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Pozměňovací návrh 1
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A vzhledem k tomu, že spotřebitelé, kteří 
se stanou obětí protiprávního jednání a 
chtějí věc řešit u soudu, aby dosáhli
nápravy, čelí značným překážkám
z hlediska efektivity a dostupnosti 
v důsledku vysokých soudních poplatků,
složitých a zdlouhavých řízení a nedostatku 
informací o dostupných prostředcích 
nápravy,

A vzhledem k tomu, že spotřebitelé, kteří 
se stanou obětí protiprávního jednání, mají 
k dispozici širokou škálu prostředků, 
pokud chtějí spor urovnat mimosoudně a 
dosáhnout nápravy, a vzhledem k tomu, že 
podání žaloby je spojeno se značnými 
překážkami z hlediska efektivity a 
dostupnosti procesu, složitých a 
zdlouhavých řízení a nedostatku informací,

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A vzhledem k tomu, že spotřebitelé, kteří 
se stanou obětí protiprávního jednání a 
chtějí věc řešit u soudu, aby dosáhli 
nápravy, čelí značným překážkám 
z hlediska efektivity a dostupnosti 
v důsledku vysokých soudních poplatků, 
složitých a zdlouhavých řízení a nedostatku 
informací o dostupných prostředcích 
nápravy,

A vzhledem k tomu, že spotřebitelé, kteří 
se stanou obětí protiprávního jednání a 
chtějí věc řešit u soudu, aby dosáhli 
nápravy na individuálním základě, často 
čelí značným překážkám z hlediska 
přístupnosti, efektivity a finanční
dostupnosti v důsledku někdy vysokých 
soudních poplatků, případných nákladů na 
psychologickou pomoc, složitých a 
zdlouhavých řízení a nedostatku informací 
o dostupných prostředcích nápravy,

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že individuální 
soudní spory často nejsou účinným 
prostředkem k ukončení nezákonných 
praktik nebo získání odškodnění, protože 
spotřebitelé váhají se zahajováním 
soukromých soudních sporů, zvláště pokud 
je individuální ztráta v porovnání s náklady 
malá,

B. vzhledem k tomu, že individuální 
soudní spory v řadě případů nejsou 
účinným prostředkem k ukončení 
nezákonných praktik nebo získání 
odškodnění, protože někteří spotřebitelé 
váhají se zahajováním soukromých 
soudních sporů, zvláště pokud je 
individuální ztráta v porovnání s možnými 
náklady malá,

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že individuální 
soudní spory často nejsou účinným
prostředkem k ukončení nezákonných 
praktik nebo získání odškodnění, protože 
spotřebitelé váhají se zahajováním 
soukromých soudních sporů, zvláště pokud 
je individuální ztráta v porovnání s náklady 
malá,

B. vzhledem k tomu, že individuální 
soudní spory nesmí tvořit účinný 
prostředek k ukončení nezákonných 
praktik nebo získání odškodnění, protože 
spotřebitelé váhají se zahajováním 
soukromých soudních sporů, zvláště pokud 
je individuální ztráta v porovnání s náklady 
malá,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že individuální 
soudní spory často nejsou účinným 
prostředkem k ukončení nezákonných 
praktik nebo získání odškodnění, protože 
spotřebitelé váhají se zahajováním 
soukromých soudních sporů, zvláště pokud 
je individuální ztráta v porovnání s náklady 
malá,

B. vzhledem k tomu, že individuální 
soudní spory někdy nejsou účinným 
prostředkem k ukončení nezákonných 
praktik nebo získání odškodnění, protože 
spotřebitelé váhají se zahajováním 
soukromých soudních sporů, zvláště pokud 
je individuální ztráta v porovnání s náklady 
malá,

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Marielle Gallo

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že individuální 
soudní spory často nejsou účinným 
prostředkem k ukončení nezákonných 
praktik nebo získání odškodnění, protože 
spotřebitelé váhají se zahajováním 
soukromých soudních sporů, zvláště pokud 
je individuální ztráta v porovnání s náklady 
malá,

B. vzhledem k tomu, že individuální 
soudní spory nesmí tvořit účinný 
prostředek k ukončení nezákonných 
praktik nebo získání odškodnění, protože 
spotřebitelé váhají se zahajováním 
soukromých soudních sporů, zvláště pokud 
je individuální ztráta v porovnání s náklady 
malá; připomíná však, že nařízením 
č. 861/2007, kterým se zavádí evropské 
řízení o drobných nárocích, se má zlepšit 
přístup ke spravedlnosti, zjednodušit 
přeshraniční spory o drobných nárocích a 
snížit náklady,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že individuální 
soudní spory často nejsou účinným 
prostředkem k ukončení nezákonných 
praktik nebo získání odškodnění, protože 
spotřebitelé váhají se zahajováním 
soukromých soudních sporů, zvláště pokud 
je individuální ztráta v porovnání s náklady 
malá,

B. vzhledem k tomu, že pokud velké 
skupiny občanů a podniků jsou obětí 
stejného protiprávního jednání, netvoří
individuální zjednávání nápravy účinný 
prostředek k ukončení dotyčných
nezákonných praktik či dosažení náhrady
za škody způsobené takovými praktikami, 
protože spotřebitelé váhají se zahajováním 
soukromých soudních sporů, zvláště pokud 
je individuální ztráta v porovnání s náklady 
malá,

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že podle zvláštního 
průzkumu Eurobarometru o přístupu ke 
spravedlnosti v EU-15 z října 2004 se 
každý pátý spotřebitel nebude obracet na 
soud se sporem, který dosahuje méně než 
1 000 EUR, a polovina z dotázaných se 
nebude obracet na soud se sporem pod 
200 EUR,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že 79 % evropských C. vzhledem k tomu, že se liší údaje mezi 
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spotřebitelů uvádí, že by byli ochotnější
hájit svá práva u soudu, pokud by se mohli 
připojit ke kolektivní žalobě,

jednotlivými členskými státy co do míry 
ochoty spotřebitelů hájit svá práva u soudu, 
pokud by se mohli připojit ke kolektivní 
žalobě,

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že 79 % evropských 
spotřebitelů uvádí, že by byli ochotnější 
hájit svá práva u soudu, pokud by se mohli 
připojit ke kolektivní žalobě,

C. vzhledem k tomu, že podle bleskového 
průzkumu Eurobarometru o názorech 
spotřebitelů na přeshraniční obchody a 
ochraně spotřebitelů z března 2011 79 % 
evropských spotřebitelů uvádí, že by byli 
ochotnější hájit svá práva u soudu, pokud 
by se mohli připojit ke kolektivní žalobě,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že 79 % evropských 
spotřebitelů uvádí, že by byli ochotnější 
hájit svá práva u soudu, pokud by se 
mohli připojit ke kolektivní žalobě,

C. vzhledem k tomu, že většina
spotřebitelských sporů je vyřešena 
prostřednictvím mimosoudních řízení, a 
především v různých mechanismech 
alternativního urovnávání sporů,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Rolandas Paksas
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že 79 % evropských 
spotřebitelů uvádí, že by byli ochotnější 
hájit svá práva u soudu, pokud by se mohli 
připojit ke kolektivní žalobě,

C. vzhledem k tomu, že 79 % evropských 
spotřebitelů uvádí, že by byli ochotnější 
hájit svá práva u soudu, pokud by se mohli 
připojit ke kolektivní žalobě, neboť 
možnost sdružovat se na obranu vede 
k velkým výhodám z hlediska nákladů a 
účinnosti,

Or. lt

Pozměňovací návrh 13
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že veřejné 
prosazování formou ukončování 
protiprávního jednání a ukládání pokut 
samo o sobě neumožňuje spotřebitelům 
získat odškodnění za utrpěnou škodu,

D. vzhledem k tomu, že veřejné 
prosazování formou ukončování 
protiprávního jednání a ukládání pokut je 
nejlepším způsobem trestání porušení 
práva, neboť prospěch ze získání 
odškodnění má společnost jako celek,

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že celkové výsledky 
stávajících nástrojů pro odškodnění 
spotřebitelů a prosazování práv 
vypracované na úrovni EU nejsou

E. vzhledem k tomu, že celkové výsledky 
stávajících nástrojů pro odškodnění 
spotřebitelů a prosazování práv 
vypracované na úrovni EU mohou být
považovány za uspokojivé, takže už nejsou 
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považovány za uspokojivé, zapotřebí žádné další kroky,

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Wim van de Camp

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že celkové výsledky 
stávajících nástrojů pro odškodnění 
spotřebitelů a prosazování práv 
vypracované na úrovni EU nejsou 
považovány za uspokojivé,

E. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech výsledky stávajících 
nástrojů pro odškodnění spotřebitelů a 
prosazování práv a koordinace 
vnitrostátních systémů kolektivního 
odškodňování na úrovni EU můžou být 
neuspokojivé,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že celkové výsledky 
stávajících nástrojů pro odškodnění 
spotřebitelů a prosazování práv 
vypracované na úrovni EU nejsou 
považovány za uspokojivé,

E. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech výsledky stávajících 
nástrojů pro odškodnění spotřebitelů a 
prosazování práv můžou být neuspokojivé,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že celkové výsledky
stávajících nástrojů pro odškodnění 
spotřebitelů a prosazování práv 
vypracované na úrovni EU nejsou
považovány za uspokojivé,

vzhledem k tomu, že stávající nástroje pro 
odškodnění spotřebitelů a prosazování práv 
vypracované na úrovni EU nejsou
dostatečně dobře známy, a z toho plyne, že 
se ještě stále nevyužívají tak často, jak by 
měly,

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že doposud šestnáct 
členských států zavedlo ve svých právních 
systémech mechanismy kolektivního 
odškodňování a existují velké rozdíly 
z hlediska oblasti působnosti, 
procedurálních aspektů (právní postavení, 
kategorie obětí, druh postupu (opt-in/opt-
out), financování či role, kterou sehrávají 
mechanismy alternativního urovnávání 
sporů souběžně s postupem soudního 
odškodnění) a efektivnosti, vytvářející 
velice nesourodou právní směsici na 
úrovni EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že slučování nároků F. vzhledem k tomu, že slučování nároků 
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do jednoho kolektivního řízení 
o odškodnění nebo umožnění toho, aby 
takový nárok uplatnil zastupující subjekt 
nebo orgán jednající ve veřejném zájmu, 
by mohlo celý proces zjednodušit a snížit
náklady pro zúčastněné strany,

do jednoho kolektivního řízení 
o odškodnění nebo umožnění toho, aby 
takový nárok uplatnil zastupující subjekt 
nebo orgán jednající ve veřejném zájmu, 
by možná celý proces zjednodušilo a 
snížilo náklady pro jednotlivé žalující, 
zároveň by to ale vedlo 
k exponenciálnímu nárůstu nákladů 
vzniklých osobě uplatňující nárok,

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že integrace
evropských trhů a následný nárůst 
přeshraniční činnosti upozorňují na 
potřebu důsledného přístupu v rámci celé 
EU k řešení četných případů hromadných 
škod, kdy mají spotřebitelé prázdné ruce, 
protože postupy pro podání kolektivní 
žaloby na odškodnění, které byly zavedeny 
v řadě členských států, nezahrnují 
přeshraniční řešení,

G. vzhledem k tomu, že přes integraci
evropských trhů a následný nárůst 
přeshraniční činnosti je zahajováno 
relativně málo případů hromadných škod, 
takže není třeba přístupu v rámci celé EU 
k řešení takových případů,

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že integrace 
evropských trhů a následný nárůst 
přeshraniční činnosti upozorňují na potřebu 
důsledného přístupu v rámci celé EU 

G. vzhledem k tomu, že integrace 
evropských trhů a následný nárůst 
přeshraniční činnosti upozorňují na potřebu 
důsledného přístupu v rámci celé EU 
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k řešení četných případů hromadných 
škod, kdy mají spotřebitelé prázdné ruce, 
protože postupy pro podání kolektivní 
žaloby na odškodnění, které byly zavedeny 
v řadě členských států, nezahrnují 
přeshraniční řešení,

k řešení případů, kdy mají spotřebitelé 
prázdné ruce, protože postupy pro podání
kolektivní žaloby na odškodnění, které 
byly zavedeny v řadě členských států, 
nezahrnují přeshraniční řešení,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že systémy 
kolektivních mechanismů na prosazování 
práva nejsou ve většině členských států 
součástí právních tradic,

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že systém založený 
na kolektivních žalobách může úspěšně 
doplňovat, ale nikoli nahrazovat 
individuální právní ochranu,

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že zkušenost 
získaná v této oblasti v některých zemích 
jasně ukazuje, že již pouhá hrozba 
kolektivní žaloby způsobuje podnikům 
vznik značných nákladů na právní služby, 
i když ještě ani není jasné, zda byly právní 
předpisy porušeny,

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
Návrh stanoviska
Podnadpis 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Potřeba rámce EU vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v důsledku nedostatků 
stávajícího rámce odškodňování a 
vymáhání v EU značná část spotřebitelů a 
malých a středních podniků, kteří utrpěli 
škodu, nezíská odškodnění a pokračující
nezákonné praktiky mohou společnosti 
způsobit závažné souhrnné ztráty;

1. zdůrazňuje, že značná část spotřebitelů a 
malých a středních podniků, kteří utrpěli 
škodu, nezíská odškodnění a nezákonné 
praktiky mohou společnosti způsobit 
souhrnné ztráty;

Or. de
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Pozměňovací návrh 27
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v důsledku nedostatků 
stávajícího rámce odškodňování a 
vymáhání v EU značná část spotřebitelů a 
malých a středních podniků, kteří utrpěli
škodu, nezíská odškodnění a pokračující 
nezákonné praktiky mohou společnosti 
způsobit závažné souhrnné ztráty;

1. zdůrazňuje, že platný právní rámec na 
úrovni EU, aby bylo ukončeno porušování 
právních předpisů a povzbuzena 
spolupráce mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány, vykazuje několik 
nedostatků; vyzývá Komisi k dalšímu 
posilování a zvýšení účinnosti směrnice 
98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání 
v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů a 
nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci 
mezi vnitrostátními orgány příslušnými
pro vymáhání dodržování zákonů 
na ochranu zájmů spotřebitele, s cílem 
zajistit přiměřené veřejné vymáhání
spotřebitelských práv v EU; trvá nicméně 
na tom, že ani směrnice 98/27/ES ani 
nařízení (ES) č. 2006/2004 neumožňují, 
aby byly spotřebitelům nahrazeny škody, 
které utrpěli;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v důsledku nedostatků 
stávajícího rámce odškodňování a 
vymáhání v EU značná část spotřebitelů a 
malých a středních podniků, kteří utrpěli 
škodu, nezíská odškodnění a pokračující 
nezákonné praktiky mohou společnosti 
způsobit závažné souhrnné ztráty;

1. zdůrazňuje, že v důsledku nedostatků 
stávajícího rámce odškodňování a 
vymáhání v některých členských státech
spotřebitelé a malé a střední podniky, kteří 
utrpěli škodu, nezískají odškodnění a 
pokračující nezákonné praktiky mohou 
společnosti způsobit závažné souhrnné 
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ztráty;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v důsledku nedostatků
stávajícího rámce odškodňování a 
vymáhání v EU značná část spotřebitelů a 
malých a středních podniků, kteří utrpěli 
škodu, nezíská odškodnění a pokračující 
nezákonné praktiky mohou společnosti 
způsobit závažné souhrnné ztráty;

1. zdůrazňuje, že z důvodu neznalosti 
stávajícího rámce odškodňování a 
vymáhání v EU značná část spotřebitelů a 
malých a středních podniků, kteří utrpěli 
škodu, nehájí svá práva a pokračující 
nezákonné praktiky mohou společnosti 
způsobit závažné souhrnné ztráty;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá proto Komisi, aby okamžitě 
přijala kroky, jimiž zajistí, že spotřebitelé 
a podniky budou více informovaní 
o stávajících legislativních nástrojích, 
jako je nařízení (ES) č. 861/2007, kterým 
se zavádí evropské řízení o drobných 
nárocích, směrnice 2008/52/ES 
o některých aspektech mediace 
v občanských a obchodních věcech a 
nařízení (ES) č. 805/2004, kterým se 
zavádí evropský exekuční titul pro 
nesporné nároky; navrhuje, aby za tím, 
účelem byly vnitrostátní orgány, soudy, 
komory komerčních právníků a obchodní 
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komory, kanceláře poradenství 
spotřebitelům, pojistitelé právní ochrany a 
další příslušné organizace zahrnuty do 
komplexní informační kampaně; vybízí 
k finanční podpoře odpovídajících 
celoevropských a vnitrostátních kampaní;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že současná situace je 
nejen škodlivá pro spotřebitele, kteří jsou 
slabší stranou transakcí na trhu, ale 
rovněž kvůli nekalé hospodářské soutěži 
znamená nerovné podmínky pro ty 
podniky, které dodržují pravidla;

2. zdůrazňuje, že neexistuje v současné 
době funkční právní systém, který by 
upravoval při odškodňování placení 
náhrad za poškození způsobené 
porušováním práva hospodářské soutěže 
jednotlivcům; konstatuje, že orgány pro 
ochranu hospodářské soutěže porušení 
pravidel hospodářské soutěže trestají, 
avšak obětem předpisy umožňují být 
odškodněny pouze na individuálním 
základě vnitrostátními soudy podle 
vnitrostátních procesních pravidel, obecně 
tedy spotřebitelé přímo postižení daným 
porušením práva hospodářské soutěže 
odškodnění nedostanou, ale pokuty se 
hradí státu, což znamená, že spravedlnost 
není zatím dostatečná;

Or. lt

Pozměňovací návrh 32
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že současná situace je 
nejen škodlivá pro spotřebitele, kteří jsou 
slabší stranou transakcí na trhu, ale 
rovněž kvůli nekalé hospodářské soutěži 
znamená nerovné podmínky pro ty 
podniky, které dodržují pravidla;

