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Pozměňovací návrh 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 114 
a 169 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj 
návrh Parlamentu (C7-0454/2011),

- s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 114 
a 169 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj 
návrh Parlamentu (C7-0454/2011),

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 169 odst. 1 a v čl. 169 odst. 2 
písm. a) Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU) se stanoví, že Unie přispívá k 
dosažení vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele prostřednictvím opatření 
přijatých podle článku 114 této smlouvy.

(1) V čl. 169 odst. 1 a v čl. 169 odst. 2 
písm. a) Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU) se stanoví, že Unie přispívá k 
dosažení vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele prostřednictvím opatření 
přijatých mimo jiné prostřednictvím 
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Článek 38 Listiny základních práv 
Evropské unie stanoví, že v politikách Unie 
je zajištěna vysoká úroveň ochrany 
spotřebitelů.

opatření přijatých podle článku 114 této 
smlouvy. Článek 38 Listiny základních 
práv Evropské unie stanoví, že v politikách 
Unie je zajištěna vysoká úroveň ochrany 
spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V případě stížnosti vyplývající 
z prodeje zboží nebo poskytování služeb by 
zákazníci měli vždy nejprve kontaktovat 
dotyčného podnikatele nebo poskytovatele 
služeb, projednat s ním svou stížnost a 
pokusit se vyřešit tento problém 
v počáteční fázi na dvoustranném základě.
V mnoha případech tak mohou být 
problémy spotřebitelů vyřešeny předem.

Or. de

Odůvodnění

Tato předběžná povinnost je naprosto nezbytná, aby byl snížen objem práce subjektů v 
alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Pozměňovací návrh 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Pro lepší fungování a dokončení 
vnitřního trhu je důležité zvýšit důvěru 
občanů v tento trh, zejména vyjasněním 
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práv a prostředků nápravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Zajištění přístupu k jednoduchým, 
účinným, rychlým a levným způsobům 
řešení přeshraničních sporů, které se 
vyskytnou při prodeji zboží či poskytování 
služeb, by mělo přinést prospěch 
spotřebitelům, a posílit tak jejich důvěru 
v trh. To se týká transakcí prováděných 
offline, stejně jako online.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Alternativní řešení sporů nabízí 
jednoduché, rychlé a finančně nenáročné 
mimosoudní urovnání sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky. Alternativní 
řešení sporů však není dosud dostatečně 
vyvinuté v celé Evropské unii. Aby mohli 
spotřebitelé plně využívat potenciál 
alternativního řešení sporů, je nezbytné, 
aby bylo k dispozici pro všechny typy 
spotřebitelských sporů, aby úroveň kvality 
postupů alternativního řešení sporů byla 
vyrovnaná a aby spotřebitelé a obchodníci 
o těchto postupech měli povědomí. Je 

(3) Alternativní řešení sporů nabízí 
jednoduché, rychlé a finančně nenáročné 
mimosoudní urovnání sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky, které nemohly 
být dříve vyřešeny na dvoustranném 
základě. Alternativní řešení sporů však 
není dosud dostatečně vyvinuté v celé 
Evropské unii. Aby mohli spotřebitelé plně 
využívat potenciál alternativního řešení 
sporů, je nezbytné, aby bylo k dispozici pro 
všechny typy spotřebitelských sporů, aby 
úroveň kvality postupů alternativního 
řešení sporů byla vyrovnaná a aby 
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rovněž nezbytné, aby subjekty 
alternativního řešení sporů řešily 
přeshraniční spory účinně.

spotřebitelé a obchodníci o těchto 
postupech měli povědomí. Je rovněž 
nezbytné, aby subjekty alternativního 
řešení sporů řešily přeshraniční spory 
účinně.

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Alternativní řešení sporů nabízí 
jednoduché, rychlé a finančně nenáročné 
mimosoudní urovnání sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky. Alternativní 
řešení sporů však není dosud dostatečně 
vyvinuté v celé Evropské unii. Aby mohli 
spotřebitelé plně využívat potenciál 
alternativního řešení sporů, je nezbytné, 
aby bylo k dispozici pro všechny typy 
spotřebitelských sporů, aby úroveň kvality 
postupů alternativního řešení sporů byla 
vyrovnaná a aby spotřebitelé a obchodníci 
o těchto postupech měli povědomí. Je 
rovněž nezbytné, aby subjekty 
alternativního řešení sporů řešily 
přeshraniční spory účinně.

(3) Alternativní řešení sporů nabízí 
jednoduché, rychlé a finančně nenáročné 
mimosoudní urovnání sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky. Alternativní 
řešení sporů však není dosud dostatečně 
vyvinuté v celé Evropské unii. Aby bylo 
zlepšeno fungování jednotného trhu, je 
nezbytné, aby alternativní řešení sporů
bylo k dispozici pro všechny typy 
spotřebitelských sporů, aby úroveň kvality 
postupů alternativního řešení sporů byla 
vyrovnaná a aby spotřebitelé a obchodníci 
o těchto postupech měli povědomí. Je 
rovněž nezbytné, aby subjekty 
alternativního řešení sporů řešily 
přeshraniční spory účinně.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení alternativního řešení sporů zlepší fungování jednotného trhu, ale není nezbytné 
umožňovat spotřebitelům plně využívat jeho potenciál.

Pozměňovací návrh 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Nedůsledné pokrytí a rozporuplná 
kvalita a znalost mechanismů 
alternativního řešení sporů v členských 
státech, v nichž probíhají přeshraniční 
transakce, vyžaduje opatření na úrovni 
Unie. Touto směrnicí by měly být 
zavedeny minimální standardy pro kvalitu 
subjektů v oblasti alternativního řešení 
sporů. To nebrání členským státům, aby 
přijímaly a zachovávaly pravidla, která 
přesahují to, co stanoví tato směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Mají-li spotřebitelé plně využívat 
potenciálu vnitřního trhu, měly by být 
mechanismy alternativního řešení sporů 
k dispozici u všech typů přeshraničních 
sporů, na které se vztahuje tato směrnice, 
postupy alternativního řešení sporů by 
měly splňovat jednotné minimální 
standardy kvality v celé Unii a spotřebitelé 
a obchodníci by měli mít povědomí o 
existenci takovýchto postupů. S ohledem 
na zvýšený přeshraniční obchod a pohyb 
osob je rovněž důležité, aby subjekty 
alternativního řešení sporů řešily 
přeshraniční spory účinným způsobem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Překážku pro jednotný trh 
představují nedůslednosti 
v mechanismech alternativního řešení 
sporů v členských státech, co se týče 
pokrytí, kvality a povědomí veřejnosti.
Mnoho spotřebitelů se tak vyhýbá 
přeshraničním obchodům a necítí důvěru, 
jelikož spory s obchodníky by mohly být 
vyřešeny snadno, rychle a levně. Tam, kde 
neexistuje dostatečný přístup ke kvalitním 
postupům alternativního řešení sporů, se 
mohou navíc obchodníci ze stejných 
důvodů vyhýbat přeshraničním 
transakcím se spotřebiteli. Obchodníci se 
sídlem v členském státě, kde je kvalita 
postupů alternativního řešení sporů 
nedostatečná, jsou konkurenčně 
znevýhodněni ve srovnání s těmi, pro něž 
jsou dostupné kvalitní postupy 
alternativního řešení sporů, neboť tito 
obchodníci mohou řešit spotřebitelské 
spory rychleji a levněji.

Or. el

Pozměňovací návrh 135
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Rozvoj dobře fungujícího 
alternativního řešení sporů uvnitř Evropské 
unie je nutný k posílení důvěry 
spotřebitelů ve vnitřní trh, včetně v oblasti 
elektronického obchodování. Tento rozvoj 

(6) Rozvoj dobře fungujícího 
alternativního řešení sporů uvnitř Evropské 
unie napomůže k posílení důvěry 
spotřebitelů v jednotný trh, včetně v oblasti 
elektronického obchodování. Tento rozvoj 
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by měl stavět na stávajících postupech 
alternativního řešení sporů v členských 
státech, přičemž by měl respektovat jejich
právní tradice.

by měl stavět na různých stávajících 
postupech alternativního řešení sporů 
v členských státech, které jsou účinné při 
řešení sporů mezi obchodníky a 
spotřebiteli. Tento rozvoj by měl rovněž
respektovat právní tradice členských států.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj sítě alternativního řešení sporů po celé EU by měl vycházet ze systémů alternativního 
řešení sporů, které v současné době existují v členských státech. Stávající systémy 
alternativního řešení sporů, které jsou účinné a splňují kritéria kvality, mají často různé 
zvláštní charakteristické rysy a respektování této různorodosti by měl být základem tohoto 
rozvoje.

Pozměňovací návrh 136
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory mezi spotřebiteli a 
obchodníky, které vzniknou v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ve všech hospodářských odvětvích.
To by mělo zahrnovat stížnosti předložené 
spotřebiteli proti obchodníkům, ale také 
stížnosti předložené obchodníky proti 
spotřebitelům. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na spory mezi obchodníky;
neměla by však bránit členským státům 
přijímat nebo ponechat v platnosti 
ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory mezi spotřebiteli a 
obchodníky, které vzniknou v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ve všech hospodářských odvětvích.
Její působnost by měla být omezena na
stížnosti předložené spotřebiteli proti 
obchodníkům. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na stížnosti předložené 
obchodníky proti spotřebitelům nebo na 
spory mezi obchodníky; neměla by však 
bránit členským státům přijímat nebo 
ponechat v platnosti ustanovení týkající se 
postupů pro mimosoudní řešení těchto 
sporů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory mezi spotřebiteli a 
obchodníky, které vzniknou v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ve všech hospodářských odvětvích.
To by mělo zahrnovat stížnosti předložené 
spotřebiteli proti obchodníkům, ale také 
stížnosti předložené obchodníky proti 
spotřebitelům. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na spory mezi obchodníky;
neměla by však bránit členským státům 
přijímat nebo ponechat v platnosti 
ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory mezi spotřebiteli a 
obchodníky, které vzniknou v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ve všech hospodářských odvětvích 
s výjimkou služeb obecného 
hospodářského zájmu (služby obecného 
zájmu). To by mělo zahrnovat stížnosti 
předložené spotřebiteli proti obchodníkům, 
ale také stížnosti předložené obchodníky 
proti spotřebitelům. Tato směrnice by se 
neměla vztahovat na spory mezi 
obchodníky; neměla by však bránit 
členským státům přijímat nebo ponechat v 
platnosti ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory mezi spotřebiteli a 
obchodníky, které vzniknou v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ve všech hospodářských odvětvích.
To by mělo zahrnovat stížnosti předložené 
spotřebiteli proti obchodníkům, ale také
stížnosti předložené obchodníky proti 
spotřebitelům. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na spory mezi obchodníky;
neměla by však bránit členským státům 

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory mezi spotřebiteli a 
obchodníky, které vzniknou v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ve všech hospodářských odvětvích.
To by mělo zahrnovat spory, které vznikají 
v souvislosti s prodejem či poskytováním 
digitálního obsahu za úplatu. Tato 
směrnice by se měla vztahovat na stížnosti 
předložené spotřebiteli proti obchodníkům.
Neměla by se vztahovat na stížnosti 
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přijímat nebo ponechat v platnosti 
ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

předložené obchodníky proti 
spotřebitelům. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na spory mezi obchodníky;
neměla by však bránit členským státům 
přijímat nebo ponechat v platnosti
ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že je zahrnut i digitální obsah. Jelikož značný počet poskytovatelů 
alternativního řešení sporů bylo vytvořeno s cílem vyvážit nestejnou sílu spotřebitelů a 
obchodníků, nebylo by vhodné požadovat, aby tyto subjekty přijímaly k řešení spory 
předložené obchodníky proti spotřebitelům. Alternativní řešení sporů by se nemělo používat 
na vymáhání dluhů.

Pozměňovací návrh 139
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory mezi spotřebiteli a 
obchodníky, které vzniknou v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ve všech hospodářských odvětvích.
To by mělo zahrnovat stížnosti předložené 
spotřebiteli proti obchodníkům, ale také 
stížnosti předložené obchodníky proti 
spotřebitelům. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na spory mezi obchodníky;
neměla by však bránit členským státům 
přijímat nebo ponechat v platnosti 
ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory mezi spotřebiteli a 
obchodníky, které vzniknou v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ve všech hospodářských odvětvích, 
včetně všech dodavatelů z veřejného a 
soukromého sektoru. To by mělo 
zahrnovat stížnosti předložené spotřebiteli 
proti obchodníkům, ale také stížnosti 
předložené obchodníky proti 
spotřebitelům. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na spory mezi obchodníky;
neměla by však bránit členským státům 
přijímat nebo ponechat v platnosti 
ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

Or. el
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Pozměňovací návrh 140
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory mezi spotřebiteli a
obchodníky, které vzniknou v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ve všech hospodářských odvětvích.
To by mělo zahrnovat stížnosti předložené 
spotřebiteli proti obchodníkům, ale také 
stížnosti předložené obchodníky proti 
spotřebitelům. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na spory mezi obchodníky;
neměla by však bránit členským státům 
přijímat nebo ponechat v platnosti 
ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory zahájené spotřebiteli proti
obchodníkům, které vzniknou v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb offline i online, včetně dodávek 
digitálního obsahu za úplatu, ve všech 
hospodářských odvětvích. Tato směrnice 
by se neměla vztahovat na neekonomické 
služby obecného zájmu, které nejsou 
prováděny za účelem finančního zisku.
Tato směrnice by se neměla vztahovat na 
jakékoli spory či stížnosti předložené 
obchodníky proti spotřebitelům, ani na 
spory mezi obchodníky; tato směrnice by 
však neměla bránit členským státům 
přijímat nebo ponechat v platnosti 
ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory mezi spotřebiteli a
obchodníky, které vzniknou v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ve všech hospodářských odvětvích.
To by mělo zahrnovat stížnosti předložené 
spotřebiteli proti obchodníkům, ale také 

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat 
stížnosti spojené se smluvními spory 
předložené spotřebiteli proti
obchodníkům, které vzniknou v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ve všech hospodářských odvětvích a 
z online prodejů, včetně poskytování 
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stížnosti předložené obchodníky proti 
spotřebitelům. Tato směrnice by se neměla
vztahovat na spory mezi obchodníky;
neměla by však bránit členským státům 
přijímat nebo ponechat v platnosti 
ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

digitálního obsahu. Tato směrnice by se 
neměla vztahovat na neekonomické služby 
obecného zájmu nebo na zdravotnické 
služby poskytované obchodníky s cílem 
zhodnotit, udržet nebo obnovit zdravotní 
stav pacienta, včetně podání a opatření 
léčiv na předpis a léčebných prostředků.
Neměla by se vztahovat na stížnosti 
předložené obchodníky proti 
spotřebitelům nebo na spory mezi 
obchodníky; neměla by však bránit 
členským státům přijímat nebo ponechat v 
platnosti ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Spotřebitelé by měli být vedeni 
k tomu, aby jako první krok kontaktovali 
přímo obchodníka, nebo aby využili 
systém řešení stížností, který provozuje 
obchodník, s cílem nalézt smírné řešení.
Tento postup by mohl představovat rychlý 
způsob řešení spotřebitelských sporů, i 
když by měl být k dispozici jen po 
omezenou dobu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 143
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Definice „spotřebitele“ by měla 
pokrývat fyzické osoby jednající mimo 
rámec své obchodní činnosti, podnikání, 
řemesla nebo povolání. Pokud je však 
smlouva uzavřena za účelem částečně 
spadajícím do rámce a částečně mimo 
rámec obchodní činnosti dané osoby 
(smlouvy mající dvojí účel) a účel této 
činnosti je natolik okrajový, že 
nepřevažuje v celkovém kontextu dotčené 
transakce, tato osoba by rovněž měla být 
považována za spotřebitele.

(8) Definice „spotřebitele“ by měla 
pokrývat fyzické osoby jednající mimo 
rámec své obchodní činnosti, podnikání, 
řemesla nebo povolání.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah definice spotřebitele v rámci smluv majících dvojí účel (smlouvy uzavírané za účelem 
částečně spadajícím do rámce a částečně mimo rámec obchodní činnosti dané osoby) 
vyvolává nejasnosti, zejména vzhledem k tomu, že v definici spotřebitele obsažené v čl. 4 odst. 
a) se jasně uvádí, že spotřebitelem se „rozumí jakákoli fyzická osoba, jež jedná za účelem, 
který nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkonu 
jejího svobodného povolání“.

Pozměňovací návrh 144
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tato směrnice by měla mít přednost
před právními předpisy Unie, které 
obsahují ustanovení, jejichž cílem je
podpořit vytváření subjektů alternativního 
řešení sporů v konkrétním odvětví. Pokud 
právní předpisy pro jednotlivá odvětví 
nařizují vytváření těchto subjektů, měla by 
tato směrnice mít přednost pouze v 
rozsahu, v jakém tyto právní předpisy 
nezajišťují alespoň rovnocennou úroveň 
ochrany spotřebitele.

(10) Pokud jsou ustanovení této směrnice 
v rozporu s ustanovením jiného právního 
předpisu Unie, který upravuje zvláštní 
odvětví, ustanovení tohoto jiného 
právního předpisu Unie se upřednostní 
a použije se na uvedená zvláštní odvětví.
Pokud je však cílem ustanovení podpořit 
vytváření subjektů alternativního řešení 
sporů v konkrétním odvětví, budou mít 
příslušná ustanovení této směrnice
přednost a použijí se.
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Or. en

Odůvodnění

Bylo by obtížné zavést požadavek na porovnávání úrovně ochrany spotřebitelů, kterou 
zajišťují různé právní předpisy Unie. Tato směrnice by navíc měla mít přednost před 
konkrétními ustanoveními jiných právních předpisů Unie, nikoli před právními předpisy jako 
takovými.

Pozměňovací návrh 145
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V zájmu snadnějšího provádění této 
směrnice je naléhavě nutné, aby Komise 
v úzké spolupráci s členskými státy 
vypracovala pokyny týkající se vztahu 
mezi touto směrnicí a dalšími právními 
předpisy EU.

Or. el

Pozměňovací návrh 146
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Subjekty alternativního řešení sporů se 
značně liší v rámci celé Unie i v rámci
členských států. Tato směrnice by se měla 
vztahovat na veškeré subjekty, které jsou 
zřízeny na trvalém základě a nabízí řešení 
sporu prostřednictvím postupu 
alternativního řešení sporů. Rozhodčí 
řízení, jež vzniklo mimo rámec subjektu 
alternativního řešení sporů ad hoc pro 
konkrétní spor mezi spotřebitelem 
a obchodníkem, by nemělo být považováno 

(11) Subjekty alternativního řešení sporů se 
značně liší v rámci celé Unie i v rámci 
členských států. Tato směrnice by se měla 
vztahovat na veškeré subjekty, které jsou 
zřízeny na trvalém základě za účelem 
urovnání sporu mezi spotřebiteli a 
obchodníkem a které jsou uvedeny na 
seznamu v souladu s čl. 17 odst. 2 této 
směrnice. Rozhodčí řízení, jež vzniklo 
mimo rámec subjektu alternativního řešení 
sporů ad hoc pro konkrétní spor mezi 
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za postup alternativního řešení sporů. spotřebitelem a obchodníkem, by nemělo 
být považováno za postup alternativního 
řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění

Na poskytovatele alternativního řešení sporů, kteří se rozhodnou nebýt subjekty alternativního 
řešení sporů podle této směrnice, se nevztahují ustanovení této směrnice.

Pozměňovací návrh 147
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na řízení před subjekty pro řešení sporů, 
u nichž jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem, ani na případy, jež řeší 
oddělení pro vyřizování stížností 
spotřebitelů provozovaná obchodníkem.
Neměla by se vztahovat na přímá jednání 
mezi stranami. Dále by se neměla 
vztahovat na pokusy soudce o urovnání 
sporu během soudního řízení týkajícího se 
daného sporu.

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na řízení, jež řeší oddělení pro vyřizování 
stížností spotřebitelů provozovaná 
obchodníkem nebo na přímá jednání mezi 
stranami. Dále by se neměla vztahovat na 
pokusy soudce o urovnání sporu během 
soudního řízení týkajícího se daného sporu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na řízení před subjekty pro řešení sporů, 

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na řízení, jež řeší oddělení pro vyřizování 
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u nichž jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem, ani na případy, jež řeší 
oddělení pro vyřizování stížností 
spotřebitelů provozovaná obchodníkem.
Neměla by se vztahovat na přímá jednání 
mezi stranami. Dále by se neměla 
vztahovat na pokusy soudce o urovnání 
sporu během soudního řízení týkajícího se 
daného sporu.

stížností spotřebitelů provozovaná 
obchodníkem ani na přímá jednání mezi 
stranami. Dále by se neměla vztahovat na 
pokusy soudce o urovnání sporu během 
soudního řízení týkajícího se daného sporu.

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkování poskytnuté obchodníkem nebo interní zprostřekování by neměla být 
vyloučena, neboť představují významnou součást mechanismů alternativního řešení sporů.
Doporučení 98/257/ES tento druh zprostředkování nevyloučilo, jsou-li splněny určité 
podmínky. Interní zprostředkování může mít skutečnou přidanou hodnotu pro mimosoudní 
řešení sporů, protože zajišťuje technické/místní znalosti a umožňuje rozvoj blízkého 
zprostředkování, které má velkou hodnotu pro strany sporu.

Pozměňovací návrh 149
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na řízení před subjekty pro řešení sporů, 
u nichž jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem, ani na případy, jež řeší 
oddělení pro vyřizování stížností 
spotřebitelů provozovaná obchodníkem.
Neměla by se vztahovat na přímá jednání 
mezi stranami. Dále by se neměla 
vztahovat na pokusy soudce o urovnání 
sporu během soudního řízení týkajícího se 
daného sporu.

(12) Tato směrnice by se měla vztahovat 
na řízení před subjekty pro řešení sporů, 
u nichž jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem za předpokladu, že existuje 
naprostá shoda s konkrétními požadavky 
na nezávislost a nestrannost. Tato 
směrnice by se neměla vztahovat na řízení, 
jež řeší oddělení pro vyřizování stížností 
spotřebitelů provozovaná obchodníkem ani 
na přímá jednání mezi stranami. Dále by se 
neměla vztahovat na pokusy soudce 
o urovnání sporu během soudního řízení 
týkajícího se daného sporu.

Or. en



PE489.695v01-00 18/151 AM\903359CS.doc

CS

Odůvodnění

Vzhledem k tomu že po celé EU existují dobře fungující a účinné systémy alternativního řešení 
sporů, u nichž je fyzická osoba zodpovědná za řešení sporů zaměstnána výhradně 
obchodníkem, je kromě jasného cíle směrnice stavět na stávajících subjektech alternativního 
řešení sporů vhodné rozšířit oblast působnosti na tyto systémy alternativního řešení sporů za 
předpokladu, že respektují kritéria nezávislosti a nestrannosti, která je třeba ve směrnici 
podrobně stanovit.

Pozměňovací návrh 150
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na řízení před subjekty pro řešení sporů, 
u nichž jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem, ani na případy, jež řeší 
oddělení pro vyřizování stížností 
spotřebitelů provozovaná obchodníkem.
Neměla by se vztahovat na přímá jednání 
mezi stranami. Dále by se neměla 
vztahovat na pokusy soudce o urovnání 
sporu během soudního řízení týkajícího se 
daného sporu.

