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Pozměňovací návrh 1
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že alternativní řešení 
sporů (ADR) je mechanismem pro 
dosažení mimosoudního urovnání sporu 
poskytnutím pomoci spotřebitelům 
a obchodníkům při řešení sporů 
spočívající v zásahu třetí strany 
(mediátora nebo rozhodce),

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. s ohledem na své usnesení ze dne 6. 
dubna 2011 o „správě a partnerství na 
jednotném trhu“1, v němž vyzval Komisi, 
aby do konce roku 2011 předložila 
legislativní návrh týkající se využívání 
alternativního řešení sporů v EU,
_______
1 P7_TA-PROV(2011)0144.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že vytvoření právních 
předpisů o ADR je jedním z dvanácti 
nástrojů podpory růstu a posílení důvěry 
na základě Aktu o jednotném trhu, který 
přijala Komise ve sdělení ze dne 13. 
dubna 2011,

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že legislativní návrh 
o ADR v EU je zmíněn v pracovním 
programu Komise jakožto strategická 
iniciativa,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2011 
předložila legislativní návrh ohledně 
využívání alternativního řešení 
spotřebitelských sporů (alternativní řešení 
sporů, ADR) v EU, a zdůrazňuje důležitost 
jeho urychleného přijetí;

1. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2011 
předložila legislativní návrh ohledně 
využívání alternativního řešení 
spotřebitelských sporů on-line (alternativní 
řešení sporů, ADR) v EU, a zdůrazňuje 
důležitost jeho urychleného přijetí; tento 
návrh by měl respektovat stávající 
vnitrostátní systémy a vyhnout se 
jakýmkoli změnám vnitrostátních 
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soudních systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2011 
předložila legislativní návrh ohledně
využívání alternativního řešení 
spotřebitelských sporů (alternativní řešení 
sporů, ADR) v EU, a zdůrazňuje důležitost 
jeho urychleného přijetí;

1. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2011 
předložila jednotnou evropskou chartu 
upravující využívání alternativního řešení 
spotřebitelských sporů (alternativní řešení 
sporů, ADR) v EU, a zdůrazňuje důležitost 
jeho urychleného přijetí;

Or. el

Pozměňovací návrh 7
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2011 
předložila legislativní návrh ohledně 
využívání alternativního řešení 
spotřebitelských sporů (alternativní řešení 
sporů, ADR) v EU, a zdůrazňuje důležitost 
jeho urychleného přijetí;

1. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2011 
předložila legislativní návrh ohledně 
využívání alternativních postupů řešení 
právních sporů v občanských, obchodních 
a rodinných věcech (alternativní řešení 
sporů, ADR) v EU, a zdůrazňuje důležitost 
tohoto návrhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Konstantinos Poupakis
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2011 
předložila legislativní návrh ohledně 
využívání alternativního řešení 
spotřebitelských sporů (alternativní řešení 
sporů, ADR) v EU, a zdůrazňuje důležitost 
jeho urychleného přijetí;

1. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2011 
předložila legislativní návrh ohledně 
využívání alternativního řešení 
spotřebitelských sporů (alternativní řešení 
sporů, ADR) v EU, a zdůrazňuje důležitost 
jeho urychleného přijetí; zdůrazňuje však, 
že vypracování jednotné evropské charty 
obsahující vůdčí zásady, jimiž by se měly 
řídit režimy ADR, by mohlo posloužit 
k doplnění legislativního textu;

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 1 – podbod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(1) zároveň vyzývá Komisi, aby přijala 
okamžité kroky pro zajištění větší 
informovanosti spotřebitelů a podniků 
o stávajících legislativních nástrojích, 
jako jsou 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; s ohledem na tento 
cíl navrhuje, aby vnitrostátní orgány, 
soudy, advokátní a obchodní komory, 
organizace spotřebitelského poradenství, 
pojistitelé právní ochrany a další příslušné 
organizace byly zapojeny do komplexní 
informační kampaně; vyzývá k poskytnutí 
finanční podpory pro evropské 
a vnitrostátní kampaně tohoto druhu; 
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vyzývá k poskytnutí podpory pro provedení 
takovéto kampaně týkající se postupu 
ADR, a to souběžně se zavedení tohoto 
postupu;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh 
předložený Komisí musí být doplněn 
úplným hodnocením dopadů 
respektujícím pravidla zlepšení právní 
úpravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že povědomí občanů 
EU o alternativním řešení sporů a jeho
chápání je v celé Evropě slabé a mylné 
a že pouze malá část občanů ví, jak podat 
žalobu k orgánu ADR; je přesvědčen, že 
dlouhodobě nejednotný a nesoudržný 
evropský akční plán je zodpovědný za 
neúplné prostředí v oblasti ADR, jež 
v současné době máme;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje Komisi v jejím úsilí napomoci 
využívání alternativního řešení sporů, které 
bude rychlé, účinné a nenákladné a které 
by umožnilo vytváření kvalitních 
obchodních vztahů;

2. podporuje Komisi v jejím úsilí napomoci 
využívání alternativního řešení sporů, které 
bude rychlé, účinné a nenákladné a které 
by umožnilo vytváření kvalitních 
obchodních vztahů a přispělo k vysoké 
úrovni ochrany spotřebitele;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje Komisi v jejím úsilí napomoci 
využívání alternativního řešení sporů, které 
bude rychlé, účinné a nenákladné a které 
by umožnilo vytváření kvalitních 
obchodních vztahů;

2. podporuje Komisi v jejím úsilí napomoci 
využívání alternativního řešení sporů, které 
bude dostupné, rychlé, účinné 
a nenákladné a které by umožnilo 
vytváření kvalitních a na důvěře 
založených obchodních vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje Komisi v jejím úsilí napomoci 
využívání alternativního řešení sporů, které 
bude rychlé, účinné a nenákladné a které 

2. podporuje Komisi v jejím úsilí napomoci 
využívání alternativního řešení sporů, které 
bude rychlé, účinné a nenákladné a které 
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by umožnilo vytváření kvalitních 
obchodních vztahů;

by umožnilo vytváření a udržování 
kvalitních obchodních vztahů, 
a zdůrazňuje, že tato situace je pro obě 
strany výhodnější než stávající soudní 
praxe;

