by se mělo usilovat o odlišnou úpravu 
smluvního práva pro smlouvy mezi 
podniky a smlouvy mezi podniky 
a spotřebiteli a že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost ochraně slabších smluvních 
partnerů, tj. spotřebitelů;

6. zdůrazňuje, že je nutné respektovat 
tradice vnitrostátních právních systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že v souvislosti 
s evropským smluvním právem je stále 
ještě třeba zodpovědět mnoho otázek 
a vyřešit řadu problémů; vyzývá Komisi, 
aby přihlížela k judikatuře, mezinárodním 
úmluvám o prodeji zboží, jako je vídeňská 
úmluva o mezinárodní koupi zboží 
(CISG), a dopadu směrnice o právech 
spotřebitelů; zdůrazňuje význam 
harmonizace smluvního práva v EU, která 
by rovněž brala v úvahu příslušná 
vnitrostátní ustanovení, jež poskytují 
u smluv mezi podniky a spotřebiteli 
vysokou míru ochrany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je obzvlášť důležité 
usnadnit v EU elektronické obchodování,
které je z důvodu rozdílných 
vnitrostátních systémů smluvního práva
nedostatečně rozvinuté, a že jej podniky 
i spotřebitelé správně považují za 
potenciální motor budoucího růstu;

7. zdůrazňuje, že je obzvlášť důležité 
usnadnit v EU elektronické obchodování,
a zdůrazňuje, že je nutné posoudit, zda by 
rozdíly mezi vnitrostátními systémy
smluvního práva mohly být překážkou
budoucího růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je obzvlášť důležité 
usnadnit v EU elektronické obchodování, 
které je z důvodu rozdílných vnitrostátních 
systémů smluvního práva nedostatečně 
rozvinuté, a že jej podniky i spotřebitelé 
správně považují za potenciální motor 
budoucího růstu;

7. zdůrazňuje, že je obzvlášť důležité 
usnadnit v EU elektronické obchodování, 
které je nedostatečně rozvinuté, a že 
jej podniky i spotřebitelé správně považují 
za potenciální motor budoucího růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je obzvlášť důležité 7. zdůrazňuje, že je obzvlášť důležité 
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usnadnit v EU elektronické obchodování, 
které je z důvodu rozdílných vnitrostátních 
systémů smluvního práva nedostatečně 
rozvinuté, a že jej podniky i spotřebitelé 
správně považují za potenciální motor 
budoucího růstu;

usnadnit v EU elektronické obchodování, 
které je nedostatečně rozvinuté, a že je 
nutné posoudit, zda by rozdíly mezi 
vnitrostátními systémy smluvního práva 
mohly být překážkou budoucího rozvoje 
tohoto odvětví, které podniky i spotřebitelé 
správně považují za potenciální motor 
budoucího růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je obzvlášť důležité 
usnadnit v EU elektronické obchodování,
které je z důvodu rozdílných 
vnitrostátních systémů smluvního práva
nedostatečně rozvinuté, a že jej podniky 
i spotřebitelé správně považují za 
potenciální motor budoucího růstu;

7. zdůrazňuje, že je obzvlášť důležité 
usnadnit v EU elektronické obchodování,
a zdůrazňuje, že je nutné posoudit, zda by 
rozdíly mezi vnitrostátními systémy
smluvního práva mohly být překážkou
budoucího růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že jednotlivé prvky 
spotřebitelského smluvního práva jsou již 
obsaženy v různých evropských právních 
předpisech a že by bylo účelné je shrnout 
do jednoho evropského smluvního práva; 
dále poukazuje na to, že již existující
právní předpisy ukazují, že spotřebitelé 