(12) Tato směrnice by se měla vztahovat 
na řízení před subjekty pro řešení sporů, 
u nichž jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem za předpokladu, že existuje 
naprostá shoda s požadavky stanovenými 
v kapitole II této směrnice. Tato směrnice 
by se neměla vztahovat na řízení, jež řeší 
oddělení pro vyřizování stížností 
spotřebitelů provozovaná obchodníkem ani 
na přímá jednání mezi stranami. Dále by se 
neměla vztahovat na pokusy soudce 
o urovnání sporu během soudního řízení 
týkajícího se daného sporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na řízení před subjekty pro řešení sporů, 

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na řízení u oddělení pro vyřizování 
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u nichž jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem, ani na případy, jež řeší 
oddělení pro vyřizování stížností 
spotřebitelů provozovaná obchodníkem.
Neměla by se vztahovat na přímá jednání 
mezi stranami. Dále by se neměla 
vztahovat na pokusy soudce o urovnání 
sporu během soudního řízení týkajícího se 
daného sporu.

stížností spotřebitelů provozovaného 
obchodníkem. Neměla by se vztahovat na 
přímá jednání mezi stranami. Dále by se 
neměla vztahovat na pokusy soudce 
o urovnání sporu během soudního řízení 
týkajícího se daného sporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na prodej zboží nebo 
poskytování služeb, které jsou 
poskytovány jako služby obecného 
hospodářského zájmu (služby obecného 
zájmu), a představují tak svrchované 
činnosti. Týká se to například zásobování 
vodou, hospodaření s odpadní vodou a 
služeb likvidace odpadů, jsou-li 
v členském státě upraveny zákonem jako 
služby obecného zájmu.

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Tato směrnice by se neměla 
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vztahovat na řízení před subjekty pro 
vyřizování sporů, u nichž jsou fyzické 
osoby odpovědné za řešení sporů 
zaměstnány výhradně obchodníkem, 
pokud není splněna řada podmínek 
zajišťujících odpovídající nezávislost a 
nestrannost fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkování poskytnuté obchodníkem nebo interní zprostřekování by neměla být 
vyloučena, neboť představují významnou součást mechanismů alternativního řešení sporů.
Doporučení 98/257/ES tento druh zprostředkování nevyloučilo, jsou-li splněny určité 
podmínky. Interní zprostředkování může mít skutečnou přidanou hodnotu pro mimosoudní 
řešení sporů, protože zajišťuje technické/místní znalosti a umožňuje rozvoj blízkého 
zprostředkování, které má velkou hodnotu pro strany sporu.

Pozměňovací návrh 154
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Tato směrnice by se měla vztahovat 
na řízení před subjekty pro vyřizování 
sporů, u nichž jsou fyzické osoby 
odpovědné za řešení sporů zaměstnány 
nebo placeny výhradně obchodníkem 
nebo podnikatelským sdružením, pouze 
v případě, že jsou splněny úzce spojené 
podmínky, že provozní postupy subjektů 
splňují požadavky stanovené v kapitole II 
této směrnice a že fyzické osoby splňují 
zvláštní podmínky stanovené v čl. 6 odst. 2 
této směrnice. V této souvislosti by měl 
subjekt pro vyřizování sporů podstoupit 
alespoň jednou ročně hodnocení 
prováděné příslušným orgánem členského 
státu, v němž má subjekt sídlo, jehož cílem 
je zjistit, zda splňuje tyto úzce spojené 
podmínky.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Členské státy by měly zajistit, aby 
spory, na něž se vztahuje tato směrnice, 
mohly být předloženy subjektu 
alternativního řešení sporů, který splňuje 
požadavky stanovené v této směrnici.
Členské státy by měly mít možnost 
splňovat tuto povinnost tím, že budou 
vycházet ze stávajících subjektů 
alternativního řešení sporů a v případě 
potřeby upraví jejich působnost nebo tím, 
že stanoví vytvoření nových subjektů 
alternativního řešení sporů. Tato směrnice 
by neměla zavazovat členské státy, aby 
vytvořily zvláštní subjekt alternativního 
řešení sporů v každém maloobchodním 
odvětví. Členské státy by měly mít 
možnost stanovit vytvoření zbytkového 
subjektu alternativního řešení sporů, který 
se bude zabývat spory, pro jejichž řešení 
není příslušný žádný zvláštní subjekt.

(13) Členské státy by měly zajistit, aby 
spory, na něž se vztahuje tato směrnice, 
mohly být předloženy subjektu 
alternativního řešení sporů, který splňuje 
požadavky stanovené v této směrnici a 
který byl nahlášen Evropské komisi 
v souladu s čl. 17 odst. 2 této směrnice.
Členské státy by měly mít možnost 
splňovat tuto povinnost tím, že budou 
vycházet ze stávajících subjektů 
alternativního řešení sporů a v případě 
potřeby upraví jejich působnost nebo tím, 
že stanoví vytvoření nových subjektů 
alternativního řešení sporů. Tato směrnice 
by neměla zavazovat členské státy, aby 
vytvořily zvláštní subjekt alternativního 
řešení sporů v každém maloobchodním 
odvětví. Členské státy by měly mít 
možnost stanovit vytvoření zbytkového 
subjektu alternativního řešení sporů, který 
se bude zabývat spory, pro jejichž řešení 
není příslušný žádný zvláštní subjekt.

Or. en

Odůvodnění

O všech subjektech alternativního řešení sporů, které splňují kritéria stanovená tímto 
návrhem směrnice, musí být příslušnými vnitrostátními orgány informována Evropská komise 
v souladu s čl. 17 odst. 2 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 156
Cornelis de Jong
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Členské státy by měly zajistit, aby 
spory, na něž se vztahuje tato směrnice, 
mohly být předloženy subjektu 
alternativního řešení sporů, který splňuje 
požadavky stanovené v této směrnici.
Členské státy by měly mít možnost 
splňovat tuto povinnost tím, že budou 
vycházet ze stávajících subjektů
alternativního řešení sporů a v případě 
potřeby upraví jejich působnost nebo tím, 
že stanoví vytvoření nových subjektů 
alternativního řešení sporů. Tato směrnice 
by neměla zavazovat členské státy, aby 
vytvořily zvláštní subjekt alternativního 
řešení sporů v každém maloobchodním 
odvětví. Členské státy by měly mít 
možnost stanovit vytvoření zbytkového 
subjektu alternativního řešení sporů, který 
se bude zabývat spory, pro jejichž řešení 
není příslušný žádný zvláštní subjekt.

(13) Členské státy by měly usnadnit 
podnikatelským a spotřebitelským 
organizacím vytvořit subjekty
alternativního řešení sporů nebo upravit 
působnost stávajících, řádně fungujících 
subjektů alternativního řešení sporů, které 
splňují kritéria kvality stanovená v této 
směrnici. Tato směrnice by neměla 
zavazovat členské státy, aby vytvořily 
zvláštní subjekt alternativního řešení sporů 
v každém maloobchodním odvětví.
Členské státy by měly mít možnost 
stanovit vytvoření zbytkového subjektu 
alternativního řešení sporů, který se bude 
zabývat příhraničními spory, pro jejichž 
řešení není příslušný žádný zvláštní 
subjekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Členské státy by měly zajistit, aby 
spory, na něž se vztahuje tato směrnice, 
mohly být předloženy subjektu 
alternativního řešení sporů, který splňuje 
požadavky stanovené v této směrnici.
Členské státy by měly mít možnost 
splňovat tuto povinnost tím, že budou 
vycházet ze stávajících subjektů 
alternativního řešení sporů a v případě 
potřeby upraví jejich působnost nebo tím, 

(13) Členské státy by měly zajistit, aby 
spory, na něž se vztahuje tato směrnice, 
byly předloženy subjektu alternativního 
řešení sporů, který splňuje požadavky 
stanovené v této směrnici. Členské státy by 
měly mít možnost splňovat tuto povinnost 
tím, že budou vycházet ze stávajících 
subjektů alternativního řešení sporů a 
v případě potřeby upraví jejich působnost 
nebo tím, že stanoví vytvoření nových 
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že stanoví vytvoření nových subjektů 
alternativního řešení sporů. Tato směrnice 
by neměla zavazovat členské státy, aby 
vytvořily zvláštní subjekt alternativního 
řešení sporů v každém maloobchodním 
odvětví. Členské státy by měly mít 
možnost stanovit vytvoření zbytkového 
subjektu alternativního řešení sporů, který 
se bude zabývat spory, pro jejichž řešení 
není příslušný žádný zvláštní subjekt.

subjektů alternativního řešení sporů. Tato 
směrnice by neměla zavazovat členské 
státy, aby vytvořily zvláštní subjekt 
alternativního řešení sporů v každém 
maloobchodním odvětví. Členské státy by 
měly mít možnost stanovit vytvoření 
zbytkového subjektu alternativního řešení 
sporů, který se bude zabývat spory, pro 
jejichž řešení není příslušný žádný zvláštní 
subjekt.

Or. it

Odůvodnění

Na základě kladných zkušeností některých členských států by se účinný systém alternativního 
řešení sporů měl opírat o povinný pokus o smír, než bude umožněn přístup k obvyklému 
systému spravedlnosti (např. soudům).   

Pozměňovací návrh 158
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Členské státy by měly zajistit, aby 
spory, na něž se vztahuje tato směrnice, 
mohly být předloženy subjektu 
alternativního řešení sporů, který splňuje
požadavky stanovené v této směrnici.
Členské státy by měly mít možnost 
splňovat tuto povinnost tím, že budou 
vycházet ze stávajících subjektů
alternativního řešení sporů a v případě 
potřeby upraví jejich působnost nebo tím, 
že stanoví vytvoření nových subjektů 
alternativního řešení sporů. Tato směrnice 
by neměla zavazovat členské státy, aby 
vytvořily zvláštní subjekt alternativního 
řešení sporů v každém maloobchodním 
odvětví. Členské státy by měly mít 
možnost stanovit vytvoření zbytkového 
subjektu alternativního řešení sporů, který 
se bude zabývat spory, pro jejichž řešení 

(13) Členské státy by měly zajistit, aby 
smluvní smluvní spory, na něž se vztahuje 
tato směrnice, mohly být předloženy 
subjektu alternativního řešení sporů, který 
splňuje kritéria kvality stanovená v této 
směrnici. Členské státy by mohly také
splňovat tuto povinnost tím, že budou 
stavět na stávajících řádně fungujících
subjektech alternativního řešení sporů a 
v případě potřeby upraví jejich působnost 
tak, aby splňovaly ustanovení této 
směrnice, nebo tím, že stanoví vytvoření 
nových subjektů alternativního řešení 
sporů. Tato směrnice by neměla zavazovat 
členské státy, aby vytvořily zvláštní 
subjekt alternativního řešení sporů v 
každém maloobchodním odvětví. Členské 
státy by měly stanovit vytvoření 
zbytkového subjektu alternativního řešení 
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není příslušný žádný zvláštní subjekt. sporů, který se bude zabývat spory, pro 
jejichž řešení není příslušný žádný zvláštní 
subjekt, aby bylo zajištěno úplné pokrytí 
území a přístup k alternativnímu řešení 
sporů ve všech členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Touto směrnicí by neměli být dotčeni 
obchodníci, kteří jsou usazeni v členském 
státě, v němž působí subjekt alternativního 
řešení sporů, jenž se nachází v jiném 
členském státě. Členské státy by měly 
podporovat rozvoj takových subjektů.

(14) Touto směrnicí by neměli být dotčeni 
obchodníci, kteří jsou usazeni v členském 
státě, v němž působí subjekt alternativního 
řešení sporů, jenž se nachází v jiném 
členském státě. Členské státy by měly 
podporovat rozvoj takových subjektů.
Subjekty alternativního řešení sporů by se 
však měly financovat samy, například 
z darů, členských příspěvků, relativně 
malých poplatků za poskytované služby a 
asociací několika subjektů a členů.
Financování ze strany členských států by 
mělo být až poslední možností. 

Or. de

Odůvodnění

Subjekty alternativního řešení sporů existují proto, aby řešily spory vyplývající z hospodářské 
činnosti.  Nemělo by být pravidlem, že jsou financovány státem, tedy daňovými poplatníky, 
neboť ti nemají s jednotlivými soukromými spory nic společného.

Pozměňovací návrh 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Touto směrnicí by neměla být 
dotčena možnost členských států zachovat 
nebo zavést postupy alternativního řešení 
sporů zabývající se zároveň totožnými 
nebo podobnými spory mezi obchodníkem 
a několika spotřebiteli. Tyto postupy lze 
vnímat jako úvodní krok k dalšímu rozvoji 
postupů kolektivního alternativního řešení 
sporů uvnitř Evropské unie.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Neměli bychom předepisovat členským státům, jaká další práva mají.

Pozměňovací návrh 161
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Touto směrnicí by neměla být dotčena 
možnost členských států zachovat nebo 
zavést postupy alternativního řešení sporů 
zabývající se zároveň totožnými nebo 
podobnými spory mezi obchodníkem a 
několika spotřebiteli. Tyto postupy lze 
vnímat jako úvodní krok k dalšímu rozvoji 
postupů kolektivního alternativního řešení 
sporů uvnitř Evropské unie.

(15) Touto směrnicí by neměla být dotčena 
možnost členských států zachovat nebo 
zavést postupy alternativního řešení sporů 
zabývající se zároveň totožnými nebo 
podobnými spory mezi obchodníkem a 
několika spotřebiteli. Před navržením 
kolektivního mimosoudního vyrovnání na 
úrovni Evropské unie je třeba provést 
celková posouzení dopadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) V průběhu postupu alternativního 
řešení sporů by měla být vždy zaručena 
důvěrnost a soukromí. Vzhledem k tomu, 
že je zamýšleno zveřejňovat exemplární 
konečná rozhodnutí, měla by být veškerá 
jména zúčastněných stran a veškeré 
odkazy na ně vyretušovány, nedaly-li obě 
strany výslovný souhlas s jejich 
zveřejněním.

Or. de

Odůvodnění

I zde by měla být zajištěna ochrana údajů.

Pozměňovací návrh 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Nestrannost a integrita subjektů 
alternativního řešení sporů má zásadní 
význam pro to, aby občané EU nabyli 
důvěry, že mechanismy alternativního 
řešení sporů jim zaručí spravedlivý a 
nezávislý výsledek.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů by měly být 
považovány za nestranné, pouze pokud 
nemohou podléhat tlaku, který by mohl 
ovlivnit jejich postoj ke sporu. Je zejména 
nezbytné zajistit, aby tento tlak nebyl 
vyvíjen v případě, kdy jsou subjekty 
alternativního řešení sporů financovány 
jednou ze stran sporu nebo organizací, 
jejichž je jedna ze stran členem.

(17) Fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů by měly být 
považovány za nezávislé a nestranné, 
pouze pokud nemohou podléhat tlaku, 
který by mohl ovlivnit jejich postoj ke 
sporu. Je zejména nezbytné zajistit, aby 
tento tlak nebyl vyvíjen v případě, kdy jsou 
subjekty alternativního řešení sporů 
financovány jednou ze stran sporu nebo 
organizací, jejichž je jedna ze stran členem.
V případě fyzických osob odpovědných za 
alternativní řešení sporů zaměstnávaných 
nebo odměňovaných výhradně 
obchodníkem nebo podnikatelským 
sdružením by se tedy měly uplatnit 
zvláštní podmínky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů by měly být 
považovány za nestranné, pouze pokud 
nemohou podléhat tlaku, který by mohl 
ovlivnit jejich postoj ke sporu. Je zejména 
nezbytné zajistit, aby tento tlak nebyl 
vyvíjen v případě, kdy jsou subjekty 
alternativního řešení sporů financovány 
jednou ze stran sporu nebo organizací, 
jejichž je jedna ze stran členem.

(17) Fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů by měly být 
považovány za nestranné, pouze pokud 
nemohou podléhat tlaku, který by mohl 
ovlivnit jejich postoj ke sporu. Lze 
předpokládat, že takový tlak automaticky 
existuje nejen v případě, že je fyzická 
osoba odpovědná za alternativní řešení 
sporů částečně spolufinancována jednou 
ze zúčastněných stran: je zejména 
nezbytné zajistit, aby tento tlak nebyl 
vyvíjen v případě, kdy jsou subjekty 
alternativního řešení sporů financovány 
výhradně jednou ze stran sporu nebo 
výhradně organizací, jejichž je jedna ze 
stran členem.
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Or. de

Pozměňovací návrh 166
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů by měly být 
považovány za nestranné, pouze pokud 
nemohou podléhat tlaku, který by mohl 
ovlivnit jejich postoj ke sporu. Je zejména 
nezbytné zajistit, aby tento tlak nebyl 
vyvíjen v případě, kdy jsou subjekty 
alternativního řešení sporů financovány 
jednou ze stran sporu nebo organizací, 
jejichž je jedna ze stran členem.

(17) Fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů by měly být 
považovány za nestranné, pouze pokud 
nemohou podléhat tlaku, který by mohl 
ovlivnit jejich postoj ke sporu. Je zejména 
nezbytné zajistit, aby tento tlak nebyl 
vyvíjen v případě, kdy jsou subjekty 
alternativního řešení sporů financovány 
jednou ze stran sporu nebo organizací, 
jejichž je jedna ze stran členem, u oddělení 
pro vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovaného obchodníkem. Pro systémy 
alternativního řešení sporů, kdy je fyzická 
osoba odpovědná za řešení sporů 
zaměstnána výhradně obchodníkem, by 
měly být stanoveny zvláštní požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení zvláštních požadavků pro systémy alternativního řešení sporů, kde je fyzická osoba 
odpovědná za řešení sporů zaměstnána výhradně obchodníkem, je důležité zajistit soulad se 
zásadami nestrannosti a nezávislosti.

Pozměňovací návrh 167
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů by měly být 

(17) Fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů by měly být 
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považovány za nestranné, pouze pokud 
nemohou podléhat tlaku, který by mohl 
ovlivnit jejich postoj ke sporu. Je zejména 
nezbytné zajistit, aby tento tlak nebyl 
vyvíjen v případě, kdy jsou subjekty 
alternativního řešení sporů financovány 
jednou ze stran sporu nebo organizací, 
jejichž je jedna ze stran členem.

považovány za nestranné, pouze pokud 
nemohou podléhat tlaku, který by mohl 
ovlivnit jejich postoj ke sporu. Je zejména 
nezbytné zajistit, aby tento tlak nebyl 
vyvíjen v případě, kdy jsou subjekty 
alternativního řešení sporů financovány 
jednou ze stran sporu nebo organizací, 
jejichž je jedna ze stran členem. Proto by 
postupy, kdy je fyzická osoba odpovědná 
za řešení sporu zaměstnána obchodníkem 
či pobírá jiné formy odměn výhradně od 
něj, neměly být považovány za postupy 
alternativního řešení sporů ve smyslu této 
směrnice, a tudíž by měly být vyloučeny 
z její působnosti. Tato směrnice by však 
neměla mít vliv na možnost 
podnikatelských nebo profesních sdružení 
financovat subjekt alternativního řešení 
sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů by měly být 
považovány za nestranné, pouze pokud 
nemohou podléhat tlaku, který by mohl 
ovlivnit jejich postoj ke sporu. Je zejména 
nezbytné zajistit, aby tento tlak nebyl 
vyvíjen v případě, kdy jsou subjekty 
alternativního řešení sporů financovány 
jednou ze stran sporu nebo organizací,
jejichž je jedna ze stran členem.

(17) Fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů by měly být 
považovány za nestranné, pouze pokud 
nemohou podléhat tlaku, který by mohl 
ovlivnit jejich postoj ke sporu. Je zejména 
nezbytné zajistit, aby tento tlak nebyl 
vyvíjen v případě, kdy jsou subjekty 
alternativního řešení sporů financovány 
jednou ze stran sporu nebo organizací, 
jejichž je jedna ze stran členem. Za účelem 
zajištění toho, aby nedocházelo ke střetu 
zájmů, by fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů měly sdělit 
veškeré okolnosti, které by mohly ohrozit 
jejich nezávislost nebo vést ke střetu 
zájmů. Zvláštní požadavky by měly platit 
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pro osoby, jejichž výlučným 
zaměstnavatelem je dotyčný obchodník.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Z hlediska úspěšného zavedení 
alternativního řešení sporů, zvláště pak 
s ohledem na zajištění nezbytné důvěry 
v postupy alternativního řešení sporů, je 
nutné, aby fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů měly nezbytné 
odborné znalosti. Ve spolupráci mezi 
členskými státy a Komisí by proto měly 
vzniknout specificky zaměřené školicí 
programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění transparentnosti 
subjektů a postupů alternativního řešení 
sporů je nezbytné, aby strany obdržely 
veškeré informace, které potřebují k tomu, 
aby učinily informované rozhodnutí před 
vlastním zapojením do postupu 
alternativního řešení sporů.

(18) S výhradou vnitrostátních předpisů, 
podle nichž je účast obchodníků na 
alternativním řešení sporů povinná, je za 
účelem zajištění transparentnosti subjektů a 
postupů alternativního řešení sporů 
nezbytné, aby strany obdržely veškeré 
informace, které potřebují k tomu, aby 
učinily informované rozhodnutí před 
vlastním zapojením do postupu 
alternativního řešení sporů.
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Or. en

Odůvodnění

Povinné systémy alternativního řešení sporů existují v některých členských státech, které za 
určitých okolností vyžadují, aby se podniky účastnily postupů alternativního řešení sporů.

Pozměňovací návrh 171
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být účinné. Měly by stanovit 
jednoduché a rychlé řízení, jehož délka 
obecně nepřesahuje 90 dnů. Subjekt 
alternativního řešení sporů by měl mít 
možnost tuto dobu prodloužit v případě, že 
to vyžaduje složitost příslušného sporu.

(19) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být účinné. Měly by stanovit 
jednoduché a rychlé řízení, jehož délka 
obecně nepřesahuje 90 kalendářních dnů 
od data, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů přijal úplný spis. Subjekt 
alternativního řešení sporů by měl mít 
možnost tuto dobu prodloužit v případě, že 
to vyžaduje složitost příslušného sporu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být účinné. Měly by stanovit 
jednoduché a rychlé řízení, jehož délka 
obecně nepřesahuje 90 dnů. Subjekt 
alternativního řešení sporů by měl mít 
možnost tuto dobu prodloužit v případě, že 
to vyžaduje složitost příslušného sporu.

(19) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být účinné. Měly by stanovit 
jednoduché a rychlé řízení, jehož délka 
obecně nepřesahuje 90 kalendářních dnů 
od data, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů přijal stížnost až do data, kdy tento 
subjekt doporučí řešení. V případě velmi 
složitých sporů by subjekty alternativního 
řešení sporů měly mít možnost tuto dobu 
výjimečně prodloužit za účelem 
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objektivního přezkoumání některých 
aspektů dotyčného případu.

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být účinné. Měly by stanovit 
jednoduché a rychlé řízení, jehož délka 
obecně nepřesahuje 90 dnů. Subjekt 
alternativního řešení sporů by měl mít 
možnost tuto dobu prodloužit v případě, že 
to vyžaduje složitost příslušného sporu.

(19) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být účinné. Měly by stanovit 
jednoduché a rychlé řízení, jehož délka 
obecně nepřesahuje 90 dnů. Subjekt 
alternativního řešení sporů by měl mít 
možnost tuto dobu prodloužit v případě, že 
to vyžaduje složitost příslušného sporu,
nebo v jiných odůvodněných případech.

Or. en

Odůvodnění

Umožnit subjektům alternativního řešení sporů prodloužit v odůvodněných případech tuto 
lhůtu, aby spotřebitelé obdrželi nejen rychlý, ale i kvalitní výsledek.