Or. el

Pozměňovací návrh 15
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje Komisi v jejím úsilí napomoci 
využívání alternativního řešení sporů, které 
bude rychlé, účinné a nenákladné a které 
by umožnilo vytváření kvalitních 
obchodních vztahů;

2. podporuje Komisi v jejím úsilí napomoci 
využívání alternativního řešení sporů, které 
bude rychlé, účinné a nenákladné a které 
by umožnilo vytváření kvalitních 
obchodních, hospodářských, sociálních 
a sousedských vztahů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 16
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje Komisi v jejím úsilí napomoci 
využívání alternativního řešení sporů, které 
bude rychlé, účinné a nenákladné a které 
by umožnilo vytváření kvalitních 
obchodních vztahů;

2. podporuje Komisi v jejím úsilí napomoci 
využívání alternativního řešení sporů, které 
bude rychlé, účinné a nenákladné a které 
by umožnilo vytváření kvalitních 
obchodních vztahů; připomíná, že 
vnitrostátní iniciativy tohoto druhu 
napomáhají k větší účinnosti řešení sporů 
a snižují pracovní zatížení soudů;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 17
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
odpovídající přístup k nápravě škody na 
vnitřním trhu si žádá jak možnost snadno 
využít alternativního řešení sporů, tak 
existenci účinného systému kolektivního 
odškodnění, přičemž tyto dva prostředky 
se navzájem doplňují;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
odpovídající přístup k nápravě škody na 
vnitřním trhu si žádá jak možnost snadno 
využít alternativního řešení sporů, tak 
existenci účinného systému kolektivního 
odškodnění, přičemž tyto dva prostředky 
se navzájem doplňují;

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
odpovídající přístup k nápravě škody na 
vnitřním trhu si žádá možnost snadno 
využít alternativního řešení sporů;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
odpovídající přístup k nápravě škody na 
vnitřním trhu si žádá jak možnost snadno 
využít alternativního řešení sporů, tak 
existenci účinného systému kolektivního 
odškodnění, přičemž tyto dva prostředky se 
navzájem doplňují;

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
odpovídající přístup k nápravě škody na 
vnitřním trhu si žádá jak možnost snadno 
využít alternativního řešení sporů, tak 
existenci účinného systému kolektivního 
odškodnění, přičemž tyto dva prostředky se 
navzájem doplňují; zdůrazňuje, že ačkoli 
zlepšené mechanismy ADR mohou omezit 
počet stupňů kolektivního odškodnění, 
nezmírní naléhavou potřebu právních 
předpisů EU o takovém režimu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
odpovídající přístup k nápravě škody na 
vnitřním trhu si žádá jak možnost snadno 
využít alternativního řešení sporů, tak 
existenci účinného systému kolektivního 
odškodnění, přičemž tyto dva prostředky se 
navzájem doplňují;

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
odpovídající přístup k nápravě škody na 
vnitřním trhu si žádá jak možnost snadno 
využít alternativního řešení sporů, tak 
existenci účinného systému kolektivního 
odškodnění, přičemž tyto dva prostředky se 
navzájem doplňují; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že zjednodušení využívání 
ADR v EU nesmí v žádném případě sloužit 
jako záminka k zabránění či zpoždění 
zavedení systému kolektivního odškodnění 
na evropské úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
odpovídající přístup k nápravě škody na 
vnitřním trhu si žádá jak možnost snadno 
využít alternativního řešení sporů, tak 
existenci účinného systému kolektivního 
odškodnění, přičemž tyto dva prostředky 
se navzájem doplňují;

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
v zájmu vytvoření řádně fungujícího 
vnitřního trhu je rovněž nezbytné zajistit 
snadný, rychlý a nenákladný přístup 
k řízením o náhradě, a zejména usnadnit 
celoevropské využívání ADR;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
odpovídající přístup k nápravě škody na 
vnitřním trhu si žádá jak možnost snadno 
využít alternativního řešení sporů, tak 
existenci účinného systému kolektivního 
odškodnění, přičemž tyto dva prostředky se 
navzájem doplňují;

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
odpovídající přístup k nápravě škody na 
vnitřním trhu si žádá jak možnost snadno 
využít alternativního řešení sporů, tak 
existenci účinného systému kolektivního 
odškodnění, přičemž oba tyto prostředky 
se navzájem doplňují a vzájemně se 
nevylučují; trvá na tom, že kolektivní 
odškodnění musí být považováno za 
poslední možnost a že pro urovnávání 
sporů je nutno výrazně podporovat 
využívání mechanismů ADR;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
odpovídající přístup k nápravě škody na 
vnitřním trhu si žádá jak možnost snadno 
využít alternativního řešení sporů, tak 
existenci účinného systému kolektivního 
odškodnění, přičemž tyto dva prostředky se 
navzájem doplňují;

3. domnívá se, stejně jako Komise, že 
odpovídající přístup k nápravě škody na 
vnitřním trhu si žádá jak možnost snadno 
využít alternativního řešení sporů, tak 
existenci účinného systému kolektivního 
odškodnění, přičemž tyto dva prostředky se 
navzájem doplňují; zdůrazňuje však, že 
kolektivní odškodnění by mělo být 
využíváno pouze jako poslední možnost, 
pokud byly vyčerpány možnosti přátelské 
mediace;

Or. el

Pozměňovací návrh 24
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že by měla být 
zavedena nová struktura ADR, jejímž 
ústředním bodem je občan a která je 
postavena na zásadách restorativní justice 
a zaměřena na řešení věcí občanského, 
obchodního a rodinného práva; domnívá 
se, že toho lze dosáhnout vybavením sítě 
evropských spotřebitelských center a sítě 
FIN nezbytnými zdroji a finančními 
prostředky, jež zajistí rozvoj cílené 
informační strategie vysvětlující 
mechanismus tohoto systému a pokud 
možno integrující informační systém 
vnitřního trhu (IMI) a postup vzájemného 
hodnocení do konečného návrhu ADR;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na nutnosti zaručit evropským 
spotřebitelům přístup k systémům ADR 
v případě vnitrostátních i přeshraničních 
sporů vztahujících se i k prodeji on-line, 
jenž v Unii zaznamenává silný růst;

