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Pozměňovací návrh 88
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V souladu s čl. 26 odst. 2 SFEU vnitřní 
trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, 
v němž je zajištěn volný pohyb zboží 
a služeb. Aby měli spotřebitelé důvěru ve 
vnitřní trh a aby využívali výhod jeho 
digitálního rozměru, je nezbytné, aby měli 
přístup k jednoduchým a levným způsobům 
řešení sporů vzniklých v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb online. To je důležité zejména 
v případě, že spotřebitelé nakupují 
v zahraničí.

(2) V souladu s čl. 26 odst. 2 SFEU vnitřní 
trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, 
v němž je zajištěn volný pohyb zboží 
a služeb. Aby měli spotřebitelé důvěru ve 
vnitřní trh a aby využívali výhod jeho 
digitálního rozměru, je nezbytné, aby měli 
přístup k jednoduchým, účinným
a bezplatným způsobům řešení sporů 
vzniklých v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb online. To je 
důležité zejména v případě, že spotřebitelé 
nakupují v zahraničí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V souladu s čl. 26 odst. 2 SFEU vnitřní 
trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v 
němž je zajištěn volný pohyb zboží a 
služeb. Aby měli spotřebitelé důvěru ve 
vnitřní trh a aby využívali výhod jeho 
digitálního rozměru, je nezbytné, aby měli
přístup k jednoduchým a levným 
způsobům řešení sporů vzniklých v 
souvislosti s prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb online. To je důležité 
zejména v případě, že spotřebitelé nakupují 

(2) V souladu s čl. 26 odst. 2 SFEU vnitřní 
trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v 
němž je zajištěn volný pohyb zboží a 
služeb. Aby měli spotřebitelé důvěru ve 
vnitřní trh a aby využívali výhod jeho 
digitálního rozměru, je nezbytné, aby se 
fungování vnitřního trhu řídilo zásadami, 
které nepovedou k narůstání sociálních 
nerovností, přičemž důraz musí být 
zároveň kladen na nutnost přizpůsobovat 
politiky Unie požadavku vytvoření 
vnitřního trhu orientovaného na potřeby 
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v zahraničí. lidí, jehož ústředním cílem nejsou čísla, 
nýbrž blaho občanů. Přínosný bude za 
výše uvedených podmínek přístup k 
jednoduchým a levným způsobům 
mimosoudního řešení sporů vzniklých v 
souvislosti s prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb online. To bude 
důležité zejména v případě, že spotřebitelé 
nakupují v zahraničí.

Or. el

Pozměňovací návrh 90
Louis Grech

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Roztříštěnost jednotného trhu brzdí 
úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti 
a růstu. Nestejná dostupnost a kvalita 
jednoduchých, účinných a levných 
prostředků řešení sporů vznikajících při 
prodeji zboží či poskytování služeb po celé 
Unii a nestejné povědomí o těchto 
prostředcích představují překážku 
jednotnému trhu, která podkopává důvěru 
spotřebitelů a obchodníků v přeshraniční 
nakupování a prodej.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Louis Grech

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Realizace potenciálu online
obchodování by významně přispěla 
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k návratu Unie k hospodářskému růstu, 
avšak aby se tak stalo, bude muset dojít ke 
skutečné integraci platformy pro online 
řešení sporů a subjektů alternativního 
řešení sporů, jak je uvedeno v [Úřad pro 
úřední tisky: vložit číslo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)].

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vnitřní trh je pro spotřebitele 
každodenní realitou, když cestují, nakupují 
a provádí platby. Spotřebitelé jsou na 
vnitřním trhu klíčovými hráči, a proto by 
jim měla být věnována náležitá péče. 
Digitální rozměr vnitřního trhu se stává 
důležitým pro spotřebitele i obchodníky. 
Spotřebitelé stále více nakupují po 
internetu a čím dál větší počet obchodníků 
prodává online. Spotřebitelé a obchodníci 
by měli mít důvěru v provádění transakcí v 
digitálním prostředí.

(5) Vnitřní trh je pro spotřebitele 
každodenní realitou, když cestují, nakupují 
a provádí platby, a účinnost politiky 
v oblasti ochrany spotřebitelů závisí na 
tom, do jaké míry právní předpisy 
zamezují postupům a opatřením, jež 
narušují zájmy spotřebitelů. Spotřebitelé 
jsou na vnitřním trhu klíčovými hráči, a 
proto by jim měla být věnována náležitá 
péče. Digitální rozměr vnitřního trhu se 
stává důležitým pro spotřebitele i 
obchodníky. Spotřebitelé stále více 
nakupují po internetu a čím dál větší počet 
obchodníků prodává online. Spotřebitelé a 
obchodníci by měli mít důvěru v provádění 
transakcí v digitálním prostředí.

Or. el
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Pozměňovací návrh 93
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vnitřní trh je pro spotřebitele 
každodenní realitou, když cestují, nakupují 
a provádí platby. Spotřebitelé jsou na 
vnitřním trhu klíčovými hráči, a proto by 
jim měla být věnována náležitá péče.
Digitální rozměr vnitřního trhu se stává 
důležitým pro spotřebitele i obchodníky.
Spotřebitelé stále více nakupují po 
internetu a čím dál větší počet obchodníků 
prodává online. Spotřebitelé a obchodníci 
by měli mít důvěru v provádění transakcí v 
digitálním prostředí.

(5) Vnitřní trh je pro spotřebitele 
každodenní realitou, když cestují, nakupují 
a provádí platby. Spotřebitelé jsou na 
vnitřním trhu klíčovými hráči, a proto by 
jim měla být věnována náležitá péče.
Digitální rozměr vnitřního trhu se stává 
důležitým pro spotřebitele i obchodníky.
Spotřebitelé stále více nakupují po 
internetu a čím dál větší počet obchodníků 
prodává online. Spotřebitelé a obchodníci 
by měli mít důvěru v provádění transakcí v 
digitálním prostředí. V období krize, které 
nyní zažíváme, je nezbytné přijímat taková 
opatření, která podpoří hospodářský růst, 
vytváření pracovních míst a oživení 
spotřeby. Digitální trh poskytuje velkou
příležitost k dosažení těchto cílů, avšak 
pouze pod podmínkou, že bude Evropská 
unie schopna v plném rozsahu vytvořit 
vnitřní digitální trh. Zásadním 
požadavkem je odstranění stávajících 
překážek a rovněž zvýšení důvěry 
spotřebitelů, které lze v rámci Unie do 
značné míry podpořit zavedením 
spolehlivého a účinného systému řešení 
sporů online.

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Přístup k levnému a snadnému řešení (6) Přístup k účinnému, bezplatnému
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sporů může posílit důvěru spotřebitelů 
a obchodníků v digitální trh. Spotřebitelé 
a obchodníci přesto stále čelí mnoha 
překážkám při hledání mimosoudního 
řešení, zejména v případě sporů vzniklých 
v souvislosti s přeshraničními online 
transakcemi. Tyto spory tak v současnosti 
zůstávají často nevyřešené.

a snadnému řešení sporů může posílit 
důvěru spotřebitelů a obchodníků 
v digitální trh. Spotřebitelé a obchodníci 
přesto stále čelí mnoha překážkám při 
hledání mimosoudního řešení, zejména 
v případě sporů vzniklých v souvislosti 
s přeshraničními online transakcemi. Tyto 
spory tak v současnosti zůstávají často 
nevyřešené.