Pozměňovací návrh 174
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Spotřebitelé nemohou vždy využít 
smírné řešení sporů, neboť nejsou 
informováni o existenci subjektů 
alternativního řešení sporů, nebo proto, že 
toto řešení prostě nechtějí využít. Zároveň 
je pravděpodobné, že se skrytě a 
systematicky uplatňují nepoctivé a 
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zavádějící obchodní postupy, které mají 
teoreticky nepříznivý dopad na velké 
množství spotřebitelů, aniž by tyto postupy 
byly oznámeny a aniž by se jimi někdo 
zabýval. V těchto případech by subjekt 
alternativního řešení sporů měl mít 
pravomoc rozhodnout o zahájení 
vyšetřování na základě vlastních 
zkušeností s obchodními postupy, které 
nutně nejsou předmětem stížností 
spotřebitelů, ale u nichž existuje 
opodstatněné podezření nebo důkaz, že se 
jedná o závažné porušování práv 
spotřebitelů, a proto vyžadují zvláštní 
přezkoumání. Subjekt alternativního 
řešení sporů by měl mít rovněž možnost 
informovat veřejnost o zjištěních, jež jsou 
výsledkem těchto šetření, a veřejně 
doporučit obchodníkům, aby provedli 
nápravu problematického chování. 

Or. el

Odůvodnění

Subjekty alternativního řešení sporů by měly mít možnost rozhodnou o šetření obchodních 
postupů, které jsou opodstatněně podezřelé (a důkazy svědčí o tom, že jsou) z toho, že jsou 
zavádějící a že představují závažné porušování práv velkého množství spotřebitelů, aniž by 
musely čekat na podání stížnosti. Orgány subjektu alternativního řešení sporů by měly mít 
možnost informovat veřejnost o zjištěních, jež jsou výsledkem těchto šetření, a veřejně 
doporučit obchodníkům, aby provedli nápravu problematického chování.

Pozměňovací návrh 175
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být bezplatné nebo spojené s 
mírnými náklady pro spotřebitele, aby 
využívání těchto postupů zůstalo pro 
spotřebitele i nadále ekonomicky 
přiměřené.

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být pro spotřebitele bezplatné.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být bezplatné nebo spojené s mírnými 
náklady pro spotřebitele, aby využívání 
těchto postupů zůstalo pro spotřebitele
i nadále ekonomicky přiměřené.

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být bezplatné nebo spojené s mírnými 
náklady pro spotřebitele, aby využívání 
těchto postupů zůstalo pro zúčastněné 
strany i nadále ekonomicky přiměřené. Po 
skončení řízení o alternativním řešení 
sporu by měla strana, která ve sporu 
neměla úspěch, nahradit vítězné straně 
náklady na zahájení řízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 177
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být bezplatné nebo spojené s 
mírnými náklady pro spotřebitele, aby 
využívání těchto postupů zůstalo pro 
spotřebitele i nadále ekonomicky 
přiměřené.

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být pro spotřebitele bezplatné, aby 
využívání těchto postupů zůstalo pro 
spotřebitele i nadále ekonomicky 
přiměřené. Členské státy rozhodnou na 
svém území o vhodné formě financování 
postupů alternativního řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění

Náklady na řízení budou odrazovat spotřebitele od využívání postupů alternativního řešení 
sporů. Procedurální předpisy týkající se nesmyslných nebo otravných stížností omezí stížnosti 
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na ty, které jsou nezbytné. Ve stávajícím hospodářském ovzduší musí být jasně řečeno, že 
postupy alternativního řešení sporů nesmí financovat daňoví poplatníci, ale průmysl.

Pozměňovací návrh 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být bezplatné nebo spojené s mírnými 
náklady pro spotřebitele, aby využívání 
těchto postupů zůstalo pro spotřebitele 
i nadále ekonomicky přiměřené.

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být bezplatné nebo spojené s mírnými 
náklady, avšak v každém případě snadno 
vyčíslitelné pro spotřebitele nebo pro 
obchodníky, aby využívání těchto postupů 
zůstalo pro spotřebitele i nadále 
ekonomicky přiměřené.

Or. it

Odůvodnění

V zájmu větší dostupnosti a transparentnosti musí být náklady na postupy alternativního 
řešení sporů jasně a snadno vyčíslitelné pro spotřebitele nebo pro obchodníky dříve, než 
těchto postupů využijí.

Pozměňovací návrh 179
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být bezplatné nebo spojené s 
mírnými náklady pro spotřebitele, aby 
využívání těchto postupů zůstalo pro 
spotřebitele i nadále ekonomicky 
přiměřené.

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být pro spotřebitele bezplatné.
V případě, kdy jsou náklady účtovány, 
měly by být přiměřené, vyvážené a mírné, 
aby se zaručilo, že postupy alternativního 
řešení sporů budou pro spotřebitele 
dostupné a atraktivní a budou pro ně 
spojeny s nízkými náklady.
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Or. en

Pozměňovací návrh 180
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být bezplatné nebo spojené s mírnými 
náklady pro spotřebitele, aby využívání 
těchto postupů zůstalo pro spotřebitele 
i nadále ekonomicky přiměřené.

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být bezplatné nebo spojené s mírnými 
náklady pro spotřebitele, aby využívání 
těchto postupů zůstalo pro spotřebitele 
i nadále ekonomicky přiměřené. V případě, 
kdy jsou náklady účtovány, měly by být 
přiměřené, vyvážené a mírné, aby se 
zaručilo, že postupy alternativního řešení 
sporů budou pro spotřebitele dostupné a 
atraktivní a budou pro ně spojeny s 
nízkými náklady.
Nemělo by to omezit způsobilost služeb 
pro řešení sporů, které již fungují, vybírat 
od podniků případ od případu poplatky za 
služby nebo zavést poplatky pro celý 
průmysl.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být rovné, aby strany sporu byly plně 
informovány o svých právech a důsledcích 
rozhodnutí, jež v souvislosti s postupem 
alternativního řešení sporů učiní.

(21) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být rovné, aby strany sporu byly plně 
informovány o svých právech a důsledcích 
rozhodnutí, jež v souvislosti s postupem 
alternativního řešení sporů učiní. Subjekty 
alternativního řešení sporů by měly 
informovat spotřebitele o jejich právech 
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na základě právních předpisů dříve, než 
přijmou nebo odmítnou uložené nebo 
navrhované řešení. Obě strany by také 
měly mít možnost předložit své informace 
a důkazy, aniž by musely být fyzicky 
přítomny.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Dohoda mezi spotřebitelem a 
obchodníkem o předání stížnosti subjektu 
alternativního řešení sporů by neměla 
zbavovat spotřebitele ani obchodníka 
práva domáhat se nápravy před soudem.
Pokud jde o subjekty alternativního řešení 
sporů, které vydávají rozhodnutí, měla by 
být jejich rozhodnutí pro strany sporu 
závazná, pouze pokud byly o závazné 
povaze rozhodnutí předem informovány 
a pokud s tím výslovně souhlasily.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Dohoda mezi spotřebitelem 
a obchodníkem o předání stížnosti 
subjektu alternativního řešení sporů by 
neměla být pro spotřebitele závazná, 
pokud byla uzavřena před vznikem sporu 
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nebo pokud spotřebiteli upírá právo 
na soudní řešení sporu. Pokud jde o 
subjekty alternativního řešení sporů, které 
vydávají rozhodnutí, měla by být jejich 
rozhodnutí pro strany sporu závazná, 
pouze pokud byly o závazné povaze 
rozhodnutí předem informovány a pokud 
s tím výslovně souhlasily, s výjimkou 
případů, kdy vnitrostátní předpisy stanoví, 
že rozhodnutí jsou závazná jen pro 
obchodníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V souladu s uznávanou zásadou 
svobody by měl být výsledek postupů 
alternativního řešení sporů pro strany 
sporu závazný pouze v případě, že byly 
před zahájením řízení informovány o 
závazné povaze rozhodnutí a že výslovně 
vyjádřily svůj souhlas. Tím nejsou dotčeny 
žádné vnitrostátní právní předpisy, které 
stanoví, že rozhodnutí subjektů 
alternativního řešení sporů jsou závazná 
pro obchodníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Vybízí Komisi, aby vytvořila síť 
evropských spotřebitelských center a 
umožnila tak existenci zákonného orgánu 
v oblasti alternativního řešení sporů, 
zejména při přeshraničních sporech.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V případě nutnosti by Komise měla 
mít možnost odklonit příslušné finanční 
prostředky z programu „spotřebitelé“ na 
období 2014-2020, financovat zřízení 
nových subjektů, uvolnit peníze na školení 
zprostředkovatelů nebo dalšího 
podpůrného personálu a především 
poskytovat informace a pomoc 
spotřebitelům. Stávající zdroje a kontaktní 
místa by měla být uspořádána účelněji, 
aby byly informace zpřístupněny 
veřejnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 187
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Vzhledem k narůstajícímu významu 
koncepce sociální odpovědnosti podniků a 
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sociálního dopadu a důvěryhodnosti 
podniku může zveřejnění nepoctivých a 
zavádějících obchodních postupů způsobit 
větší škody, než finanční pokuty.
Perspektiva, že subjekt alternativního 
řešení sporů zveřejní navrhované 
rozhodnutí, jímž může být spor účelněji 
vyřešen, může představovat u obchodníků, 
kteří je systematicky odmítají uplatnit, 
cenný nástroj, který je bude silně
motivovat, aby využívali mimosoudní 
řešení sporů a aby se v budoucnu 
takovému chování vyhýbali a chránili 
zájmy spotřebitelů.

Or. el

Odůvodnění

Vzhledem k narůstajícímu významu sociální odpovědnosti podniků a důvěryhodnosti 
podniku, která má i významný dopad na trh, může perspektiva, že subjekt alternativního 
řešení sporů zveřejní navrhované rozhodnutí, vytvářet tlak na obchodníky, kteří odmítají toto 
rozhodnutí v řešení sporu uplatnit, a může být i prevencí podobného chování v budoucnosti.

Pozměňovací návrh 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) V případě postupů alternativního 
řešení sporů, jehož výsledkem jsou 
závazná rozhodnutí, musí mít spotřebitelé 
alespoň stejnou úroveň ochrany, jaká je 
stanovena povinnými ustanoveními, jež se 
použijí podle práva členského státu, 
v němž má subjekt alternativního řešení 
sporů sídlo, stejně jako ochranu 
stanovenou povinnými ustanoveními, jež 
se použijí podle práva členského státu, 
v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.

Or. en
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Pozměňovací návrh 189
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) V případě postupů alternativního 
řešení sporů, jehož výsledkem je závazné 
rozhodnutí pro spotřebitele, musí mít 
spotřebitel alespoň stejnou úroveň 
ochrany, jaká je stanovena povinnými 
ustanoveními, jež se použijí podle práva 
členského státu, v němž má subjekt 
alternativního řešení sporů sídlo.
V případě přeshraničních sporů nesmí být 
spotřebitel zbaven v důsledku rozhodnutí 
přijatého subjektem alternativního řešení 
sporů ochrany, kterou mu poskytují 
povinná ustanovení právních předpisů 
členského státu, v němž má spotřebitel své 
obvyklé bydliště.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) V postupu alternativního řešení 
sporů je důležitá důvěrnost, a proto by 
tato směrnice měla stanovit minimální 
stupeň slučitelnosti pravidel občanského 
práva procesního, pokud jde o způsob, jak 
chránit důvěrnost postupu alternativního 
řešení sporů ve všech následných 
občanských a obchodních soudních či 
rozhodčích řízeních.
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Or. en

Pozměňovací návrh 191
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) V zájmu sladění potřeby spotřebitelů 
využívat postupy alternativního řešení 
sporů na jedné straně a potřeby chránit 
obchodníky před nepoctivými a 
nepodloženými stížnostmi na straně druhé 
je nezbytné, aby byly tyto stížnosti 
podávány subjektu alternativního řešení 
sporů v dobré víře, zejména:  a)
z procedurálního hlediska by spotřebitel 
měl doložit ke stížnosti dostatečné důkazy, 
které budou základem dotyčného sporu, b) 
z etického hlediska by obchodník měl být 
informován o obviněních, která jsou proti 
němu vznesena, a měl by mít možnost 
vyjádřit svůj názor, třeba jako součást 
vnitřního postupu řešení stížností, dříve, 
než se stížnost dostane před subjekt 
alternativního řešení sporů, a c) 
z právního hlediska by nemělo být možné 
předkládat spor k řešení subjektu 
alternativního řešení sporů, nebyly-li 
dříve bezúspěšně vyčerpány všechny 
prostředky, jak dospět přímo ke smírné 
dohodě mezi obchodníkem a 
spotřebitelem.

Or. el

Pozměňovací návrh 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21c) Mají-li subjekty alternativního 
řešení sporů být udržitelné a fungovat 
účinně, měly by dostávat patřičné 
finanční prostředky na provádění svých 
činností. Přednostně by měly být 
financovány ze soukromých prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21c) V rámci motivace stran k využívání 
alternativního řešení sporů by členské 
státy měly zajistit, aby jejich právní 
úprava promlčecích a prekluzních lhůt 
nebránila stranám obrátit se na soud, 
pokud se jejich pokus o nalezení řešení 
v postupu alternativního řešení sporu 
nezdaří. Členské státy by měly zajistit, že 
tohoto cíle bude dosaženo, přestože tato 
směrnice neharmonizuje vnitrostátní 
právní úpravu promlčení a prekluze.
Touto směrnicí by neměla být dotčena 
ustanovení mezinárodních smluv o 
promlčení a prekluzi, jak jsou provedena 
ve členských státech, například v rámci 
právní úpravy dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jakmile vznikne spor, je nezbytné, aby 
byli spotřebitelé schopni rychle určit, které 
subjekty alternativního řešení sporů jsou 
příslušné pro vyřízení jejich stížnosti, a aby 
věděli, zda se dotčený obchodník bude 
účastnit řízení předloženého subjektu 
alternativního řešení sporů. Obchodníci 
by proto měli tyto informace poskytnout 
v hlavních obchodních dokladech a, mají-
li internetové stránky, na těchto 
internetových stránkách. Touto povinností 
by neměly být dotčeny čl. 6 odst. 1 písm. 
t), čl. 7 odst. 1 a článek 8 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů. V čl. 6 odst. 1 písm. 
t) uvedené směrnice se stanovuje, že v 
případě spotřebitelských smluv uzavřených 
na dálku nebo mimo obchodní prostory 
musí být spotřebitel před uzavřením 
smlouvy obchodníkem informován o 
možnosti využití mechanismu 
mimosoudního urovnání stížností 
a nápravy, který se na obchodníka 
vztahuje, a o způsobu přístupu k němu.

(22) Jakmile vznikne spor, je nezbytné, aby 
byli spotřebitelé schopni rychle určit, které 
subjekty alternativního řešení sporů jsou 
příslušné pro vyřízení jejich stížnosti.
Obchodníci, kteří jsou zavázáni použít 
subjekt alternativního řešení sporů, by 
proto měli informovat spotřebitele o 
adrese nebo internetových stránkách 
příslušného subjektu nebo subjektů 
alternativního řešení sporů, jež využívají.
Tyto informace musí být jasně a v lehko 
dosažitelné a srozumitelné podobě 
uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka snadným, přímým a trvale 
přístupným způsobem, pokud tyto 
internetové stránky existují, ve 
všeobecných podmínkách smluv o prodeji 
zboží nebo o poskytování služeb 
uzavřených mezi obchodníkem a 
spotřebitelem a ve všech případech, kdy 
obchodník zamítne stížnost, kterou
spotřebitel podal přímo u něho. Touto 
povinností by neměly být dotčeny čl. 6 
odst. 1 písm. t), čl. 7 odst. 1 a článek 8 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů. V čl. 6 odst. 1 písm. 
t) uvedené směrnice se stanovuje, že v 
případě spotřebitelských smluv uzavřených 
na dálku nebo mimo obchodní prostory 
musí být spotřebitel před uzavřením 
smlouvy obchodníkem informován o 
možnosti využití mechanismu 
mimosoudního urovnání stížností 
a nápravy, který se na obchodníka 
vztahuje, a o způsobu přístupu k němu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Christel Schaldemose
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jakmile vznikne spor, je nezbytné, aby 
byli spotřebitelé schopni rychle určit, které 
subjekty alternativního řešení sporů jsou 
příslušné pro vyřízení jejich stížnosti, a aby 
věděli, zda se dotčený obchodník bude 
účastnit řízení předloženého subjektu 
alternativního řešení sporů. Obchodníci by 
proto měli tyto informace poskytnout 
v hlavních obchodních dokladech a, mají-li 
internetové stránky, na těchto 
internetových stránkách. Touto povinností 
by neměly být dotčeny čl. 6 odst. 1 písm. 
t), čl. 7 odst. 1 a článek 8 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů. V čl. 6 odst. 1 
písm. t) směrnice 2011/83/EU se stanoví, 
že v případě spotřebitelských smluv 
uzavřených na dálku nebo mimo obchodní 
prostory musí být spotřebitel před 
uzavřením smlouvy obchodníkem 
informován o možnosti využití 
mechanismu mimosoudního urovnání 
stížností a nápravy, který se na obchodníka 
vztahuje, a o způsobu přístupu k němu.
V čl. 7 odst. 1 směrnice 2011/83/EU se 
stanoví, že v případě smluv uzavřených 
mimo obchodní prostory musí být tyto 
informace poskytnuty na papíře nebo, 
pokud s tím zákazník souhlasí, na jiném 
trvalém nosiči.

(22) Jakmile vznikne spor, je nezbytné, aby 
byli spotřebitelé schopni rychle určit, které 
subjekty alternativního řešení sporů jsou 
příslušné pro vyřízení jejich stížnosti, a aby 
byli ubezpečeni, že se obchodník bude 
účastnit řízení předloženého subjektu 
alternativního řešení sporů. Obchodníci by
proto měli tyto informace poskytnout 
v hlavních obchodních dokladech a, mají-li 
internetové stránky, na těchto 
internetových stránkách. Touto povinností 
by neměly být dotčeny čl. 6 odst. 1 písm. 
t), čl. 7 odst. 1 a článek 8 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů. V čl. 6 odst. 1 
písm. t) směrnice 2011/83/EU se stanoví, 
že v případě spotřebitelských smluv 
uzavřených na dálku nebo mimo obchodní 
prostory musí být spotřebitel před 
uzavřením smlouvy obchodníkem 
informován o možnosti využití 
mechanismu mimosoudního urovnání 
stížností a nápravy, který se na obchodníka 
vztahuje, a o způsobu přístupu k němu.
V čl. 7 odst. 1 směrnice 2011/83/EU se 
stanoví, že v případě smluv uzavřených 
mimo obchodní prostory musí být tyto 
informace poskytnuty na papíře nebo, 
pokud s tím zákazník souhlasí, na jiném 
trvalém nosiči.

Or. da

Pozměňovací návrh 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Požadavkem na poskytování 
informací není dotčen čl. 6 odst. 1 písm. 
t), čl. 7 odst. 1 a článek 8 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů, čl. 183 odst. 1 a odst. 
3 písm. l) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 
25. listopadu 2009 o přístupu k 
pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím 
výkonu (Solventnost II)1 a čl. 3 odst. 4 
písm. a) a čl. 5 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění 
finančních služeb pro spotřebitele na trh 
na dálku2.
____________________

Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
Úř. věst. L 271, 09.10.2002, s. 16.

Or. de

Odůvodnění

Povinnosti podniků poskytovat informace spotřebitelům tak, jak jsou uvedeny v bodě 
odůvodnění 22, nejsou upraveny jen směrnicí o právech spotřebitelů. I odvětvové směrnice 
obsahují ustanovení o povinném poskytování informací týkajících se mimosoudních řízení o 
řešení stížností a o opatřeních k nápravě, například rámcová směrnice Solventnost II a 
směrnice o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku.

Pozměňovací návrh 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato směrnice nepředepisuje, že účast 
obchodníků v postupech alternativního 
řešení sporů je povinná nebo že výsledek 
těchto postupů je pro obchodníky závazný, 

(23) Tato směrnice nepředepisuje, že účast 
obchodníků v postupech alternativního 
řešení sporů je povinná nebo že výsledek 
těchto postupů je pro obchodníky závazný, 
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pokud proti nim podal spotřebitel stížnost.
Touto směrnicí však nejsou dotčeny 
vnitrostátní předpisy, které činí účast 
obchodníků v těchto postupech povinnou 
nebo jejich výsledek pro obchodníky 
závazný, za předpokladu, že tyto právní 
předpisy nebrání stranám sporu ve výkonu 
jejich práva na přístup k soudnictví, jak 
zaručuje článek 47 Listiny základních práv 
Evropské unie.

pokud proti nim podal spotřebitel stížnost.
Touto směrnicí však nejsou dotčeny 
vnitrostátní předpisy, které činí účast 
obchodníků v těchto postupech povinnou 
nebo jejich výsledek pro obchodníky 
závazný, za předpokladu, že tyto právní 
předpisy nebrání stranám sporu ve výkonu 
jejich práva na přístup k soudnictví, jak 
zaručuje článek 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Je-li rozhodnutí postupu 
alternativního řešení sporů závazné pro 
podnik podle vnitrostátního práva, musí 
být zaručeno právo na soudní přezkum.

Or. de

Pozměňovací návrh 198
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato směrnice nepředepisuje, že účast 
obchodníků v postupech alternativního 
řešení sporů je povinná nebo že výsledek 
těchto postupů je pro obchodníky závazný, 
pokud proti nim podal spotřebitel stížnost.
Touto směrnicí však nejsou dotčeny 
vnitrostátní předpisy, které činí účast 
obchodníků v těchto postupech povinnou 
nebo jejich výsledek pro obchodníky 
závazný, za předpokladu, že tyto právní 
předpisy nebrání stranám sporu ve výkonu 
jejich práva na přístup k soudnictví, jak 
zaručuje článek 47 Listiny základních práv 
Evropské unie.

(23) Tato směrnice nepředepisuje, že účast 
obchodníků v postupech alternativního 
řešení sporů je povinná.  Touto směrnicí 
však nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy, 
které činí účast obchodníků v těchto 
postupech povinnou nebo jejich výsledek 
pro obchodníky závazný, za předpokladu, 
že tyto právní předpisy nebrání stranám 
sporu ve výkonu jejich práva na přístup 
k soudnictví, jak zaručuje článek 47 Listiny 
základních práv Evropské unie.

Or. da

Pozměňovací návrh 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Členské státy by měly do vytváření 
systému alternativního řešení sporů a do 
jeho řízení zapojit zástupce 
spotřebitelských a podnikatelských 
organizací, zejména v souvislosti se 
zásadami nestrannosti a nezávislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) S cílem snížit zbytečnou zátěž pro 
systém alternativního řešení sporů by 
členské státy měly podporovat spotřebitele 
v tom, aby se předtím, než podají stížnost k 
subjektu alternativního řešení sporů nebo 
než se obrátí na soud, pokusili řešit spor 
s obchodníkem smírně. V případě, že jsou 
spotřebitelé povinni obrátit se před 
podáním stížnosti subjektu alternativního 
řešení sporů na obchodníka, členské státy 
zajistí, že jakmile se spotřebitel obrátí na 
obchodníka, obchodník musí odpovědět 
nejdéle do dvaceti pracovních dní, a 
v případě, že neodpoví, nebo pokud strany 
sporu nedosáhnou smírného řešení, může 
poté spotřebitel podat stížnost subjektu 
alternativního řešení sporů. Vnitřní 
systémy pro podávání stížností v rámci 
jednotlivých podniků mohou představovat 
účinný způsob řešení stížností a zabránit 
tomu, aby se spory v pozdější fázi 
vyhrotily. Členské státy by měly zachovat 
nebo zavést vnitrostátní předpisy týkající 
se postupů vnitřního řešení stížností.
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Pozměňovací návrh 201
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Členské státy by měly do vytváření 
systému alternativního řešení sporů a do 
jeho řízení zapojit zástupce 
podnikatelských organizací, právní 
odborníky a zástupce spotřebitelských 
organizací, zejména v souvislosti se 
zásadami nestrannosti a nezávislosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 202
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Členské státy by měly mít možnost 
zachovat nebo zavést minimální prahové 
hodnoty pro přípustné nároky 
alternativního řešení sporů, aniž by byla 
stanovena prahová hodnota, která by 
omezovala přístup spotřebitelů 
k postupům alternativního řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Členské státy by měly zajistit, aby 
subjekty alternativního řešení sporů 
spolupracovaly při řešení přeshraničních 
sporů.