4. trvá na nutnosti zaručit evropským 
spotřebitelům přístup k systémům ADR 
v případě vnitrostátních i přeshraničních 
sporů se zaměřením na on-line trh, jenž 
v Unii zaznamenává silný růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na nutnosti zaručit evropským 
spotřebitelům přístup k systémům ADR 
v případě vnitrostátních i přeshraničních 
sporů vztahujících se i k prodeji on-line, 
jenž v Unii zaznamenává silný růst;

4. trvá na nutnosti zaručit evropským 
spotřebitelům přístup k systémům ADR 
v případě vnitrostátních i přeshraničních 
sporů vztahujících se i k prodeji on-line, 
jenž v Unii zaznamenává silný růst; 
poukazuje na to, že využívání systémů 
ADR poskytuje vyšší úroveň ochrany práv 
spotřebitelů a posiluje důvěru spotřebitelů 
v trh, podniky a orgány na ochranu práv 
spotřebitelů tím, že je zatraktivňuje, a že 
rovněž podporuje přeshraniční obchod 
a zvýšení prosperity všech subjektů na 
trhu EU;  

Or. lt

Pozměňovací návrh 27
Louis Grech, Barbara Weiler
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že každý systém ADR 
vztahující se na transakce mezi podniky 
a spotřebiteli musí být nakonec přeměněn 
na systém, který pokrývá spory týkající se 
transakcí mezi podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná důležitost vyřešení 
současných nedostatků týkajících se 
územní působnosti ADR v Evropě; lituje 
významných nedostatků v konkrétních 
odvětvích, které přetrvávají ve většině 
členských států, ačkoli oblast působnosti 
těchto odvětví umožňuje ustavit
prostředníky, kteří rozumí mechanismu 
fungování příslušného odvětví;

5. připomíná důležitost vyřešení 
současných nedostatků týkajících se 
územní působnosti ADR v Evropě; lituje 
významných nedostatků v konkrétních 
odvětvích, které přetrvávají ve většině 
členských států při prosazování rozšíření 
oblasti působnosti těchto odvětví na
prostředníky, kteří rozumí mechanismu 
fungování příslušného odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná důležitost vyřešení
současných nedostatků týkajících se 
územní působnosti ADR v Evropě; lituje 

5. zdůrazňuje, že ačkoli v současné době 
existuje v Evropě řada účinně fungujících 
systémů ADR, stále přetrvává mnoho 



PE469.958v01-00 16/40 AM\874223CS.doc

CS

významných nedostatků v konkrétních 
odvětvích, které přetrvávají ve většině 
členských států, ačkoli oblast působnosti 
těchto odvětví umožňuje ustavit 
prostředníky, kteří rozumí mechanismu 
fungování příslušného odvětví;

nedostatků, a to jak pokud jde 
o působnost zeměpisnou, tak pokud jde 
o působnost věcnou; naléhá na urychlené 
vyřešení současných nedostatků týkajících 
se územní působnosti ADR v Evropě
a požaduje účinný systém mimosoudního 
urovnávání spotřebitelských sporů, který 
bude funkční v celé EU; lituje 
významných nedostatků v konkrétních 
odvětvích, které přetrvávají ve většině 
členských států, ačkoli oblast působnosti 
těchto odvětví umožňuje ustavit 
prostředníky, kteří rozumí mechanismu 
fungování příslušného odvětví; vybízí 
členské státy, aby zvážily zavedení 
jednotných kontaktních míst pro každé 
odvětví, která by poskytovala informace 
a zahajovala řízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná důležitost vyřešení 
současných nedostatků týkajících se 
územní působnosti ADR v Evropě; lituje 
významných nedostatků v konkrétních 
odvětvích, které přetrvávají ve většině 
členských států, ačkoli oblast působnosti 
těchto odvětví umožňuje ustavit 
prostředníky, kteří rozumí mechanismu 
fungování příslušného odvětví;

5. zdůrazňuje, že jednou z hlavních 
překážek využívání mechanismů ADR 
v EU je nedostatečně vyvážený rozvoj 
těchto systémů v EU, a to jak pokud jde 
o působnost zeměpisnou, tak pokud jde 
působnost věcnou; připomíná proto 
důležitost vyřešení současných nedostatků 
týkajících se územní působnosti ADR 
v Evropě; lituje významných nedostatků 
v konkrétních odvětvích, které přetrvávají 
ve většině členských států, ačkoli oblast 
působnosti těchto odvětví umožňuje ustavit 
prostředníky, kteří rozumí mechanismu 
fungování příslušného odvětví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je přesvědčen, že jakýkoli legislativní 
návrh integrovaného režimu ADR pro EU 
musí plně zohlednit nejen hmotné, ale 
také procesní právo, lepší popis možností 
ADR a plnou kontrolu jejich účinnosti; 
domnívá se, že obnovená struktura ADR 
by pro dosažení úspěchu měla vycházet ze 
zavedených mechanismů předcházení 
sporům, jež poskytují občanům 
a spotřebitelům nezbytné informace 
o jejich právech a povinnostech ve věcech 
občanského, obchodního a rodinného 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. připomíná, že míra využívání soudů 
pro drobné nároky v různých členských 
státech zůstává značně nízká a že je 
potřeba více vykonat, pokud jde o právní 
jistotu, jazykové překážky 
a transparentnost řízení; vyzývá Komisi, 
aby při formulování svého legislativního 
návrhu o využívání ADR pro 
spotřebitelské spory v EU věnovala 
zvláštní pozornost těmto právním 
subjektům;
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Or. en

Pozměňovací návrh 33
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 6 – návětí

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. navrhuje vypracovat jednotnou
evropskou chartu upravující hlavní zásady, 
které by měly systémy ADR zavedené 
v Evropě dodržovat, a jsou to tyto:

6. navrhuje vypracovat širší nelegislativní
evropskou chartu respektující stávající 
účinné vnitrostátní systémy a upravující 
hlavní zásady, které by měly systémy ADR 
zavedené v Evropě dodržovat, a jsou to 
tyto:

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Bod 6 – návětí

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. navrhuje vypracovat jednotnou 
evropskou chartu upravující hlavní 
zásady, které by měly systémy ADR 
zavedené v Evropě dodržovat, a jsou to 
tyto:

6. navrhuje, aby budoucí legislativní návrh 
Komise o využívání ADR v EU zahrnoval
hlavní zásady, které by měly systémy ADR 
zavedené v Evropě dodržovat, a jsou to 
tyto:

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 6 – návětí
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. navrhuje vypracovat jednotnou 
evropskou chartu upravující hlavní 
zásady, které by měly systémy ADR 
zavedené v Evropě dodržovat, a jsou to 
tyto:

6. vyzývá Komisi, aby do legislativního 
návrhu, který by mohl mít formu rámcové 
směrnice, zahrnula následující hlavní 
zásady, které budou muset systémy ADR 
zavedené v Evropě dodržovat:

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Návrh stanoviska
Bod 6 – návětí

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. navrhuje vypracovat jednotnou 
evropskou chartu upravující hlavní 
zásady, které by měly systémy ADR 
zavedené v Evropě dodržovat, a jsou to 
tyto:

6. navrhuje, aby charta obsahovala hlavní 
zásady, které by měly systémy ADR 
zavedené v Evropě dodržovat, a jsou to 
tyto:

Or. el

Pozměňovací návrh 37
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 6 – návětí

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. navrhuje vypracovat jednotnou 
evropskou chartu upravující hlavní 
zásady, které by měly systémy ADR 
zavedené v Evropě dodržovat, a jsou to 
tyto:

6. navrhuje, aby byly jakožto součást 
legislativního návrhu o ADR vypracovány
hlavní zásady, které by měly systémy ADR 
zavedené v Evropě dodržovat, a jsou to 
tyto:

Or. de
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Pozměňovací návrh 38
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 6 – návětí

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. navrhuje vypracovat jednotnou 
evropskou chartu upravující hlavní zásady, 
které by měly systémy ADR zavedené 
v Evropě dodržovat, a jsou to tyto:

6. navrhuje, aby návrh Komise o využívání 
ADR zahrnoval jednotnou evropskou 
chartu upravující hlavní zásady, které by 
měly systémy ADR zavedené v Evropě 
dodržovat, a jsou to tyto:

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– jmenování mediátorů z povolání se musí 
vyvarovat možného vzniku konfliktu 
zájmů; nestrannost systému může být 
s úspěchem založena na zásadě rovné 
účasti zástupců ze spotřebitelských 
organizací a ze subjektů zastupujících 
podnikatelskou sféru;

– jmenování mediátorů se musí vyvarovat 
možného vzniku konfliktu zájmů; 
nestrannost rozhodování může být 
s úspěchem založena na zásadě rovné 
účasti zástupců ze spotřebitelských 
organizací a ze subjektů zastupujících 
podnikatelskou sféru;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– příslušnost: pověření odborníci musí mít 
pro výkon této funkce schopnosti, vzdělání 
a zkušenosti; navrhuje, aby certifikované 

– příslušnost: pověření odborníci musí mít 
pro výkon této funkce odborné schopnosti, 
vzdělání a zkušenosti a musí být nestranní, 
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organizace ISO 9001 udělovaly certifikát 
kvality s cílem uznat profesionální 
mediaci a zajistit přesnost metodologie;

nezávislí a kompetentní; 

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– účinnost a rychlost: mediátoři z povolání
musí disponovat dostatečnými zdroji 
(patřičné lidské, hmotné a finanční zdroje) 
a být schopni dodržet krátkou lhůtu od 
předložení po přijetí rozhodnutí;

– účinnost a rychlost: mediátoři musí 
disponovat dostatečnými zdroji (patřičné 
lidské, hmotné a finanční zdroje) a být 
schopni dodržet krátkou lhůtu od 
předložení po přijetí rozhodnutí;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– účinnost a rychlost: mediátoři z povolání 
musí disponovat dostatečnými zdroji 
(patřičné lidské, hmotné a finanční zdroje) 
a být schopni dodržet krátkou lhůtu od 
předložení po přijetí rozhodnutí;

– účinnost a rychlost: mediátoři z povolání 
musí disponovat dostatečnými zdroji 
(patřičné lidské, hmotné a finanční zdroje) 
a být schopni dodržet krátkou lhůtu od 
předložení po přijetí rozhodnutí, která 
nesmí být delší než 90 dnů, aby byl 
spotřebitelům umožněn lepší přístup ke 
spravedlivějšímu, rychlejšímu 
a účinnějšímu procesu, který jim umožní 
získat náhradu za utrpěnou ztrátu;

Or. lt



PE469.958v01-00 22/40 AM\874223CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 43
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– bezplatnost: je třeba vyřešit problematiku 
nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; 
je zapotřebí zvážit systém, který by byl pro 
spotřebitele zcela zdarma;

– náklady: je třeba vyřešit problematiku 
nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; 
je zapotřebí zvážit systém, který by byl pro 
spotřebitele v případě úspěchu v řízení
zcela zdarma, přičemž by mělo být možné 
požadovat, aby spotřebitel uhradil 
symbolickou zálohu ve výši do 25 eur, 
která by v případě úspěchu v řízení byla 
navrácena a v případě neúspěchu 
propadla na úhradu nákladů řízení;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– bezplatnost: je třeba vyřešit problematiku 
nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; 
je zapotřebí zvážit systém, který by byl pro 
spotřebitele zcela zdarma;

– bezplatnost: je třeba vyřešit problematiku 
nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; 
prvořadým cílem alternativního řešení 
sporů je ušetřit spotřebiteli náklady; 
jakýkoli takový systém musí být pro 
spotřebitele zcela zdarma; jednou 
z možností financování by mohl být fond 
solidarity vytvořený průmyslem;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Ashley Fox
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Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– bezplatnost: je třeba vyřešit problematiku 
nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; 
je zapotřebí zvážit systém, který by byl pro 
spotřebitele zcela zdarma;