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Přístup k levnému a snadnému řešení 
sporů může posílit důvěru spotřebitelů a 
obchodníků v digitální trh. Spotřebitelé a 
obchodníci přesto stále čelí mnoha 
překážkám při hledání mimosoudního 
řešení, zejména v případě sporů vzniklých 
v souvislosti s přeshraničními online 
transakcemi. Tyto spory tak v současnosti 
zůstávají často nevyřešené.

(6) Prosazování opatření proti nekalým 
obchodním praktikám a přístup k levnému 
a snadnému mimosoudnímu řešení sporů 
mohou posílit důvěru spotřebitelů a 
obchodníků v digitální trh. Spotřebitelé a 
obchodníci přesto stále čelí mnoha 
překážkám při hledání mimosoudního 
řešení, zejména v případě sporů vzniklých 
v souvislosti s přeshraničními online 
transakcemi. Tyto spory tak v současnosti 
zůstávají často nevyřešené.

Or. el

Pozměňovací návrh 96
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Přístup k levnému a snadnému řešení (6) Přístup k levnému a snadnému řešení 
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sporů může posílit důvěru spotřebitelů a 
obchodníků v digitální trh. Spotřebitelé a 
obchodníci přesto stále čelí mnoha 
překážkám při hledání mimosoudního 
řešení, zejména v případě sporů vzniklých 
v souvislosti s přeshraničními online 
transakcemi. Tyto spory tak v současnosti 
zůstávají často nevyřešené.

sporů může posílit důvěru spotřebitelů a 
obchodníků v digitální trh. Spotřebitelé a 
obchodníci přesto stále čelí mnoha 
překážkám při hledání mimosoudního
řešení, zejména v případě sporů vzniklých 
v souvislosti s přeshraničními online 
transakcemi. Tyto spory tak v současnosti 
zůstávají často nevyřešené. Některé 
členské státy, jejichž vnitrostátní právní 
předpisy jdou nad rámec základních 
požadavků směrnice o mediaci, zřejmě 
dosáhly významných výsledků při 
prosazování mimosoudního řešení sporů 
v občanských a obchodních věcech. 
Dosažené výsledky dokazují, že mediace 
může přispět k vhodnému a rychlému 
mimosoudnímu řešení sporů 
prostřednictvím postupů přizpůsobených 
požadavkům stran a ochraně spotřebitele.

Or. it

Pozměňovací návrh 97
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Online řešení sporů nabízí snadné 
a levné mimosoudní vyřešení sporů 
vzniklých v souvislosti s přeshraničními 
online transakcemi. V současnosti však 
chybějí mechanismy, díky kterým by 
spotřebitelé a obchodníci mohli vyřešit tyto 
spory elektronickými prostředky. To je na 
úkor spotřebitelů, působí jako překážka pro 
přeshraniční online transakce, vytváří 
nerovné podmínky pro obchodníky, a tak 
dochází k poškozování rozvoje 
elektronického obchodu.

(7) Online řešení sporů nabízí snadné, 
účinné a levné mimosoudní vyřešení sporů 
vzniklých v souvislosti s přeshraničními 
online transakcemi. V současnosti však 
chybějí mechanismy, díky kterým by 
spotřebitelé a obchodníci mohli vyřešit tyto 
spory elektronickými prostředky. To je na 
úkor spotřebitelů, působí jako překážka pro 
přeshraniční online transakce, vytváří 
nerovné podmínky pro obchodníky, a tak 
dochází k poškozování rozvoje 
elektronického obchodu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
mimosoudní řešení smluvních sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky, které vznikají 
v souvislosti s přeshraničním online 
prodejem zboží nebo poskytováním služeb 
obchodníky. Toto nařízení by se nemělo 
vztahovat na spory mezi spotřebiteli 
a obchodníky, které vznikají v souvislosti 
s online prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb, jestliže alespoň 
jeden z nich není usazen nebo nemá 
bydliště v členském státě Unie v době, kdy 
si spotřebitel objedná toto zboží nebo tyto 
služby, anebo jestliže spotřebitel 
i obchodník je usazen nebo má bydliště ve 
stejném členském státě.

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
mimosoudní řešení sporů týkajících se 
smluvních závazků mezi spotřebiteli 
majícími bydliště v Unii a obchodníky se 
sídlem v Unii, které vznikají v souvislosti 
s online prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb, na něž se vztahuje 
směrnice …./…/ EU [Úřad pro úřední 
tisky: vložit číslo směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o alternativním řešení 
sporů u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)]. Tyto spory 
by měly zahrnovat spory, které vznikají 
v souvislosti s prodejem či poskytováním 
digitálního obsahu za úplatu. Ačkoli bude 
tento mechanismus online řešení sporů 
přínosem zejména pro spotřebitele 
a obchodníky uskutečňující přeshraniční 
online transakce, toto nařízení by se mělo 
vztahovat i na vnitrostátní online 
transakce, což umožní rovné podmínky na 
trhu v oblasti elektronického 
obchodování. Toto nařízení by se nemělo 
vztahovat na spory mezi spotřebiteli 
a obchodníky, které vznikají v souvislosti 
s online prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb, jestliže alespoň 
jeden z nich není usazen nebo nemá 
bydliště v členském státě Unie v době, kdy 
si spotřebitel objedná toto zboží nebo tyto 
služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Ashley Fox
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
mimosoudní řešení smluvních sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky, které vznikají 
v souvislosti s přeshraničním online 
prodejem zboží nebo poskytováním služeb 
obchodníky. Toto nařízení by se nemělo 
vztahovat na spory mezi spotřebiteli 
a obchodníky, které vznikají v souvislosti 
s online prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb, jestliže alespoň 
jeden z nich není usazen nebo nemá 
bydliště v členském státě Unie v době, kdy 
si spotřebitel objedná toto zboží nebo tyto 
služby, anebo jestliže spotřebitel 
i obchodník je usazen nebo má bydliště ve 
stejném členském státě.

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
mimosoudní řešení sporů týkajících se 
smluvních závazků mezi spotřebiteli 
majícími bydliště v Unii a obchodníky se 
sídlem v Unii, které vznikají v souvislosti 
s přeshraničním online prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb. Tyto spory by 
měly zahrnovat spory, které vznikají 
v souvislosti s prodejem či poskytováním 
digitálního obsahu za úplatu. Toto 
nařízení by se nemělo vztahovat na spory 
mezi spotřebiteli a obchodníky, které 
vznikají v souvislosti s online smlouvami 
o prodeji zboží nebo o poskytování služeb, 
jestliže alespoň jeden z nich není usazen 
nebo nemá bydliště v členském státě Unie 
v době, kdy si spotřebitel objedná toto 
zboží nebo tyto služby, anebo jestliže 
spotřebitel i obchodník je usazen nebo má 
bydliště ve stejném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité jasně stanovit, že smlouvy na prodej zboží či poskytování služeb s digitálním 
obsahem za úplatu (např. digitální stahování) jsou zahrnuty do působnosti tohoto nařízení. Je 
také vhodnější odkazovat na smluvní závazky než pouze na prodeje.