8. poukazuje na to, že zásadní prvky 
spotřebitelského práva vztahujícího se na 
smlouvy jsou již obsaženy v různých 
evropských právních předpisech a že
důležité části spotřebitelského acquis 
budou pravděpodobně konsolidovány ve 
směrnici o právech spotřebitelů; 
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potřebují jasně členěnou a snadno 
identifikovatelnou jednotnou úpravu;

poukazuje na to, že uvedená směrnice by 
poskytla jednotnou právní úpravu, kterou 
by mohli spotřebitelé a podniky snadno 
identifikovat; zdůrazňuje proto, že před 
předložením jakýchkoli doporučení je 
třeba počkat na výsledek jednání 
o směrnici o právech spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že jednotlivé prvky 
spotřebitelského smluvního práva jsou již 
obsaženy v různých evropských právních 
předpisech a že by bylo účelné je shrnout 
do jednoho evropského smluvního práva;
dále poukazuje na to, že již existující 
právní předpisy ukazují, že spotřebitelé 
potřebují jasně členěnou a snadno 
identifikovatelnou jednotnou úpravu;

8. poukazuje na to, že jednotlivé prvky 
spotřebitelského smluvního práva jsou již 
obsaženy v různých evropských právních 
předpisech a že by bylo účelné je shrnout 
do jednoho evropského smluvního práva;
zdůrazňuje, že v oblasti právních předpisů 
týkajících se pojistných smluv již byla 
vykonána předběžná práce – viz Zásady, 
jimiž se řídí evropská pojistná smlouva 
(PEICL), které by se měly začlenit do 
souboru evropského smluvního práva 
a které je třeba dále revidovat 
a rozpracovat; dále poukazuje na to, že již 
existující právní předpisy ukazují, že 
spotřebitelé potřebují jasně členěnou 
a snadno identifikovatelnou jednotnou 
úpravu;

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že jednotlivé prvky 
spotřebitelského smluvního práva jsou již 
obsaženy v různých evropských právních 
předpisech a že by bylo účelné je shrnout 
do jednoho evropského smluvního práva; 
dále poukazuje na to, že již existující 
právní předpisy ukazují, že spotřebitelé 
potřebují jasně členěnou a snadno 
identifikovatelnou jednotnou úpravu;

8. poukazuje na to, že prvky 
spotřebitelského práva vztahujícího se na 
smlouvy jsou již obsaženy v různých 
evropských právních předpisech;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že jednotlivé prvky 
spotřebitelského smluvního práva jsou již 
obsaženy v různých evropských právních 
předpisech a že by bylo účelné je shrnout 
do jednoho evropského smluvního práva;
dále poukazuje na to, že již existující 
právní předpisy ukazují, že spotřebitelé 
potřebují jasně členěnou a snadno 
identifikovatelnou jednotnou úpravu;

8. poukazuje na to, že jednotlivé prvky 
spotřebitelského smluvního práva jsou již 
obsaženy v různých evropských právních 
předpisech; zdůrazňuje, že by bylo účelné 
je shrnout do jednoho evropského 
smluvního práva; dále poukazuje na to, že 
již existující právní předpisy ukazují, že 
spotřebitelé potřebují jasně členěnou 
a snadno identifikovatelnou jednotnou 
úpravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že jednotlivé prvky 
spotřebitelského smluvního práva jsou již 
obsaženy v různých evropských právních 
předpisech a že by bylo účelné je shrnout 
do jednoho evropského smluvního práva; 
dále poukazuje na to, že již existující
právní předpisy ukazují, že spotřebitelé 
potřebují jasně členěnou a snadno 
identifikovatelnou jednotnou úpravu;

8. poukazuje na to, že zásadní prvky 
spotřebitelského práva vztahujícího se na 
smlouvy jsou již obsaženy v různých 
evropských právních předpisech a že
důležité části spotřebitelského acquis 
budou pravděpodobně konsolidovány ve 
směrnici o právech spotřebitelů; 
poukazuje na to, že uvedená směrnice by 
poskytla jednotnou právní úpravu, kterou 
by mohli spotřebitelé a podniky snadno 
identifikovat; zdůrazňuje proto, že před 
předložením jakýchkoli doporučení je 
třeba počkat na výsledek jednání 
o směrnici o právech spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že jednotlivé prvky 
spotřebitelského smluvního práva jsou již 
obsaženy v různých evropských právních 
předpisech a že by bylo účelné je shrnout 
do jednoho evropského smluvního práva;
dále poukazuje na to, že již existující 
právní předpisy ukazují, že spotřebitelé 
potřebují jasně členěnou a snadno 
identifikovatelnou jednotnou úpravu;