– bezplatnost: je třeba vyřešit problematiku 
nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; 
je zapotřebí zvážit systém, který by byl pro 
spotřebitele zcela zdarma a jenž by byl 
financován průmyslem a zahrnoval 
dobrovolné systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– bezplatnost: je třeba vyřešit 
problematiku nákladovosti ADR, aby 
v tomto ohledu mohl být zaručen zájem 
příslušných stran; je zapotřebí zvážit 
systém, který by byl pro spotřebitele zcela 
zdarma;

– bezplatnost: systémy ADR musí být pro 
spotřebitele zcela zdarma, aby se zajistila 
jeho dostupnost pro všechny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– bezplatnost: je třeba vyřešit problematiku 
nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; 
je zapotřebí zvážit systém, který by byl pro 

– bezplatnost: je třeba vyřešit problematiku 
nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; 
za tímto účelem vyzývá Komisi, aby 
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spotřebitele zcela zdarma; navrhla systém, který by byl pro 
spotřebitele zcela zdarma;

Or. el

Pozměňovací návrh 48
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– bezplatnost: je třeba vyřešit problematiku 
nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; 
je zapotřebí zvážit systém, který by byl pro 
spotřebitele zcela zdarma;

– financování je třeba vyřešit problematiku 
nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; 
to je mimořádné důležité, protože účast 
odborníků může vést k výrazným 
nákladům; spotřebitel by měl v každém 
případě hradit pouze malou částku, která 
by mu byla v případě úspěchu v řízení 
nahrazena účastníkem řízení, který 
úspěch neměl;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– bezplatnost: je třeba vyřešit problematiku 
nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; 
je zapotřebí zvážit systém, který by byl pro 
spotřebitele zcela zdarma;

– bezplatnost: je třeba vyřešit problematiku 
nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; 
je zapotřebí zvážit systém, který by byl pro 
spotřebitele zcela zdarma, aby byl přístup 
k němu zajištěn pro sociálně slabší část 
společnosti;

Or. el
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Pozměňovací návrh 50
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– svoboda a mimosoudní povaha: ADR 
musí být dobrovolným nástrojem 
založeným na možnosti svobodné volby, 
a to během celého procesu, přičemž se
stranám kdykoli ponechává možnost 
urovnat jejich při před soudem; alternativní 
řešení sporů v žádném případě nesmějí být 
první povinnou fází před podniknutím 
soudních kroků a rozhodnutí, která z těchto 
řešení vyplývají, mohou být závazná, jen 
byly-li strany o této skutečnosti předem 
informovány a výslovně ji přijaly;

– svoboda a mimosoudní povaha: ADR 
musí být závazný, přičemž stranám kdykoli 
ponechává možnost urovnat jejich při před 
soudem; alternativní řešení sporů v žádném 
případě nesmějí být první povinnou fází 
před podniknutím soudních kroků 
a rozhodnutí, která z těchto řešení 
vyplývají, mohou být závazná, jen byly-li 
strany o této skutečnosti předem 
informovány;

Or. el

Pozměňovací návrh 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– svoboda a mimosoudní povaha: ADR 
musí být dobrovolným nástrojem 
založeným na možnosti svobodné volby, 
a to během celého procesu, přičemž se 
stranám kdykoli ponechává možnost 
urovnat jejich při před soudem; alternativní 
řešení sporů v žádném případě nesmějí být 
první povinnou fází před podniknutím 
soudních kroků a rozhodnutí, která z těchto 
řešení vyplývají, mohou být závazná, jen 
byly-li strany o této skutečnosti předem 
informovány a výslovně ji přijaly;

– svoboda a mimosoudní povaha: ADR 
musí být dobrovolným nástrojem 
založeným na možnosti svobodné volby, 
a to během celého procesu, přičemž se 
stranám kdykoli ponechává možnost 
urovnat jejich při před soudem; alternativní 
řešení sporů v žádném případě nesmějí být 
první povinnou fází před podniknutím 
soudních kroků a rozhodnutí, která z těchto 
řešení vyplývají, mohou být závazná, jen 
byly-li strany o této skutečnosti předem 
informovány a výslovně ji přijaly; i přes 
taková rozhodnutí musí mít strany stále 
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možnost rozhodnout se pro projednání 
u soudu;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– svoboda a mimosoudní povaha: ADR 
musí být dobrovolným nástrojem 
založeným na možnosti svobodné volby, 
a to během celého procesu, přičemž se 
stranám kdykoli ponechává možnost 
urovnat jejich při před soudem; 
alternativní řešení sporů v žádném 
případě nesmějí být první povinnou fází 
před podniknutím soudních kroků 
a rozhodnutí, která z těchto řešení 
vyplývají, mohou být závazná, jen byly-li 
strany o této skutečnosti předem 
informovány a výslovně ji přijaly;

– svoboda a mimosoudní povaha: strany, 
jež využily ADR musí mít kdykoli možnost 
ukončit řízení a urovnat jejich při před 
soudem; smluvní ujednání mezi stranami 
může stanovit automatické využití systému 
ADR v případě sporu, pokud nevylučuje, 
aby některá ze strany mohla zahájit 
soudní řízení; rozhodnutí, která vyplývají 
z ADR, mohou být závazná, jen byly-li 
strany o této skutečnosti předem 
informovány a výslovně ji přijaly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– svoboda a mimosoudní povaha: ADR 
musí být dobrovolným nástrojem 
založeným na možnosti svobodné volby, 
a to během celého procesu, přičemž se 
stranám kdykoli ponechává možnost 
urovnat jejich při před soudem; alternativní 
řešení sporů v žádném případě nesmějí být 