2. zdůrazňuje, že neexistuje v současné 
době funkční právní systém, který by 
upravoval při odškodňování placení 
náhrad za poškození způsobené 
porušováním práva hospodářské soutěže 
jednotlivcům; konstatuje, že orgány pro 
ochranu hospodářské soutěže porušení 
pravidel hospodářské soutěže trestají, 
avšak obětem předpisy umožňují být 
odškodněny pouze na individuálním 
základě vnitrostátními soudy podle 
vnitrostátních procesních pravidel, obecně 
tedy spotřebitelé přímo postižení daným 
porušením práva hospodářské soutěže 
odškodnění nedostanou, ale pokuty se 
hradí státu, což znamená, že spravedlnost 
není zatím dostatečná;

Or. lt

Pozměňovací návrh 33
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. se znepokojením konstatuje, že stávající 
nedostatečné odškodňování je zásadní 
mezerou v právním systému, protože 
umožňuje, aby si obchodníci ponechávali 
nezákonné zisky;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. se znepokojením konstatuje, že stávající 
nedostatečné odškodňování je zásadní 
mezerou v právním systému, protože 
umožňuje, aby si obchodníci ponechávali 
nezákonné zisky;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že kvůli rozmanitosti 
stávajících vnitrostátních systémů může 
nedostatek důsledného přístupu ke 
kolektivnímu odškodňování na úrovni EU 
poškozovat využívání práv občanů a
podniků a vést k nerovnému vymáhání 
těchto práv;

4. poukazuje na to, že kvůli rozmanitosti 
stávajících vnitrostátních systémů může 
nedostatek právní jistoty a soudržnosti v
celé EU poškozovat využívání práv občanů 
i podniků a vést k nerovnému vymáhání 
těchto práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že kvůli rozmanitosti
stávajících vnitrostátních systémů může
nedostatek důsledného přístupu ke 
kolektivnímu odškodňování na úrovni EU 
poškozovat využívání práv občanů a 
podniků a vést k nerovnému vymáhání 
těchto práv;

4. poukazuje na to, že rozmanitost
stávajících vnitrostátních systémů a zásada 
subsidiarity by neměla být narušována 
vytvářením univerzálního systému 
vhodného pro všechny, který by přetínal 
velmi složité a rozmanité právní tradice 
vytvořené v Evropské unii;
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Or. en

Pozměňovací návrh 37
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že tato situace vede 
k významné diskriminaci, pokud jde 
o přístup ke spravedlnosti na úkor 
vnitřního trhu, protože se spotřebiteli a 
podniky se zachází rozdílně podle jejich 
místa bydliště či sídla;

5. zdůrazňuje, že ustanovení týkající se 
soudních postupů musí řešit členský stát;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že tato situace vede 
k významné diskriminaci, pokud jde 
o přístup ke spravedlnosti na úkor 
vnitřního trhu, protože se spotřebiteli a 
podniky se zachází rozdílně podle jejich 
místa bydliště či sídla;

5. zdůrazňuje, že tato situace vede 
k významné diskriminaci, pokud jde 
o přístup ke spravedlnosti na úkor 
vnitřního trhu, protože se spotřebiteli se 
zachází rozdílně podle jejich místa bydliště 
či sídla;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že tato situace vede 
k významné diskriminaci, pokud jde 
o přístup ke spravedlnosti na úkor 
vnitřního trhu, protože se spotřebiteli a 
podniky se zachází rozdílně podle jejich 
místa bydliště či sídla;

5. zdůrazňuje, že právní systémy a 
předpisy o občanskoprávních řízeních 
jsou v pravomoci členských států a jsou 
značně rozdílné, v důsledku čehož by 
nebylo možné se vydat cestou společného 
postupu; měla by namísto toho být 
podpořena zásada vzájemného uznávání 
rozsudků v dotyčných kolektivních 
žalobách;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že tato situace vede 
k významné diskriminaci, pokud jde 
o přístup ke spravedlnosti na úkor 
vnitřního trhu, protože se spotřebiteli a 
podniky se zachází rozdílně podle jejich 
místa bydliště či sídla;

5. zdůrazňuje, že tato situace vede 
k významné diskriminaci, pokud jde 
o přístup ke spravedlnosti na úkor 
vnitřního trhu, protože se spotřebiteli a 
podniky, zejména pokud jde o malé a 
střední podniky, se zachází rozdílně podle 
jejich místa bydliště či sídla;

Or. lt

Pozměňovací návrh 41
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že podle studie provedené 
v roce 2008 společností Civil Constulting 
pro GŘ SANCO (Vyhodnocení účinnosti a 
účelnosti mechanismů kolektivního 
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odškodnění v EU) neměly v žádném 
z případů stávající mechanismy 
kolektivního odškodňování v EU 
neúměrné hospodářské následky na 
příslušné podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. trvá na tom, že nedostatek právní 
jistoty a jasnosti na úrovni EU může mezi 
žalujícími povzbudit forum shopping, 
neboť si budou vybírat mezi jurisdikcemi 
s nejvýhodnější a/nebo alespoň nejméně 
přísnou právní úpravou, kde pak budou 
u soudu podávat žalobu v případě 
přeshraničního sporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že četné předchozí 
konzultace umožnily určení příslušných 
mezer stávajícího rámce právních 
předpisů, a tím poskytly odpovídající 
důkazy o potřebě opatření EU v oblasti 
kolektivního odškodňování pro nápravu 
současných nedostatků;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že četné předchozí 
konzultace umožnily určení příslušných 
mezer stávajícího rámce právních 
předpisů, a tím poskytly odpovídající 
důkazy o potřebě opatření EU v oblasti 
kolektivního odškodňování pro nápravu 
současných nedostatků;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že četné předchozí 
konzultace umožnily určení příslušných 
mezer stávajícího rámce právních předpisů, 
a tím poskytly odpovídající důkazy 
o potřebě opatření EU v oblasti 
kolektivního odškodňování pro nápravu 
současných nedostatků;

6. je přesvědčen, že předchozí konzultace 
umožnily určení pro a proti stávajícího 
rámce právních předpisů, avšak neukázaly 
na jakoukoli potřebu opatření EU v oblasti 
kolektivního odškodňování;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že četné předchozí 
konzultace umožnily určení příslušných 
mezer stávajícího rámce právních 
předpisů, a tím poskytly odpovídající 
důkazy o potřebě opatření EU v oblasti 
kolektivního odškodňování pro nápravu 
současných nedostatků;

6. je přesvědčen, že předchozí konzultace
poskytly odpovídající důkazy o potřebě 
soudržných evropských opatření, 
společných zásad a koordinovanějších 
opatření ze strany členských států v oblasti 
kolektivního odškodňování pro nápravu 
současných nedostatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že četné předchozí 
konzultace umožnily určení příslušných 
mezer stávajícího rámce právních 
předpisů, a tím poskytly odpovídající 
důkazy o potřebě opatření EU v oblasti
kolektivního odškodňování pro nápravu 
současných nedostatků;

6. trvá na přidané hodnotě opatření na 
úrovni EU pro definování společného 
právního rámce v oblasti kolektivního 
odškodňování s ohledem na nedostatky a 
malou efektivnost stávajících právních 
nástrojů, rozmanitost situací na národní 
úrovni a rizika zneužívání spojená 
s možným vývojem a reformami 
stávajících vnitrostátních systémů 
kolektivního odškodňování či jejich 
zavedením v případech, kde dosud tyto 
nástroje neexistují;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 7. proto vyzývá Komisi, aby respektovala 
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legislativní iniciativu, která by stanovila 
soubor společných zásad pro mechanismy 
kolektivního odškodňování použitelné pro 
vnitrostátní i přeshraniční případy a 
současně by přihlédla k právní tradici EU 
a právním řádům 27 členských států;

právní tradici EU a právní řády
27 členských států a nepřijímala v oblasti 
kolektivního vymáhání práv žádná další 
opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní iniciativu, která by stanovila
soubor společných zásad pro mechanismy 
kolektivního odškodňování použitelné pro 
vnitrostátní i přeshraniční případy a
současně by přihlédla k právní tradici EU 
a právním řádům 27 členských států;

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrhy, které by stanovily
důsledné celoevropské mechanismy 
kolektivního odškodňování v oblastech 
ochrany spotřebitele a hospodářské 
soutěže, použitelné pro vnitrostátní i 
přeshraniční případy, na základě souboru 
společných zásad inspirovaných právní 
tradicí EU a právními řády 27 členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní iniciativu, která by stanovila
soubor společných zásad pro mechanismy 
kolektivního odškodňování použitelné pro 
vnitrostátní i přeshraniční případy a 
současně by přihlédla k právní tradici EU a 

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh, který by stanovil soubor společných 
zásad a ochranných opatření pro 
mechanismy kolektivního odškodňování 
použitelné pro vnitrostátní i přeshraniční 
případy a současně by přihlížel k právní 
tradici EU a právním řádům 27 členských 