(24) Členské státy by měly zajistit, aby 
subjekty alternativního řešení sporů 
spolupracovaly při řešení přeshraničních 
sporů a aby prováděly pravidelnou 
výměnu osvědčených postupů týkajících 
se řešení přeshraničních i domácích 
sporů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Sítě subjektů alternativního řešení 
sporů, které usnadní řešení 
přeshraničních sporů, jako je například síť 
FIN-Net v oblasti finančních služeb, by 
měly být v rámci Unie posíleny. Členské 
státy by měly podporovat subjekty 
alternativního řešení sporů v tom, aby se 
staly součástí těchto sítí.

(25) Sítě subjektů alternativního řešení 
sporů, jako je například síť FIN-Net v 
oblasti finančních služeb, by měly být 
v rámci Unie posíleny. Členské státy by 
měly podporovat subjekty alternativního 
řešení sporů v tom, aby se staly součástí 
těchto sítí.

Or. en

Odůvodnění

FIN-NET je síť, jejímž prostřednictvím lze sdílet osvědčené postupy a poznatky, ale není 
zapojena do řešení konkrétních sporů.

Pozměňovací návrh 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) V zájmu lepšího informování 
spotřebitelů a podniků o stávajících 
legislativních nástrojích, jako je nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
861/2007 ze dne 11. července 2007, 
kterým se zavádí evropské řízení o 
drobných nárocích1, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o 
některých aspektech mediace 
v občanských a obchodních věcech2 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, 
kterým se zavádí evropský exekuční titul 
pro nesporné nároky3 by Komise měla 
neprodleně zajistit, aby se na vnitrostátní 
orgány, soudy, advokátní komory, 
obchodní komory, spotřebitelská sdružení, 
pojišťovny právních výloh a další 
příslušné organizace zaměřila komplexní 
informační kampaň. Za tímto účelem by 
Komise měla poskytnout rozsáhlou 
finanční podporu na příslušné evropské a 
vnitrostátní kampaně. Měla by vést rovněž 
podobnou kampaň týkající se postupu 
alternativního řešení sporů, je-li tento 
postup zaveden, s cílem podpořit jej a 
zavést jej.
____________________

Úř. věst. L 199, 31.07.2007, s. 1.
Úř. věst. L 136, 24.05.2008, s. 3.
Úř. věst. L 143, 30.04.2004, s. 15.

Or. de

Pozměňovací návrh 206
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Úzká spolupráce mezi subjekty 
alternativního řešení sporů a vnitrostátními 
orgány pověřenými prosazováním právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany 
spotřebitele by měla posílit účinné 
uplatňování těchto právních předpisů Unie.

(26) Úzká spolupráce mezi subjekty 
alternativního řešení sporů a vnitrostátními 
orgány pověřenými prosazováním právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany 
spotřebitele by měla posílit účinné 
uplatňování těchto právních předpisů Unie, 
ale tato spolupráce by neměla ohrožovat 
nezávislost subjektů alternativního řešení 
sporů.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit nezávislost subjektů alternativního řešení sporů na 
regulačních/donucovacích orgánech. V opačném případě by to mohlo odrazovat obchodníky 
od využívání subjektů alternativního řešení sporů.

Pozměňovací návrh 207
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Úzká spolupráce mezi subjekty 
alternativního řešení sporů a vnitrostátními 
orgány pověřenými prosazováním právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany 
spotřebitele by měla posílit účinné 
uplatňování těchto právních předpisů Unie.

(26) Úzká spolupráce mezi subjekty 
alternativního řešení sporů a vnitrostátními 
orgány pověřenými prosazováním právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany 
spotřebitele by měla posílit účinné 
uplatňování těchto právních předpisů Unie.
Se stejným cílem by Komise měla 
podporovat a usnadňovat výměnu 
zkušeností mezi subjekty alternativního 
řešení sporů na evropské úrovni, aby 
podnítila využití osvědčených postupů a 
výměnu zkušeností.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 208
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Úzká spolupráce mezi subjekty 
alternativního řešení sporů a vnitrostátními 
orgány pověřenými prosazováním právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany 
spotřebitele by měla posílit účinné 
uplatňování těchto právních předpisů Unie.

(26) Úzká spolupráce mezi Komisí,
subjekty alternativního řešení sporů a 
vnitrostátními orgány pověřenými 
prosazováním právních předpisů Unie v 
oblasti ochrany spotřebitele by měla posílit 
účinné uplatňování těchto právních 
předpisů Unie.

Pořádáním pravidelných setkání 
s různými zúčastněnými stranami by 
Komise měla usnadnit administrativní 
spolupráci mezi členskými státy, subjekty 
alternativního řešení sporů a právními 
odborníky a podpořit výměnu 
osvědčených postupů a technických 
znalostí mezi subjekty alternativního
řešení sporů a projednat problémy 
vyplývající z fungování systémů 
alternativního řešení sporů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 209
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Bylo by třeba podnítit rozvoj 
regionálních a panevropských subjektů 
alternativního řešení sporů s cílem zlepšit 
pokrytí a přístup spotřebitelů 
k alternativnímu řešení sporů v celé EU.
Pro účely této směrnice by subjekt 
alternativního řešení sporů měl být 
považován za panevropský subjekt, pokud 
je společný nejméně pro jednu třetinu 



PE489.695v01-00 54/151 AM\903359CS.doc

CS

členských států, nebo pokud je zřízen 
evropským zastřešujícím sdružením. Tyto 
subjekty by mohly být zřizovány v rámci 
evropského práva například jako evropská 
zájmová hospodářská sdružení.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno, že subjekty 
alternativního řešení sporů fungují řádně 
a efektivně, měly by být důkladně 
sledovány. Komise a příslušné orgány 
podle této směrnice by měly zveřejnit a 
aktualizovat seznam subjektů 
alternativního řešení sporů, které jsou 
v souladu s touto směrnicí. Ostatní 
subjekty, například subjekty alternativního 
řešení sporů, sdružení spotřebitelů, 
obchodní sdružení a síť evropských 
spotřebitelských center, by tento seznam 
měly rovněž zveřejnit. Kromě toho by 
příslušné orgány měly pravidelně 
zveřejňovat zprávy o vývoji a fungování 
subjektů alternativního řešení sporů.
Podklady pro vypracování těchto zpráv by 
příslušným orgánům měly oznamovat 
subjekty alternativního řešení sporů.
Členské státy by měly podporovat subjekty 
alternativního řešení sporů v tom, aby tyto 
informace poskytovaly, a to 
prostřednictvím doporučení Komise 
2010/304/EU o používání harmonizované 
metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností 
a dotazů spotřebitelů.

(27) Aby bylo zajištěno, že subjekty 
alternativního řešení sporů fungují řádně 
a efektivně, měly by členské státy
jmenovat příslušný orgán či orgány, které 
by důkladně tyto subjekty sledovaly a 
dohlížely na ně. Komise a příslušné orgány 
podle této směrnice by měly zveřejnit a 
aktualizovat seznam subjektů 
alternativního řešení sporů, které jsou 
v souladu s touto směrnicí. Ostatní 
subjekty, například subjekty alternativního 
řešení sporů, sdružení spotřebitelů, 
obchodní sdružení a síť evropských 
spotřebitelských center, by tento seznam 
měly rovněž zveřejnit. Kromě toho by 
příslušné orgány měly pravidelně 
zveřejňovat ve svých členských státech 
zprávy o vývoji a fungování subjektů 
alternativního řešení sporů. Podklady pro 
vypracování těchto zpráv by příslušným 
orgánům měly oznamovat subjekty 
alternativního řešení sporů. Členské státy 
by měly podporovat subjekty 
alternativního řešení sporů v tom, aby tyto 
informace poskytovaly, a to 
prostřednictvím doporučení Komise 
2010/304/EU o používání harmonizované 
metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností 
a dotazů spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 211
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno, že subjekty 
alternativního řešení sporů fungují řádně 
a efektivně, měly by být důkladně 
sledovány. Komise a příslušné orgány 
podle této směrnice by měly zveřejnit a 
aktualizovat seznam subjektů 
alternativního řešení sporů, které jsou 
v souladu s touto směrnicí. Ostatní 
subjekty, například subjekty alternativního 
řešení sporů, sdružení spotřebitelů, 
obchodní sdružení a síť evropských 
spotřebitelských center, by tento seznam 
měly rovněž zveřejnit. Kromě toho by 
příslušné orgány měly pravidelně 
zveřejňovat zprávy o vývoji a fungování 
subjektů alternativního řešení sporů.
Podklady pro vypracování těchto zpráv by 
příslušným orgánům měly oznamovat 
subjekty alternativního řešení sporů.
Členské státy by měly podporovat subjekty 
alternativního řešení sporů v tom, aby tyto 
informace poskytovaly, a to 
prostřednictvím doporučení Komise 
2010/304/EU o používání harmonizované 
metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností 
a dotazů spotřebitelů26.

(27) Aby bylo zajištěno, že subjekty 
alternativního řešení sporů fungují řádně 
a efektivně, měly by být důkladně 
sledovány. Členské státy by za tímto 
účelem měly určit příslušný orgán. Tato 
směrnice nebrání členským státům, aby 
určily více než jeden příslušný orgán 
v případě odvětvových orgánů subjektů 
alternativního řešení sporů. Při tom by 
členské státy měly stanovit, který 
z příslušných orgánů bude jediným 
kontaktním bodem pro Komisi. Komise a 
příslušné orgány podle této směrnice by 
měly zveřejnit a aktualizovat seznam 
subjektů alternativního řešení sporů, které 
jsou v souladu s touto směrnicí. Příslušné 
orgány nemohou odmítnout oznámení 
subjektů alternativního řešení sporů, 
která jsou v souladu s touto směrnicí, 
včetně regionálních a panevropských 
subjektů alternativního řešení sporů, bez 
ohledu na jejich právní postavení. Ostatní 
subjekty, například subjekty alternativního 
řešení sporů, sdružení spotřebitelů, 
obchodní sdružení a síť evropských 
spotřebitelských center, by tento seznam 
měly rovněž zveřejnit. Kromě toho by 
příslušné orgány měly pravidelně 
zveřejňovat zprávy o vývoji a fungování
subjektů alternativního řešení sporů.
Podklady pro vypracování těchto zpráv by 
příslušným orgánům měly oznamovat 
subjekty alternativního řešení sporů.
Členské státy by měly podporovat subjekty 
alternativního řešení sporů v tom, aby tyto 
informace poskytovaly, a to 
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prostřednictvím doporučení Komise 
2010/304/EU o používání harmonizované 
metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností 
a dotazů spotřebitelů26.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Poskytne-li se subjektům 
alternativního řešení sporů evropská 
značka jakosti, zvýší se důvěra občanů a 
jejich přesvědčení o kvalitě systému 
alternativního řešení sporů 
v přeshraničních transakcích. Členské 
státy dohlédnou na to, aby tato značka 
byla udělena jen systémům alternativního 
řešení sporů, které splňují všechny 
požadavky stanovené touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27 a) (27a) Poskytne-li se subjektům 
alternativního řešení sporů evropská 
značka jakosti, zvýší se důvěra občanů a 
jejich přesvědčení o kvalitě systému 
alternativního řešení sporů, zejména při 
přeshraničních nákupech. Snadno 
rozpoznatelná evropská značka jakosti, 
pravidelně sledovaná a dozorovaná 
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členskými státy a Komisí, by měla 
spotřebitelům zaručit, že příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů splňuje 
kritéria stanovená touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je nutné, aby členské státy stanovily 
sankce za porušení ustanovení této 
směrnice týkajících se informování 
spotřebitelů ze strany obchodníků a 
informací, které mají subjekty 
alternativního řešení sporů oznamovat 
příslušným orgánům, a aby zajistily jejich 
prosazování. Tyto sankce by měly být 
účinné, přiměřené a odrazující.

(28) Je nutné, aby členské státy stanovily 
sankce za porušení ustanovení této 
směrnice týkajících se informování 
spotřebitelů ze strany obchodníků a 
informací, které mají subjekty 
alternativního řešení sporů oznamovat 
příslušným orgánům, a aby zajistily jejich 
prosazování. Tyto sankce by měly být 
účinné, přiměřené a odrazující. Měly by být 
ukládány až poté, co bylo bezúspěšně 
vydáno počáteční upozornění.

Or. de

Odůvodnění

Touto vloženou pasáží se zabrání přílišné byrokracii a jejím cílem je pomoci řešit prostá 
nedorozumění.

Pozměňovací návrh 215
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je nutné, aby členské státy stanovily 
sankce za porušení ustanovení této 

(28) Je nutné, aby členské státy stanovily 
sankce za porušení ustanovení této 
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směrnice týkajících se informování 
spotřebitelů ze strany obchodníků a 
informací, které mají subjekty 
alternativního řešení sporů oznamovat 
příslušným orgánům, a aby zajistily jejich 
prosazování. Tyto sankce by měly být 
účinné, přiměřené a odrazující.

směrnice týkajících se informování 
spotřebitelů ze strany obchodníků a aby 
zajistily jejich vymáhání. Tyto sankce by 
měly být účinné, přiměřené a odrazující.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovanou změnou čl. 17 odst. 2 se stanoví, že by poskytovatelé alternativního řešení 
sporů, kteří již nesplňují požadavky směrnice, měli být vymazáni ze seznamu subjektů 
alternativního řešení sporů. Proto je zbytečné ukládat subjektům alternativního řešení sporů 
další sankce. To by mohlo odrazovat subjekty od zařazení do seznamu podle této směrnice.

Pozměňovací návrh 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Jelikož cíle této směrnice, konkrétně 
cíle přispět k řádnému fungování vnitřního 
trhu zajištěním vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, a lze 
ho tudíž lépe dosáhnout na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je pro dosažení 
tohoto cíle nezbytné.

(31) Jelikož cíle této směrnice, konkrétně 
cíle přispět k řádnému fungování vnitřního 
trhu dosažením vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, a lze 
ho tudíž lépe dosáhnout na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je pro dosažení 
tohoto cíle nezbytné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice má přispět k fungování 
vnitřního trhu a k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele tím, že zajistí, aby
spory mezi spotřebiteli a obchodníky 
mohly být předkládány subjektům 
nabízejícím nestranné, transparentní, 
účinné a spravedlivé postupy alternativního 
řešení sporů.

Tato směrnice má dosažením vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele přispět 
k řádnému fungování vnitřního trhu tím, 
že zajistí, že pokud vypuknou spory mezi 
spotřebiteli a obchodníky po prodeji zboží 
nebo poskytnutí služeb, spotřebitelé by 
mohli podat stížnost subjektům 
nabízejícím nestranné, nezávislé,
transparentní, účinné a spravedlivé postupy 
alternativního řešení sporů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice má přispět k fungování 
vnitřního trhu a k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele tím, že zajistí, aby 
spory mezi spotřebiteli a obchodníky
mohly být předkládány subjektům 
nabízejícím nestranné, transparentní, 
účinné a spravedlivé postupy alternativního 
řešení sporů.

Tato směrnice má přispět k fungování 
vnitřního trhu a k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele tím, že zajistí, aby se 
v případě sporů spotřebitelé a obchodníci 
mohli dobrovolně obrátit na subjekty 
nabízející nestranné, nezávislé,
transparentní, rychlé, účinné a spravedlivé 
postupy alternativního řešení sporů.

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Článek 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice má přispět k fungování 
vnitřního trhu a k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele tím, že zajistí, aby
spory mezi spotřebiteli a obchodníky
mohly být předkládány subjektům 
nabízejícím nestranné, transparentní,
účinné a spravedlivé postupy alternativního 
řešení sporů.

1. Tato směrnice má přispět k dosažení 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
v přeshraničních transakcích a tím přispět 
k řádnému fungování vnitřního trhu tím, 
že podpoří, aby v případě přeshraničních 
transakcí spory spotřebitelů proti 
obchodníkům mohly být dobrovolně 
předkládány nestranným a transparentním
subjektům alternativního řešení sporů 
nabízejícím rychlé, účinné a spravedlivé 
postupy alternativního řešení sporů.
2. Tato směrnice nebrání členským 
státům, aby přijímaly a zachovávaly 
pravidla, která přesahují to, co stanoví 
tato směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice má přispět k fungování 
vnitřního trhu a k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele tím, že zajistí, aby 
spory mezi spotřebiteli a obchodníky 
mohly být předkládány subjektům 
nabízejícím nestranné, transparentní, 
účinné a spravedlivé postupy alternativního 
řešení sporů.

Tato směrnice má přispět k fungování 
vnitřního trhu a k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele tím, že zajistí, aby 
spory mezi spotřebiteli a obchodníky byly 
dříve, než se dostanou k řádným soudům,
předkládány subjektům nabízejícím 
nestranné, transparentní, účinné a 
spravedlivé postupy alternativního řešení 
sporů.

Or. it

Odůvodnění

Na základě kladných zkušeností některých členských států by se účinný systém alternativního 
řešení sporů měl opírat o povinný pokus o smír, než bude umožněn přístup k obvyklému 
systému spravedlnosti (např. soudům).   
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Pozměňovací návrh 221
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice má přispět k fungování 
vnitřního trhu a k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele tím, že zajistí, aby 
spory mezi spotřebiteli a obchodníky 
mohly být předkládány subjektům 
nabízejícím nestranné, transparentní, 
účinné a spravedlivé postupy alternativního 
řešení sporů.

Tato směrnice má přispět k fungování 
vnitřního trhu a k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele tím, že zajistí, aby 
spory mezi spotřebiteli a obchodníky 
mohly být předkládány subjektům 
nabízejícím nestranné, transparentní, 
účinné a spravedlivé postupy alternativního 
řešení sporů, přičemž alternativní řešení 
sporů bude i nadále dobrovolné a 
úspěšnost podání bude záviset na vůli 
stran sporu využít alternativní řešení 
sporů.

Or. en

Odůvodnění

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This Pozměňovací návrh lays down that this Directive shall reach out to Member States to 
enable and promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be 
handled, whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is 
voluntary and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Pozměňovací návrh 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na postupy 
pro mimosoudní řešení smluvních sporů 
vzniklých v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb obchodníkem 
usazeným v Unii spotřebiteli s pobytem v 
Unii se zapojením subjektu alternativního 
řešení sporů, který navrhuje nebo stanoví 
řešení nebo dává dotyčné strany 
dohromady s cílem usnadnit smírné řešení 
(dále jen „postupy alternativního řešení 
sporů“).

1. Tato směrnice se vztahuje na postupy 
pro mimosoudní řešení domácích a 
přeshraničních smluvních sporů vzniklých 
v souvislosti s prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb obchodníkem 
usazeným v Unii spotřebiteli s pobytem v 
Unii se zapojením subjektu alternativního 
řešení sporů, který navrhuje nebo stanoví 
řešení nebo dává dotyčné strany 
dohromady s cílem usnadnit smírné řešení 
(dále jen „postupy alternativního řešení 
sporů“) v případech, kdy spotřebitel není 
schopen získat od obchodníka 
zadostiučinění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na postupy 
pro mimosoudní řešení smluvních sporů 
vzniklých v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb obchodníkem 
usazeným v Unii spotřebiteli s pobytem v 
Unii se zapojením subjektu alternativního 
řešení sporů, který navrhuje nebo stanoví
řešení nebo dává dotyčné strany 
dohromady s cílem usnadnit smírné řešení 
(dále jen „postupy alternativního řešení 
sporů“).

1. Tato směrnice se vztahuje na postupy 
pro mimosoudní řešení smluvních sporů 
vzniklých v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb obchodníkem 
usazeným v Unii spotřebiteli s pobytem v 
Unii se zapojením subjektu alternativního 
řešení sporů, který navrhuje řešení nebo 
dává dotyčné strany dohromady s cílem 
usnadnit smírné řešení (dále jen „postupy 
alternativního řešení sporů“).

Or. de

Pozměňovací návrh 224
Christel Schaldemose
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na postupy 
pro mimosoudní řešení smluvních sporů 
vzniklých v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb obchodníkem 
usazeným v Unii spotřebiteli s pobytem v 
Unii se zapojením subjektu alternativního 
řešení sporů, který navrhuje nebo stanoví 
řešení nebo dává dotyčné strany 
dohromady s cílem usnadnit smírné řešení 
(dále jen „postupy alternativního řešení 
sporů“).

1. Tato směrnice se vztahuje na postupy 
pro mimosoudní řešení smluvních sporů 
vzniklých v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb obchodníkem 
usazeným v Unii spotřebiteli s pobytem v 
Unii se zapojením subjektu alternativního 
řešení sporů, který navrhuje nebo stanoví 
řešení nebo dává dotyčné strany 
dohromady s cílem usnadnit smírné řešení 
(dále jen „postupy alternativního řešení 
sporů“). Členské státy mohou rozhodnout, 
že rozhodnutí jejich vnitrostátních 
subjektů alternativního řešení sporů 
budou pro obchodníky závazná, pokud si 
jedna ze stran sporu nepřeje řešení sporu 
u soudu.

Or. da

Pozměňovací návrh 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na postupy 
pro mimosoudní řešení smluvních sporů 
vzniklých v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb obchodníkem 
usazeným v Unii spotřebiteli s pobytem v 
Unii se zapojením subjektu alternativního 
řešení sporů, který navrhuje nebo stanoví 
řešení nebo dává dotyčné strany 
dohromady s cílem usnadnit smírné řešení 
(dále jen „postupy alternativního řešení 
sporů“).

1. Tato směrnice se vztahuje na postupy 
pro mimosoudní řešení přeshraničních
smluvních sporů vzniklých v souvislosti s 
prodejem zboží nebo poskytováním služeb 
obchodníkem usazeným v Unii spotřebiteli 
s pobytem v Unii se zapojením subjektu 
alternativního řešení sporů, který navrhuje 
nebo stanoví řešení nebo dává dotyčné 
strany dohromady s cílem usnadnit smírné 
řešení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohoda mezi spotřebitelem 
a obchodníkem o předání stížnosti 
subjektu alternativního řešení sporů by 
neměla být pro spotřebitele závazná, 
pokud byla uzavřena před vznikem sporu 
nebo pokud spotřebiteli upírá právo 
na soudní řešení sporu. Pokud jde o 
subjekty alternativního řešení sporů, které 
vydávají rozhodnutí, měla by být jejich 
rozhodnutí pro strany sporu závazná, 
pouze pokud byly o závazné povaze 
rozhodnutí předem informovány a pokud 
s tím výslovně souhlasily. Toto ustanovení 
by nemělo platit v případech, kdy 
vnitrostátní pravidla stanoví, že řešení 
jsou pro obchodníka závazná.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato směrnice se použije i na ty 
subjekty alternativního řešení sporů, které 
byly zřízeny vnitrostátními sdruženími 
nebo skupinami podniků a které jsou 
jiným právním subjektem než samostatný 
obchodník.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud by nebyla vyjasněna oblast působnosti směrnice, vedlo by to nevyhnutelně k neshodám 
v jejím provádění a uplatňování a pro všechny zúčastněné strany by to bylo 
kontraproduktivní.

Pozměňovací návrh 228
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) řízení před subjekty pro řešení sporů, 
pokud jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jestliže respektují kritéria kvality stanovená touto směrnicí, není důvod vylučovat interní 
systémy alternativního řešení sporů, z nichž by se staly druhořadé systémy alternativního 
řešení sporů, které by byly s jistotou zrušeny s negativními důsledky pro pokrytí alternativním 
řešením sporů.