Pozměňovací návrh 100
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
mimosoudní řešení smluvních sporů mezi
spotřebiteli a obchodníky, které vznikají 

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
mimosoudní řešení smluvních sporů 
vedených spotřebiteli proti obchodníkům, 
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v souvislosti s přeshraničním online 
prodejem zboží nebo poskytováním služeb 
obchodníky. Toto nařízení by se nemělo 
vztahovat na spory mezi spotřebiteli 
a obchodníky, které vznikají v souvislosti 
s online prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb, jestliže alespoň 
jeden z nich není usazen nebo nemá 
bydliště v členském státě Unie v době, kdy 
si spotřebitel objedná toto zboží nebo tyto 
služby, anebo jestliže spotřebitel 
i obchodník je usazen nebo má bydliště ve 
stejném členském státě.

které vznikají v souvislosti s přeshraničním 
online prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb obchodníky. Toto nařízení by se 
nemělo vztahovat na spory vedené
spotřebiteli proti obchodníkům, které 
vznikají v souvislosti s online prodejem 
zboží nebo poskytováním služeb, jestliže 
alespoň jeden z nich není usazen nebo 
nemá bydliště v členském státě Unie 
v době, kdy si spotřebitel objedná toto 
zboží nebo tyto služby, anebo jestliže 
spotřebitel i obchodník je usazen nebo má 
bydliště ve stejném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti tohoto nařízení by měla být omezena na stížnosti spotřebitelů na 
obchodníky a neměla by zahrnovat stížnosti obchodníků na spotřebitele, neboť cílem tohoto 
návrhu je ochrana spotřebitelů; obchodníci mají jiné způsoby, jak řešit spory se spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 101
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
mimosoudní řešení smluvních sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky, které vznikají v 
souvislosti s přeshraničním online 
prodejem zboží nebo poskytováním služeb 
obchodníky. Toto nařízení by se nemělo 
vztahovat na spory mezi spotřebiteli a 
obchodníky, které vznikají v souvislosti 
s online prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb, jestliže alespoň 
jeden z nich není usazen nebo nemá 
bydliště v členském státě Unie v době, kdy 
si spotřebitel objedná toto zboží nebo tyto 
služby, anebo jestliže spotřebitel 
i obchodník je usazen nebo má bydliště ve 
stejném členském státě.

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
mimosoudní řešení smluvních sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky, které vznikají v 
souvislosti s přeshraničním online 
prodejem zboží nebo poskytováním služeb 
obchodníky. Toto nařízení by se nemělo 
vztahovat na spory mezi spotřebiteli a 
obchodníky, které vznikají v souvislosti 
s online prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb, jestliže alespoň 
jeden z nich není usazen nebo nemá 
bydliště v členském státě Unie v době, kdy 
si spotřebitel objedná toto zboží nebo tyto 
služby, anebo jestliže spotřebitel 
i obchodník je usazen nebo má bydliště ve 
stejném členském státě. Rozvoj dobře 
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fungujícího alternativního řešení sporů 
v rámci Evropské unie slouží k posílení 
důvěry spotřebitelů ve vnitřní trh, včetně 
oblasti elektronického obchodu. Takový 
rozvoj musí být založen na postupech 
alternativního řešení sporů, které již 
existují v členských státech, a dodržovat 
jejich právní tradice. Rozšíření 
alternativního řešení sporů se může navíc 
ukázat jako důležité v těch státech, kde 
existuje značné přetížení, pokud jde o věci 
nevyřízené soudy, což občanům Evropské 
unie neumožňuje právo na spravedlivý 
proces v přiměřené lhůtě.

Or. it

Pozměňovací návrh 102
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 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.

(10) 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 
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účelem, který nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo 
výkonu jejího svobodného povolání“.

Pozměňovací návrh 103
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat 
na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, 
které vzniknou v souvislosti 
s přeshraničním prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb offline. Toto nařízení 
by se nemělo vztahovat na spory mezi 
obchodníky.

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat 
na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, 
které vzniknou v souvislosti s prodejem 
zboží nebo poskytováním služeb offline. 
Toto nařízení by se nemělo vztahovat ani 
na stížnosti podané obchodníky proti 
spotřebitelům, ani na spory mezi 
obchodníky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Ashley Fox

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat 
na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, 
které vzniknou v souvislosti 
s přeshraničním prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb offline. Toto nařízení 
by se nemělo vztahovat na spory mezi 
obchodníky.

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat 
na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, 
které vzniknou v souvislosti 
s přeshraničním prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb offline. Toto nařízení 
by se nemělo vztahovat na spory mezi 
obchodníky nebo na stížnosti předložené 
obchodníky proti spotřebitelům.

Or. en

Odůvodnění

Protože značný počet poskytovatelů alternativního řešení sporů byl založen s cílem vyvážit 
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nestejnou sílu spotřebitelů a obchodníků, nebylo by vhodné v rámci směrnice o alternativním 
řešení sporů požadovat, aby tyto subjekty přijímaly k řešení spory předložené obchodníky 
proti spotřebitelům. Pokud směrnice o alternativním řešení sporů nevyžaduje, aby byla taková 
alternativní řešení k dispozici, není důvod zahrnovat takové spory do nařízení o online řešení 
sporů.

Pozměňovací návrh 105
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat 
na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, 
které vzniknou v souvislosti 
s přeshraničním prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb offline. Toto nařízení 
by se nemělo vztahovat na spory mezi 
obchodníky.

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat 
na spory vedené spotřebiteli proti 
obchodníkům, které vzniknou v souvislosti 
s přeshraničním prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb offline. Toto nařízení 
by se nemělo vztahovat na spory mezi 
obchodníky.

Or. en

Odůvodnění

Důsledek pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 8, který se týká působnosti nařízení.

Pozměňovací návrh 106
Louis Grech

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Členské státy by ještě před tím, než 
spotřebitelé předloží prostřednictvím 
platformy pro online řešení sporů svůj 
spor subjektu pro alternativní řešení 
sporů, měly tyto spotřebitele vybídnout, 
aby vynaložili veškeré úsilí ke 
kontaktování obchodníka prostřednictvím 
jeho webových stránek, e-mailu či jiných 
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vhodných elektronických prostředků 
s cílem vyřešit spor smírem.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Cílem tohoto nařízení je vytvoření 
platformy pro online řešení sporů na 
evropské úrovni. Platforma pro online 
řešení sporů by měla mít podobu 
interaktivní internetové stránky nabízející 
jednotné kontaktní místo pro spotřebitele 
a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní 
vyřešení sporů, které vznikly v souvislosti 
s transakcemi přeshraničního 
elektronického obchodu. Měla by umožnit 
spotřebitelům a obchodníkům předkládat 
stížnosti vyplněním elektronického 
formuláře dostupného ve všech úředních 
jazycích Evropské unie a tyto stížnosti 
postoupit subjektu alternativního řešení 
sporů příslušnému pro řešení daného sporu. 
Platforma by měla subjektům 
alternativního řešení sporů nabídnout 
možnost vést postup řešení sporu 
prostřednictvím platformy.