AM\873429CS.doc 25/59 PE469.826v01-00

CS

právním řádům 27 členských států; států a byl v souladu se zásadami 
subsidiarity a proporcionality 
stanovenými v článku 5 Smlouvy 
o Evropské Unii; navrhuje začlenit do 
návrhu způsoby, jak posílit koordinaci a 
výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní iniciativu, která by stanovila
soubor společných zásad pro mechanismy 
kolektivního odškodňování použitelné pro 
vnitrostátní i přeshraniční případy a 
současně by přihlédla k právní tradici EU a 
právním řádům 27 členských států;

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh, včetně případné legislativní 
iniciativy, který by stanovil soubor 
společných zásad a ochranných opatření 
pro mechanismy kolektivního 
odškodňování použitelné pro vnitrostátní i 
přeshraniční případy a současně by 
přihlédl k právní tradici EU a právním 
řádům 27 členských států a byl v souladu 
se zásadami subsidiarity a proporcionality 
stanovenými v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Wim van de Camp

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní iniciativu, která by stanovila 
soubor společných zásad pro mechanismy 
kolektivního odškodňování použitelné pro 

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
nelegislativní iniciativu s cílem zajistit 
vyšší míru soudržnosti mezi národními 
mechanismy kolektivního odškodňování a 
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vnitrostátní i přeshraniční případy a 
současně by přihlédla k právní tradici EU a 
právním řádům 27 členských států;

současně by přihlédla k právní tradici EU a 
právním řádům 27 členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila
legislativní iniciativu, která by stanovila 
soubor společných zásad pro mechanismy
kolektivního odškodňování použitelné pro 
vnitrostátní i přeshraniční případy a 
současně by přihlédla k právní tradici EU 
a právním řádům 27 členských států;

7. proto vyzývá Komisi, aby respektovala 
právní řády 27 členských států a 
nepřijímala žádná další opatření týkající 
se vytváření jednoho univerzálního 
evropského postupu kolektivního 
odškodňování; vyzývá namísto toho 
Komisi, aby doporučila řadu pokynů pro 
podávání kolektivních žalob, vycházející 
z alternativního urovnávání sporů, které 
by mohly být prospěšné a mohly by 
povzbudit členské státy, aby rozvinuly 
možnosti dané vnitrostátními soudy ve 
vztahu k stranám, které chtějí podat 
kolektivní žalobu; díky své pružnosti by se 
rovněž vyhnuly řadě úskalí, které by 
mohly být vyvolány rozvinutějšími 
mechanismy kolektivního odškodňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní iniciativu, která by stanovila 
soubor společných zásad pro mechanismy 

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
nelegislativní iniciativu s cílem zajistit 
vyšší míru soudržnosti mezi národními 
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kolektivního odškodňování použitelné pro 
vnitrostátní i přeshraniční případy a 
současně by přihlédla k právní tradici EU a 
právním řádům 27 členských států;

mechanismy kolektivního odškodňování a 
současně by přihlédla k právní tradici EU a 
právním řádům 27 členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní iniciativu, která by stanovila 
soubor společných zásad pro mechanismy 
kolektivního odškodňování použitelné pro 
vnitrostátní i přeshraniční případy a 
současně by přihlédla k právní tradici EU a 
právním řádům 27 členských států;

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní iniciativu, která by stanovila 
soubor společných zásad pro mechanismy 
kolektivního odškodňování použitelné pro 
přeshraniční případy a současně by 
přihlédla k právní tradici EU a právním 
řádům 27 členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní iniciativu, která by stanovila 
soubor společných zásad pro mechanismy 
kolektivního odškodňování použitelné pro 
vnitrostátní i přeshraniční případy a 
současně by přihlédla k právní tradici EU a 
právním řádům 27 členských států;

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní iniciativu, která by stanovila 
soubor společných zásad pro mechanismy 
kolektivního odškodňování použitelné pro 
vnitrostátní i přeshraniční případy a 
současně by přihlédla k právní tradici EU a 
právním řádům 27 členských států; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že zkušenosti 
z jednotlivých států získané v oblasti 
kolektivního odškodňování upozornily na 
chyby, kterým je třeba se vyhnout, a 
osvědčený postup, který by se měl 
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prosazovat, a ukázaly patřičné aspekty 
ohledně vytváření účinných mechanismů 
kolektivního odškodňování na evropské 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vzniká i hybný prvek pro 
harmonizaci na evropské úrovni, protože
některé členské státy v současné době 
zvažují možnosti zavedení podstatných 
reforem v oblasti jejich systémů 
kolektivního odškodňování;

8. zdůrazňuje, že fakt, že některé členské 
státy v současné době zvažují možnosti 
zavedení podstatných reforem v oblasti 
jejich systémů kolektivního odškodňování, 
ukazuje, že tento problém lze úspěšně řešit 
na vnitrostátní úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vzniká i hybný prvek pro
harmonizaci na evropské úrovni, protože
některé členské státy v současné době 
zvažují možnosti zavedení podstatných 
reforem v oblasti jejich systémů 
kolektivního odškodňování;

8. zdůrazňuje, že se harmonizace EU je 
stále obtížnější, protože zavedení reforem 
systémů kolektivního odškodňování 
v některých členských státech ukazuje, že 
lze tento problém řešit na vnitrostátní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Robert Rochefort
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Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vzniká i hybný prvek pro 
harmonizaci na evropské úrovni, protože 
některé členské státy v současné době 
zvažují možnosti zavedení podstatných 
reforem v oblasti jejich systémů 
kolektivního odškodňování;

8. zdůrazňuje, že vzniká i hybný prvek pro 
harmonizaci na evropské úrovni, protože 
některé členské státy v současné době 
zvažují možnosti zavedení podstatných 
reforem v oblasti jejich systémů 
kolektivního odškodňování a další se 
v současnosti rozhodují pro zavedení 
takových systémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vzniká i hybný prvek pro 
harmonizaci na evropské úrovni, protože 
některé členské státy v současné době 
zvažují možnosti zavedení podstatných 
reforem v oblasti jejich systémů 
kolektivního odškodňování;

8. zdůrazňuje, že vzniká i hybný prvek pro 
koordinaci na evropské úrovni, protože 
některé členské státy v současné době 
zvažují možnosti zavedení podstatných 
reforem v oblasti jejich systémů 
kolektivního odškodňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Wim van de Camp

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že vzniká i hybný prvek pro 
harmonizaci na evropské úrovni, protože 
některé členské státy v současné době 
zvažují možnosti zavedení podstatných 

8. zdůrazňuje, že vzniká i hybný prvek pro 
koordinaci na evropské úrovni, protože 
některé členské státy v současné době 
zvažují možnosti zavedení podstatných 
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reforem v oblasti jejich systémů 
kolektivního odškodňování;

reforem v oblasti jejich systémů 
kolektivního odškodňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že stávající práce Komise 
týkající se kolektivního odškodňování by 
mohla být rozšířena i na jiné oblasti, jako 
je porušení ochrany údajů, finanční 
služby, škody na životním prostředí, 
porušení zaměstnaneckých práv nebo 
případy diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Sylvana Rapti, Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že pokud je to možné, mělo 
by být podporováno včasné řešení sporů a 
soudní řízení by mělo být považováno za 
poslední možnost;

9. zdůrazňuje, že pokud je to možné, mělo 
by být podporováno včasné řešení sporů a 
soudní řízení by mělo být považováno za 
poslední možnost; zdůrazňuje, že 
mechanismy alternativního urovnávání 
sporů mohou stranám poskytovat rychlejší 
a levnější řešení a sehrávat doplňkovou 
úlohu k postupu soudního odškodnění; 
konstatuje však, že existují v současnosti 
významné – jak z hlediska jednotlivých 
odvětví, tak ze zeměpisného hlediska –
mezery v existujících systémech 
alternativního urovnávání sporů v rámci 
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EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že pokud je to možné, mělo 
by být podporováno včasné řešení sporů a 
soudní řízení by mělo být považováno za 
poslední možnost;

9. zdůrazňuje, že pokud je to možné, mělo 
by být podporováno včasné řešení sporů 
prostřednictvím dialogu mezi 
zúčastněnými stranami; vyzývá 
podnikatele, aby uznali, že někdy je 
v jejich nejlepším zájmu přijmout 
dobrovolné iniciativy k účinnému 
odškodnění spotřebitele, aby se zabránilo 
zahájení soudního sporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že pokud je to možné, mělo 
by být podporováno včasné řešení sporů a 
soudní řízení by mělo být považováno za 
poslední možnost;