Pozměňovací návrh 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 a) řízení před subjekty pro řešení sporů, 
pokud jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem;

 a) řízení před subjekty pro řešení sporů, 
pokud jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně jednou 
ze stran sporu a nesplňují kritéria kapitoly 
II této směrnice;

Or. de
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Pozměňovací návrh 230
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 a) řízení před subjekty pro řešení sporů, 
pokud jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem;

(a) řízení před subjekty pro řešení sporů, 
pokud jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány nebo placeny 
výhradně obchodníkem nebo 
podnikatelským sdružením, ledaže jsou 
splněny podmínky, že provozní postupy 
subjektů splňují požadavky stanovené 
v kapitole II této směrnice a že fyzické 
osoby splňují zvláštní podmínky stanovené 
v čl. 6 odst. 2a této směrnice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 231
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 a) řízení před subjekty pro řešení sporů, 
pokud jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem;

 a) řízení před subjekty pro řešení sporů, 
pokud jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem, ledaže tyto subjekty splňují 
obecné požadavky kapitoly II v souladu 
s článkem 17 a pokud jsou splněny tyto 
dodatečné podmínky:
– fyzické osoby odpovědné za řešení sporu 
nejsou ve vztahu hierarchické závislosti 
na obchodníkovi a nemohou podléhat 
jeho pokynům;
– odměna fyzických osob odpovědných za 
řešení sporu nezávisí na výsledku postupu 
řešení sporu;
– fyzické osoby odpovědné za řešení sporu 
nepracovaly pro dotyčného obchodníka 
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během tří let předcházejících přijetí 
funkce;
– subjekt pro řešení sporu podléhá 
každoročnímu hodnocení ze strany 
příslušného orgánu členského státu, kde 
má sídlo, zda respektuje zásady stanovené 
touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkování poskytnuté obchodníkem nebo interní zprostřekování by neměla být 
vyloučena, neboť představují významnou součást mechanismů alternativního řešení sporů.
Doporučení 98/257/ES tento druh zprostředkování nevyloučilo, jsou-li splněny určité 
podmínky. Interní zprostředkování může mít skutečnou přidanou hodnotu pro mimosoudní 
řešení sporů, protože zajišťuje technické/místní znalosti a umožňuje rozvoj blízkého 
zprostředkování, které má velkou hodnotu pro strany sporu.

Pozměňovací návrh 232
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řízení před subjekty pro řešení sporů, 
pokud jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem;

a) řízení před subjekty pro řešení sporů, 
pokud jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem za předpokladu, že existuje 
naprostá shoda s konkrétními požadavky 
na nezávislost a nestrannost.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu že po celé EU existují dobře fungující a účinné systémy alternativního řešení 
sporů, u nichž jsou fyzické osoby zodpovědné za řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem, je kromě jasného cíle směrnice stavět na stávajících subjektech alternativního 
řešení sporů vhodné rozšířit oblast působnosti na tyto systémy alternativního řešení sporů za 
předpokladu, že respektují kritéria nezávislosti a nestrannosti, která je třeba ve směrnici 
podrobně stanovit.
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Pozměňovací návrh 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) prodej zboží nebo poskytování služeb, 
které jsou poskytovány jako služby 
obecného hospodářského zájmu (služby 
obecného zájmu).

Or. de

Pozměňovací návrh 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) spory mezi obchodníky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 235
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) stížnosti podané obchodníkem proti 
spotřebiteli;

Or. en

Odůvodnění

Značný počet poskytovatelů alternativního řešení sporů bylo vytvořeno s cílem vyvážit 
nestejnou sílu spotřebitelů a obchodníků. Nebylo by vhodné požadovat, aby tyto orgány 
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akceptovaly spory zahájené podniky proti spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 236
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) stížnosti, kde se spotřebitel ještě 
nesnažil o smírné řešení sporu 
s obchodníkem;

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel by měl vždy zkusit vyřešit spor s obchodníkem smírně, než se uchýlí k 
alternativnímu řešení sporů, neboť to snižuje náklady subjektům alternativního řešení sporů a 
vede to k lepším výsledkům.

Pozměňovací návrh 237
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) stížnosti, které vzniknou z prodeje 
zboží nebo poskytování služeb, které bylo 
uzavřeno do 24 měsíců po zveřejnění 
v Úředním věstníku;

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování této směrnice je třeba omezit na spory, které vzniknou po provedení této 
směrnice.
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Pozměňovací návrh 238
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dd) zdravotní služby poskytované 
pacientům zdravotnickými pracovníky za 
účelem vyhodnocení nebo udržení jejich 
zdravotního stavu nebo jejich uzdravení, 
včetně předepisování, vydávání 
a poskytování léčivých přípravků 
a zdravotnických prostředků;

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné přistupovat k těmto odvětvím stejně jako k „nakupování“, proto by měly být 
vyloučeny z této směrnice.

Pozměňovací návrh 239
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

de) poskytovatelé dalšího nebo vyššího 
vzdělávání, kteří mají nárok na 
financování ze strany státu, nebo jejichž 
kurzy jsou určeny pro studenty s finanční 
podporou ze strany státu; 

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné přistupovat k těmto odvětvím stejně jako k „nakupování“, proto by měly být 
vyloučeny z této směrnice.
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Pozměňovací návrh 240
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – odst. 2 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice nebrání členským 
státům, aby přijímaly a zachovávaly 
pravidla, která přesahují to, co stanoví 
tato směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Silvia Costa

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby byla 
rozhodnutí subjektů alternativního řešení 
sporů pro strany sporu závazná, pouze 
pokud byly o závazné povaze rozhodnutí 
předem informovány a pokud s tím 
výslovně souhlasily. Členské státy zajistí, 
aby dohody mezi spotřebiteli a obchodníky 
o předání stížností subjektu alternativního 
řešení sporů nezbavovaly spotřebitele 
jejich práva obrátit se s řešením sporu na 
soud.  Tato směrnice stanoví jednotnou 
minimální normu pro postup 
alternativního řešení sporů, aby bylo 
zajištěno, že spotřebitelé budou mít 
přístup ke kvalitním, transparentním, 
účinným a spravedlivým mechanismům 
nápravy ve všech hospodářských a 
obchodních odvětvích pro všechny druhy 
zboží a služeb na vnitřním trhu, bez 
ohledu na to, kde v Unii mají spotřebitelé 
a obchodníci sídlo.  Členské státy mohou 
přijmout nebo zachovat v platnosti 
přísnější ustanovení slučitelná se SFEU 
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v oblasti spadající do působnosti této 
směrnice, aby byla zajištěna vysoká 
úroveň ochrany spotřebitele.

Or. it

Pozměňovací návrh 242
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 5 odst. 1 této směrnice 
mají přednost před ustanoveními 
uvedenými v příloze.

2. Pokud jsou ustanovení této směrnice 
v rozporu s ustanovením jiného právního 
předpisu Unie, který upravuje zvláštní 
odvětví, ustanovení tohoto jiného 
právního předpisu Unie mají přednost
a použijí se na uvedená zvláštní odvětví.
Pokud je však cílem ustanovení podpořit 
vytváření subjektů alternativního řešení 
sporů v konkrétním odvětví, budou mít 
příslušná ustanovení této směrnice 
přednost a použijí se.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by obtížné zavést požadavek na porovnávání úrovně ochrany spotřebitelů, kterou 
zajišťují různé právní předpisy Unie. Tato směrnice by navíc měla mít přednost před 
konkrétními ustanoveními jiných právních předpisů Unie, nikoli před právními předpisy jako 
takovými.

Pozměňovací návrh 243
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice má přednost před vypouští se
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závaznými ustanoveními obsaženými v 
právních předpisech Unie pro jednotlivá 
odvětví, která se týkají alternativního 
řešení sporů pouze v rozsahu, v jakém tato 
ustanovení nezajišťují alespoň 
rovnocennou úroveň ochrany spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se „spotřebitelem“ rozumí jakákoli 
fyzická osoba, jež jedná za účelem, který 
nelze považovat za provozování jejího 
obchodu, živnosti nebo řemesla anebo 
výkonu jejího svobodného povolání;

a) se „spotřebitelem“ rozumí jakákoli 
fyzická osoba, jež jedná za účelem, který 
nelze považovat za provozování jejího 
obchodu, živnosti nebo řemesla anebo 
výkonu jejího svobodného povolání, nebo 
která uzavře smlouvu za účelem částečně 
spadajícím do rámce a částečně mimo 
rámec obchodní činnosti dané osoby 
(smlouvy mající dvojí účel) a účel této 
činnosti je natolik okrajový, že 
nepřevažuje v celkovém kontextu dotčené 
transakce;

Or. da

Pozměňovací návrh 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) se „smluvním sporem" rozumí spor, 
který vznikl v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb, který nemohl 
být vyřešen na dvoustranném základě 
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mezi zákazníkem a obchodníkem a/nebo 
poskytovatelem služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 246
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) se „postupem alternativního řešení 
sporů“ rozumí postup uvedený v článku 2, 
který splňuje požadavky stanovené v této 
směrnici a je prováděn subjektem 
alternativního řešení sporů;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně uvést, že tato směrnice se týká pouze postupů alternativního řešení sporů, které 
provádějí poskytovatelé alternativního řešení sporů, kteří se rozhodli stát se subjekty 
alternativního řešení sporů podle této směrnice.

Pozměňovací návrh 247
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) se „smluvním sporem“ rozumí, že 
zákazník a obchodník se nemohou 
dohodnout na dvoustranném základě.
Smluvní spor se jako takový neprojeví, 
neměl-li obchodník možnost vyřídit 
stížnost spravedlivě a rychle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 248
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) se „subjektem alternativního řešení 
sporů“ rozumí jakýkoli subjekt, ať už je 
jakkoli nazvaný nebo uváděný, který je 
zřízený na trvalém základě a nabízí řešení 
sporů prostřednictvím postupu 
alternativního řešení sporů;

e) se „subjektem alternativního řešení 
sporů“ rozumí jakýkoli subjekt, ať už je 
jakkoli nazvaný nebo uváděný, který je 
zřízený na trvalém základě a nabízí řešení 
sporů prostřednictvím postupu 
alternativního řešení sporů a je uveden na 
seznamu v souladu s čl. 17 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) se „subjektem alternativního řešení 
sporů“ rozumí jakýkoli subjekt, ať už je 
jakkoli nazvaný nebo uváděný, který je 
zřízený na trvalém základě a nabízí řešení 
sporů prostřednictvím postupu 
alternativního řešení sporů;

e) se „subjektem alternativního řešení 
sporů“ rozumí jakýkoli subjekt, ať už je 
jakkoli nazvaný nebo uváděný, který je 
zřízený na trvalém základě, nabízí řešení 
sporů prostřednictvím postupu 
alternativního řešení sporů a byl oznámen 
Evropské komisi v souladu s čl. 17 odst. 2;

Or. en

Odůvodnění

O všech subjektech alternativního řešení sporů, které splňují kritéria stanovená tímto 
návrhem směrnice, musí být příslušnými vnitrostátními orgány informována Evropská komise 
v souladu s čl. 17 odst. 2 návrhu směrnice.
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Pozměňovací návrh 250
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spory, na něž 
se vztahuje tato směrnice, mohly být 
předloženy subjektu alternativního řešení 
sporů, který splňuje požadavky stanovené 
v této směrnici.

1. Členské státy usnadní spotřebitelům 
přístup k postupům alternativního řešení 
sporů a zajistí, aby spory, na něž se 
vztahuje tato směrnice, mohly být 
předloženy subjektům alternativního řešení 
sporů, které splňují kritéria kvality 
stanovená v této směrnici, jestliže 
spotřebitel není schopen získat od 
obchodníka zadostiučinění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 251
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spory, na něž 
se vztahuje tato směrnice, mohly být 
předloženy subjektu alternativního řešení 
sporů, který splňuje požadavky stanovené 
v této směrnici.

1. Členské státy zajistí, aby spory, na něž 
se vztahuje tato směrnice a jež se týkají 
obchodníka usazeného na jejich území, 
mohly být předloženy subjektu 
alternativního řešení sporů, který splňuje 
požadavky stanovené v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojování, měly by členské státy pouze zajistit, aby 
alternativní řešení sporů byla dostupná pro spory týkající se obchodníků se sídlem na jejich 
území.
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Pozměňovací návrh 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spory, na něž 
se vztahuje tato směrnice, mohly být 
předloženy subjektu alternativního řešení 
sporů, který splňuje požadavky stanovené
v této směrnici.

1. Členské státy usnadní spotřebitelům 
přístup k postupům alternativního řešení 
sporů a zajistí, aby spory, na něž se 
vztahuje tato směrnice, mohly být 
předloženy subjektům alternativního řešení 
sporů, které splňují kritéria kvality 
stanovená v této směrnici, a to jestliže 
s tím souhlasí jak daný obchodník, tak i 
spotřebitel.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spory, na něž 
se vztahuje tato směrnice, mohly být
předloženy subjektu alternativního řešení 
sporů, který splňuje požadavky stanovené 
v této směrnici.

1. Členské státy zajistí, aby spory, na něž 
se vztahuje tato směrnice, byly předloženy 
subjektu alternativního řešení sporů, který 
splňuje požadavky stanovené v této 
směrnici.

Or. it

Odůvodnění

Na základě kladných zkušeností některých členských států by se účinný systém alternativního 
řešení sporů měl opírat o povinný pokus o smír, než bude umožněn přístup k obvyklému 
systému spravedlnosti (např. soudům).   

Pozměňovací návrh 254
Louis Grech
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spory, na něž 
se vztahuje tato směrnice, mohly být 
předloženy subjektu alternativního řešení 
sporů, který splňuje požadavky stanovené
v této směrnici.

1. Členské státy usnadní spotřebitelům 
přístup k postupům alternativního řešení 
sporů a zajistí, aby spory, na něž se 
vztahuje tato směrnice, které se týkají 
obchodníka se sídlem na jejich území, 
mohly být předloženy subjektům
alternativního řešení sporů, které splňují 
kritéria kvality stanovená v této směrnici, 
a to jestliže s tím souhlasí jak daný 
obchodník, tak i spotřebitel.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spory, na něž 
se vztahuje tato směrnice, mohly být 
předloženy subjektu alternativního řešení 
sporů, který splňuje požadavky stanovené 
v této směrnici.

1. Členské státy budou prosazovat, aby 
spory, na něž se vztahuje tato směrnice, 
mohly být předloženy subjektu 
alternativního řešení sporů, který splňuje 
požadavky stanovené v této směrnici, 
přičemž alternativní řešení sporů bude i 
nadále dobrovolné a úspěšnost podání 
bude záviset na vůli stran sporu využít 
alternativní řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
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These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This Pozměňovací návrh lays down that this Directive shall reach out to Member States to 
enable and promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be 
handled, whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is 
voluntary and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Pozměňovací návrh 256
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů:

2. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů ve vztahu ke 
sporům, na něž se vztahuje tato směrnice:

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) měly internetovou stránku umožňující 
stranám podat stížnost online;

a) měly internetovou stránku umožňující 
stranám podat žádost o alternativní řešení 
sporů online;

Or. de

Pozměňovací návrh 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) měly internetovou stránku umožňující
stranám podat stížnost online;

a) provozovaly a aktualizovaly 
internetovou stránku, která nabízí stranám
snadný přístup k informacím týkajícím se 
postupů alternativního řešení sporů a 
umožňuje spotřebitelům podat stížnost 
online, nebo jim nabízí poštovní adresu, 
na niž mohou zaslat stížnosti a 
požadované podklady;

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) informovaly spotřebitele, že před 
zahájením řízení před subjektem 
alternativního řešení sporů může být 
požadován předchozí přímý kontakt 
s obchodníkem, aby byla zajištěna 
účinnost postupu a aby nedocházelo 
k přetížení subjektů alternativního řešení 
sporů žádostmi, které by mohly být 
vyřízeny v přiměřené lhůtě zákaznickou 
službou obchodníka, pokud existuje; 

Or. en

Odůvodnění

Subjekty alternativního řešení sporů nesmí být zaměňovány za zákaznickou službu 
obchodníků. Zákazníci by se měli nejprve obrátit na zákaznickou službu obchodníka, pokud
existuje, a až poté zahájit řízení před subjektem alternativního řešení sporů, aby nedocházelo 
k přetížení těchto subjektů a ke snížení účinnosti a rychlosti celého řízení.

Pozměňovací návrh 260
Robert Rochefort
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) měly dostatečné zdroje (odpovídající 
lidské, materiálové a finanční zdroje);

Or. fr

Pozměňovací návrh 261
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožňovaly stranám vyměňovat si s 
nimi informace elektronickými prostředky;

b) umožňovaly stranám vyměňovat si s 
nimi informace elektronickými prostředky 
nebo poštou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přijímaly jak domácí, tak přeshraniční 
spory, včetně sporů, na něž se vztahuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] 
ze dne [Úřad pro úřední tisky: vložit datum 
přijetí] o online řešení spotřebitelských 
sporů (nařízení o online řešení 
spotřebitelských sporů); a

c) přijímaly přeshraniční spory, včetně 
sporů, na něž se vztahuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] ze dne 
[Úřad pro úřední tisky: vložit datum přijetí] 
o online řešení spotřebitelských sporů 
(nařízení o online řešení spotřebitelských 
sporů); a

Or. en
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Pozměňovací návrh 263
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) při řešení sporů, na něž se vztahuje tato 
směrnice, podnikly nezbytná opatření 
s cílem zajistit, že zpracování osobních 
údajů je v souladu s pravidly o ochraně 
osobních údajů stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech, kterými 
se provádí směrnice 95/46/ES.

d) podnikly nezbytná opatření s cílem 
zajistit, aby zpracování osobních údajů 
bylo v souladu s pravidly o ochraně 
osobních údajů stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech, kterými 
se provádí směrnice 95/46/ES ve státě, v 
němž je subjekt alternativního řešení 
sporů usazen.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Subjekt alternativního řešení sporů 
nemůže odmítnout vyřizování sporů, aniž 
by poskytl stranám příslušné odůvodnění 
svého odmítnutí, což musí učinit do 14 
kalendářních dní od obdržení žádosti o 
alternativní řešení sporů.

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou stanovit lhůtu, 
v níž musí spotřebitel podat stížnost 
subjektu alternativního řešení sporů nebo 
obchodníkovi, pokud je to podmínkou 
řízení alternativního řešení sporů, a která 
nemůže být kratší než případně existující 
lhůta stanovená v právních aktech 
členského státu, v níž mohou strany 
zahájit soudní řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou stanovit lhůtu, 
v níž musí mít spotřebitel možnost podat 
stížnost subjektu alternativního řešení 
sporů a která nemůže být kratší, než lhůta 
– pokud existuje – stanovená v právních 
předpisech daného členského státu pro 
zahájení soudního řízení.

Lhůta, v níž spotřebitel může podat 
stížnost subjektu alternativního řešení 
sporů, nemůže být v žádném případě 
kratší, než jeden rok od data, kdy 
spotřebitel podává stížnost obchodníkovi.

Or. el
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Odůvodnění

Členské státy mohou stanovit lhůty pro podání stížností k k řízení alternativního řešení sporů, 
aby spotřebitelům nebylo bráněno ve výkonu jejich práv. Směrnice by však měla na ochranu 
spotřebitelů stanovit pro podání stížnosti subjektu alternativního řešení sporů minimální lhůtu 
jednoho roku od data, kdy spotřebitel podá stížnost obchodníkovi, pro případ, kdy některé 
členské státy stanoví ve svých právních předpisech kratší lhůtu.

Pozměňovací návrh 267
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou plnit své 
povinnosti podle odstavce 1 zajištěním 
existence zbytkového subjektu 
alternativního řešení sporů, který je 
příslušný pro řešení sporů, jak je uvedeno 
v odstavci 1, pro jejichž řešení není 
příslušný žádný stávající subjekt 
alternativního řešení sporů.

3. Členské státy mohou plnit své 
povinnosti podle odstavce 1 určením
zbytkového subjektu alternativního řešení 
sporů, který je příslušný pro řešení sporů, 
jak je uvedeno v odstavci 1, pro jejichž 
řešení není příslušný žádný stávající 
subjekt alternativního řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou plnit své 
povinnosti podle odstavce 1 zajištěním 
existence zbytkového subjektu 

3. Členské státy mohou plnit své 
povinnosti podle odstavce 1 zajištěním 
existence zbytkového subjektu 
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alternativního řešení sporů, který je 
příslušný pro řešení sporů, jak je uvedeno 
v odstavci 1, pro jejichž řešení není 
příslušný žádný stávající subjekt 
alternativního řešení sporů.

alternativního řešení sporů, který je 
příslušný pro řešení sporů, jak je uvedeno 
v odstavci 1, pro jejichž řešení není 
příslušný žádný stávající subjekt 
alternativního řešení sporů. Členské státy 
mohou rovněž plnit své povinnosti tím, že 
využijí odvětvové subjekty alternativního 
řešení sporů zřízené v jiném členském 
státě.

Or. en

Odůvodnění

Pro řádné fungování alternativního a online řešení sporů je nezbytné zajistit co největší 
pokrytí subjekty alternativního řešení sporů ve všech odvětvích. To však může být řešeno na 
evropské úrovni. Není třeba, aby všechny členské státy zřizovaly odvětvové subjekty 
alternativního řešení sporů.

Pozměňovací návrh 269
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Spotřebitelé mohou podat své stížnosti 
k alternativnímu řešení sporů jedině 
tehdy, když předtím podali stížnost 
obchodníkovi.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nestanoví požadavek, aby spotřebitel nejdříve řešil svou stížnost s 
obchodníkem, než může předat svůj spor k alternativnímu řešení sporu. Takový požadavek je 
žádoucí a je rovněž považován za nezbytný, aby nebyly subjekty alternativního řešení sporů 
přetěžovány. Pozměňovací návrh proto navrhuje stanovit takový požadavek.

Pozměňovací návrh 270
Sandra Kalniete
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou zavést nebo 
zachovat procedurální předpisy, které 
umožňují, aby subjekty alternativního 
řešení sporů pracovaly efektivně, a to 
včetně pravidel o měnových prahových 
hodnotách, které tato směrnice 
neuplatňuje, nebo pravidel týkajících se 
lhůty, v níž spotřebitel může podat stížnost 
subjektu alternativního řešení sporů. Tyto 
procedurální předpisy nesmí výrazně 
oslabit dostupnost postupů alternativního 
řešení sporů pro spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou subjektům 
alternativního řešení sporů umožnit, aby 
zavedly nebo zachovaly procedurální 
předpisy, které jim umožňují odmítnout 
řešení daného sporu, pokud se spotřebitel 
neobrátil přímo na obchodníka, aby 
vyřešil spor dříve, než se obrátí na subjekt 
alternativního řešení sporů, nebo pokud je 
stížnost nepodložená, pokud již probíhá 
řízení související s daným sporem u jiného 
subjektu alternativního řešení sporů nebo 
u soudu, nebo pokud by vedení takového 
řízení vážně poškodilo provozní účinnost 
subjektu alternativního řešení sporů. Tyto 
procedurální předpisy nemohou ani 
v přeshraničních sporech výrazně ztěžovat 
dostupnost postupů alternativního řešení 
sporů pro spotřebitele.
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Or. hu

Pozměňovací návrh 272
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou zavést nebo 
zachovat procedurální předpisy, nebo 
mohou umožnit, aby subjekty 
alternativního řešení sporů zavedly nebo 
zachovaly procedurální předpisy, které jim 
umožní odmítnout zabývat se daným 
sporem. Tyto procedurální předpisy nesmí 
neodůvodněně oslabit dostupnost postupů 
alternativního řešení sporů pro 
spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Všichni poskytovatelé alternativního řešení sporů mají předpisy, podle nichž odmítnout spor.
Je důležité uznat, že tyto předpisy existují. Rovněž je důležité nesnažit se o harmonizaci těchto 
předpisů, neboť často existují dobré důvody pro jejich odlišnost v jednotlivých odvětvích.
Pokud navíc subjekt alternativního řešení sporů odůvodněně rozhodne, že spor není vhodný 
pro alternativní řešení sporů, nelze rozumně předpokládat, že jiný subjekt bude mít zájem 
snažit se tento spor vyřešit.