8. poukazuje na to, že jednotlivé prvky 
spotřebitelského smluvního práva jsou již 
obsaženy v různých evropských právních 
předpisech a že by bylo účelné je shrnout 
do jednoho evropského smluvního práva
prostřednictvím nařízení o volitelném 
nástroji; dále poukazuje na to, že již 
existující právní předpisy ukazují, že 
spotřebitelé potřebují jasně členěnou 
a snadno identifikovatelnou jednotnou 
úpravu, mají-li tento volitelný nástroj –
jenž by neměl ohrožovat práva 
spotřebitelů, kteří v něj musí mít důvěru –
používat, a potřebují mít popis jeho vztahu 
k ustanovením nařízení Řím I, neboť je 
třeba, aby byl tento volitelný nástroj 
opravdu přínosný;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 67
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že oblast působnosti 
evropského smluvního práva by se měla 
soustředit na zásady smlouvy, přičemž 
u spotřebitelských smluv se jeví jako 
smysluplné zaměřit se na právo týkající se 
smluv o koupi a případně smluv 
o službách a díle a do obecné části 
začlenit definici smlouvy a ustanovení 
o povinnostech před uzavřením smlouvy, 
uzavření smlouvy, zastupování, důvodech 
neplatnosti, výkladu smluv, plnění smluv, 
právech a povinnostech vyplývajících ze 
smlouvy, zejména o záručních právech, 
právech na odstoupení od smlouvy, 
vypovězení smlouvy, promlčení atd.;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že oblast působnosti 
evropského smluvního práva by se měla
soustředit na zásady smlouvy, přičemž 
u spotřebitelských smluv se jeví jako 
smysluplné zaměřit se na právo týkající se 
smluv o koupi a případně smluv o službách 
a díle a do obecné části začlenit definici 
smlouvy a ustanovení o povinnostech před 
uzavřením smlouvy, uzavření smlouvy, 

9. domnívá se, že standardní podmínky by 
se měly soustředit na právo týkající se 
smluv o koupi a případně smluv o službách 
a díle a že takový soubor nástrojů by 
neměl bránit spotřebitelům požívat 
ochrany poskytované platnými předpisy 
mezinárodního práva soukromého 
(nařízení Řím I a Řím II);
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zastupování, důvodech neplatnosti, 
výkladu smluv, plnění smluv, právech 
a povinnostech vyplývajících ze smlouvy, 
zejména o záručních právech, právech na 
odstoupení od smlouvy, vypovězení 
smlouvy, promlčení atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že oblast působnosti 
evropského smluvního práva by se měla 
soustředit na zásady smlouvy, přičemž 
u spotřebitelských smluv se jeví jako 
smysluplné zaměřit se na právo týkající se 
smluv o koupi a případně smluv o službách 
a díle a do obecné části začlenit definici 
smlouvy a ustanovení o povinnostech před 
uzavřením smlouvy, uzavření smlouvy, 
zastupování, důvodech neplatnosti, 
výkladu smluv, plnění smluv, právech 
a povinnostech vyplývajících ze smlouvy, 
zejména o záručních právech, právech na 
odstoupení od smlouvy, vypovězení 
smlouvy, promlčení atd.;