9. zdůrazňuje, že je třeba důrazně 
podporovat používání mechanismů 
alternativního urovnávání sporů a že 
soudní řízení musí být považováno za 
poslední možnost; zdůrazňuje, že 
mechanismy alternativního urovnávání 
sporů se s mechanismy kolektivního 
odškodňování vzájemně doplňují a 
nevylučují se a že zavedení kolektivního 
odškodňování s největší pravděpodobností 
účinnost systémů alternativního 
urovnávání sporů posílí tím, že bude 
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fungovat jako „soudní hrozba“;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Sylvana Rapti, Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že mechanismy 
alternativního urovnávání sporů často 
závisí na ochotě obchodníka 
spolupracovat, zatímco na administrativu 
spojenou s kolektivními žalobami většina 
orgánů alternativního urovnání sporů 
nemá kapacitu; zdůrazňuje s odkazem na 
své usnesení ze dne 20. května 2010 
o vytvoření jednotného trhu pro 
spotřebitele a občany to, že existence 
účinného systému soudního odškodnění 
by pro strany fungovala jako silná 
pobídka, aby se dohodly v mimosoudním 
řízení, čímž se pravděpodobně vyřeší 
značný počet případů a vyhne se tak 
soudním vedením sporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že by kromě možnosti 
individuálního uplatňování nároků 
prostřednictvím soudní žaloby mělo být 
možné uplatňovat nároky za použití 
postupů kolektivního odškodňování; 
konstatuje, že jedním takovým postupem 
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je vytvoření skupiny určitého počtu 
stěžovatelů, kteří v reakci na jedno nebo 
více porušení jejich práv spojí síly 
k aktivnímu vymáhání individuálních 
nároků formou společné žaloby; 
podotýká, že toto společné vymáhání je 
možné prostřednictvím právního zástupce 
a tak, že organizace spotřebitelů pověří 
žalobou organizaci zastupující zájmy 
stěžovatelů, tedy agenturu, která jedná 
v zájmu všech;

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. zdůrazňuje, že by mělo být silně 
podpořeno využívání mechanismů 
alternativního urovnávání sporů a že 
soudní řízení by mělo být považováno za 
poslední možnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9d. uznává, že je nutné zabránit některým 
zneužíváním a podvodnému používání 
mechanismů kolektivního odškodňování, 
které se objevily v mimoevropských 
zemích, konkrétně ve Spojených státech 
s jejich systémem „skupinových žalob“; 
zdůrazňuje však, že takové obavy ze 
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zneužívání nebo z nadměrného nároku 
nejsou podpořeny důkazy z těch členských 
států EU, kde již mechanismy soudního 
kolektivního odškodňování fungují;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že evropský přístup ke 
kolektivnímu odškodňování by neměl 
představovat žádnou ekonomickou
pobídku k podávání nekalých kolektivních 
žalob a měl by obsahovat účinná 
ochranná opatření, předcházející
neodůvodněným žalobám a neúměrným 
nákladům pro podniky, zvláště 
v současném období finanční krize;

10. zdůrazňuje, že evropský přístup ke 
kolektivnímu odškodňování by měl za 
následek nevyhnutelné riziko vytváření 
ekonomických pobídek k podávání 
nekalých kolektivních žalob, což by vedlo 
k neodůvodněným žalobám a neúměrným 
nákladům pro podniky, zvláště 
v současném období finanční krize;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že evropský přístup ke 
kolektivnímu odškodňování by neměl
představovat žádnou ekonomickou pobídku 
k podávání nekalých kolektivních žalob a 
měl by obsahovat účinná ochranná 
opatření, předcházející neodůvodněným 
žalobám a neúměrným nákladům pro 
podniky, zvláště v současném období 
finanční krize;

10. zdůrazňuje, že evropský přístup ke 
kolektivnímu odškodňování nesmí
představovat žádnou ekonomickou pobídku 
k podávání nekalých kolektivních žalob a 
měl by obsahovat silná a účinná ochranná 
opatření, předcházející neodůvodněným 
žalobám a neúměrným nákladům pro 
podniky, zvláště v současném období 
finanční krize;
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Or. en

Pozměňovací návrh 72
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. upozorňuje, že účinný systém 
kolektivního odškodňování by mohl být
schopen zajistit právně určité, spravedlivé 
a přiměřené výsledky v odpovídající lhůtě, 
a přitom dodržovat práva všech 
zúčastněných stran;

11. upozorňuje, že systém kolektivního 
odškodňování není běžně schopen zajistit 
právně určité, spravedlivé a přiměřené 
výsledky v odpovídající lhůtě, a přitom 
dodržovat práva všech zúčastněných stran;

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. upozorňuje, že účinný systém 
kolektivního odškodňování by mohl být 
schopen zajistit právně určité, spravedlivé 
a přiměřené výsledky v odpovídající lhůtě, 
a přitom dodržovat práva všech 
zúčastněných stran;

11. upozorňuje, že účinný systém 
kolektivního odškodňování by mohl být 
schopen zajistit právně určité, spravedlivé 
a přiměřené výsledky v odpovídající lhůtě, 
a přitom dodržovat práva všech 
zúčastněných stran; domnívá se, že přístup 
EU ke kolektivnímu odškodňování by měl 
zahrnovat možnost napadnout 
v konkrétním časovém rámci rozhodnutí 
Soudu;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že prvky, které jsou živnou 
půdou pro soudních spory, jako jsou 
sankční náhrady škody, poplatky za právní 
služby, absence omezení způsobilosti podat 
žalobu a nadměrné náhrady škody nejsou 
slučitelné s evropskou právní tradicí a je 
třeba se jim vyhýbat;

12. zdůrazňuje, že prvky, které jsou živnou 
půdou pro soudní spory, jako jsou sankční 
náhrady škody, poplatky za právní služby, 
absence omezení způsobilosti podat žalobu 
a nadměrné náhrady škody, nejsou 
slučitelné s evropskou právní tradicí a je 
nutné se jim za každou cenu vyhnout;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že prvky, které jsou živnou 
půdou pro soudních spory, jako jsou 
sankční náhrady škody, poplatky za právní 
služby, absence omezení způsobilosti podat 
žalobu a nadměrné náhrady škody nejsou 
slučitelné s evropskou právní tradicí a je 
třeba se jim vyhýbat;

12. zdůrazňuje, že je důležité, aby evropský 
přístup ke kolektivnímu odškodňování 
vyloučil některé postupy, které se 
přednostně zaměřují na soudní spory 
přispívající ke zneužívání a jsou 
neslučitelné s evropskou právní tradicí: 
možnost přiznání náhrady škody 
pokládané za „sankční“, protože je 
nepřiměřená utrpěné škodě, což vede 
k nákladům za právní služby, závislým na 
výsledcích žaloby, nebo absence omezení 
způsobilosti podat žalobu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Návrh stanoviska
Bod 12
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že prvky, které jsou živnou 
půdou pro soudních spory, jako jsou 
sankční náhrady škody, poplatky za právní 
služby, absence omezení způsobilosti
podat žalobu a nadměrné náhrady škody
nejsou slučitelné s evropskou právní tradicí 
a je třeba se jim vyhýbat;

12. zdůrazňuje, že prvky, které jsou živnou 
půdou pro soudní spory, jako jsou sankční 
náhrady škody, poplatky za právní služby, 
financování třetí stranou, nedostatek 
kontroly nad zastupujícími subjekty 
podávajícími žalobu u soudu, princip opt-
out, možnost, aby právní zástupci získávali 
potenciální oběti, a nalézací řízení pro 
předložení důkazů soudu, nejsou slučitelné 
s evropskou právní tradicí a je nutné je 
zamítnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že prvky, které jsou živnou 
půdou pro soudních spory, jako jsou 
sankční náhrady škody, poplatky za právní 
služby, absence omezení způsobilosti podat 
žalobu a nadměrné náhrady škody nejsou 
slučitelné s evropskou právní tradicí a je 
třeba se jim vyhýbat;

12. zdůrazňuje, že prvky, které jsou živnou 
půdou pro soudních spory, jako jsou 
sankční náhrady škody, poplatky za právní 
služby, absence omezení způsobilosti podat 
žalobu a nadměrné náhrady škody, nejsou 
slučitelné s evropskou právní tradicí a je 
nutné se jim vyhnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že k zajištění účinnosti 
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systému a k zamezení potenciálnímu 
zneužívání by měl přístup EU ke 
kolektivnímu odškodňování zahrnovat 
pouze zástupnou žalobu podanou subjekty 
řádně uznanými na vnitrostátní úrovni 
(veřejné orgány, jako jsou veřejní 
ochránci práv nebo organizace 
spotřebitelů); vyzývá Komisi, aby určila 
společný soubor kritérií, které musí 
organizace spotřebitelů splňovat, aby byly 
schopny zastupovat u soudu, a zabránila 
tak tzv. forum-shopping; zdůrazňuje, že 
příslušné orgány jednotlivých států by 
měly být odpovědné za kontrolu toho, že 
organizace spotřebitelů tato kritéria 
dodržují;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Marielle Gallo