(14) Cílem tohoto nařízení je vytvoření 
platformy pro online řešení sporů na 
evropské úrovni. Platforma pro online 
řešení sporů by měla mít podobu vlastní 
interaktivní internetové stránky nabízející 
jednotné kontaktní místo pro spotřebitele 
a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní 
vyřešení sporů, které vznikly v souvislosti 
s transakcemi přeshraničního 
elektronického obchodu. Tato platforma 
by měla poskytovat obecné informace 
o mimosoudním řešení smluvních sporů 
mezi spotřebiteli a obchodníky, které 
vznikají v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb mezi 
spotřebiteli a obchodníky. Měla by 
umožnit spotřebitelům předkládat stížnosti 
vyplněním elektronického formuláře 
dostupného ve všech úředních jazycích 
Evropské unie a tyto stížnosti postoupit 
subjektu alternativního řešení sporů 
příslušnému pro řešení daného sporu
a informovat spotřebitele o možnosti 
požádat v případě potřeby asistenty, aby 
jim pomohli správně vyplnit tento 
formulář. Platforma by měla tyto stížnosti 
postoupit subjektu alternativního řešení 
sporů příslušnému pro řešení daného 
sporu. Měla by subjektům alternativního 
řešení sporů nabídnout možnost vést 
postup řešení sporu prostřednictvím 
platformy.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Cílem tohoto nařízení je vytvoření 
platformy pro online řešení sporů na 
evropské úrovni. Platforma pro online 
řešení sporů by měla mít podobu 
interaktivní internetové stránky nabízející 
jednotné kontaktní místo pro spotřebitele 
a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní 
vyřešení sporů, které vznikly v souvislosti 
s transakcemi přeshraničního
elektronického obchodu. Měla by umožnit 
spotřebitelům a obchodníkům předkládat 
stížnosti vyplněním elektronického 
formuláře dostupného ve všech úředních 
jazycích Evropské unie a tyto stížnosti 
postoupit subjektu alternativního řešení 
sporů příslušnému pro řešení daného sporu. 
Platforma by měla subjektům
alternativního řešení sporů nabídnout 
možnost vést postup řešení sporu 
prostřednictvím platformy.

(14) Cílem tohoto nařízení je vytvoření 
platformy pro online řešení sporů na 
evropské úrovni. Platforma pro online 
řešení sporů by měla mít podobu 
interaktivní internetové stránky nabízející 
jednotné kontaktní místo pro spotřebitele 
a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní 
vyřešení sporů, které vznikly v souvislosti 
s transakcemi elektronického obchodu. 
Měla by umožnit spotřebitelům 
a obchodníkům předkládat stížnosti 
vyplněním elektronického formuláře 
dostupného ve všech úředních jazycích 
Evropské unie a tyto stížnosti postoupit 
subjektu alternativního řešení sporů 
příslušnému pro řešení daného sporu. 
Platforma pro online řešení sporů by měla 
být schopna spolupráce se stávajícími 
subjekty alternativního řešení sporů, jež 
působí online. Formulář stížnosti by měl 
obsahovat pouze informace, jež jsou 
nezbytné pro určení subjektu či subjektů 
alternativního řešení sporů, které jsou 
příslušné pro řešení sporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Louis Grech

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Cílem tohoto nařízení je vytvoření 
platformy pro online řešení sporů na 
evropské úrovni. Platforma pro online 
řešení sporů by měla mít podobu 
interaktivní internetové stránky nabízející 
jednotné kontaktní místo pro spotřebitele 
a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní
vyřešení sporů, které vznikly v souvislosti 
s transakcemi přeshraničního
elektronického obchodu. Měla by umožnit 
spotřebitelům a obchodníkům předkládat 
stížnosti vyplněním elektronického 
formuláře dostupného ve všech úředních 
jazycích Evropské unie a tyto stížnosti 
postoupit subjektu alternativního řešení 
sporů příslušnému pro řešení daného sporu. 
Platforma by měla subjektům 
alternativního řešení sporů nabídnout 
možnost vést postup řešení sporu 
prostřednictvím platformy.

(14) Cílem tohoto nařízení je vytvoření 
platformy pro online řešení sporů na 
evropské úrovni. Komise by měla 
odpovídat za vytvoření a správu platformy 
pro online řešení sporů. Platforma pro 
online řešení sporů by měla mít podobu 
interaktivní internetové stránky nabízející 
jednotné kontaktní místo pro spotřebitele 
a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní 
vyřešení sporů, které vznikly v souvislosti 
s transakcemi elektronického obchodu. 
Měla by umožnit spotřebitelům 
a obchodníkům předkládat stížnosti 
vyplněním elektronického formuláře 
dostupného ve všech úředních jazycích 
Evropské unie a tyto stížnosti postoupit 
subjektu alternativního řešení sporů 
příslušnému pro řešení daného sporu. 
Platforma by měla subjektům 
alternativního řešení sporů nabídnout 
možnost vést postup řešení sporu 
prostřednictvím platformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Platforma by měla bezplatně nabízet 
nástroj elektronické správy případů, jenž 
umožňuje jednotlivým stranám a subjektu 
alternativního řešení sporů vést 
prostřednictvím platformy postup řešení
daného sporu online. Subjekty 
alternativního řešení sporů by měly mít 
možnost tuto platformu používat 
a uzpůsobit si ji pro účely vlastních 
postupů. Tento nástroj by měl stranám 
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a subjektům alternativního řešení sporů 
umožnit uploadovat příslušná prohlášení 
a důkazy. V souladu s postupem 
alternativního řešení sporu uplatňovaným 
příslušným subjektem alternativního 
řešení sporů by tento nástroj měl stranám 
automaticky stanovit lhůty, například pro 
podání. Měl by rovněž v rámci platformy 
pro online řešení sporů poskytnout 
internetovou stránku s omezeným 
přístupem, k níž budou mít přístup strany, 
subjekt alternativního řešení sporů 
a v případě potřeby poradci spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Louis Grech

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Platforma pro online řešení sporů 
by měla poskytnout jednotné kontaktní 
místo pro mimosoudní řešení sporů online 
prostřednictvím subjektů alternativního 
řešení sporů, jež usilují o mimosoudní 
vyřešení sporu, jsou ustanoveny na 
trvalém základě, splňují kritéria uvedená 
v kapitole II směrnice [Úřad pro úřední 
tisky: vložit číslo směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o alternativním řešení 
sporů u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)] a byly 
Komisi oznámeny v souladu s čl. 17 
odst. 2 směrnice [Úřad pro úřední tisky: 
vložit číslo směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o alternativním řešení 
sporů u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
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řešení spotřebitelských sporů)].