– svoboda a mimosoudní povaha: ADR 
musí být dobrovolným nástrojem 
založeným na možnosti svobodné volby, 
a to během celého procesu, přičemž se 
stranám kdykoli ponechává možnost 
urovnat jejich při před soudem; zároveň 
musí být poskytnuty záruky vynaložení 
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první povinnou fází před podniknutím 
soudních kroků a rozhodnutí, která z těchto 
řešení vyplývají, mohou být závazná, jen 
byly-li strany o této skutečnosti předem 
informovány a výslovně ji přijaly;

skutečného úsilí o dosažení úspěšné 
mediace; alternativní řešení sporů 
v žádném případě nesmějí být první 
povinnou fází před podniknutím soudních 
kroků a rozhodnutí, která z těchto řešení 
vyplývají, mohou být závazná, jen byly-li 
strany o této skutečnosti předem 
informovány a výslovně ji přijaly;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– proporcionalita postupů, rozhodnutí 
a nákladů, aby se předešlo tomu, že jejich 
dopad převýší hodnotu předmětu 
a podstaty sporu; vzniklé náklady musí být 
přizpůsobené velikosti společnosti tak, aby 
i malé a střední podniky mohly mít 
prospěch z využívání ADR;

– proporcionalita postupů, rozhodnutí 
a nákladů, aby se předešlo tomu, že jejich 
dopad převýší hodnotu předmětu 
a podstaty sporu; vzniklé náklady musí být 
přizpůsobené způsobené škodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že provádění takové 
charty nesmí být náhradou za přijetí 
legislativního předpisu o ADR uvedeného 
v bodě 1;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 56
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vybízí členské státy, jež si to přejí, aby 
šly nad rámec hlavních zásad přijatých 
jako součást budoucího evropského 
předpisového rámce; navrhuje proto, aby 
evropská charta o ADR – vycházející 
z osvědčených postupů uplatňovaných 
v členských státech – byla navržena jako 
doplňkový nástroj; za tímto účelem 
doporučuje vytvoření ročního mediačního 
fóry jako způsobu sdílení zkušeností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby věnovala pozornost 
samotnému znění „mimosoudní řešení 
sporů k urovnání sporů týkajících se 
transakcí a obchodních praktik v EU“, 
které je obtížně srozumitelné, pokud jde 
o účinnou komunikaci; doporučuje tento 
výraz zjednodušit, více zdůraznit oddělení 
mezi touto větou a průběhem procesu 
a vyjasnit skutečnost, že tento druh 
odvolání se týká jen spotřebitelských 
sporů; navrhuje „mimosoudní 
vyrovnávání spotřebitelských sporů“, 
„mimosoudní systém urovnávání 
spotřebitelských sporů“ nebo „mediace 
spotřebitelských sporů“; 

7. vyzývá Komisi, aby věnovala pozornost 
samotnému znění „mimosoudní řešení 
sporů k urovnání sporů týkajících se 
transakcí a obchodních praktik v EU“, 
které je obtížně srozumitelné, pokud jde 
o účinnou komunikaci; doporučuje tento 
výraz zjednodušit, více zdůraznit oddělení 
mezi touto větou a průběhem procesu 
a vyjasnit skutečnost, že tento druh 
odvolání se týká zejména spotřebitelských 
sporů;
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Or. de

Pozměňovací návrh 58
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby pro přeshraniční 
spotřebitelské spory ustanovila koordinační 
strukturu s cílem usnadnit přístup 
k vnitrostátním ADR a posílit jejich 
jednotnost; podporuje rovněž zavedení 
jednoho správního místa nebo jednotného 
evropského čísla, který by občanům 
usnadnil přístup k systémům ADR, které 
existují v jejich členském státu nebo 
v ostatních členských státech, a který by 
občanům poskytl jasné pokyny k jejich 
užívání;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby pro přeshraniční 
spotřebitelské spory ustanovila koordinační 
strukturu s cílem usnadnit přístup 
k vnitrostátním ADR a posílit jejich 
jednotnost; podporuje rovněž zavedení 
jednoho správního místa nebo jednotného 
evropského čísla, který by občanům 
usnadnil přístup k systémům ADR, které 
existují v jejich členském státu nebo 
v ostatních členských státech, a který by 
občanům poskytl jasné pokyny k jejich 
užívání;

8. vyzývá Komisi, aby pro přeshraniční 
spotřebitelské spory ustanovila koordinační 
strukturu s cílem usnadnit přístup 
k vnitrostátním ADR a posílit jejich 
jednotnost; podporuje rovněž zavedení 
internetového portálu ve všech úředních 
jazycích Evropské unie, který by občanům 
usnadnil přístup k systémům ADR, které 
existují v jejich členském státu nebo 
v ostatních členských státech, a který by 
občanům poskytl jasné pokyny k jejich 
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užívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby pro přeshraniční 
spotřebitelské spory ustanovila koordinační 
strukturu s cílem usnadnit přístup 
k vnitrostátním ADR a posílit jejich 
jednotnost; podporuje rovněž zavedení 
jednoho správního místa nebo jednotného 
evropského čísla, který by občanům 
usnadnil přístup k systémům ADR, které 
existují v jejich členském státu nebo
v ostatních členských státech, a který by 
občanům poskytl jasné pokyny k jejich 
užívání;

8. vyzývá Komisi, aby pro přeshraniční 
právní spory ustanovila koordinační 
strukturu s cílem usnadnit přístup 
k vnitrostátním ADR a posílit jejich 
jednotnost; podporuje rovněž uvedení 
přehledu relevantních vnitrostátních 
postupů na domovských stránkách 
evropské soudní sítě, a to ve všech 
úředních jazycích, a zveřejnění jednotného 
evropského čísla, který by občanům 
usnadnil přístup k systémům ADR, které 
existují v jejich členském státu 
a v ostatních členských státech, a který by 
občanům poskytl jasné pokyny k jejich 
užívání;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby podpořila a posílila 
stávající orgány působící v této oblasti 
a zvýšila jejich schopnosti, pokud tyto 
orgány prokázaly svou účinnost 
a hodnotu, jako v případě SOLVIT, 
Europe Direct, ECC-NET a FIN-NET;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby vytvořila on-line 
platformu pro přeshraniční spory, 
usnadnila vazby a spolupráci na 
vnitrostátní úrovni, pokud jde o ADR, 
a zároveň působila jako jednotné 
kontaktní místo pro všechny spotřebitele;