Návrh stanoviska
Bod 12 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje potřebu budovat evropský 
přístup ke kolektivnímu odškodňování na 
principu opt-in, na jehož základě jsou 
oběti jasně určené a účastní se procesu, 
pouze pokud výslovně uvedly, že tak chtějí 
učinit, a zabrání se tak možnému 
zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 13
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že účinnost kolektivního 
odškodňování vyžaduje, aby zastupující 
subjekt (např. veřejní ochránci práv, 
sdružení spotřebitelů či obchodní sdružení) 
byl schopen zastupovat oběti z jiných 
členských států, přičemž zastupující 
subjekt by mohl být rovněž oprávněn 
zastupovat oběti v soudním nebo 
mimosoudním řízení v jiném členském 
státě;

13. zdůrazňuje, že účinnost kolektivního 
odškodňování vyžaduje, aby zastupující 
subjekt (např. veřejní ochránci práv, 
sdružení spotřebitelů či obchodní sdružení) 
byl schopen zastupovat oběti z jiných 
členských států, přičemž zastupující 
subjekt by mohl být rovněž oprávněn 
zastupovat oběti v soudním nebo 
mimosoudním řízení v jiném členském 
státě; zdůrazňuje, že zastupující subjekt by 
měl být také oprávněn zastupovat všechny 
oběti, ať už se jako oběti na počátku 
postupu označily, či nikoli;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že účinnost kolektivního 
odškodňování vyžaduje, aby zastupující 
subjekt (např. veřejní ochránci práv, 
sdružení spotřebitelů či obchodní 
sdružení) byl schopen zastupovat oběti z 
jiných členských států, přičemž 
zastupující subjekt by mohl být rovněž 
oprávněn zastupovat oběti v soudním nebo 
mimosoudním řízení v jiném členském 
státě;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo
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Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že účinnost kolektivního 
odškodňování vyžaduje, aby zastupující 
subjekt (např. veřejní ochránci práv, 
sdružení spotřebitelů či obchodní 
sdružení) byl schopen zastupovat oběti 
z jiných členských států, přičemž 
zastupující subjekt by mohl být rovněž 
oprávněn zastupovat oběti v soudním nebo 
mimosoudním řízení v jiném členském 
státě;

13. trvá na tom, že v případě 
přeshraničních sporů by měl zastupující 
subjekt (veřejný orgán, pověřená 
organizace spotřebitelů) být schopen 
zastupovat oběti z jiných členských států, 
jež se připojili k postupu kolektivního 
odškodňování, a měl by stejně tak být 
schopen zastoupit oběti připojující se 
k postupu kolektivního odškodňování
v jiném členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že účinnost kolektivního 
odškodňování vyžaduje, aby zastupující 
subjekt (např. veřejní ochránci práv, 
sdružení spotřebitelů či obchodní 
sdružení) byl schopen zastupovat oběti 
z jiných členských států, přičemž 
zastupující subjekt by mohl být rovněž 
oprávněn zastupovat oběti v soudním nebo 
mimosoudním řízení v jiném členském 
státě;

13. zdůrazňuje, že účinnost kolektivního 
odškodňování vyžaduje, aby zastupující 
subjekt byl schopen zastupovat oběti 
z jiných členských států, přičemž 
zastupující subjekt by mohl být rovněž 
oprávněn zastupovat oběti v soudním nebo 
mimosoudním řízení v jiném členském 
státě; zdůrazňuje, že v tomto směru by 
pouze organizace zvláště k tomuto účelu 
určené, jako jsou veřejní ochránci práv, 
sdružení spotřebitelů či obchodní 
sdružení, měly mít právo oběti v soudních 
řízeních zastupovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Rolandas Paksas
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Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že účinnost kolektivního 
odškodňování vyžaduje, aby zastupující 
subjekt (např. veřejní ochránci práv, 
sdružení spotřebitelů či obchodní sdružení) 
byl schopen zastupovat oběti z jiných 
členských států, přičemž zastupující 
subjekt by mohl být rovněž oprávněn 
zastupovat oběti v soudním nebo 
mimosoudním řízení v jiném členském 
státě;

13. zdůrazňuje, že účinnost kolektivního 
odškodňování za účelem hájení práv, 
která byla porušena týmž nezákonným 
aktem, kde se žaloby zakládají na 
shodných faktických a právních 
okolnostech, vyžaduje, aby zastupující 
subjekt (např. veřejní ochránci práv, 
sdružení spotřebitelů či obchodní sdružení) 
byl schopen zastupovat oběti z jiných 
členských států, přičemž zastupující 
subjekt by mohl být rovněž oprávněn 
zastupovat oběti v soudním nebo 
mimosoudním řízení v jiném členském 
státě;

Or. lt

Pozměňovací návrh 85
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. uznává, že hlavním bodem systému 
kolektivního odškodňování je volba mezi 
postupem opt-in a opt-out; je si vědom, že 
organizace spotřebitelů považují systémy 
opt-in za těžkopádné a nákladné 
následkem nutných přípravných prací, 
jako je identifikace spotřebitelů, 
vypracování skutkové podstaty 
jednotlivých případů, zajišťování průběhu 
případu a komunikace se všemi žalobci, 
přičemž tyto organizace mohou rovněž 
čelit problémům při získávání 
dostatečného počtu spotřebitelů, kteří se 
do postupu opt-in zapojí, kvůli nedůvěře, 
co se týče účinnosti postupu, nebo 
nedostatku informací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 86
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 13 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13b. poukazuje na to, že v rámci postupu 
opt-in by tyto problémy mohly být řešeny 
tak, že soud spotřebitelům umožní připojit 
se ke kolektivní žalobě poté, kdy byl 
vynesen precedentní rozsudek, a stanovilo 
by se, že má účinky pro všechny oběti;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 13 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13c. zdůrazňuje, že mnohé tyto problémy 
může také zmírnit systém opt-out, ačkoli 
jsou tyto systémy některými zúčastněnými 
stranami negativně vnímány, neboť se má 
za to, že stojí za značným nárůstem sporů, 
který byl zaznamenán u některých soudů 
mimo Evropu; konstatuje, že v těch 
členských státech, kde fungují systémy 
opt-out, se kolektivní žaloby ukázaly jako 
účinnější a umožňující vyšší účast 
spotřebitelů, aniž by došlo ke zbytečným 
soudním sporům; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že by se u zavedení takových 
mechanismů zakazovala nedobrovolná 
účast obětí v kolektivní žalobě a touto 
žalobou by nebylo dotčeno individuální 
právo přístupu ke spravedlnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 13 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13d. vyzývá Komisi, aby jako alternativní 
řešení zvážila i systém, který by co 
největšímu počtu obětí umožňoval usilovat 
o náhradu, zatímco by respektoval 
existující vnitrostátní systémy (opt-in/opt-
out) v souladu se zásadou subsidiarity; 
zdůrazňuje, že nízké účasti v kolektivních 
žalobách by se mělo zabránit, neboť to 
vede k situaci, kdy většina obětí, kterým 
byla způsobena škoda, nedostane 
náhradu, a kdy je možné, aby 
obchodníkům, kteří pravidla porušili, část 
nezákonného zisku na úkor spotřebitelů a 
spravedlivých obchodníků zůstala;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 13 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13e. má za to, že by měl pro kolektivní 
žalobu existovat systém „opt-in“, v jehož 
rámci by se spotřebitelé museli aktivně 
prezentovat zastupujícímu subjektu, aby 
se kvalifikovali pro náhradu, takže by se 
zabránilo tomu, aby byli spotřebitelé 
automaticky zastupováni bez jejich 
vědomí;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 90
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. trvá na tom, že soud má klíčovou úlohu 
při rozhodování o přípustnosti nároku, 
možnosti zastupování poškozeného a 
kontrole způsobů informování spotřebitelů;

14. Netýká se českého znění.

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. trvá na tom, že soud má klíčovou úlohu 
při rozhodování o přípustnosti nároku,
možnosti zastupování poškozeného a 
kontrole způsobů informování 
spotřebitelů;

14. trvá na tom, že soud má klíčovou úlohu 
při rozhodování o přípustnosti nároku a
možnosti zastupování poškozeného, aby 
bylo zajištěno, že budou posuzovány 
jenom odůvodněné stížnosti a zaručena 
rovnováha mezi předcházením zneužívání 
žalob a ochranou účinného přístupu ke 
spravedlnosti pro občany EU i podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. trvá na tom, že soud má klíčovou úlohu 14. trvá na tom, že soud má klíčovou úlohu 
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při rozhodování o přípustnosti nároku, 
možnosti zastupování poškozeného a 
kontrole způsobů informování spotřebitelů;

a značnou posuzovací pravomoc při 
rozhodování o přípustnosti nároku, 
možnosti zastupování poškozeného a 
kontrole způsobů informování spotřebitelů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 93
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že spotřebitelé se můžou 
účastnit v kolektivním odškodnění pouze 
na své výslovné přání a že jim nesmí být 
upřeno právo podat žalobu individuálně;

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že soudce by měl také 
rozhodnout, jak má být odškodnění 
organizováno, a zkontrolovat, zda jsou 
ujednání o financování spravedlivá; 
zdůrazňuje, že soudní kontrolní 
mechanismy a požadavky na přiměřenost 
by měly chránily obviněné proti zneužití 
systému;