9. domnívá se, že oblast působnosti 
evropského smluvního práva by se měla 
soustředit na zásady smlouvy, přičemž 
u spotřebitelských smluv se jeví jako 
smysluplné zaměřit se na právo týkající se 
smluv o koupi a případně smluv o službách 
a díle a na právní předpisy týkající se 
pojistných smluv a do obecné části začlenit 
definici smlouvy a ustanovení 
o povinnostech před uzavřením smlouvy, 
uzavření smlouvy, zastupování, důvodech 
neplatnosti, výkladu smluv, plnění smluv, 
právech a povinnostech vyplývajících ze 
smlouvy, zejména o záručních právech, 
právech na odstoupení od smlouvy, 
vypovězení smlouvy, promlčení atd.;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 9 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že oblast působnosti 
evropského smluvního práva by se měla 
soustředit na zásady smlouvy, přičemž 
u spotřebitelských smluv se jeví jako 
smysluplné zaměřit se na právo týkající se 
smluv o koupi a případně smluv 
o službách a díle a do obecné části 
začlenit definici smlouvy a ustanovení 
o povinnostech před uzavřením smlouvy, 
uzavření smlouvy, zastupování, důvodech 
neplatnosti, výkladu smluv, plnění smluv, 
právech a povinnostech vyplývajících ze 
smlouvy, zejména o záručních právech, 
právech na odstoupení od smlouvy, 
vypovězení smlouvy, promlčení atd.;

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že oblast působnosti 
evropského smluvního práva by se měla 
soustředit na zásady smlouvy, přičemž 
u spotřebitelských smluv se jeví jako 
smysluplné zaměřit se na právo týkající se 
smluv o koupi a případně smluv o službách 
a díle a do obecné části začlenit definici 
smlouvy a ustanovení o povinnostech před 
uzavřením smlouvy, uzavření smlouvy, 
zastupování, důvodech neplatnosti, 
výkladu smluv, plnění smluv, právech 
a povinnostech vyplývajících ze smlouvy, 
zejména o záručních právech, právech na 
odstoupení od smlouvy, vypovězení 
smlouvy, promlčení atd.;

9. domnívá se, že oblast působnosti 
evropského smluvního práva by se měla 
soustředit na zásady smlouvy, přičemž 
u spotřebitelských smluv se jeví jako 
smysluplné zaměřit se na právo týkající se 
smluv o koupi a případně smluv o službách 
a díle a že takový nástroj by neměl bránit 
spotřebitelům požívat ochrany 
poskytované platnými předpisy 
mezinárodního práva soukromého 
(nařízení Řím I a Řím II);

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že oblast působnosti 
evropského smluvního práva by se měla 
soustředit na zásady smlouvy, přičemž
u spotřebitelských smluv se jeví jako 
smysluplné zaměřit se na právo týkající se 
smluv o koupi a případně smluv o službách 
a díle a do obecné části začlenit definici 
smlouvy a ustanovení o povinnostech před 
uzavřením smlouvy, uzavření smlouvy, 
zastupování, důvodech neplatnosti, 
výkladu smluv, plnění smluv, právech 
a povinnostech vyplývajících ze smlouvy, 
zejména o záručních právech, právech na 
odstoupení od smlouvy, vypovězení 
smlouvy, promlčení atd.;

9. domnívá se, že oblast působnosti
případné iniciativy v oblasti evropského 
smluvního práva by se měla soustředit na 
zásady smlouvy, přičemž
u spotřebitelských smluv se jeví jako 
smysluplné zaměřit se na právo týkající se 
smluv o koupi a případně smluv o službách 
a díle a že takový nástroj by neměl bránit 
spotřebitelům požívat ochrany 
poskytované platnými předpisy 
mezinárodního práva soukromého 
(nařízení Řím I a Řím II);

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. s ohledem na zvláštní povahu 
jednotlivých smluv a hlavních 
vnitrostátních a mezinárodních zásad 
smluvního práva vyzývá Komisi, aby při 
posuzování smluv mezi podniky a smluv 
mezi podniky a spotřebiteli zdůrazňovala 
odlišné aspekty a přihlížela přitom ke 
klíčové zásadě vysoké míry ochrany 
spotřebitele; dále se domnívá, že u smluv 
mezi podniky je třeba zachovat stávající 
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praxi poboček a zásadu smluvní svobody;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že zákon by měl být 
vyvážený a jednoduchý, jasný,
transparentní, přehledný pro uživatele a že 
by neměl obsahovat nejasné právní pojmy, 
aby mu mohli porozumět zejména evropští
spotřebitelé, přičemž by měl zohledňovat
možné zájmy obou (nebo vícero) partnerů
každé smlouvy;