Or. el

Pozměňovací návrh 63
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s přehraničními spotřebitelskými spory 
v oblasti elektronického obchodování 
přijala opatření k urychlenému zavedení 
mnohojazyčné platformy umožňující 
spotřebitelům zcela vyřešit jejich spory on-
line a aby přitom měla na paměti, že tato 
platforma musí splňovat kvalitativní 
normy a být založena na stávajících 
systémech ADR v členských státech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Robert Rochefort
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Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. zdůrazňuje význam lepší 
informovanosti o existenci mechanismů 
ADR a větší podpory spotřebitelů 
a profesionálů v jejich využívání jakožto 
alternativy soudních řízení, která 
umožňuje zabránit konfrontačnímu 
přístupu a otevírá možnost řešení 
prospěšného pro všechny strany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. domnívá se, že poskytování informací 
spotřebitelům je odpovědností, kterou 
sdílejí veřejné orgány, informační 
a poradenské sítě, regulační orgány 
a spotřebitelské skupiny, a doporučuje, 
aby každý z těchto subjektů na své 
příslušné úrovni vedl kampaně pro 
zvýšení povědomí a pilotní projekty 
týkající se této otázky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 8 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8e. domnívá se, že poskytování informací 
spotřebitelům je odpovědností, kterou 
sdílejí veřejné orgány a reprezentativní 
organizace, a doporučuje, aby oba tyto 
subjekty na své příslušné úrovni vedly 
kampaně pro zvýšení povědomí a pilotní 
projekty týkající se této otázky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. navrhuje Komisi, aby vytvořila 
několikajazyčný evropský internetový 
portál o mediaci, kde by každý spotřebitel 
mohl klást otázky a informovat se 
o postupu při mediaci, jejích důsledcích, 
svých právech a povinnostech;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. navrhuje Komisi, aby vytvořila 
několikajazyčný evropský internetový 
portál o mediaci, kde by každý spotřebitel 
mohl klást otázky a informovat se 
o postupu při mediaci, jejích důsledcích, 
svých právech a povinnostech;

9. kritizuje nepřehlednost stávající 
databáze ADR vedené Komisí; navrhuje 
Komisi, aby vytvořila několikajazyčný 
evropský internetový portál o mediaci, kde 
by každý spotřebitel mohl klást otázky 
a informovat se o postupu při mediaci, 
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jejích důsledcích, svých právech 
a povinnostech; zdůrazňuje, že v zájmu 
spotřebitelů je nutné klást důraz na 
uživatelskou přívětivost a jasnost tohoto 
on-line portálu;

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. navrhuje Komisi, aby vytvořila 
několikajazyčný evropský internetový 
portál o mediaci, kde by každý spotřebitel 
mohl klást otázky a informovat se
o postupu při mediaci, jejích důsledcích, 
svých právech a povinnostech;

9. navrhuje Komisi, aby vytvořila 
několikajazyčný evropský internetový 
portál ADR, kde by se každý spotřebitel 
mohl informovat o postupu při ADR, jeho
důsledcích, svých právech a povinnostech, 
přičemž východiskem by byly existující 
databáze a sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že spotřebitelé musí mít 
možnost získat relevantní informace 
o ADR on-line, a to řádně přeložené do 
svého jazyka pomocí rychle přístupných 
a uživatelsky přívětivých on-line 
překladačů;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 71
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že zvyšování povědomí 
spotřebitelů o existenci ADR před tím, než 
vznikne spotřebitelský spor, je rozhodující; 
navrhuje, aby se tato informace stala 
součástí odkazu o možnosti využít ADR, 
který by byl obsažen ve všech smluvních 
dokumentech, spolu s kontaktními 
informacemi a způsoby předložení žádosti 
v rámci těchto systémů ADR, které by 
dobře posloužily obchodníkům, kteří ADR 
využijí;

10. zdůrazňuje, že zvyšování povědomí 
spotřebitelů o existenci ADR před tím, než 
vznikne spotřebitelský spor, je rozhodující; 
navrhuje, aby se tato informace stala 
součástí odkazu o možnosti využít ADR, 
který by byl obsažen ve všech smluvních 
dokumentech, spolu s kontaktními 
informacemi a způsoby předložení žádosti 
v rámci těchto systémů ADR, které by 
dobře posloužily obchodníkům, kteří ADR 
využijí; tento požadavek by však měl 
zabránit dodatečným nákladům 
a byrokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že zvyšování povědomí 
spotřebitelů o existenci ADR před tím, než 
vznikne spotřebitelský spor, je rozhodující; 
navrhuje, aby se tato informace stala 
součástí odkazu o možnosti využít ADR, 
který by byl obsažen ve všech smluvních 
dokumentech, spolu s kontaktními 
informacemi a způsoby předložení žádosti 
v rámci těchto systémů ADR, které by 
dobře posloužily obchodníkům, kteří ADR 
využijí; 

10. zdůrazňuje, že zvyšování povědomí 
spotřebitelů o existenci ADR před tím, než 
vznikne právní spor, je rozhodující; 
navrhuje, aby se tato informace stala 
součástí odkazu o možnosti využít ADR, 
který by byl obsažen ve všech smluvních 
dokumentech, spolu s kontaktními 
informacemi a způsoby předložení žádosti 
v rámci těchto systémů ADR, které by 
dobře posloužily obchodníkům, kteří ADR 
využijí; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 73
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že zvyšování povědomí 
spotřebitelů o existenci ADR před tím, než 
vznikne spotřebitelský spor, je rozhodující; 
navrhuje, aby se tato informace stala 
součástí odkazu o možnosti využít ADR, 
který by byl obsažen ve všech smluvních 
dokumentech, spolu s kontaktními 
informacemi a způsoby předložení žádosti 
v rámci těchto systémů ADR, které by 
dobře posloužily obchodníkům, kteří ADR 
využijí;