15. zastává názor, že soudce by měl také 
rozhodnout, jak má být odškodnění 
organizováno, a zkontrolovat, zda jsou 
ujednání o financování spravedlivá; 
zdůrazňuje, že soudní kontrolní 
mechanismy a požadavky na přiměřenost 
musí chránit obviněné proti zneužití 
systému;

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Philippe Juvin, Andreas Schwab
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Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že soudce by měl také 
rozhodnout, jak má být odškodnění 
organizováno, a zkontrolovat, zda jsou 
ujednání o financování spravedlivá; 
zdůrazňuje, že soudní kontrolní 
mechanismy a požadavky na přiměřenost 
by měly chránily obviněné proti zneužití 
systému;

15. zastává názor, že soud by měl také 
zajistit, aby bylo odškodnění spravedlivě 
rozděleno, a zkontrolovat, zda jsou 
ujednání o financování spravedlivá; 
zdůrazňuje, že soudní kontrolní 
mechanismy a požadavky na přiměřenost 
by měly chránit obviněné proti zneužití 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. zastává názor, že soudce by měl také 
rozhodnout, jak má být odškodnění 
organizováno, a zkontrolovat, zda jsou 
ujednání o financování spravedlivá; 
zdůrazňuje, že soudní kontrolní 
mechanismy a požadavky na přiměřenost 
by měly chránily obviněné proti zneužití 
systému;

15. Netýká se českého znění.

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. uznává důležitost zásady, podle níž 
nese náklady ten, kdo prohrál spor, jako 
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nástroj k prevenci možného zneužívání 
v rámci mechanismu kolektivního 
odškodňování použitelného pro celou 
Evropu; zdůrazňuje, že potřebná 
ochranná opatření s cílem zamezit 
neodůvodněným žalobám, např. 
zastoupení stěžovatelů prostřednictvím 
legitimních subjektů jednajících v zájmu 
všech nebo zásada proporcionality, pokud 
jde o odškodnění obětí, jsou zárukami, 
jimiž by mohla být odůvodněna vhodná 
úprava této zásady na základě toho, že se 
ponechá na soudci, že může libovolně 
snížit soudní výlohy hrazené stranou, 
která ve sporu prohrála;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Návrh stanoviska
Bod 15 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15b. trvá na tom, že je zapotřebí 
respektovat zásadu, podle níž nese 
náklady řízení ten, kdo prohrál spor; 
zamezí se tak rozšíření neodůvodněných 
žalob;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že informace
o kolektivních žalobách hrají zásadní 

16. zdůrazňuje, že poskytování informací 
o kolektivních žalobách hraje zásadní 
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úlohu ve věci účinnosti řízení, protože 
spotřebitelé si musí být vědomi toho, že se 
stali obětí téže nezákonné praktiky a že je 
podávána kolektivní žaloba; vyzývá 
členské státy, aby zavedly účinné 
mechanismy, které zajistí informování 
maximálního počtu obětí, zvláště pokud 
mají bydliště nebo sídlo ve více členských 
státech;

úlohu ve věci přístupnosti a účinnosti 
řízení, protože spotřebitelé si musí být 
vědomi toho, že se stali obětí téže 
nezákonné praktiky a že je podávána 
kolektivní žaloba, a to i v jiném členském 
státě; vyzývá členské státy, aby zavedly 
účinné mechanismy, které zajistí 
informování maximálního počtu obětí a to, 
aby věděly o svých právech a 
povinnostech, zvláště pokud mají bydliště 
nebo sídlo ve více členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že informace
o kolektivních žalobách hrají zásadní úlohu 
ve věci účinnosti řízení, protože 
spotřebitelé si musí být vědomi toho, že se 
stali obětí téže nezákonné praktiky a že je 
podávána kolektivní žaloba; vyzývá 
členské státy, aby zavedly účinné 
mechanismy, které zajistí informování 
maximálního počtu obětí, zvláště pokud 
mají bydliště nebo sídlo ve více členských 
státech;

16. zdůrazňuje, že poskytování informací
o kolektivních žalobách hraje zásadní 
úlohu ve věci přístupnosti a účinnosti 
řízení, protože spotřebitelé si musí být 
vědomi toho, že byli postiženi touž 
nezákonnou praktikou a že je podávána 
kolektivní žaloba, a to i v jiném členském 
státě; vyzývá členské státy, aby zavedly 
účinné mechanismy, které zajistí 
informování maximálního počtu 
postižených spotřebitelů a zpravení je 
o jejich právech a povinnostech, zvláště 
pokud mají bydliště nebo sídlo ve více 
členských státech; zdůrazňuje, že 
organizace spotřebitelů na vnitrostátní i 
evropské úrovni by měly sehrát roli 
v poskytování informací svým členům po 
celé EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že informace 
o kolektivních žalobách hrají zásadní úlohu 
ve věci účinnosti řízení, protože 
spotřebitelé si musí být vědomi toho, že se 
stali obětí téže nezákonné praktiky a že je 
podávána kolektivní žaloba; vyzývá 
členské státy, aby zavedly účinné 
mechanismy, které zajistí informování 
maximálního počtu obětí, zvláště pokud 
mají bydliště nebo sídlo ve více členských 
státech;

16. zdůrazňuje, že informace 
o kolektivních žalobách hrají zásadní úlohu 
ve věci účinnosti řízení, protože 
spotřebitelé si musí být vědomi toho, že se 
stali obětí téže nezákonné praktiky a že je 
podávána kolektivní žaloba; vyzývá 
členské státy, aby zavedly účinné 
mechanismy a uchopitelné financování, 
které zajistí informování maximálního 
počtu obětí, zvláště pokud mají bydliště 
nebo sídlo ve více členských státech; 
zdůrazňuje v této souvislosti, jak důležitou 
úlohu mohou mít organizace spotřebitelů 
a evropská spotřebitelská centra při 
předávání informací co možná nejširšímu 
okruhu lidí, zejména z řad ohrožených 
skupin spotřebitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že informace 
o kolektivních žalobách hrají zásadní úlohu 
ve věci účinnosti řízení, protože 
spotřebitelé si musí být vědomi toho, že se 
stali obětí téže nezákonné praktiky a že je 
podávána kolektivní žaloba; vyzývá 
členské státy, aby zavedly účinné 
mechanismy, které zajistí informování 
maximálního počtu obětí, zvláště pokud 

16. zdůrazňuje, že informace 
o kolektivních žalobách hrají zásadní úlohu 
ve věci účinnosti řízení, protože 
spotřebitelé si musí být vědomi toho, že se 
stali obětí téže nezákonné praktiky a že je 
podávána kolektivní žaloba; vyzývá 
členské státy, aby zavedly účinné 
mechanismy, které zajistí informování 
maximálního počtu obětí, zvláště pokud 
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mají bydliště nebo sídlo ve více členských 
státech;

mají bydliště nebo sídlo ve více členských 
státech, a nebudou zbytečně poškozovat 
pověst dotčené strany, což je nezbytné pro 
důsledné dodržování zásady presumpce 
neviny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. navrhuje, že by měl být v zájmu 
usnadnění spolupráce mezi oprávněnými 
subjekty k uskutečňování kolektivních 
žalob, zejména v případech 
s přeshraničním dopadem, vytvořen 
celoevropský internetový registr 
zahájených a trvajících případů; 
zdůrazňuje, že tento společný evropský 
portál by sloužil jako užitečný nástroj 
oprávněným subjektům plánujícím 
usilovat o soudní kolektivní odškodnění ke 
zjištění toho, zda byla podána podobná 
žaloba v jiném členském státě; poukazuje 
na důležitost výměny osvědčených 
postupů a používání nejlepších 
dostupných technologií pro snazší výměnu 
informací, podávání žalob a seskupování 
případů;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 17
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. potvrzuje, že pokud mají být kolektivní 
žaloby v praxi uskutečnitelné, členské 
státy by měly zajistit přiměřené 
mechanismy financování; zdůrazňuje, že 
veřejné orgány by měly odmítat 
přidělování zdrojů na neodůvodněné 
žaloby;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Wim van de Camp

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. potvrzuje, že pokud mají být kolektivní 
žaloby v praxi uskutečnitelné, členské 
státy by měly zajistit přiměřené 
mechanismy financování; zdůrazňuje, že 
veřejné orgány by měly odmítat 
přidělování zdrojů na neodůvodněné 
žaloby;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. potvrzuje, že pokud mají být kolektivní 
žaloby v praxi uskutečnitelné, členské 
státy by měly zajistit přiměřené 
mechanismy financování; zdůrazňuje, že 
veřejné orgány by měly odmítat 
přidělování zdrojů na neodůvodněné 

vypouští se
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žaloby;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. potvrzuje, že pokud mají být kolektivní 
žaloby v praxi uskutečnitelné, členské státy 
by měly zajistit přiměřené mechanismy 
financování; zdůrazňuje, že veřejné 
orgány by měly odmítat přidělování zdrojů 
na neodůvodněné žaloby;