10. je přesvědčen, že standardní podmínky 
by měly být vyvážené, jednoduché, jasné,
transparentní a přehledné pro uživatele a 
že by neměly obsahovat nejasné právní 
pojmy, aby jim spotřebitelé rozuměli a aby 
se zajistilo, že je budou i nadále chránit 
povinné předpisy na ochranu spotřebitelů 
v příslušném členském státě; zdůrazňuje 
však, že by se měly řádně zohledňovat 
zájmy všech partnerů smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že zákon by měl být 
vyvážený a jednoduchý, jasný, 
transparentní, přehledný pro uživatele
a že by neměl obsahovat nejasné právní 
pojmy, aby mu mohli porozumět zejména 
evropští spotřebitelé, přičemž by měl 
zohledňovat možné zájmy obou (nebo 
vícero) partnerů každé smlouvy;

10. je přesvědčen, že evropští spotřebitelé 
vždy dávají přednost vyváženým, 
jednoduchým, jasným, transparentním 
a pro uživatele přehledným podmínkám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že zákon by měl být 
vyvážený a jednoduchý, jasný,
transparentní, přehledný pro uživatele a že 
by neměl obsahovat nejasné právní pojmy, 
aby mu mohli porozumět zejména evropští 
spotřebitelé, přičemž by měl zohledňovat 
možné zájmy obou (nebo vícero) partnerů 
každé smlouvy;

10. je přesvědčen, že jakákoli iniciativa 
v oblasti evropského smluvního práva by 
měla být vyvážená, jednoduchá, jasná,
transparentní a přehledná pro uživatele
a že by neměla obsahovat nejasné právní 
pojmy, aby jí mohli porozumět zejména 
evropští spotřebitelé, přičemž by měla
zohledňovat možné zájmy obou (nebo 
vícero) partnerů každé smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že zákon by měl být 
vyvážený a jednoduchý, jasný, 
transparentní, přehledný pro uživatele a že 
by neměl obsahovat nejasné právní pojmy, 
aby mu mohli porozumět zejména evropští
spotřebitelé, přičemž by měl zohledňovat 
možné zájmy obou (nebo vícero) partnerů 
každé smlouvy;

10. je přesvědčen, že bude-li tento 
volitelný nástroj přijat, měl by být 
vyvážený, jednoduchý, jasný, transparentní 
a přehledný pro uživatele a že by neměl 
obsahovat nejasné právní pojmy, aby mu 
evropští občané rozuměli, přičemž by měl 
zohledňovat možné zájmy obou (nebo 
vícero) partnerů každé smlouvy; Komise by 
měla v každém případě řádně zohlednit 
zjištění skupiny odborníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zastává názor, že pokud jde o smluvní 
práva a jejich vymáhání, nedostávají 
spotřebitelé nezbytné informace, zejména 
při přeshraničním obchodu; vyzývá 
Komisi, aby připravila snadno přístupné 
a uživatelsky vstřícné konsolidované 
informace, které jasně vysvětlí, jak 
v členských státech smluvní právo 
funguje, a zejména jaký nabízí užitek pro 
občany, spotřebitele a malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na to, že spotřebitel musí 
s uplatněním evropských právních 
předpisů výslovně souhlasit a že tyto 
předpisy nesmí být zavedeny automaticky, 
např. formou všeobecných obchodních 
podmínek;