10. zdůrazňuje, že zvyšování povědomí 
spotřebitelů o existenci ADR před tím, než 
vznikne spotřebitelský spor, je rozhodující; 
trvá na nutnosti posílit v tomto ohledu 
smysl pro odpovědnost podniků 
a obchodních organizací; domnívá se, že 
podniky a podnikové svazy mají povinnost 
informovat spotřebitele o dostupných 
mechanismech ADR; navrhuje, aby se tato 
informace stala součástí odkazu o možnosti 
využít ADR, který by byl obsažen ve všech 
smluvních dokumentech, spolu 
s kontaktními informacemi a způsoby 
předložení žádosti v rámci těchto systémů 
ADR, které by dobře posloužily 
obchodníkům, kteří ADR využijí;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že zvyšování povědomí 
spotřebitelů o existenci ADR před tím, než 
vznikne spotřebitelský spor, je rozhodující; 
navrhuje, aby se tato informace stala 
součástí odkazu o možnosti využít ADR, 
který by byl obsažen ve všech smluvních 
dokumentech, spolu s kontaktními 
informacemi a způsoby předložení žádosti 
v rámci těchto systémů ADR, které by 

10. zdůrazňuje, že zvyšování povědomí 
spotřebitelů o existenci a přínosech ADR 
před tím, než vznikne spotřebitelský spor, 
je rozhodující; navrhuje, aby se tato 
informace stala součástí odkazu o možnosti 
využít ADR, který by byl obsažen ve všech 
smluvních dokumentech, spolu 
s kontaktními informacemi a způsoby 
předložení žádosti v rámci těchto systémů 
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dobře posloužily obchodníkům, kteří ADR 
využijí;

ADR, které by dobře posloužily 
obchodníkům, kteří ADR využijí;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje úlohu spotřebitelských 
skupin při vedení informačních kampaní 
o existenci mechanismů ADR a při 
nasměrovávání spotřebitelů, kteří se na 
tyto skupiny obrátí ve věci 
spotřebitelského sporu; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy vedla informační 
kampaně s cílem vzdělávat a informovat 
spotřebitele a podniky o přínosech 
využívání tohoto nástroje;

Or. el

Pozměňovací návrh 77
Anna Maria Corazza Bildt
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Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. navrhuje, aby obchodní komory, jakož 
i ostatní profesní organizace odpovídaly za 
poskytování informací podnikům 
o existenci ADR, možných kladech jeho 
využití, zejména s ohledem na možnosti 
snížit počet soudních sporů přímo u zdroje 
nebo také uchovat pověst společnosti 
a konečně o možnosti obnovit obchodní 
vztahy mezi stranami na rozdíl od závěru 
rozhodce či rozsudku soudu;

11. navrhuje, aby obchodní komory, jakož 
i zastřešující organizace na vnitrostátní 
i evropské úrovni odpovídaly za 
poskytování informací podnikům 
o existenci ADR, možných kladech jeho 
využití, zejména s ohledem na možnosti 
snížit počet soudních sporů přímo u zdroje 
nebo také uchovat pověst společnosti 
a konečně o možnosti obnovit obchodní 
vztahy mezi stranami na rozdíl od závěru 
rozhodce či rozsudku soudu;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. navrhuje, aby obchodní komory, jakož 
i ostatní profesní organizace odpovídaly za 
poskytování informací podnikům 
o existenci ADR, možných kladech jeho 
využití, zejména s ohledem na možnosti 
snížit počet soudních sporů přímo u zdroje 
nebo také uchovat pověst společnosti 
a konečně o možnosti obnovit obchodní 
vztahy mezi stranami na rozdíl od závěru 
rozhodce či rozsudku soudu;

11. uznává, že jednou z hlavních překážek 
využívání systémů ADR je neochota 
podniků zapojit se do těchto mechanismů; 
navrhuje, aby obchodní komory, jakož 
i ostatní profesní organizace odpovídaly za 
poskytování informací podnikům 
o existenci ADR, možných kladech jeho 
využití, zejména s ohledem na možnosti 
snížit počet soudních sporů přímo u zdroje 
nebo také uchovat pověst společnosti 
a konečně o možnosti obnovit na důvěře 
založené obchodní vztahy mezi stranami na 
rozdíl od závěru rozhodce či rozsudku 
soudu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. doporučuje, aby byla na celoevropské 
úrovni zavedena jako možná pobídka pro 
podniky značka kvality vztahující se 
k mediaci v oblasti spotřebitelských sporů, 
jež by doprovodily hlavní směry 
zohledňující osvědčené postupy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. doporučuje, aby byla na celoevropské 
úrovni zavedena jako možná pobídka pro 
podniky značka kvality vztahující se 
k mediaci v oblasti spotřebitelských sporů, 
jež by doprovodily hlavní směry 
zohledňující osvědčené postupy.

12. doporučuje, aby byla na celoevropské 
úrovni zavedena jako možná pobídka pro 
podniky značka kvality vztahující se 
k mediaci v oblasti spotřebitelských sporů, 
jež by doprovodily hlavní směry 
zohledňující osvědčené postupy; o tomto 
návrhu by měla být provedena analýza 
nákladů a přínosů.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. doporučuje, aby byla na celoevropské 12. doporučuje, aby byla na celoevropské 
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úrovni zavedena jako možná pobídka pro 
podniky značka kvality vztahující se 
k mediaci v oblasti spotřebitelských sporů, 
jež by doprovodily hlavní směry 
zohledňující osvědčené postupy.

úrovni zavedena jako možná pobídka pro 
podniky značka kvality vztahující se 
k mediaci v oblasti spotřebitelských sporů, 
jež by doprovodily hlavní směry 
zohledňující osvědčené postupy, aby tak 
spotřebitelé mohly rychle identifikovat 
podniky, jež si zvolily systémy ADR.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. doporučuje, aby byla na celoevropské 
úrovni zavedena jako možná pobídka pro 
podniky značka kvality vztahující se 
k mediaci v oblasti spotřebitelských sporů, 
jež by doprovodily hlavní směry 
zohledňující osvědčené postupy.

12. doporučuje, aby byla na celoevropské 
úrovni zavedena jako možná pobídka pro 
podniky značka kvality vztahující se 
k mediaci v oblasti spotřebitelských sporů, 
jež by doprovodily hlavní směry 
zohledňující osvědčené postupy; 
zdůrazňuje, že by Komise měla zajistit, 
aby tato značka byla náležitě používána 
a prosazována.

Or. en