17. potvrzuje, že pokud mají být kolektivní 
žaloby v praxi uskutečnitelné, a 
s přihlédnutím k tomu, že některé 
organizace spotřebitelů nemusí být 
schopny podat kolektivní žaloby kvůli 
nedostatku zdrojů, Komise by měla 
prozkoumat možnost financování 
kolektivního odškodnění způsobem, který 
nenarušuje smluvní svobodu, volnou 
soutěž a zásady vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. potvrzuje, že pokud mají být kolektivní 
žaloby v praxi uskutečnitelné, členské 
státy by měly zajistit přiměřené 
mechanismy financování; zdůrazňuje, že 
veřejné orgány by měly odmítat 
přidělování zdrojů na neodůvodněné 
žaloby;

17. potvrzuje, že kolektivní žaloby by měly 
být financované v souladu s vnitrostátním 
systémem nákladů a poplatků, aby se 
zabránilo zneužití, a že by členské státy 
neměly poskytovat žádné oddělené 
financování; zdůrazňuje, že současná 
zásada, podle níž strana, která spor 
prohrála, musí uhradit výlohy, by měla 
zůstat zachována;

Or. de
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Pozměňovací návrh 109
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. potvrzuje, že pokud mají být kolektivní 
žaloby v praxi uskutečnitelné, členské státy 
by měly zajistit přiměřené mechanismy 
financování; zdůrazňuje, že veřejné 
orgány by měly odmítat přidělování zdrojů 
na neodůvodněné žaloby;

17. potvrzuje, že pokud mají být kolektivní 
žaloby v praxi uskutečnitelné, členské státy 
by měly zajistit přiměřené mechanismy 
financování, jež by měly být koncipovány 
tak, aby na jednu stranu nepodněcovaly 
podávání žalob, které nejsou odůvodněné, 
a na druhou stranu předcházely tomu, aby 
se občanům a podnikům, zejména malým 
a středním podnikům, bránilo v přístupu 
ke spravedlnosti kvůli tomu, že nemají 
dostatečné finanční zdroje; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. potvrzuje, že pokud mají být kolektivní 
žaloby v praxi uskutečnitelné, členské státy 
by měly zajistit přiměřené mechanismy 
financování; zdůrazňuje, že veřejné orgány 
by měly odmítat přidělování zdrojů na 
neodůvodněné žaloby;

17. potvrzuje, že pokud mají být kolektivní 
žaloby v praxi uskutečnitelné, členské státy 
by měly zajistit přiměřené mechanismy 
financování; zdůrazňuje, že veřejné orgány 
by měly odmítat přidělování zdrojů na 
neodůvodněné žaloby; navrhuje Komisi, že 
je zapotřebí pracovat na možnosti 
vytvoření fondu financovaného určitým 
procentem pokut udělených veřejnými 
orgány sankčním praktikám, jež jsou 
přestupkem proti právu hospodářské 
soutěže EU; navrhuje, že by tento fond 
mohl být následně použit k financování 
postupů kolektivního odškodňování, 
pokud si zastupující subjekt nemůže 
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dovolit předložit věc soudu;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby pečlivě zvážila 
možnost vytvoření evropského fondu 
financovaného z určitého podílu pokut 
udělených sankčním podnikům 
porušujícím právo hospodářské soutěže 
EU; navrhuje, že tento fond by mohl být 
použit ke krytí nákladů přeshraničních 
kolektivních žalob s evropským rozměrem, 
a to za předpokladu, že zastupující subjekt 
prokáže, že finanční prostředky budou 
použity pro tento účel; vyzývá členské 
státy, aby zvážily vytvoření podobných 
fondů na vnitrostátní úrovni využíváním 
příjmů z pokut udělených jejich veřejnými 
orgány; zdůrazňuje, že toto řešení by 
poskytlo dodatečné zdroje k boji proti 
podvodnému chování, ale byl by to i 
spravedlivý způsob, jak financovat 
kolektivní odškodnění spotřebitelů, jelikož 
část pokut by byla nepřímo navrácena 
obětem;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 17 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17b. domnívá se, že fond nemůže být 
v žádném případě použit k financování 
postupů kolektivního odškodňování, 
neboť pouze škody skutečně stěžovatelům 
způsobené mohou být odškodněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 17 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17c. trvá na nezbytnosti zamezit 
financování třetí stranou s cílem předejít 
zneužívání a vytváření „trhu v oblasti 
sporů“;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. je si vědom toho, že některé 
organizace spotřebitelů nemusí být 
schopny podávat kolektivní žaloby kvůli 
nedostatku zdrojů, a proto by bylo třeba 
zavést spravedlivý mechanismus úhrady 
nákladů řízení, protože bez přiměřeného 
financování bude podán jen velmi 
omezený počet žalob;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 115
Wim van de Camp

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. je si vědom toho, že některé 
organizace spotřebitelů nemusí být 
schopny podávat kolektivní žaloby kvůli 
nedostatku zdrojů, a proto by bylo třeba 
zavést spravedlivý mechanismus úhrady 
nákladů řízení, protože bez přiměřeného 
financování bude podán jen velmi 
omezený počet žalob;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. je si vědom toho, že některé 
organizace spotřebitelů nemusí být 
schopny podávat kolektivní žaloby kvůli 
nedostatku zdrojů, a proto by bylo třeba 
zavést spravedlivý mechanismus úhrady 
nákladů řízení, protože bez přiměřeného 
financování bude podán jen velmi 
omezený počet žalob;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 18
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. je si vědom toho, že některé 
organizace spotřebitelů nemusí být 
schopny podávat kolektivní žaloby kvůli 
nedostatku zdrojů, a proto by bylo třeba 
zavést spravedlivý mechanismus úhrady 
nákladů řízení, protože bez přiměřeného 
financování bude podán jen velmi 
omezený počet žalob;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. je si vědom toho, že některé organizace 
spotřebitelů nemusí být schopny podávat 
kolektivní žaloby kvůli nedostatku zdrojů, 
a proto by bylo třeba zavést spravedlivý 
mechanismus úhrady nákladů řízení, 
protože bez přiměřeného financování 
bude podán jen velmi omezený počet 
žalob;

18. je si vědom toho, že některé organizace 
spotřebitelů možná zpočátku nebudou
schopny podávat kolektivní žaloby kvůli 
nedostatku zdrojů, a proto by zásada, podle 
níž strana, která spor prohrála, musí 
uhradit výlohy, měla být zachována, tak 
aby organizace spotřebitelů mohly krýt své 
náklady řízení a případně vytvořit rezervu, 
ze které by mohly být v budoucnu 
financovány žaloby;.

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. je si vědom toho, že některé organizace 
spotřebitelů nemusí být schopny podávat 

18. je si vědom toho, že některé organizace 
spotřebitelů nemusí být schopny podávat 
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kolektivní žaloby kvůli nedostatku zdrojů, 
a proto by bylo třeba zavést spravedlivý 
mechanismus úhrady nákladů řízení, 
protože bez přiměřeného financování bude 
podán jen velmi omezený počet žalob;

kolektivní žaloby kvůli nedostatku zdrojů, 
a proto by bylo třeba zavést spravedlivý 
mechanismus úhrady nákladů řízení pro 
subjekty splňující podmínky pro udělení 
oprávnění zastupovat v postupech 
kolektivního odškodňování, protože bez 
přiměřeného financování bude podán jen 
velmi omezený počet žalob;

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. je si vědom toho, že některé organizace 
spotřebitelů nemusí být schopny podávat 
kolektivní žaloby kvůli nedostatku zdrojů, 
a proto by bylo třeba zavést spravedlivý 
mechanismus úhrady nákladů řízení, 
protože bez přiměřeného financování bude 
podán jen velmi omezený počet žalob;

18. je si vědom toho, že některé organizace 
spotřebitelů nemusí být schopny podávat 
kolektivní žaloby kvůli nedostatku zdrojů, 
a proto by bylo třeba zavést spravedlivý 
mechanismus úhrady nákladů řízení a měly 
by být zavedeny zvláštní fondy na podporu 
kolektivních opatření, protože bez 
přiměřeného financování bude podán jen 
velmi omezený počet žalob;

Or. lt

Pozměňovací návrh 121
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Bod 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18a. podotýká, že některé státy se systémy 
kolektivního odškodňování zavedly 
mechanismy pro poskytování finanční 
pomoci stěžovatelům, kteří chtějí podat 
kolektivní žalobu, jež zdá se je 
odůvodněná podle práva, ale kteří nemají 
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dostatečné zdroje, aby nesli náklady 
takové žaloby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Marielle Gallo

Návrh stanoviska
Bod 18 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18b. poukazuje na to, že podle usnesení 
Parlamentu ze dne 8. června 2011 o 
zaručení nezávislého posouzení dopadu 
Komise musí posoudit možné důsledky
nového návrhu týkajícího se malých a 
středních podniků a 
konkurenceschopnosti průmyslu a řádně 
zvážit všechna řešení, včetně důkladného 
posouzení možnosti nepřijetí žádných 
opatření;

Or. en