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Komise by měla poskytnout pro 
fungování této platformy technické 
vybavení, mimo jiné i pro účely překladu. 
Tento nástroj by měl stranám řízení 
a subjektu alternativního řešení sporů 
nabídnout funkci elektronického
překladu. Ta by měla být použitelná pro 
veškeré nezbytné překlady a bude 
podporována překladači. Komise by měla 
v rámci platformy pro online řešení sporů 
spotřebitelům rovněž poskytovat 
informace o možnosti požádat o pomoc 
poradce pro spotřebitele. Před 
předložením stížnosti platformě pro online 
řešení sporů by však měli být spotřebitelé 
vybízeni k tomu, aby nejprve navázali 
kontakt s obchodníkem a přímo usilovali 
o smírné řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14c) Platforma pro online řešení sporů 
by měla být přístupná pouze 
prostřednictvím tematického 
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internetového portálu „Vaše Evropa“, 
neboť tento portál je existujícím 
jednotným kontaktním místem pro 
spotřebitele i obchodníky, kteří hledají 
pomoc či informace ohledně práv, která 
jim poskytují právní předpisy EU. 
Platforma pro online řešení sporů by měla 
být na portálu „Vaše Evropa“ výrazně 
viditelná.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Systém online řešení sporů na 
evropské úrovni by měl navazovat na 
stávající subjekty alternativního řešení 
sporů v členských státech a respektovat 
právní tradice členských států. Subjekty 
alternativního řešení sporů, které obdržely 
stížnost prostřednictvím platformy pro 
online řešení sporů, by proto měly používat 
svoje procedurální předpisy, včetně 
předpisů týkajících se nákladů. Toto 
nařízení má však v úmyslu zavést určitá 
společná pravidla použitelná na tyto 
postupy, které zajistí jejich účinnost. To by 
mělo zahrnovat pravidla zajišťující, že 
takové řešení sporů proběhne co 
nejrychleji.

(15) Systém online řešení sporů na 
evropské úrovni by měl navazovat na 
stávající subjekty alternativního řešení 
sporů v členských státech a respektovat 
právní tradice členských států. Subjekty 
alternativního řešení sporů, které obdržely 
stížnost prostřednictvím platformy pro 
online řešení sporů, by proto měly používat 
svoje procedurální předpisy, včetně 
předpisů týkajících se nákladů. Toto 
nařízení má však v úmyslu zavést určitá 
společná pravidla použitelná na tyto 
postupy, které zajistí jejich účinnost. To by 
mělo zahrnovat pravidla zajišťující, že 
takové řešení sporů proběhne co nejrychleji
a nevyžaduje fyzickou účast stran sporu 
nebo jejich zástupců u subjektu 
alternativního řešení sporů. Strany se 
však mohou dohodnout na tom, že fyzická 
přítomnost je nutná.

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Ashley Fox

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Systém online řešení sporů na 
evropské úrovni by měl navazovat na 
stávající subjekty alternativního řešení 
sporů v členských státech a respektovat 
právní tradice členských států. Subjekty 
alternativního řešení sporů, které obdržely 
stížnost prostřednictvím platformy pro 
online řešení sporů, by proto měly používat 
svoje procedurální předpisy, včetně 
předpisů týkajících se nákladů. Toto 
nařízení má však v úmyslu zavést určitá 
společná pravidla použitelná na tyto 
postupy, které zajistí jejich účinnost. To by 
mělo zahrnovat pravidla zajišťující, že 
takové řešení sporů proběhne co 
nejrychleji.

(15) Systém online řešení sporů na 
evropské úrovni by měl navazovat na 
stávající subjekty alternativního řešení 
sporů v členských státech a respektovat 
právní tradice členských států. Subjekty 
alternativního řešení sporů, které obdržely 
stížnost prostřednictvím platformy pro 
online řešení sporů, by proto měly používat 
svoje procedurální předpisy, včetně 
předpisů týkajících se nákladů. Toto 
nařízení má však v úmyslu zavést určitá 
společná pravidla použitelná na tyto 
postupy, které zajistí jejich účinnost.

Or. en

Odůvodnění

Tato platforma pro online řešení sporů neřeší spory sama, nýbrž se opírá o stávající 
poskytovatele alternativního řešení sporů. Spory by tudíž měly být řešeny v souladu 
s požadavky stanovenými ve směrnici o alternativním řešení sporů, neboť postupy o sporech 
týkajících se přeshraničních nákupů nelze řešit rychleji než jiné spory.

Pozměňovací návrh 116
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Systém online řešení sporů na 
evropské úrovni by měl navazovat na 
stávající subjekty alternativního řešení 
sporů v členských státech a respektovat 

(15) Systém online řešení sporů na 
evropské úrovni by měl navazovat na 
stávající subjekty alternativního řešení 
sporů v členských státech a respektovat 
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právní tradice členských států. Subjekty 
alternativního řešení sporů, které obdržely
stížnost prostřednictvím platformy pro 
online řešení sporů, by proto měly používat 
svoje procedurální předpisy, včetně 
předpisů týkajících se nákladů. Toto 
nařízení má však v úmyslu zavést určitá 
společná pravidla použitelná na tyto 
postupy, které zajistí jejich účinnost. To by 
mělo zahrnovat pravidla zajišťující, že 
takové řešení sporů proběhne co 
nejrychleji.

právní tradice členských států. Subjekty 
alternativního řešení sporů, které obdržely 
stížnost prostřednictvím platformy pro 
online řešení sporů, by proto měly používat 
svoje procedurální předpisy, včetně 
předpisů týkajících se nákladů. Toto 
nařízení má však v úmyslu zavést určitá 
společná pravidla použitelná na tyto 
postupy, které zajistí jejich účinnost. To by 
mělo zahrnovat pravidla zajišťující, že 
takové řešení sporů proběhne co nejrychleji
a že nebude vyžadována fyzická 
přítomnost stran u subjektu alternativního 
řešení sporů, pokud se strany výslovně 
nedohodly jinak.

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Systém online řešení sporů na 
evropské úrovni by měl navazovat na 
stávající subjekty alternativního řešení 
sporů v členských státech a respektovat 
právní tradice členských států. Subjekty 
alternativního řešení sporů, které obdržely 
stížnost prostřednictvím platformy pro 
online řešení sporů, by proto měly používat 
svoje procedurální předpisy, včetně 
předpisů týkajících se nákladů. Toto 
nařízení má však v úmyslu zavést určitá 
společná pravidla použitelná na tyto 
postupy, které zajistí jejich účinnost. To by 
mělo zahrnovat pravidla zajišťující, že 
takové řešení sporů proběhne co 
nejrychleji.

(15) Systém online řešení sporů na 
evropské úrovni by měl navazovat na 
stávající subjekty alternativního řešení 
sporů v členských státech a respektovat 
právní tradice členských států. Subjekty 
alternativního řešení sporů, které obdržely 
stížnost prostřednictvím platformy pro 
online řešení sporů, by proto měly používat 
svoje procedurální předpisy, včetně 
předpisů týkajících se nákladů. Účelem 
tohoto nařízení je však zavést určitá 
společná pravidla použitelná na tyto 
postupy, které zajistí jejich účinnost. To by 
mělo zahrnovat pravidla zajišťující, že 
takové řešení sporů proběhne co 
nejrychleji, aniž by byla nezbytná osobní 
přítomnost stran sporu či jejich zástupců 
u subjektu alternativního řešení sporů.
Strany sporu se nicméně mohou 
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rozhodnout, že jejich osobní přítomnost je 
nezbytná.

Or. el

Pozměňovací návrh 118
Louis Grech

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Strany sporu by měly mít možnost 
bezplatného přístupu k platformě pro 
online řešení sporů vytvořené tímto 
nařízením, a to aniž by byla vyžadována 
jejich fyzická účast v postupu. Obě strany 
se však mohou dohodnout na tom, že 
jejich fyzická přítomnost je nutná.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ashley Fox

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Síť asistentů pro online řešení sporů 
by měla poskytovat podporu řešení sporů 
týkajících se stížností předložených 
prostřednictvím platformy pro online 
řešení sporů. Uvedená síť by se měla 
skládat z kontaktních míst pro online 
řešení sporů v členských státech, ve 
kterých sídlí asistenti pro online řešení 
sporů.