Pozměňovací návrh 273
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou pověřit subjekty 
alternativního řešení sporů, aby zavedly 
nebo zachovaly procedurální předpisy, 
které jim umožňují, aby odmítly zavázat se 
k vyřizování daného sporu, pokud se 
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spotřebitel neobrátil na obchodníka, aby 
spor vyřešil v dřívější fázi, pokud je 
stížnost hanlivá, nebo pokud se stížností 
již zabýval jiný subjekt alternativního 
řešení sporů nebo soud. Tyto procedurální 
předpisy nesmí být zřejmou překážkou 
dostupnosti postupů alternativního řešení 
sporů pro spotřebitele, a to ani u 
přeshraničních sporů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud některý subjekt alternativního 
řešení sporů v souladu s procedurálními 
předpisy uvedenými v odstavci 4 nemůže 
spor, který mu byl předložen, posoudit, 
nepožaduje se, aby členský stát 
spotřebiteli zajistil možnost předložit spor 
jinému subjektu alternativního řešení 
sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odbornost a nestrannost Odbornost, nezávislost a nestrannost

Or. fr
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Pozměňovací návrh 276
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odbornost a nestrannost Odbornost, nezávislost a nestrannost

Or. en

Odůvodnění

Zásada nezávislosti je odlišná od zásady nestrannosti a přispěje k důvěryhodnosti systémů 
alternativního řešení sporů tím, že přinese další nezbytné požadavky týkající se fyzických osob 
zodpovědných za tyto systémy, které se použijí zejména v případech, kdy jsou tyto fyzické 
osoby zaměstnány výhradně obchodníkem.

Pozměňovací návrh 277
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby 
odpovědné za alternativní řešení sporů 
měly nezbytné odborné znalosti a byly 
nestranné. Toto je zaručeno tím, že zajistí, 
že:

1. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby 
odpovědné za alternativní řešení sporů 
měly nezbytné odborné znalosti a byly 
nezávislé a nestranné. Toto je zaručeno 
tím, že zajistí, že:

Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby 1. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby 
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odpovědné za alternativní řešení sporů 
měly nezbytné odborné znalosti a byly 
nestranné. Toto je zaručeno tím, že zajistí, 
že:

odpovědné za postupy alternativního
řešení sporů měly nezbytné odborné 
znalosti a byly nestranné. Toto je zaručeno 
tím, že zajistí, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby 
odpovědné za alternativní řešení sporů 
měly nezbytné odborné znalosti a byly 
nestranné. Toto je zaručeno tím, že zajistí, 
že:

1. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby 
odpovědné za alternativní řešení sporů 
měly nezbytné odborné znalosti a byly 
nezávislé a nestranné. Toto je zaručeno 
tím, že zajistí, že:

Or. en

Odůvodnění

Zásada nezávislosti je odlišná od zásady nestrannosti a přispěje k důvěryhodnosti systémů 
alternativního řešení sporů tím, že přinese další nezbytné požadavky týkající se fyzických osob 
zodpovědných za tyto systémy, které se použijí zejména v případech, kdy jsou tyto fyzické 
osoby zaměstnány výhradně obchodníkem.

Pozměňovací návrh 280
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mají nezbytné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti v oblasti alternativního řešení 
sporů;

a) mají nezbytné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti, včetně právní zkušenosti, v 
oblasti alternativního řešení sporů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 281
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mají nezbytné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti v oblasti alternativního řešení 
sporů;

a) mají nezbytné znalosti a dovednosti v 
oblasti řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mají nezbytné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti v oblasti alternativního řešení 
sporů;

a) mají nezbytné prokazatelné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti v oblasti řešení 
sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Systémy alternativního řešení sporů 
stanoví vhodné odborné znalosti 
v závislosti na povaze a složitosti sporů.

Or. en
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Odůvodnění

Toto je nejlepší způsob, jak zaručit, že znalosti a dovednosti fyzických osob zapojených do 
vyřizování stížností vyhovují jak mechanismu alternativního řešení sporů, tak zvláštnostem 
sporů.

Pozměňovací návrh 284
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Jsou-li fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem, členské státy zajistí, aby 
splňovaly následující požadavky:
a) jmenování nejvyšším vedením na 
dostatečně dlouhé období, aby byla 
zajištěna nezávislost jejich činnosti;
b) neexistence hierarchického spojení 
s provozním vedením, zejména pak 
s osobami odpovědnými za vztahy se 
zákazníky;
c) odměna není vázána na výsledky 
postupu alternativního řešení sporů;
d) je vytvořen zvláštní rozpočet poskytující 
dostatečné prostředky, které umožní 
zajistit efektivitu postupů alternativního 
řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění

K rozšíření oblasti působnosti směrnice na systémy alternativního řešení sporů, v nichž jsou 
zodpovědné fyzické osoby zaměstnány výhradně obchodníkem, je nezbytné stanovit zvláštní 
požadavky na zajištění shody se zásadami nestrannosti a nezávislosti.

Pozměňovací návrh 285
Ashley Fox
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů v případě, že 
fyzické osoby odpovědné za řešení sporů 
jsou součástí kolegiátního orgánu, 
stanovily pro tento orgán stejný počet 
zástupců zájmů spotřebitelů a zástupců 
zájmů obchodníků.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je nepřijatelné podrobně řídit členství orgánů subjektů alternativního řešení sporů. Složení 
kolegiálního orgánu subjektu alternativního řešení sporů navíc není relevantní, uvažujeme-li 
o nestrannosti. Požadavek neexistence konfliktu zájmů je dostatečný.

Pozměňovací návrh 286
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů v případě, že 
fyzické osoby odpovědné za řešení sporů 
jsou součástí kolegiátního orgánu, 
stanovily pro tento orgán stejný počet 
zástupců zájmů spotřebitelů a zástupců 
zájmů obchodníků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby 
odpovědné za alternativní řešení sporů 
informovaly o všech faktorech, které by 
mohly ovlivnit jejich nestrannost, nebo 
zavdat příčinu ke konfliktu zájmů 
v důsledku osobního, obchodního nebo 
finančního vztahu s kteroukoli stranou 
nebo jiných zájmů, jež jsou výsledkem 
postupu alternativního řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely odst. 1 písm. c), jsou-li 
fyzické osoby odpovědné za alternativní 
řešení sporů zaměstnány nebo placeny 
výhradně obchodníkem nebo 
podnikatelským sdružením, členský stát 
zajistí, aby byly splněny následující 
zvláštní podmínky:
(1) dotyčné fyzické osoby vykonávají svou 
funkci jménem právnické osoby, jiné než 
je obchodník nebo obchodní sdružení;
(2) dotyčné fyzické osoby nejsou vázány 
žádnými pokyny vydanými obchodníkem 
nebo obchodním sdružením a nejsou 
hierarchicky nebo funkčně spojeny 
s řídicími nebo provozními službami 
obchodníka nebo obchodního sdružení;
(3) dotyčné fyzické osoby jsou jmenovány 
v transparentním řízení;
(4) dotyčné fyzické osoby jsou jmenovány 
na dobu určitou nejméně tří let;
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(5) výsledek řízení alternativního řešení 
sporů nemá žádný vliv na odměňování 
dotyčných fyzických osob;
(6) subjekt řešení sporů, jehož jménem 
pracují, má svůj vlastní rozpočet oddělený 
od celkového rozpočtu obchodníka nebo 
obchodního sdružení;
(7) subjekt řešení sporů, jehož jménem 
pracují, podstupuje alespoň jednou ročně 
hodnocení prováděné příslušným 
orgánem členského státu, v němž má 
subjekt sídlo, aby bylo zjištěno, zda 
splňuje kritéria stanovená v kapitole II 
této směrnice a zejména v tomto odstavci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 289
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby bylo fyzickým 
osobám odpovědným za alternativní 
řešení sporů k dispozici odpovídající 
školení a aby tak byla zajištěna vysoká 
kvalita řešení sporů v celé Unii. Komise 
podpoří rozvoj a zavádění těchto systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
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Zákonnost rozhodnutí učiněných v rámci 
alternativního řešení sporů

(1) Členské státy zajistí, aby výsledek 
řízení alternativního řešení sporů, jehož 
cílem je řešení sporu uložením řešení 
spotřebiteli, nevedl k tomu, že by byl 
spotřebitel zbaven ochrany poskytované 
na základě závazných ustanovení 
právních předpisů členského státu, na 
jehož území má subjekt alternativního 
řešení sporů sídlo.
(2) V případě přeshraničních 
spotřebitelských sporů členské státy 
zajistí, aby výsledek postupů 
alternativního řešení sporů, jehož cílem je 
řešení sporu uložením řešení spotřebiteli, 
nezbavoval ve svém důsledku spotřebitele 
ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, 
z nichž podle právních předpisů 
dotyčného členského státu, v němž má 
spotřebitel své obvyklé bydliště, nelze na 
základě dohody učinit výjimku, jedná-li se 
o případy, které upravuje článek 6 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 593/2008  ze dne 17. června 2008 o 
právu rozhodném pro smluvní závazkové 
vztahy (Řím I)1.
______________
1 Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6.

Or. en

Odůvodnění

Subjekty alternativního řešení sporů činí svá rozhodnutí na základě pravidel, která nemají 
povahu zákona (kodexy vlastního jednání atd.). Proto je důležité, aby výsledkem postupů 
alternativního řešení sporů nebyla slabší ochrana, než taková, kterou poskytují platné právní 
předpisy, pokud jsou rozhodnutí pro spotřebitele závazná.

Pozměňovací návrh 291
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že subjekty 
alternativního řešení sporů zveřejní na 
svých internetových stránkách a v tištěné 
podobě ve svých prostorách informace o:

1. Členské státy zajistí, že subjekty 
alternativního řešení sporů zveřejní na 
svých internetových stránkách a v tištěné 
podobě ve svých prostorách jasné a 
snadno pochopitelné informace o:

Or. fr

Pozměňovací návrh 292
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že subjekty 
alternativního řešení sporů zveřejní na 
svých internetových stránkách a v tištěné 
podobě ve svých prostorách informace o:

1. Členské státy zajistí, že subjekty 
alternativního řešení sporů zveřejní na 
svých internetových stránkách a veškerými 
dalšími prostředky, jež uznají za vhodné, 
informace o:

Or. en

Odůvodnění

Tištěná podoba nemusí být vždy vhodná a subjektům alternativního řešení sporů mohou 
vznikat vysoké náklady při její výrobě a aktualizaci.

Pozměňovací návrh 293
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že subjekty 
alternativního řešení sporů zveřejní na 
svých internetových stránkách a v tištěné 
podobě ve svých prostorách informace o:

1. Členské státy zajistí, že subjekty 
alternativního řešení sporů zveřejní 
jazykem srozumitelným průměrnému 
uživateli na svých internetových stránkách 
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a na vyžádání v tištěné podobě ve svých 
prostorách informace o:

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) fyzických osobách odpovědných za 
alternativní řešení sporů, způsobu jejich 
jmenování a délce jejich mandátu;

(a) fyzických osobách odpovědných za 
alternativní řešení sporů, jejich 
akademické a profesionální kvalifikaci, 
způsobu jejich jmenování a délce jejich 
mandátu;

Or. el

Odůvodnění

Pro větší transparentnost.

Pozměňovací návrh 295
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zdroji financování, včetně procentního 
podílu veřejného a soukromého 
financování;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato informace není pro nestrannost subjektů alternativního řešení sporů důležitá. Při 
vhodném řízení mohou být subjekty alternativního řešení sporů, které nedostávají žádné 
finance z veřejných zdrojů, naprosto nestranné.
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Pozměňovací návrh 296
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) druzích sporů, pro jejichž řešení jsou 
příslušné;

(d) druzích sporů, pro jejichž řešení jsou 
příslušné; včetně případné minimální 
hodnoty požadavku;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) procedurálních předpisech pro řešení 
sporu;

(e) procedurálních předpisech pro řešení 
sporu a důvodech, z nichž může subjekt 
odmítnout zabývat se sporem;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) předběžných požadavcích, které musí 
strany případně před zahájením postupu 
alternativního řešení sporů splňovat;

(h) předběžných požadavcích, které musí 
strany případně před zahájením postupu 
alternativního řešení sporů splňovat, včetně 
požadavků na pokus o dosažení smírného 
řešení přímo s obchodníkem;
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Or. en

Odůvodnění

Nejdříve by měl být kontaktován obchodník a až poku se pokus nezdaří, mel by být spor 
předán orgánu subjektu alternativního řešení sporů. Cílem tohoto ustanovení je zvýšit 
účinnost orgánů subjektů alternativního řešení sporů tím, že se budou moci soustředit pouze 
na důležité případy.

Pozměňovací návrh 299
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) případných nákladech, jež hradí strany; (i) případných nákladech, jež hradí strany, 
včetně pravidel proplácení nákladů na 
konci postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ka) v případě potřeby o závazné povaze 
rozhodnutí alternativního řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – návětí



AM\903359CS.doc 101/151 PE489.695v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů zveřejňovaly na 
svých internetových stránkách a v tištěné 
podobě ve svých prostorách výroční 
zprávy o své činnosti: Tyto zprávy budou 
obsahovat tyto informace, které se vztahují 
jak na domácí, tak na přeshraniční spory:

2. Členské státy zajistí, aby v souvislosti se 
spory, na něž se vztahuje tato směrnice, 
subjekty alternativního řešení sporů 
zveřejňovaly na svých internetových 
stránkách a veškerými dalšími prostředky, 
jež uznají za vhodné, výroční zprávy o své 
činnosti. Tyto zprávy budou obsahovat tyto 
informace, které se vztahují jak na domácí, 
tak na přeshraniční spory:

Or. en

Odůvodnění

Je užitečné vyjasnit si, že subjekty alternativního řešení sporů musí podávat zprávy jen o 
sporech, na něž se vztahuje tato směrnice. Tištěná podoba nemusí být navíc vždy vhodná a 
subjektům alternativního řešení sporů mohou vznikat vysoké náklady při její výrobě a 
aktualizaci.

Pozměňovací návrh 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) „exemplární rozhodnutí“ založená na 
výsledcích důležitých sporů při řádném 
zohlednění ochrany údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 303
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) seznam nejdůležitějších rozhodnutí, 
která by mohla ovlivnit způsob výkladu 
práv spotřebitelů, a obecná doporučení, 
jejichž cílem je předcházet opětovnému 
výskytu některých opakujících se nebo 
závažných sporů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 304
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podíl řízení v rámci řešení sporů, která 
byla ukončena před dosažením výsledku;

(c) počet řízení v rámci řešení sporů, která 
byla ukončena před dosažením výsledku;

Or. en

Odůvodnění

Tato informace se uvádí ve výroční zprávě o činnosti, proto je vhodnější uvádět počet, než 
podíl.

Pozměňovací návrh 305
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) podíl případů, kdy sporné strany 
respektovaly výsledky postupů 
alternativního řešení sporů, je-li znám;

(e) podíl případů, kdy sporné strany 
respektovaly výsledky postupů 
alternativního řešení sporů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby postupy 
alternativního řešení sporů byly účinné a 
splňovaly následující požadavky:

Členské státy zajistí, aby postupy 
alternativního řešení sporů, které používají 
subjekty alternativního řešení sporů, byly 
účinné a splňovaly následující požadavky:

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) postupy alternativního řešení sporů 
musí být snadno přístupné pro obě strany 
bez ohledu na to, kde se daná strana 
nachází;

(a) postupy alternativního řešení sporů 
musí být vždy přístupné online a snadno 
přístupné offline pro obě strany;

Or. de

Pozměňovací návrh 308
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) postup alternativního řešení sporů musí 
být bezplatný nebo spojený s mírnými 
náklady pro spotřebitele;

(c) postup alternativního řešení sporů musí 
být bezplatný nebo spojený s mírnými 
náklady pro spotřebitele. Po skončení 
řízení o alternativním řešení sporu by 
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měla strana, která ve sporu neměla 
úspěch, nahradit vítězné straně náklady 
na zahájení řízení;

Or. de

Pozměňovací návrh 309
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) postup alternativního řešení sporů musí 
být bezplatný nebo spojený s mírnými 
náklady pro spotřebitele;

(c) postup alternativního řešení sporů musí 
být pro spotřebitele bezplatný;

Or. fr

Pozměňovací návrh 310
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) postup alternativního řešení sporů musí 
být bezplatný nebo spojený s mírnými 
náklady pro spotřebitele;

(c) postup alternativního řešení sporů musí 
být pro spotřebitele bezplatný a členské 
státy rozhodnou o vhodném druhu 
odvětví, které bude financovat postupy 
alternativního řešení sporů na jejich 
území;

Or. en

Odůvodnění

Náklady na řízení budou odrazovat spotřebitele od využívání postupů alternativního řešení 
sporů. Procedurální předpisy týkající se nesmyslných nebo otravných stížností omezí stížnosti 
na ty, které jsou nezbytné. Ve stávajícím hospodářském ovzduší musí být jasně řečeno, že 
postupy alternativního řešení sporů nesmí financovat daňoví poplatníci, ale průmysl.
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Pozměňovací návrh 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) postup alternativního řešení sporů musí 
být bezplatný nebo spojený s mírnými 
náklady pro spotřebitele;

(c) postup alternativního řešení sporů musí 
být bezplatný nebo spojený s mírnými 
náklady pro spotřebitele, nebo v každém 
případě snadno přede vyčíslitelný pro obě 
strany;

Or. it

Odůvodnění

V zájmu větší dostupnosti a transparentnosti musí být náklady na postupy alternativního 
řešení sporů jasně a snadno vyčíslitelné pro spotřebitele nebo pro obchodníky dříve, než 
těchto postupů využijí.

Pozměňovací návrh 312
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) postup alternativního řešení sporů musí 
být bezplatný nebo spojený s mírnými 
náklady pro spotřebitele;

(c) postup alternativního řešení sporů musí 
být pro spotřebitele pokud možno
bezplatný nebo není-li tomu tak, musí být 
za nominální náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) subjekt alternativního řešení sporů, 
který obdrží stížnost, vyrozumí strany 
sporu ihned poté, co získá veškeré 
dokumenty nezbytné k zahájení postupu 
alternativního řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) spor musí být vyřešen do 90 dnů ode 
dne, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů obdržel stížnost. V případě složitých 
sporů může subjekt alternativního řešení 
sporů tuto lhůtu prodloužit.

(d) spor musí být vyřešen do 90 
kalendářních dnů ode dne, kdy subjekt 
alternativního řešení sporů obdržel stížnost 
do dne, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů doporučí řešení. V případě velmi 
složitých sporů může subjekt alternativního 
řešení sporů ve výjimečných případech 
tuto lhůtu prodloužit na základě vlastního 
uvážení.

Or. de

Odůvodnění

Lhůta na doručení doporučovaného řešení a lhůta, v niž se očekává souhlas stran, se 
nezapočítává do devadesátidenní lhůty, neboť by nebylo snadné vypočítat výsledné lhůty.

Pozměňovací návrh 315
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) spor musí být vyřešen do 90 dnů ode 
dne, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů obdržel stížnost.

(d) spor musí být vyřešen do 90 
kalendářních dnů ode dne, kdy subjekt 
alternativního řešení sporů obdržel úplný 
spis stížnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 316
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) spor musí být vyřešen do 90 dnů ode 
dne, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů obdržel stížnost. V případě složitých 
sporů může subjekt alternativního řešení 
sporů tuto lhůtu prodloužit.

(d) výsledek postupu alternativního řešení 
sporů se dá k dispozici do 90 dnů ode dne, 
kdy subjekt alternativního řešení sporů 
obdržel stížnost, jakož i všechny příslušné 
dokumenty týkající se této stížnosti. V 
případě složitých sporů nebo z jiných 
závažných důvodů je možné tuto lhůtu 
překročit.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vyjasnit, kdy začíná lhůta 90 dnů, a umožnit subjektům alternativního řešení 
sporů prodloužit v odůvodněných případech tuto lhůtu, aby spotřebitelé obdrželi nejen rychlý, 
ale i kvalitní výsledek.

Pozměňovací návrh 317
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) spor musí být vyřešen do 90 dnů ode (d) spor musí být vyřešen do 90 dnů ode 
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dne, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů obdržel stížnost. V případě složitých 
sporů může subjekt alternativního řešení 
sporů tuto lhůtu prodloužit.

dne, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů obdržel úplný spis stížnosti. V 
případě složitých sporů nebo v případě, že 
spis stížnosti není úplný, může subjekt 
alternativního řešení sporů tuto lhůtu 
prodloužit.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta 90 dnů musí začínat tehdy, když je subjektu alternativního řešení sporů zaslán spis se 
všemi nezbytnými dokumenty, které umožňují zahájit řízení. Pokud je stížnost neúplná, může 
být subjektu alternativního řešení sporů znemožněno řádné a efektivní šetření případu a 
nalezení řešení v úředně stanovené lhůtě.

Pozměňovací návrh 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) spor musí být vyřešen do 90 dnů ode 
dne, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů obdržel stížnost. V případě složitých 
sporů může subjekt alternativního řešení 
sporů tuto lhůtu prodloužit.

(d) výsledek postupu alternativního řešení 
sporů se dá k dispozici do 120 dnů ode 
dne, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů obdržel stížnost, jakož i všechny 
příslušné dokumenty týkající se této 
stížnosti. V případě složitých sporů nebo z 
jiných závažných důvodů je možné tuto 
lhůtu překročit.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta by neměla zahrnovat čas potřebný pro obdržení všech nezbytných dokumentů. Lhůtu je 
navíc potřebné prodloužit na 120 dnů, aby byla zajištěna kvalita rozhodování.

Pozměňovací návrh 319
Ildikó Gáll-Pelcz
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) spor musí být vyřešen do 90 dnů ode 
dne, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů obdržel stížnost. V případě složitých 
sporů může subjekt alternativního řešení 
sporů tuto lhůtu prodloužit.

(d) spor musí být vyřešen do 90 dnů ode 
dne, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů obdržel stížnost. V případě složitých 
sporů nebo z jiných závažných důvodů 
může subjekt alternativního řešení sporů 
tuto lhůtu prodloužit o 60 dnů.

Or. hu

Pozměňovací návrh 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) členské státy nejsou odpovědné za 
financování subjektů alternativního 
řešení sporů.

Or. de

Odůvodnění

Subjekty nesmí být financovány z prostředků daňových poplatníků. To je čistě záležitost 
soukromého podnikání, neboť to je jediným příjemcem výsledků.

Pozměňovací návrh 321
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt alternativního řešení sporů může 
rozhodnout o šetření obchodních postupů, 
které mu nemusely být nutně nahlášeny, 
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ale u nichž existuje opodstatněné 
podezření nebo důkaz, že jsou 
nespravedlivé nebo zavádějící pro velké 
množství spotřebitelů. Zjištění těchto 
šetření mohou být zveřejněna a mohou se 
stát základem pro přímá doporučení 
obchodníkům.

Or. el

Odůvodnění

Subjekty alternativního řešení sporů by měly mít možnost rozhodnou o šetření obchodních 
postupů, které jsou opodstatněně podezřelé (a důkazy svědčí o tom, že jsou) z toho, že jsou 
nespravedlivé a zavádějící a že představují závažné porušování práv velkého množství 
spotřebitelů, aniž by musely čekat na podání stížnosti. Orgány subjektu alternativního řešení 
sporů by měly mít navíc možnost informovat veřejnost o zjištěních, jež jsou výsledkem těchto 
šetření, a veřejně doporučit obchodníkům, aby provedli nápravu problematického chování.