11. poukazuje na to, že spotřebitel musí 
s uplatněním standardních podmínek
výslovně souhlasit a že je třeba 
spotřebitele informovat, že jim zůstane 
zachována stejná míra ochrany, jakou 
poskytuje jejich vlastní členský stát;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 11 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na to, že spotřebitel musí 
s uplatněním evropských právních 
předpisů výslovně souhlasit a že tyto 
předpisy nesmí být zavedeny automaticky, 
např. formou všeobecných obchodních 
podmínek;

11. poukazuje na to, že spotřebitelům 
zůstane zachována stejná míra ochrany, 
jakou poskytuje jejich vlastní členský stát;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na to, že spotřebitel musí 
s uplatněním evropských právních 
předpisů výslovně souhlasit a že tyto 
předpisy nesmí být zavedeny automaticky, 
např. formou všeobecných obchodních 
podmínek;

11. poukazuje na to, že by pro spotřebitele 
bylo dodatečným břemenem, kdyby bylo 
z důvodu možnosti provedení 
informovaného výběru nutné znát dva 
soubory smluvního práva; pokud nebudou 
obě varianty vysvětleny jednoduše a se 
všemi pro a proti, nebudou moci 
spotřebitelé smysluplnou volbu provést;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na to, že spotřebitel musí 
s uplatněním evropských právních předpisů 
výslovně souhlasit a že tyto předpisy nesmí 
být zavedeny automaticky, např. formou 
všeobecných obchodních podmínek;

11. poukazuje na to, že pokud bude 
zaveden volitelný evropský systém, musí 
spotřebitelé dostat jasné informace, které 
jim umožní porozumět svým právům 
a informovaně se rozhodnout, zda chtějí 
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smlouvu uzavřít na tomto alternativním 
základě; dále poukazuje na to, že
spotřebitel musí s uplatněním evropských 
právních předpisů výslovně souhlasit a že 
tyto předpisy nesmí být zavedeny 
automaticky, např. formou všeobecných 
obchodních podmínek;

Or. nl

Pozměňovací návrh 83
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 12 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že evropské smluvní právo
v oblasti smluv mezi podniky a spotřebiteli 
musí obsahovat ustanovení o velmi vysoké 
ochraně spotřebitele, pokud však členské 
státy zajišťují vyšší ochranu spotřebitele, je 
nutné na to v příloze k zákonu výslovně 
upozornit;

12. domnívá se, že soubor nástrojů
v oblasti smluv mezi podniky a spotřebiteli 
musí obsahovat ustanovení o velmi vysoké 
ochraně spotřebitele, pokud však členské 
státy zajišťují vyšší ochranu spotřebitele, je 
nutné na to v příloze k zákonu výslovně 
upozornit;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 12 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že evropské smluvní právo
v oblasti smluv mezi podniky a spotřebiteli 
musí obsahovat ustanovení o velmi vysoké 
ochraně spotřebitele, pokud však členské 
státy zajišťují vyšší ochranu spotřebitele, je 
nutné na to v příloze k zákonu výslovně 
upozornit;

12. domnívá se, že jakákoli iniciativa 
týkající se evropského smluvního práva
v oblasti smluv mezi podniky a spotřebiteli 
musí obsahovat ustanovení o velmi vysoké 
ochraně spotřebitele, pokud však členské 
státy zajišťují vyšší ochranu spotřebitele,
neměli by být spotřebitelé přístupu k této 
ochraně zbaveni;
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Or. en

Pozměňovací návrh 85
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že evropské smluvní právo
v oblasti smluv mezi podniky a spotřebiteli 
musí obsahovat ustanovení o velmi vysoké 
ochraně spotřebitele, pokud však členské 
státy zajišťují vyšší ochranu spotřebitele, je 
nutné na to v příloze k zákonu výslovně 
upozornit;

12. domnívá se, že jakákoli iniciativa 
týkající se evropského smluvního práva
v oblasti smluv mezi podniky a spotřebiteli 
musí obsahovat ustanovení o velmi vysoké 
ochraně spotřebitele, pokud však členské 
státy zajišťují vyšší ochranu spotřebitele,
neměli by být spotřebitelé přístupu k této 
ochraně zbaveni;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 13 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že každý vytvořený nástroj
prověří s konečnou platností samotný
vnitřní trh; vyzývá Komisi, aby přemýšlela
o nejlepších způsobech, jak pobídnout 
podniky a spotřebitele k jeho 
dobrovolnému využívání; zdůrazňuje, že je 
nezbytné stanovit pravidla pro poskytování 
odpovídajících informací o jeho existenci 
a působnosti všem případným zájemcům 
a dotčeným stranám (včetně vnitrostátních 
soudů).