(18) Měla by být vytvořena kontaktní 
místa pro online řešení sporů s cílem 
poskytnout podporu spotřebitelům, kteří 
usilují o vyřešení svého sporu 
s obchodníkem prostřednictvím platformy 
pro online řešení sporů. Kontaktní místa 
pro online řešení sporů by měla 
poskytovat pomoc s podáním stížnosti 
a poskytováním obecných informací 
týkajících se postupů při online řešení 
sporů. Kontaktní místa pro online řešení 
sporů by neměla mít povinnost překládat
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jakékoli dokumenty ani přímo řešit spory.

Or. en

Odůvodnění

Navržené znění je zbytečnou duplikací k určení kontaktního místa pro online řešení sporů 
a asistentů pro online řešení sporů. Bylo by lepší vymezit funce kontaktních míst pro online 
řešení sporů a ponechat na členských státech, aby rozhodly, jak nejlépe tyto funkce plnit. Bylo 
by rovněž užitečné vyjasnit, jaký druh pomoci by měl být poskytován.

Pozměňovací návrh 120
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Síť asistentů pro online řešení sporů 
by měla poskytovat podporu řešení sporů 
týkajících se stížností předložených 
prostřednictvím platformy pro online 
řešení sporů. Uvedená síť by se měla 
skládat z kontaktních míst pro online řešení 
sporů v členských státech, ve kterých sídlí 
asistenti pro online řešení sporů.

(18) Síť asistentů pro online řešení sporů 
by měla poskytovat podporu stranám 
během pokusů o řešení sporů týkajících se 
stížností předložených prostřednictvím 
platformy pro online řešení sporů. Uvedená 
síť by se měla skládat z kontaktních míst 
pro online řešení sporů v členských státech, 
ve kterých sídlí asistenti pro online řešení 
sporů. Asistenti by měli zejména pomáhat 
spotřebitelům, kteří o to požádají, se 
správným vyplněním jejich elektronického 
formuláře stížnosti a měli by stranám, 
které o to požádají, poskytovat obecné 
informace o základních příslušných 
ustanoveních o právech spotřebitelů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Právo na účinnou právní ochranu a 
spravedlivý proces jsou základní práva 
zaručená v článku 47 Listiny základních 
práv Evropské unie. Postupy řešení sporů 
online nemohou nahrazovat soudní řízení a 
neměly by zbavovat spotřebitele nebo 
obchodníky jejich práva na zjednání 
nápravy před soudem. Nic v tomto nařízení 
by proto nemělo bránit stranám sporu ve 
výkonu jejich práva na přístup k 
soudnictví.

(19) Právo na účinnou právní ochranu a 
spravedlivý proces jsou základní práva 
zaručená v článku 47 Listiny základních 
práv Evropské unie. Postupy řešení sporů 
online nemohou nahrazovat soudní řízení a 
neměly by zbavovat spotřebitele nebo 
obchodníky jejich práva na zjednání 
nápravy před soudem. Nic v tomto nařízení 
by proto nemělo bránit stranám sporu ve 
výkonu jejich práva na přístup 
k soudnictví. Členské státy by při 
provádění směrnice měly stanovit 
nástroje, jako je podmínka přípustnosti, 
na něž se vztahují pokyny Soudního dvora 
Evropské unie, a to i po přechodné období 
v délce minimálně pěti let od vstupu 
směrnice v platnost, s cílem zajistit účinné 
uplatňování zásad a podpořit kulturu 
mediace, čímž zaručí, že se k ní obě strany 
sporu musí přinejmenším připojit. Je 
žádoucí, aby byla uplatňována podmínka 
závaznosti využití alternativního řešení 
sporů v těch členských státech, kde 
soudnictví podle OECD poškozuje právo 
žalujících stran na spravedlivý proces 
v přiměřené lhůtě.

Or. it

Pozměňovací návrh 122
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Subjekty údajů by měly být 
informovány o zpracování svých osobních 
údajů v platformě online řešení sporů a o
svých právech souvisejících s uvedeným 

(21) Subjekty údajů by měly být 
informovány o zpracování svých osobních 
údajů v platformě online řešení sporů,
vyjádřit s ním svůj souhlas a být 
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zpracováním, a sice prostřednictvím 
souhrnného oznámení o ochraně osobních 
údajů, které má být zveřejněno Komisí a 
jasným a jednoduchým jazykem 
objasňovat operace zpracování prováděné 
v rámci odpovědnosti různých aktérů 
platformy, v souladu s články 11 a 12 
nařízení (ES) č. 45/2001 a s vnitrostátními 
právními předpisy přijatými v souladu s 
články 10 a 11 směrnice 95/46/ES.

informovány o svých právech 
souvisejících s uvedeným zpracováním, a 
sice prostřednictvím souhrnného oznámení 
o ochraně osobních údajů, které má být 
zveřejněno Komisí a jasným a 
jednoduchým jazykem objasňovat operace 
zpracování prováděné v rámci 
odpovědnosti různých aktérů platformy, v 
souladu s články 11 a 12 nařízení (ES) č. 
45/2001 a s vnitrostátními právními 
předpisy přijatými v souladu s články 10 a 
11 směrnice 95/46/ES.

Or. el

Pozměňovací návrh 123
Ashley Fox

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Obchodníci by měli na svých 
internetových stránkách informovat 
spotřebitele o platformě online řešení 
sporů a uvést odkaz na její domovskou 
stránku. Měli by rovněž tyto informace 
poskytovat, pokud spotřebitel podal 
stížnost obchodníkovi, oddělení pro 
vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovanému obchodníkem nebo 
ombudsmanovi společnosti. Touto 
povinností by neměl být dotčen čl. 10 
odst. 1 až 3 směrnice .…/…/EU [Úřad pro 
úřední tisky: vložit číslo] týkající se 
informování spotřebitelů ze strany 
obchodníků o postupech alternativního 
řešení sporů, které se vztahují na uvedené 
obchodníky, a o tom, zda se k řešení sporů 
se spotřebiteli zavázali používat postupy 
alternativního řešení sporů či nikoli. 
Kromě toho by touto povinností neměly 
být dotčeny čl. 6 odst. 1 písm. t) a článek 8 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 

(22) Obchodníci, kteří se účastní 
přeshraničních online obchodů a jež mají 
na základě vnitrostátní právní úpravy 
povinnost využívat subjekt alternativního 
řešení sporů nebo se k využívání subjektu 
či subjektů alternativního řešení sporů 
zavázaly, by měli na svých internetových 
stránkách informovat spotřebitele 
o existenci platformy online řešení sporů 
a uvést odkaz na její domovskou stránku. 
Měli by rovněž tyto informace poskytovat, 
pokud spotřebitel podal stížnost 
obchodníkovi, oddělení pro vyřizování 
stížností spotřebitelů provozovanému 
obchodníkem nebo ombudsmanovi 
společnosti. Touto povinností by neměl být 
dotčen čl. 10 odst. 1 až 3 směrnice 
.…/…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo] týkající se informování spotřebitelů 
ze strany obchodníků o postupech 
alternativního řešení sporů, které se 
vztahují na uvedené obchodníky, a o tom, 
zda se k řešení sporů se spotřebiteli 
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o právech spotřebitelů18. 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.

zavázali používat postupy alternativního 
řešení sporů či nikoli. Kromě toho by touto 
povinností neměly být dotčeny čl. 6 odst. 1 
písm. t) 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.