Pozměňovací návrh 322
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit 
procedurální předpisy, které mohou 
subjekty alternativního řešení sporů využít 
k tomu, aby zajistily, že se budou zabývat 
pouze spory, jež jsou vhodné 
k projednávání pomocí alternativního 
řešení sporů, a že jsou tyto spory 
předloženy včas. Členské státy by mely 
zajistit, aby tyto procedurální předpisy 
zbytečně neomezovaly oblast působnosti 
alternativního řešení sporů v daném 
členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Pro subjekty alternativního řešení sporů je zvláště důležité, aby mohly být zachovány předpisy 
o odmítnutí stížností, jestliže se strany nemusí předem dohodnout, že se obrátí na subjekt 
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alternativního řešení sporů. Subjekty alternativního řešení sporů musí mít možnost odmítnout 
stížnosti, pro jejichž vyřizování nejsou nejlépe vybaveny (např. říci spotřebiteli, že se má 
obrátit na jiný subjekt alternativního řešení sporů nebo na soud, nikoli pouze odmítnout 
stížnosti, které již byly řešeny u soudu).

Pozměňovací návrh 323
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spotřebitelé mohou využít postupy 
alternativního řešení sporů ve lhůtě, která 
nemůže být kratší než jeden rok od doby, 
kdy se dozvěděli o agresivních aktech 
nebo pochybeních, která jsou základem 
jejich sporu s obchodníkem, aby byl 
zajištěn snadný přístup k subjektům 
alternativního řešení sporů a řešení tak 
nebylo ještě víc ztíženo.

Or. el

Pozměňovací návrh 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v rámci 
postupů alternativního řešení sporů:

1. Členské státy zajistí, aby v rámci 
postupů alternativního řešení sporů, které 
používají subjekty alternativního řešení 
sporů:

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Robert Rochefort
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) strany měly možnost vyjádřit své 
názory a vyslechnout argumenty 
a skutečnosti předložené druhou stranou a 
vyjádření odborníků;

(a) strany měly možnost vyjádřit své 
názory, vyslechnout argumenty 
a skutečnosti předložené druhou stranou a 
vyjádření odborníků a odpovědět 
v přiměřené lhůtě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 326
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) spor mezi stranami byl vhodně 
zdokumentován s důkazy, které svědčí o 
nutnosti řešení;

Or. el

Pozměňovací návrh 327
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) výsledek postupu alternativního řešení 
sporů byl k dispozici oběma stranám, a to 
písemně nebo na jiném trvalém nosiči, s 
uvedením odůvodnění, z něhož výsledek
vychází.

(b) výsledek postupu alternativního řešení 
sporů mohl mít pro zúčastněné strany 
závaznou platnost pouze tehdy, jsou-li o 
závazné platnosti výsledku informovány 
před zahájením tohoto postupu a vyjádří 
s tím svůj výslovný souhlas. Toto 
ustanovení nebudou platit v případech, 
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kdy vnitrostátní pravidla stanoví, že řešení 
jsou pro obchodníka závazná.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby u postupů 
alternativního řešení sporů, které se 
zaměřují na řešení sporu návrhem řešení,

2. Členské státy zajistí, aby u postupů 
alternativního řešení sporů, které se 
zaměřují na řešení sporu,

Or. de

Odůvodnění

Postupy alternativního řešení sporů mohou vést k řešení prostřednictvím diskuse, tedy bez 
formálního doporučení.

Pozměňovací návrh 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby u postupů 
alternativního řešení sporů, které se 
zaměřují na řešení sporu návrhem řešení,

2. Členské státy zajistí, aby u postupů 
alternativního řešení sporů, jež používají 
subjekty alternativního řešení sporů a 
které se zaměřují na řešení sporu návrhem 
řešení,

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) byl spotřebitel před odsouhlasením 
navrhovaného řešení informován o tom, 
že:

(a) byl spotřebitel bezprostředně poté, co 
subjekt alternativního řešení sporů obdrží 
žádost, informován o tom, že:

Or. de

Odůvodnění

Spotřebitel by měl mít nožnost stáhnout žádost o alternativní řešení sporu, pokud nesouhlasí s 
podstatou informace. Nemá smysl vést řízení alternativního řešení sporu, pokud spotřebitel 
nesouhlasí s touto informací.

Pozměňovací návrh 331
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) byl spotřebitel před odsouhlasením 
navrhovaného řešení informován o tom, 
že:

(a) byly strany před odsouhlasením 
navrhovaného řešení informovány o tom, 
že:

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) byl spotřebitel před odsouhlasením 
navrhovaného řešení informován o tom, 
že:

(a) byly strany před odsouhlasením 
navrhovaného řešení informovány o tom, 
že:
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Or. en

Odůvodnění

Obě strany musí mít možnost být informovány o tom, že se mohou rozhodnout, zda souhlasí 
nebo nesouhlasí s řešením navrhovaným subjektem alternativního řešení sporů, že 
navrhované řešení může být méně příznivé než rozhodnutí soudu atd. Vzhledem k tomu, že jak 
spotřebitel, tak obchodník, jsou účastníky řízení, není důvod některého z nich vylučovat.

Pozměňovací návrh 333
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) byl spotřebitel před odsouhlasením 
navrhovaného řešení informován o tom, 
že:

(a) byly strany před odsouhlasením 
navrhovaného řešení především 
informovány o svých právech podle 
stávajících právních předpisů a o tom, že:

Or. el

Pozměňovací návrh 334
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) má možnost volby, zda s navrhovaným 
řešením souhlasí;

(i) mají možnost volby, zda s navrhovaným 
řešením souhlasí;

Or. en

Odůvodnění

|Důsledek úpravy čl. 9 odst. 2 písm. a).
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Pozměňovací návrh 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) má možnost volby, zda s navrhovaným 
řešením souhlasí;

(i) obě strany mají možnost volby, zda s 
navrhovaným řešením souhlasí;

Or. de

Pozměňovací návrh 336
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) má možnost volby, zda s navrhovaným 
řešením souhlasí;

i) mají možnost volby, zda s navrhovaným 
řešením souhlasí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 337
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) navrhované řešení může být méně 
příznivé než výsledek určený soudem za 
použití právních pravidel;

ii) navrhované řešení se může lišit od 
výsledku určeného soudem za použití 
právních pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) navrhované řešení může být méně 
příznivé než výsledek určený soudem za 
použití právních pravidel;

ii) navrhované řešení může být méně 
příznivé nebo příznivější než výsledek 
určený soudem za použití právních 
pravidel;

Or. de

Pozměňovací návrh 339
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) navrhované řešení může být méně 
příznivé než výsledek určený soudem za 
použití právních pravidel;

ii) navrhované řešení může být případně 
méně příznivé než výsledek určený soudem 
za použití právních pravidel;

Or. fr

Pozměňovací návrh 340
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) navrhované řešení může být méně 
příznivé než výsledek určený soudem za 
použití právních pravidel;

ii) navrhované řešení vyhovuje těm 
závazným pravidlům, která mohou platit 
v členském státě, v němž probíhá spor;

Or. da
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Pozměňovací návrh 341
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) před schválením nebo zamítnutím 
navrhovaného řešení má právo požadovat 
nezávislé poradenství;

iii) před schválením nebo zamítnutím 
navrhovaného řešení mají právo požadovat 
nezávislé poradenství;

Or. en

Odůvodnění

|Důsledek úpravy čl. 9 odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) před schválením nebo zamítnutím 
navrhovaného řešení má právo požadovat 
nezávislé poradenství;

iii) kdykoli má právo požadovat nezávislé 
poradenství, zejména pokud jde o 
doporučované řešení;

Or. de

Odůvodnění

Tato konzultace by měla být zahájena dříve, než začne řízení. Jinak by to vypadalo, jako 
kdyby rozhodnutí alternativního řešení sporu o sporu bylo nakonec zpochybňováno samotným 
subjektem spotřebitele.

Pozměňovací návrh 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod iii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) byly strany před schválením 
navrhovaného řešení informovány o 
právním účinku takové dohody;

Or. de

Odůvodnění

Není jasné, proč by to nemělo patřit do písm. a).

Pozměňovací návrh 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod iii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiib) žadatel má kdykoli možnost stáhnout 
žádost o alternativní řešení sporů a 
prohlásit tak řízení za skončené.

Or. de

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli mít možnost kdykoli stáhnout žádost o alternativní řešení sporů, neboť 
může být možno rovněž řešit spor mezi oběma stranami na dvoustranném základě v průběhu 
řízení.

Pozměňovací návrh 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) byly strany před schválením 
navrhovaného řešení informovány o 
právním účinku takové dohody;

(b) když je stranám sděleno navrhované 
řešení, jsou:
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Or. de

Odůvodnění

Jde o úvodní část nového odstavce, do něhož jsou zahrnuty jednotlivé následující 
pozměňovací návrhy jako pododstavce.

Pozměňovací návrh 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) znovu upozorněny na závazný právní 
účinek souhlasu s navrhovaným řešením;

Or. de

Pozměňovací návrh 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) informovány o čtrnáctidenní lhůtě, 
která začíná dnem doručení 
navrhovaného řešení;

Or. de

Pozměňovací návrh 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b – bod iii (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) informovány, že pokud nevyjádří 
písemný souhlas s navrhovaným řešením 
do 14 kalendářních dnů od doručení, 
bude to považováno za odmítnutí, a lhůta 
bude považována za dodrženou, pokud 
bude dokument s vyjádřením souhlasu 
odeslán do 14 kalendářních dnů.

Or. de

Pozměňovací návrh 349
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) pokud se strany rozhodnou 
odmítnout navrhované řešení, subjekt 
alternativního řešení sporů může toto 
řešení zveřejnit;

Or. el

Pozměňovací návrh 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) bylo stranám před vyjádřením jejich 
souhlasu s navrhovaným řešením nebo 
smírnou dohodou poskytnuto přiměřená 
lhůta na rozmyšlenou.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 351
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou omezit výši 
odškodného, které mohou přiznat 
jednotlivé subjekty alternativního řešení 
sporů, nebo hodnotu sporů požadovanou 
spotřebiteli.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Ashley Fox

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Závazná řízení alternativního řešení 

sporů
Členské státy zajistí, aby při postupech 
alternativního řešení sporů, které se 
zaměřují na řešení sporu uložením řešení, 
bylo uložené řešení pro strany závazné, 
pouze pokud byly informovány o jeho 
závaznosti předem a výslovně tuto 
skutečnost akceptovaly. Od obchodníků 
není požadováno, aby tuto skutečnost 
výslovně akceptovali, pokud vnitrostátní 
právní předpisy stanoví, že řešení jsou pro 
obchodníky závazná.

Or. en
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Odůvodnění

Obecně tam, kde je výsledkem řízení alternativního řešení sporů řešení závazné pro strany, 
musí tyto strany dát předchozí souhlas. Výjimkou je případ, kdy vnitrostátní pravidla stanoví, 
že řešení jsou pro obchodníky závazná. Tyto systémy pracují pro spotřebitele velmi efektivně a 
neměly by být podrývány.

Pozměňovací návrh 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Svoboda

1. Členské státy zajistí, aby byla 
rozhodnutí subjektů alternativního řešení 
sporů pro strany sporu závazná, pouze 
pokud byly o závazné povaze rozhodnutí 
předem informovány a pokud s tím 
výslovně souhlasily.
2. Členské státy zaručí, že bez ohledu na 
souhlas obchodníka a spotřebitele se 
závaznou povahou rozhodnutí vydaného 
subjektem alternativního řešení sporů si 
obě strany podrží právo žádat náhradu u 
soudu.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Louis Grech

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Svoboda
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1. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
vydávaná subjekty alternativního řešení 
sporů byla pro strany závazná, pouze 
pokud byly o závazné povaze rozhodnutí 
předem informovány a pokud s tím 
výslovně souhlasily, s výjimkou případů, 
kdy vnitrostátní předpisy stanoví, že 
rozhodnutí jsou závazná jen pro 
obchodníky.
2. Členské státy zajistí, aby dohoda mezi 
spotřebitelem a obchodníkem o předání 
stížností subjektu alternativního řešení 
sporů nebyla pro spotřebitele závazná, 
pokud byla tato dohoda uzavřena před 
vznikem sporu nebo pokud spotřebiteli 
upírá právo na soudní řešení sporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Důvěrnost postupů alternativního řešení 

sporů
(1) Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů ani fyzické 
osoby odpovědné za alternativní řešení 
sporů nebyly nuceny předkládat důkazy 
v občanských a obchodních soudních 
řízeních nebo v rozhodčích řízeních 
ohledně informací vyplývajících 
z alternativního řešení sporů nebo s ním 
souvisejících, pokud se strany 
nedohodnou jinak, a to s výjimkou 
případů, kdy:
(a) případů, kdy má veřejný pořádek 
daného členského státu přednost, zejména 
vyžaduje-li to zabezpečení ochrany 
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nejlepších zájmů dětí nebo zabránění 
újmě na tělesném nebo duševním zdraví 
člověka;
(b) je zpřístupnění obsahu výsledku 
postupu alternativního řešení sporů nutné 
k provedení nebo vynucení tohoto 
výsledku.
(2) (2) Žádné ustanovení odstavce 1 
členským státům nebrání v tom, aby na 
ochranu důvěrnosti postupů 
alternativního řešení sporů stanovily 
přísnější opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
1. Členské státy zajistí, aby byla 
rozhodnutí subjektů alternativního řešení 
sporů pro strany sporu závazná, pouze 
pokud byly o závazné povaze rozhodnutí 
předem informovány a pokud s tím 
výslovně souhlasily.
2. Členské státy zajistí, aby dohoda mezi 
spotřebitelem a obchodníkem o předání 
stížností subjektu alternativního řešení 
sporů nebyla pro spotřebitele závazná, 
pokud byla tato dohoda uzavřena před 
vznikem sporu nebo pokud spotřebiteli 
upírá právo na soudní řešení sporu. Toto 
ustanovení nebudou platit v případech, 
kdy vnitrostátní pravidla stanoví, že řešení 
jsou pro obchodníka závazná.

Or. en
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Pozměňovací návrh 357
Silvia Costa

Návrh směrnice
Čl. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Členské státy zajistí, aby dohody mezi 
spotřebiteli a obchodníky o předání 
stížností subjektu alternativního řešení 
sporů nezbavovaly spotřebitele jejich 
práva obrátit se s řešením sporu na soud.

Or. it

Pozměňovací návrh 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9b
Legalita

Členské státy zajistí, aby výsledkem řízení 
alternativního řešení sporů, jejichž cílem 
je vyřešit spor stanovením řešení, nebyl 
spotřebitel v důsledku stanoveného řešení 
zbaven ochrany, kterou mu poskytují 
povinná ustanovení právních předpisů 
členského státu, v němž má subjekt 
alternativního řešení sporů sídlo, a 
ochrany, kterou mu poskytují povinná 
ustanovení právních předpisů členského 
státu, v němž má spotřebitel své obvyklé 
bydliště, jak je stanoveno v článku 6 
nařízení (ES) č. 593/2008.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Ashley Fox
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Návrh směrnice
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9b
Legalita

Členské státy zajistí, aby v řízeních 
alternativního řešení sporů, jejichž cílem 
je řešení sporu uložením řešení 
spotřebiteli nebo oběma stranám, nevedlo 
řešení stanovené spotřebiteli k tomu, že by 
byl spotřebitel zbaven ochrany 
poskytované na základě závazných 
ustanovení právních předpisů členského 
státu, na jehož území má subjekt 
alternativního řešení sporů sídlo.
V případě přeshraničních spotřebitelských 
sporů nesmí být spotřebitel zbaven 
v důsledku řešení přijatého subjektem 
alternativního řešení sporů ochrany, 
kterou mu poskytují povinná ustanovení 
právních předpisů členského státu, v němž 
má spotřebitel své obvyklé bydliště, jak je 
stanoveno v článku 6 nařízení (ES) 
č. 593/2008.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9b
Účinek postupů alternativního řešení 

sporů na běh promlčecích a prekluzních 
dob

(1) Členské státy zajistí, aby stranám, jež 
si ve snaze o urovnání sporu zvolí 
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alternativní řešení sporu, v pozdějším 
zahájení soudních řízení ve stejné věci 
nebránilo uplynutí promlčecí nebo 
prekluzní doby během postupu 
alternativní řešení sporu.
(2) Odstavcem 1 nejsou dotčena 
ustanovení o promlčení nebo prekluzi 
obsažená v mezinárodních smlouvách, 
jichž jsou členské státy stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy zajistí, aby obchodníci 
usazení na jejich území poskytovali 
spotřebitelům informace o subjektech 
alternativního řešení sporů, které jsou 
příslušné pro řešení případných sporů mezi 
těmito obchodníky a spotřebiteli. Tyto 
informace obsahují adresy webových 
stránek příslušných subjektů alternativního 
řešení sporů a upřesňují, zda se obchodník 
zavazuje tyto subjekty používat k řešení 
sporů se spotřebiteli.

(1) Členské státy zajistí, aby obchodníci 
usazení na jejich území poskytovali 
spotřebitelům informace o subjektech 
alternativního řešení sporů, které jsou 
příslušné pro řešení případných sporů mezi 
těmito obchodníky a spotřebiteli. Tyto 
informace obsahují adresy webových 
stránek příslušných subjektů alternativního 
řešení sporů a upřesňují, zda se obchodník 
zavazuje tyto subjekty používat k řešení 
sporů se spotřebiteli. Dané informace 
obsahují v každém případě adresy a 
webové stránky příslušných subjektů 
alternativního řešení sporů.

Or. hu

Pozměňovací návrh 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby obchodníci 
usazení na jejich území poskytovali 
spotřebitelům informace o subjektech 
alternativního řešení sporů, které jsou 
příslušné pro řešení případných sporů mezi 
těmito obchodníky a spotřebiteli. Tyto 
informace obsahují adresy webových 
stránek příslušných subjektů alternativního
řešení sporů a upřesňují, zda se obchodník 
zavazuje tyto subjekty používat k řešení 
sporů se spotřebiteli.

1. Členské státy zajistí, aby obchodníci 
usazení na jejich území poskytovali 
spotřebitelům informace o subjektech 
alternativního řešení sporů, které jsou 
příslušné a které se zavázali využívat pro 
řešení případných sporů mezi těmito 
obchodníky a spotřebiteli a které se tito 
obchodníci zavázali využívat. Dané 
informace obsahují kontaktní údaje a
adresy webových stránek příslušných 
subjektů alternativního řešení sporů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 363
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby obchodníci 
usazení na jejich území poskytovali 
spotřebitelům informace o subjektech
alternativního řešení sporů, které jsou 
příslušné pro řešení případných sporů 
mezi těmito obchodníky a spotřebiteli.
Tyto informace obsahují adresy webových 
stránek příslušných subjektů
alternativního řešení sporů a upřesňují, 
zda se obchodník zavazuje tyto subjekty 
používat k řešení sporů se spotřebiteli.

1. Členské státy zajistí, aby obchodníci 
usazení na jejich území, kteří se zaváží 
nebo jsou povinni využívat subjekt 
alternativního řešení sporů k řešení sporů 
se spotřebiteli, poskytovali svým 
spotřebitelům informace o příslušném 
subjektu nebo subjektech alternativního 
řešení sporů. Informace obsahují adresu
příslušného subjektu alternativního řešení 
sporů nebo webovou stránku subjektu 
alternativního řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění

Podrobnosti o subjektu alternativního řešení sporů by měly být požadovány jen u podniků, 
které budou používat alternativní řešení sporů, jinak by spotřebitelé mohli být mylně 
informováni o dostupnosti alternativního řešení sporů. Navíc by pro podniky bylo zatěžující, 
kdyby musely uvádět podrobnosti o subjektech alternativního řešení sporů na fakturách a 
stvrzenkách, zejména pokud jde o podniky, které používají více různých subjektů 
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alternativního řešení sporů pro různé produkty/služby, které prodávají.

Pozměňovací návrh 364
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby obchodníci 
usazení na jejich území poskytovali 
spotřebitelům informace o subjektech 
alternativního řešení sporů, které jsou 
příslušné pro řešení případných sporů mezi 
těmito obchodníky a spotřebiteli. Tyto 
informace obsahují adresy webových 
stránek příslušných subjektů alternativního 
řešení sporů a upřesňují, zda se obchodník 
zavazuje tyto subjekty používat k řešení 
sporů se spotřebiteli.

1. Členské státy zajistí, aby obchodníci 
usazení na jejich území poskytovali 
spotřebitelům informace o subjektech 
alternativního řešení sporů, které jsou 
příslušné pro řešení případných sporů mezi 
těmito obchodníky a spotřebiteli. Tyto 
informace obsahují adresy webových 
stránek příslušných subjektů alternativního 
řešení sporů a upřesňují, zda se obchodník 
zavazuje tyto subjekty používat k řešení 
sporů se spotřebiteli. Dané informace 
obsahují adresy webových stránek 
příslušných subjektů alternativního řešení 
sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby obchodníci 
usazení na jejich území poskytovali 
spotřebitelům informace o subjektech 
alternativního řešení sporů, které jsou 
příslušné pro řešení případných sporů mezi 
těmito obchodníky a spotřebiteli. Tyto 
informace obsahují adresy webových 
stránek příslušných subjektů alternativního 
řešení sporů a upřesňují, zda se obchodník 

1. Členské státy zajistí, aby obchodníci 
usazení na jejich území poskytovali 
spotřebitelům informace o subjektech 
alternativního řešení sporů, které jsou 
příslušné pro řešení případných sporů mezi 
těmito obchodníky a spotřebiteli. Dané 
informace obsahují adresy webových 
stránek příslušných subjektů alternativního 
řešení sporů.
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zavazuje tyto subjekty používat k řešení 
sporů se spotřebiteli.

Or. en

Odůvodnění

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This Pozměňovací návrh lays down that this Directive shall reach out to Member States to 
enable and promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be 
handled, whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is 
voluntary and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Pozměňovací návrh 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka snadným, přímým, zřetelným 
a trvale přístupným způsobem, pokud tyto 
internetové stránky existují, ve 
všeobecných podmínkách smluv o prodeji 
zboží nebo o poskytování služeb 
uzavřených mezi obchodníkem a 
spotřebitelem a na fakturách 
a stvrzenkách vztahujících se k těmto 
smlouvám. Musí být uvedeno, jakým 
způsobem lze získat přístup k dalším 
informacím o dotyčném subjektu 
alternativního řešení sporů a o podmínkách 
jeho využití.

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být snadno přístupné a srozumitelné.
Musí být uvedeno, jakým způsobem lze 
získat přístup k dalším informacím 
o dotyčném subjektu alternativního řešení 
sporů a o podmínkách jeho využití.

Or. de
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Pozměňovací návrh 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka snadným, přímým, zřetelným a 
trvale přístupným způsobem, pokud tyto 
internetové stránky existují, ve 
všeobecných podmínkách smluv o prodeji 
zboží nebo o poskytování služeb 
uzavřených mezi obchodníkem a 
spotřebitelem a na fakturách 
a stvrzenkách vztahujících se k těmto 
smlouvám. Musí být uvedeno, jakým 
způsobem lze získat přístup k dalším 
informacím o dotyčném subjektu 
alternativního řešení sporů a o podmínkách 
jeho využití.

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být zveřejněny jasně a ve snadno 
pochopitelné formě a uvedeny na 
internetových stránkách obchodníka 
snadným, přímým a trvale přístupným 
způsobem, pokud tyto internetové stránky 
existují, ve všeobecných podmínkách 
smluv o prodeji zboží nebo o poskytování 
služeb uzavřených mezi obchodníkem a 
spotřebitelem a ve všech případech, kdy 
obchodník zamítne stížnost, kterou 
spotřebitel podal přímo u něho. Musí být 
uvedeno, jakým způsobem lze získat 
přístup k dalším informacím o dotyčném 
subjektu alternativního řešení sporů a o 
podmínkách jeho využití.