13. zdůrazňuje, že účinnost každé politiky
prověří s konečnou platností samotný
jednotný trh; vyzývá Komisi, aby 
přemýšlela o nejlepších způsobech, jak 
pobídnout podniky a spotřebitele
k dobrovolnému využívání souboru 
nástrojů a standardních podmínek;
zdůrazňuje, že je nezbytné stanovit 
pravidla pro poskytování odpovídajících 
informací o jeho existenci a působnosti 
všem případným zájemcům a dotčeným 
stranám (včetně vnitrostátních soudů).

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 13 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že každý vytvořený nástroj
prověří s konečnou platností samotný 
vnitřní trh; vyzývá Komisi, aby přemýšlela 
o nejlepších způsobech, jak pobídnout 
podniky a spotřebitele k jeho 
dobrovolnému využívání; zdůrazňuje, že je 
nezbytné stanovit pravidla pro poskytování 
odpovídajících informací o jeho existenci 
a působnosti všem případným zájemcům 
a dotčeným stranám (včetně vnitrostátních 
soudů).

13. zdůrazňuje, že účinnost každého 
přijatého nástroje prověří s konečnou 
platností záruka ochrany spotřebitelů 
a dobré fungování samotného vnitřního 
trhu; vyzývá Komisi, aby přemýšlela 
o nejlepších způsobech, jak pobídnout 
podniky a spotřebitele k jeho 
dobrovolnému využívání; zdůrazňuje, že je 
nezbytné stanovit pravidla pro poskytování 
odpovídajících informací o jeho existenci 
a působnosti všem případným zájemcům 
a dotčeným stranám (včetně vnitrostátních 
soudů).

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 13 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že každý vytvořený nástroj
prověří s konečnou platností samotný 
vnitřní trh; vyzývá Komisi, aby přemýšlela 
o nejlepších způsobech, jak pobídnout
podniky a spotřebitele k jeho 
dobrovolnému využívání; zdůrazňuje, že je 
nezbytné stanovit pravidla pro poskytování 
odpovídajících informací o jeho existenci 
a působnosti všem případným zájemcům 
a dotčeným stranám (včetně vnitrostátních 
soudů).

13. zdůrazňuje, že i když účinnost každého 
přijatého nástroje prověří s konečnou 
platností samotný vnitřní trh, musí být 
předem prokázáno, že je tato iniciativa pro 
spotřebitele prospěšná a že nebude pro 
spotřebitele ani pro podniky přeshraniční 
transakce komplikovat; zdůrazňuje, že je 
nezbytné stanovit pravidla pro poskytování 
odpovídajících informací o jeho existenci 
a působnosti všem případným zájemcům 
a dotčeným stranám (včetně vnitrostátních 
soudů).
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Or. en

Pozměňovací návrh 89
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby provedla řádné 
posouzení dopadu jednotlivých nástrojů 
evropského smluvního práva s cílem lépe 
vyjasnit a prozkoumat jejich souvislost 
s vnitrostátním smluvním právem, 
domácími transakcemi, mezinárodními 
nástroji a normami a dalšími evropskými 
politickými variantami a opatřeními, jako 
jsou směrnice o právech spotřebitelů 
a směrnice o službách; dále by Komise 
měla prošetřit úlohu a význam, které bude 
mít budoucí nástroj evropského 
smluvního práva, pokud jde 
o mezinárodní obchod a vztahy se třetími 
zeměmi;

Or. en