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele by bylo zavádějící, pokud by obchodník, který si nepřeje využít alternativní 
řešení sporů, poskytoval informace o platformě online řešení sporů. Tento požadavek by měl 
být rovněž omezen na obchodníky, kteří jsou zapojeni do přeshraničního obchodování.

Pozměňovací návrh 124
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Obchodníci by měli na svých 
internetových stránkách informovat 
spotřebitele o platformě online řešení sporů 
a uvést odkaz na její domovskou stránku. 
Měli by rovněž tyto informace poskytovat, 
pokud spotřebitel podal stížnost 
obchodníkovi, oddělení pro vyřizování 
stížností spotřebitelů provozovanému 
obchodníkem nebo ombudsmanovi 
společnosti. Touto povinností by neměl být 
dotčen čl. 10 odst. 1 až 3 směrnice 
.…/…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo] týkající se informování spotřebitelů 
ze strany obchodníků o postupech 

(22) Obchodníci by měli na svých 
internetových stránkách informovat 
spotřebitele o platformě online řešení sporů 
a uvést odkaz na její domovskou stránku. 
Měli by rovněž tyto informace poskytovat, 
pokud spotřebitel podal stížnost 
obchodníkovi, oddělení pro vyřizování 
stížností spotřebitelů provozovanému 
obchodníkem nebo ombudsmanovi 
společnosti. Touto povinností by neměl být 
dotčen čl. 10 odst. 1 až 3 směrnice 
.…/…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo] týkající se informování spotřebitelů 
ze strany obchodníků o postupech 
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alternativního řešení sporů, které se 
vztahují na uvedené obchodníky, a o tom, 
zda se k řešení sporů se spotřebiteli 
zavázali používat postupy alternativního 
řešení sporů či nikoli. Kromě toho by touto 
povinností neměly být dotčeny čl. 6 odst. 1 
písm. t) a článek 8 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. 
října 2011 o právech spotřebitelů18. 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.

alternativního řešení sporů, které se 
vztahují na uvedené obchodníky, a o tom, 
zda se k řešení sporů se spotřebiteli 
zavázali používat postupy alternativního 
řešení sporů či nikoli. Kromě toho by touto 
povinností neměly být dotčeny čl. 6 odst. 1 
písm. t) a článek 8 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. 
října 2011 o právech spotřebitelů18. 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.
Členské státy by měly stanovit sankce pro 
tu stranu nebo ty strany, které se účelově 
a bez ospravedlnitelného objektivního 
důvodu odmítají připojit k postupu, čímž 
fakticky nutí spotřebitele buď rezignovat 
na svůj nárok, nebo čelit značným 
nákladům, které by dodavatel mohl 
snadno nést, čímž se vytváří zřejmá 
nerovnováha.

Or. it

Pozměňovací návrh 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo možné doplnit nebo změnit 
některé prvky tohoto nařízení, které nejsou 
podstatné, měla by být přenesena na 
Komisi pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o druh informací, 
které žalující strana musí uvést 
v elektronickém formuláři pro podávání 

(23) Aby bylo možné doplnit nebo změnit 
některé prvky tohoto nařízení, které nejsou 
podstatné, měla by být přenesena na 
Komisi pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o funkce 
platformy pro online řešení sporů, 
možnosti spolupráce mezi poradci pro 



AM\903360CS.doc 29/97 PE489.696v01-00

CS

stížností, který je k dispozici v platformě 
online řešení sporů. Je obzvláště důležité, 
aby Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a soustavné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

spotřebitele, druh informací, které žalující 
strana musí uvést v elektronickém 
formuláři pro podávání stížností, který je 
k dispozici v platformě online řešení sporů, 
a typy elektronických formulářů pro 
podávání stížností. Je obzvláště důležité, 
aby Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a soustavné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem tohoto nařízení je přispět 
k fungování vnitřního trhu, a zejména jeho 
digitálního rozměru, a k dosažení vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele 
prostřednictvím platformy pro usnadnění 
nestranného, transparentního, účinného 
a spravedlivého mimosoudního řešení 
sporů mezi spotřebiteli a obchodníky 
online.

Účelem tohoto nařízení je přispět – při 
dosažení vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele – k řádnému fungování 
vnitřního trhu, a zejména jeho digitálního 
rozměru, a k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele prostřednictvím 
online platformy pro usnadnění 
nestranného, transparentního, účinného 
a spravedlivého mimosoudního řešení 
sporů mezi spotřebiteli a obchodníky 
online.

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem tohoto nařízení je přispět k 
fungování vnitřního trhu, a zejména jeho 
digitálního rozměru, a k dosažení vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele 
prostřednictvím platformy pro usnadnění 
nestranného, transparentního, účinného a 
spravedlivého mimosoudního řešení sporů 
mezi spotřebiteli a obchodníky online.

Účelem tohoto nařízení je přispět k 
fungování vnitřního trhu, a zejména jeho 
digitálního rozměru, a k dosažení vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele 
prostřednictvím platformy, která by jim 
bezplatně nabízela usnadnění nestranného, 
transparentního, účinného a spravedlivého 
mimosoudního řešení sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky online.

Or. el

Pozměňovací návrh 128
Louis Grech

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem tohoto nařízení je přispět 
k fungování vnitřního trhu, a zejména jeho 
digitálního rozměru, a k dosažení vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele 
prostřednictvím platformy pro usnadnění 
nestranného, transparentního, účinného 
a spravedlivého mimosoudního řešení 
sporů mezi spotřebiteli a obchodníky 
online.

Účelem tohoto nařízení je přispět 
k fungování vnitřního trhu, a zejména jeho 
digitálního rozměru, a k dosažení vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele 
prostřednictvím platformy pro usnadnění 
nezávislého, nestranného, transparentního, 
účinného a spravedlivého mimosoudního 
řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky 
online.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Článek 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije na mimosoudní 
řešení smluvních sporů, které vznikly 
v souvislosti s transakcemi přeshraničního 
elektronického prodeje zboží nebo 
poskytování služeb mezi obchodníky 
a spotřebiteli, a sice prostřednictvím 
zásahu subjektu alternativního řešení sporů 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady [Úřad pro úřední tisky: 
vložit číslo] o alternativním řešení sporů u 
spotřebitelských sporů a o změně nařízení 
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 
(směrnice o alternativním řešení 
spotřebitelských sporů) a s využitím 
evropské platformy pro online řešení 
sporů.