Or. fr

Pozměňovací návrh 368
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka snadným, přímým, zřetelným 
a trvale přístupným způsobem, pokud tyto 
internetové stránky existují, ve 
všeobecných podmínkách smluv o prodeji
zboží nebo o poskytování služeb
uzavřených mezi obchodníkem a 
spotřebitelem a na fakturách 
a stvrzenkách vztahujících se k těmto 
smlouvám. Musí být uvedeno, jakým 

2. Informace stanovené v odstavci 1 musí 
být uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka jasným, srozumitelným a
snadno přístupným způsobem, pokud tyto 
internetové stránky existují, a případně ve 
všeobecných podmínkách smluv o prodeji 
nebo službách uzavřených mezi 
obchodníkem a spotřebitelem.
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způsobem lze získat přístup k dalším 
informacím o dotyčném subjektu 
alternativního řešení sporů a o 
podmínkách jeho využití.

Or. en

Odůvodnění

Podrobnosti o subjektu alternativního řešení sporů by měly být požadovány jen u podniků, 
které budou používat alternativní řešení sporů, jinak by spotřebitelé mohli být mylně 
informováni o dostupnosti alternativního řešení sporů. Navíc by pro podniky bylo zatěžující, 
kdyby musely uvádět podrobnosti o subjektech alternativního řešení sporů na fakturách a 
stvrzenkách, zejména pokud jde o podniky, které používají více různých subjektů 
alternativního řešení sporů pro různé produkty/služby, které prodávají.

Pozměňovací návrh 369
Sandra Kalniete

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka snadným, přímým, zřetelným a 
trvale přístupným způsobem, pokud tyto 
internetové stránky existují, ve 
všeobecných podmínkách smluv o prodeji 
zboží nebo o poskytování služeb 
uzavřených mezi obchodníkem a 
spotřebitelem a na fakturách 
a stvrzenkách vztahujících se k těmto 
smlouvám. Musí být uvedeno, jakým 
způsobem lze získat přístup k dalším 
informacím o dotyčném subjektu 
alternativního řešení sporů a o 
podmínkách jeho využití.

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka snadným, přímým, zřetelným a 
trvale přístupným způsobem, pokud tyto 
internetové stránky existují, ve 
všeobecných podmínkách smluv o prodeji 
zboží nebo o poskytování služeb 
uzavřených mezi obchodníkem a 
spotřebitelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka snadným, přímým, zřetelným 
a trvale přístupným způsobem, pokud tyto 
internetové stránky existují, ve 
všeobecných podmínkách smluv o prodeji 
zboží nebo o poskytování služeb 
uzavřených mezi obchodníkem a 
spotřebitelem a na fakturách 
a stvrzenkách vztahujících se k těmto 
smlouvám. Musí být uvedeno, jakým 
způsobem lze získat přístup k dalším 
informacím o dotyčném subjektu 
alternativního řešení sporů a o 
podmínkách jeho využití.

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka jasným, srozumitelným a 
snadno přístupným způsobem, pokud tyto 
internetové stránky existují, a případně ve 
všeobecných podmínkách smluv o prodeji 
zboží nebo o poskytování služeb 
uzavřených mezi obchodníkem a 
spotřebitelem.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy a obchodníci by měli být schopni zvážit, jak informovat spotřebitele. Požadavek 
na poskytování informací na fakturách a stvrzenkách by znamenal přílišnou zátěž zejména pro 
malé a střední podniky a bylo by to i nepraktické.

Pozměňovací návrh 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ustanovení tohoto článku se použijí, 
aniž jsou dotčena ustanovení článků 6, 7 a 
8 směrnice 2011/83/EU o informacích pro 
spotřebitele v případě smluv uzavřených na 
dálku a smluv uzavřených mimo obchodní 
prostory.

3. Ustanovení tohoto článku se použijí, 
aniž jsou dotčena ustanovení článků 6, 7 a 
8 směrnice 2011/83/EU o informacích pro 
spotřebitele v případě smluv uzavřených na 
dálku a smluv uzavřených mimo obchodní 
prostory a odpovídající ustanovení 
směrnice 2009/138/ES o přístupu k 
pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím 
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výkonu (Solventnost II) a směrnice 
2002/65/ES o uvádění finančních služeb 
pro spotřebitele na trh na dálku.

Or. de

Odůvodnění

Povinnosti podniků poskytovat informace spotřebitelům tak, jak jsou uvedeny v článku 10 10, 
nejsou upraveny jen zde uvedenou směrnicí o právech spotřebitelů. Ustanovení týkající se 
povinných informací o mimosoudních řízeních a odškodněních, která stanoví rámcová 
směrnice Solventnost II a směrnice o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na 
dálku by měly být v čl. 10 odst. 3 uvedeny jako další příklady.

Pozměňovací návrh 372
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů, sdružení 
spotřebitelů, podnikatelská sdružení,
centra sítě evropských spotřebitelských 
center a tam, kde je to vhodné, subjekty 
určené v souladu s čl. 11 odst. 2 
zpřístupnily veřejnosti ve svých prostorách 
a na svých internetových stránkách seznam 
subjektů alternativního řešení sporů 
podle čl. 17 odst. 3.

Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů, centra sítě 
evropských spotřebitelských center a tam, 
kde je to vhodné, subjekty určené v 
souladu s čl. 11 odst. 2 zpřístupnily 
veřejnosti na svých internetových 
stránkách prostřednictvím odkazu na 
příslušné internetové stránky Komise a 
veškerými dalšími prostředky, jež uznají 
za vhodné, seznam subjektů alternativního 
řešení sporů podle čl. 17 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Sdružení spotřebitelů a podnikatelská sdružení jsou nezávislé organizace a nebylo by vhodné, 
aby je členské státy nutily k určitému jednání. Nemusí být vždy vhodné, aby v prostorách 
subjektu alternativního řešení sporů byl seznam subjektů alternativního řešení sporů.

Pozměňovací návrh 373
Ildikó Gáll-Pelcz
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy zajistí vhodné 
zveřejnění informací o přístupu zákazníků 
k postupům alternativního řešení sporů 
v případě smluvních sporů tak, jak je 
uvedeno v čl. 20 odst. 1 v souvislosti 
s konkrétním obchodníkem.

Or. hu

Pozměňovací návrh 374
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy zajistí řádné šíření 
informací o možnostech spotřebitelů 
získat náhradu v případě smluvního sporu 
s obchodníkem, jak je uvedeno v článku 2.

Or. el

Pozměňovací návrh 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce mezi subjekty alternativního 
řešení sporů při řešení přeshraničních 
sporů

Spolupráce a výměna zkušeností mezi 
subjekty alternativního řešení sporů 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů spolupracovaly 
při řešení přeshraničních sporů.

1. Členské státy by měly zajistit, aby 
subjekty alternativního řešení sporů 
spolupracovaly při řešení přeshraničních
sporů a aby prováděly pravidelnou 
výměnu osvědčených postupů týkajících 
se řešení přeshraničních i domácích 
sporů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 377
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů spolupracovaly 
při řešení přeshraničních sporů.

1. Členské státy povzbudí subjekty 
alternativního řešení sporů, aby
spolupracovaly při řešení přeshraničních 
sporů.

Or. en

Odůvodnění

Subjekty alternativního řešení sporů jsou často nezávislé organizace a nebylo by vhodné 
zajišťovat, aby spolupracovaly. Zbytečná zátěž uvalovaná na poskytovatele alternativního 
řešení sporů je může odrazovat od zařazení subjektů alternativního řešení sporů do seznamu 
pro účely této směrnice.

Pozměňovací návrh 378
Robert Rochefort
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise podpoří a usnadní výměny 
zkušeností mezi subjekty alternativního 
řešení sporů s cílem podnítit užívání 
osvědčených postupů, zejména 
prostřednictvím programu „Spotřebitelé“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 379
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí spolupráci mezi 
subjekty alternativního řešení sporů 
a vnitrostátními orgány, které jsou 
pověřené prosazováním právních předpisů 
Unie týkajících se ochrany spotřebitele.

1. Členské státy povzbudí spolupráci mezi 
subjekty alternativního řešení sporů 
a vnitrostátními orgány, které jsou 
pověřené prosazováním právních předpisů 
Unie týkajících se ochrany spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Subjekty alternativního řešení sporů jsou často nezávislé organizace a nebylo by vhodné 
zajišťovat, aby spolupracovaly.

Pozměňovací návrh 380
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato spolupráce zahrnuje vzájemnou 
výměnu informací o obchodních

2. Tato spolupráce může zahrnovat
vzájemnou výměnu informací o postupech 
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postupech uplatňovaných obchodníky, v 
souvislosti s nimiž spotřebitelé podali 
stížnosti. Zahrnuje rovněž poskytování 
technických posudků a informací těmito 
vnitrostátními orgány subjektům 
alternativního řešení sporů, jsou-li tento 
posudek nebo informace nezbytné pro 
řešení jednotlivých sporů.

v konkrétních obchodních odvětvích 
uplatňovaných obchodníky, v souvislosti s 
nimiž spotřebitelé podali stížnosti.
Zahrnuje rovněž poskytování technických 
posudků a informací těmito vnitrostátními 
orgány subjektům alternativního řešení 
sporů, jsou-li tento posudek nebo 
informace nezbytné pro řešení jednotlivých 
sporů a nemohou být získány jinde.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité umožnit větší sdílení informací mezi subjekty alternativního řešení sporů a 
vnitrostátními donucovacími orgány, ale vyžadování takového sdílení informací může za 
určitých okolností ohrozit nezávislost těchto organizací a mohlo by odradit obchodníky od 
využívání alternativního řešení sporů.

Pozměňovací návrh 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato spolupráce zahrnuje vzájemnou 
výměnu informací o obchodních 
postupech uplatňovaných obchodníky, v 
souvislosti s nimiž spotřebitelé podali 
stížnosti. Zahrnuje rovněž poskytování 
technických posudků a informací těmito 
vnitrostátními orgány subjektům 
alternativního řešení sporů, jsou-li tento 
posudek nebo informace nezbytné pro 
řešení jednotlivých sporů.

2. Tato spolupráce zahrnuje vzájemnou 
výměnu informací o obchodnících, v 
souvislosti s nimiž spotřebitelé opakovaně 
podali stížnosti. Zahrnuje rovněž 
poskytování technických posudků a 
informací těmito vnitrostátními orgány 
subjektům alternativního řešení sporů, 
jsou-li tento posudek nebo informace 
nezbytné pro řešení jednotlivých sporů a 
jsou-li již k dispozici.

Or. de

Odůvodnění

Obchodní postupy podniků by neměly být hromadně zveřejňovány. Tyto informace obsahují i 
důvěrné údaje a obchodní tajemství, které by se nemělo dostat na veřejnost. Subjekt 
alternativního řešení sporů navíc nemůže nutit státní agentury, aby pomocí evropského práva 
prováděly posudky. To se týká především financování.
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Pozměňovací návrh 382
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato spolupráce zahrnuje vzájemnou 
výměnu informací o obchodních 
postupech uplatňovaných obchodníky, v 
souvislosti s nimiž spotřebitelé podali 
stížnosti. Zahrnuje rovněž poskytování 
technických posudků a informací těmito 
vnitrostátními orgány subjektům 
alternativního řešení sporů, jsou-li tento 
posudek nebo informace nezbytné pro 
řešení jednotlivých sporů.

2. Tato spolupráce zahrnuje vzájemnou 
výměnu informací o stížnostech podaných 
spotřebiteli a o kladném nebo záporném 
výsledku postupu alternativního řešení 
sporů. Zahrnuje rovněž poskytování 
technických posudků a informací těmito 
vnitrostátními orgány subjektům 
alternativního řešení sporů, jsou-li tento 
posudek nebo informace nezbytné pro 
řešení jednotlivých sporů.

Or. en

Odůvodnění

Zdá se , že odkaz na obchodní postupy je nejasný a nejednoznačný. Nové znění by se mělo 
zaměřit na výměnu informací o povaze a druhu stížností podaných spotřebiteli subjektům 
alternativního řešení sporů a na výsledek řízení (bez ohledu na to, zda je úspěšný, či nikoli).

Pozměňovací návrh 383
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí příslušný orgán 
odpovědný za sledování fungování a 
rozvoj subjektů alternativního řešení 
sporů, které jsou usazeny na jeho území.
Každý členský stát sdělí orgán, jejž určil, 
Komisi.

1. Každý členský stát určí orgán jakožto 
příslušný orgán podle článků 16 a 17. 
Každý členský stát může určit více než 
jeden příslušný orgán. Pokud tak členský 
stát učiní, stanoví, který z těchto určených 
příslušných orgánů je mezi příslušnými 
orgány usazenými na jeho území pro 
Komisi jednotným kontaktním místem.
Každý členský stát sdělí orgán nebo 
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případně příslušné orgány, včetně 
jednotného kontaktního místa, jejž určil, 
Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité umožnit členským státům určit více než jeden příslušný orgán, což bude odrážet 
různý odvětvový nebo zeměpisný přístup k alternativnímu řešení sporů.

Pozměňovací návrh 384
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí příslušný orgán 
odpovědný za sledování fungování a rozvoj 
subjektů alternativního řešení sporů, které 
jsou usazeny na jeho území. Každý členský 
stát sdělí orgán, jejž určil, Komisi.

1. Každý členský stát určí příslušný orgán 
odpovědný za sledování fungování a rozvoj 
subjektů alternativního řešení sporů, které 
jsou usazeny na jeho území. Každý členský 
stát může určit více než jeden příslušný 
orgán, vyžaduje-li to sledování subjektu 
alternativního řešení sporů v různých 
odvětvích. Pokud tak členský stát učiní, 
určí jeden nebo více příslušných orgánů 
jako jednotné kontaktní místo s Komisí.
Každý členský stát sdělí orgán nebo 
případně příslušné orgány, včetně 
jednoho, který plní úlohu jednotného 
kontaktního místa, jejž určil, Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Může být obtížné, aby jeden příslušný orgán sledoval fungování a rozvoj subjektů 
alternativního řešení sporů ve všech odvětvích.

Pozměňovací návrh 385
Catherine Stihler
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí příslušný orgán 
odpovědný za sledování fungování a 
rozvoj subjektů alternativního řešení 
sporů, které jsou usazeny na jeho území.
Každý členský stát sdělí orgán, jejž určil, 
Komisi.

1. Každý členský stát určí orgán jakožto 
příslušný orgán podle článků 16 a 17. 
Každý členský stát může určit více než 
jeden příslušný orgán. Pokud tak členský 
stát učiní, stanoví, který z těchto určených 
příslušných orgánů je mezi příslušnými 
orgány usazenými na jeho území pro 
Komisi jednotným kontaktním místem.
Každý členský stát sdělí orgán nebo 
případně příslušné orgány, včetně 
jednotného kontaktního místa, jejž určil, 
Komisi.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech vyžadují rozdíly mezi odvětvími řadu specifických orgánů 
alternativního řešení sporů.

Pozměňovací návrh 386
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise vypracuje seznam příslušných 
orgánů, které jí byly sděleny v souladu 
s odstavcem 1, a tento seznam zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie.

2. Komise vypracuje seznam příslušných 
orgánů případně včetně těch, které působí 
jako jednotné kontaktní místo, které jí 
byly sděleny v souladu s odstavcem 1, a 
tento seznam zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) příslušné statistiky prokazující, jakým 
způsobem obchodníci využívají 
alternativní řešení u svých sporů se 
spotřebiteli;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Informace, které musí subjekty alternativního řešení sporů poskytovat příslušným orgánům, 
by měly být možné, zvládnutelné a neměly by být spojené se zbytečnou administrativní zátěží.

Pozměňovací návrh 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) případně posouzení účinnosti jejich 
spolupráce v rámci sítí subjektů 
alternativního řešení sporů, které 
usnadňují řešení přeshraničních sporů;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Informace, které musí subjekty alternativního řešení sporů poskytovat příslušným orgánům, 
by měly být možné, zvládnutelné a neměly by být spojené se zbytečnou administrativní zátěží.

Pozměňovací návrh 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) sebehodnocení účinnosti postupu 
alternativního řešení sporů, jejž subjekt 
nabízí, a možné způsoby zlepšení jeho 
úspěšnosti.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Informace, které musí subjekty alternativního řešení sporů poskytovat příslušným orgánům, 
by měly být možné, zvládnutelné a neměly by být spojené se zbytečnou administrativní zátěží.

Pozměňovací návrh 390
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů, kde jsou za 
řešení sporu odpovědné fyzické osoby 
zaměstnané výhradně obchodníkem se 
sídlem na jejich území, každoročně 
informovaly příslušný orgán o trvalém 
plnění následujících požadavků: 
(a) jmenování nejvyšším vedením na 
dostatečně dlouhé období, aby byla 
zajištěna nezávislost jejich činnosti;
(b) neexistence hierarchického spojení 
s provozním vedením, zejména pak 
s osobami odpovědnými za vztahy se 
zákazníky;
(c) odměna není vázána na výsledky 
postupu alternativního řešení sporů;
(d) je vytvořen zvláštní rozpočet 
poskytující dostatečné prostředky, které 
umožní zajistit efektivitu postupů 
alternativního řešení sporů.
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Or. en

Odůvodnění

Rozšíření působnosti směrnice na systémy alternativního řešení sporů, kde jsou za řešení 
sporu odpovědné fyzické osoby zaměstnané výhradně obchodníkem, by mělo být doplněno o 
další sledování těchto subjektů tak, aby bylo zajištěno stálé plnění stanovených požadavků na 
nezávislost a nestrannost, která je určující pro jejich zahrnutí do rozsahu působnosti 
směrnice.

Pozměňovací návrh 391
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) případně potřebu fyzické přítomnosti 
stran nebo jejich zástupců; a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány informují subjekt 
alternativního řešení sporů, pokud tento 
subjekt alternativního řešení sporů již 
neplní požadavky stanovené v odstavci 1. 
Pokud subjekt alternativního řešení sporů 
po uplynutí tříměsíční lhůty stále 
nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 
1, příslušný orgán vymaže subjekt 
alternativního řešení sporů ze seznamu.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být možné, aby byl subjekt alternativního řešení sporů, který již nesplňuje normy 
kvality stanovené směrnicí, po příslušném upozornění vymazán ze seznamu subjektů 
alternativního řešení sporů.

Pozměňovací návrh 393
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Seznam se bez zbytečného prodlení 
aktualizuje a příslušné informace se 
oznámí Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Jestliže členský stát určil více než 
jeden příslušný orgán, oznámí Komisi 
seznam a aktualizace uvedené v odstavci 2 
jednotné kontaktní místo. Tento seznam a 
aktualizace se týkají všech subjektů 
alternativního řešení sporů usazených v 
daném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý příslušný orgán zveřejní každé 
dva roky zprávu o rozvoji a fungování 
subjektů alternativního řešení sporů.
Zpráva bude obsahovat zejména:

5. Každý příslušný orgán zveřejní každé tři
roky zprávu o rozvoji a fungování subjektů 
alternativního řešení sporů. Zpráva bude 
obsahovat zejména:

Or. de

Odůvodnění

Omezení administrativní zátěže pro vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých na 
základě článku 10 a čl. 16 odst. 1 a 2 této 
směrnice a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující.

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých na 
základě článku 10 a čl. 16 odst. 1 a 2 této 
směrnice v případě, že bylo bezúspěšně 
vydáno počáteční upozornění, a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.

Or. de

Pozměňovací návrh 397
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení Členské státy stanoví sankce za porušení 
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vnitrostátních předpisů přijatých na 
základě článku 10 a čl. 16 odst. 1 a 2 této 
směrnice a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující.

vnitrostátních předpisů přijatých na 
základě článku 10 této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé alternativních řešení sporů, kteří již nesplňují požadavky směrnice, by měli být 
vymazáni ze seznamu subjektů alternativního řešení sporů. Proto je zbytečné ukládat 
subjektům alternativního řešení sporů další sankce. To by mohlo odrazovat subjekty od 
zařazení do seznamu podle této směrnice.

Pozměňovací návrh 398
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději 
do [Úřad pro úřední tisky: vložit datum
18 měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději 
do [Úřad pro úřední tisky: vložit datum
24 měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.

Or. en

Odůvodnění

Vyžaduje se delší lhůta pro provedení na na zavedení prováděcích právních předpisů a na 
zřízení nových subjektů alternativního řešení sporů nebo na to, aby stávající poskytovatelé 
alternativního řešení sporů měli delší přechodné období, během něhož mohou změnit své 
postupy tak, aby splňovaly požadavky směrnice. Není nutné požadovat po členských státech 
srovnávací tabulku.



AM\903359CS.doc 149/151 PE489.695v01-00

CS

Pozměňovací návrh 399
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději 
do [Úřad pro úřední tisky: vložit datum
18 měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nebo ustanovení o 
samoregulaci, nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději 
do [Úřad pro úřední tisky: vložit datum
18 měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech, např. v Nizozemsku, je alternativní řešení sporů rozvinuté, ale 
neexistují právní předpisy. V těchto členských státech má podnikatelská sféra široký proctor, 
aby zavedla alternativní řešení sporů pomocí samoregulace. Mnoho podniků vidí v 
alternativním řešení sporů dobrý mechanismus, který přinese spotřebitelům dodatečný systém 
řešení sporů. K tomu může dojít, pokud se i stát bude (finančně) podílet na tomto 
kooperativním mechanismu. Proto považujeme za vhodné výslovně stanovit v článku 22, že 
směrnice o alternativním řešení sporů může být provedena pomocí samoregulace.

Pozměňovací návrh 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději [Úřad pro úřední tisky: vložit 
datum: pět let po vstupu v platnost] a 
následně každé tři roky předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o uplatňování této směrnice.
Tato zpráva se bude zabývat vývojem a 
využitím subjektů alternativního řešení 

Nejpozději [Úřad pro úřední tisky: vložit 
datum: čtyři roky po vstupu v platnost] a 
následně každé pět let roky předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o uplatňování této směrnice.
Tato zpráva se bude zabývat vývojem a 
využitím subjektů alternativního řešení 
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sporů a dopadem této směrnice na 
spotřebitele a obchodníky. K této zprávě se 
v případě potřeby přiloží návrhy na změnu 
této směrnice.

sporů a dopadem této směrnice na 
spotřebitele a obchodníky. K této zprávě se 
v případě potřeby přiloží návrhy na změnu 
této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději [Úřad pro úřední tisky: vložit 
datum: pět let po vstupu v platnost] a 
následně každé tři roky předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o uplatňování této směrnice.
Tato zpráva se bude zabývat vývojem a 
využitím subjektů alternativního řešení 
sporů a dopadem této směrnice na 
spotřebitele a obchodníky. K této zprávě se
v případě potřeby přiloží návrhy na změnu 
této směrnice.

Nejpozději [Úřad pro úřední tisky: vložit 
datum: pět let po vstupu v platnost] a 
následně každé tři roky předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o uplatňování této směrnice.
Tato zpráva se bude zabývat vývojem a 
využitím subjektů alternativního řešení 
sporů a dopadem této směrnice na 
spotřebitele a obchodníky. Zpráva bude 
obsahovat zejména ustanovení týkající se 
působnosti směrnice a bude se v ní 
zvažovat potřeba rozšíření působnosti na 
právní spory podané obchodníky proti 
spotřebitelům. V takovém případě se ke 
zprávě přiloží návrhy na změnu této 
směrnice.

Or. hu

Pozměňovací návrh 402
Ashley Fox

Návrh směrnice
Příloha 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se
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Odůvodnění

Bylo by obtížné zavést požadavek na porovnávání úrovně ochrany spotřebitelů, kterou 
zajišťují různé právní předpisy Unie. Tato směrnice by navíc měla mít přednost před 
konkrétními ustanoveními jiných právních předpisů Unie, nikoli před právními předpisy jako 
takovými.