Toto nařízení se použije na mimosoudní 
řešení smluvních sporů, které vznikly 
v souvislosti s transakcemi přeshraničního 
elektronického prodeje zboží nebo 
poskytování služeb mezi spotřebiteli 
a obchodníky, a sice u subjektu 
alternativního řešení sporů v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
[Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] 
o alternativním řešení sporů u 
spotřebitelských sporů a o změně nařízení 
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 
(směrnice o alternativním řešení 
spotřebitelských sporů) a s využitím 
evropské platformy pro online řešení 
sporů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije na mimosoudní 
řešení smluvních sporů, které vznikly 
v souvislosti s transakcemi přeshraničního 
elektronického prodeje zboží nebo 
poskytování služeb mezi obchodníky 
a spotřebiteli, a sice prostřednictvím 
zásahu subjektu alternativního řešení sporů 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady [Úřad pro úřední tisky: 
vložit číslo] o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů) a s využitím 
evropské platformy pro online řešení 

Toto nařízení se použije na mimosoudní 
řešení smluvních sporů, které vznikly 
v souvislosti s transakcemi přeshraničního 
elektronického prodeje zboží nebo 
poskytování služeb mezi obchodníky 
a spotřebiteli, a sice prostřednictvím 
zásahu subjektu alternativního řešení sporů 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady [Úřad pro úřední tisky: 
vložit číslo] o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů) a s využitím 
evropské platformy pro online řešení 
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sporů. sporů.

Toto nařízení se nevztahuje na spory 
vedené obchodníkem proti spotřebiteli.

Or. en

Odůvodnění

Protože značný počet poskytovatelů alternativního řešení sporů byl založen s cílem vyvážit 
nestejnou sílu spotřebitelů a obchodníků, nebylo by vhodné v rámci směrnice o alternativním 
řešení sporů požadovat, aby tyto subjekty přijímaly k řešení spory předložené obchodníky 
proti spotřebitelům. Pokud směrnice o alternativním řešení sporů nevyžaduje, aby byla taková 
alternativní řešení k dispozici, není důvod zahrnovat takové spory do nařízení o online řešení 
sporů.

Pozměňovací návrh 131
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije na mimosoudní 
řešení smluvních sporů, které vznikly 
v souvislosti s transakcemi přeshraničního 
elektronického prodeje zboží nebo 
poskytování služeb mezi obchodníky 
a spotřebiteli, a sice prostřednictvím 
zásahu subjektu alternativního řešení sporů 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady [Úřad pro úřední tisky: 
vložit číslo] o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů) a s využitím 
evropské platformy pro online řešení 
sporů.

Toto nařízení se použije na mimosoudní 
řešení smluvních sporů vedených 
spotřebiteli proti obchodníkům, které 
vznikly v souvislosti s transakcemi 
přeshraničního elektronického prodeje 
zboží nebo poskytování služeb mezi 
obchodníky a spotřebiteli, a sice 
prostřednictvím zásahu subjektu 
alternativního řešení sporů v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
[Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů) a s využitím 
evropské platformy pro online řešení 
sporů.

Or. en
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Odůvodnění

Oblast působnosti tohoto nařízení by měla být omezena na stížnosti spotřebitelů na 
obchodníky a neměla by zahrnovat stížnosti obchodníků na spotřebitele, neboť cílem tohoto 
návrhu je ochrana spotřebitelů; obchodníci mají jiné způsoby, jak řešit spory se spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 132
Louis Grech

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije na mimosoudní 
řešení smluvních sporů, které vznikly 
v souvislosti s transakcemi přeshraničního
elektronického prodeje zboží nebo 
poskytování služeb mezi obchodníky 
a spotřebiteli, a sice prostřednictvím 
zásahu subjektu alternativního řešení sporů 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady [Úřad pro úřední tisky: 
vložit číslo] o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů) a s využitím 
evropské platformy pro online řešení 
sporů.

Toto nařízení se použije na mimosoudní 
řešení smluvních sporů, které vznikly 
v souvislosti s transakcemi elektronického 
prodeje zboží nebo poskytování služeb 
mezi obchodníky a spotřebiteli, a sice 
prostřednictvím zásahu subjektu 
alternativního řešení sporů, jenž je ustaven 
na trvalém základě, splňuje kritéria 
uvedená v kapitole II směrnice [Úřad pro 
úřední tisky: vložit číslo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)] a byl 
Komisi oznámen v souladu s čl. 17 odst. 2
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
[Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů) a s využitím 
evropské platformy pro online řešení 
sporů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se „online prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb“ rozumí transakce 
v rámci online prodeje zboží nebo 
poskytování služeb, kdy obchodník nebo 
jeho prostředník nabízí zboží či služby 
prostřednictvím internetové stránky nebo 
jiného elektronického prostředku 
a spotřebitel si takové zboží nebo služby na 
této stránce nebo prostřednictvím jiného 
elektronického prostředku objednal;

c) se „online prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb“ rozumí transakce 
v rámci online prodeje zboží nebo 
poskytování služeb, na něž se vztahuje 
směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední 
tisky: vložit číslo směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o alternativním řešení 
sporů u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)], kdy 
obchodník nebo jeho prostředník nabízí 
zboží či služby prostřednictvím internetové 
stránky nebo jiného elektronického 
prostředku a spotřebitel si takové zboží 
nebo služby na této stránce nebo 
prostřednictvím jiného elektronického 
prostředku objednal;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit, že toto nařízení se vztahuje pouze na přeshraniční smlouvy, na něž se 
vztahuje rovněž směrnice o alternativním řešení sporů.

Pozměňovací návrh 134
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) se „postupem alternativního řešení 
sporů“ rozumí mimosoudní řešení sporu 
prostřednictvím zásahu subjektu řešení 
sporů, který navrhuje nebo stanoví řešení 

g) se „postupem alternativního řešení 
sporů“ rozumí mimosoudní řešení sporu 
prostřednictvím zásahu subjektu 
alternativního řešení sporů, který navrhuje 
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nebo dává dotyčné strany dohromady 
s cílem usnadnit smírné řešení;

nebo stanoví řešení nebo dává dotyčné 
strany dohromady s cílem usnadnit smírné 
řešení, jak je uvedeno v článku 2 směrnice 
.../.../EU [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo směrnice o alternativním řešení 
sporů u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)], přičemž 
tento postup provádí subjekt 
alternativního řešení sporů;

Or. en

Odůvodnění

Bylo by zavádějící mít dvě samostatné definice alternativního řešení sporů ve dvou různých 
právních nástrojích. Nařízení o online řešení sporů by raději mělo používat stejnou definici 
jako směrnice o alternativním řešení sporů.

Pozměňovací návrh 135
Louis Grech

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) se „postupem alternativního řešení 
sporů“ rozumí mimosoudní řešení sporu
prostřednictvím zásahu subjektu řešení 
sporů, který navrhuje nebo stanoví řešení 
nebo dává dotyčné strany dohromady 
s cílem usnadnit smírné řešení;

g) se „postupem alternativního řešení 
sporů“ rozumí postup v souladu s čl. 2 
odst. 1 směrnice [Úřad pro úřední tisky: 
vložit číslo směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o alternativním řešení 
sporů u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)] pro
mimosoudní řešení tuzemských 
a přeshraničních smluvních sporů
prostřednictvím zásahu subjektu řešení 
sporů, který navrhuje nebo stanoví řešení 
nebo dává dotyčné strany dohromady 
s cílem usnadnit smírné řešení a jenž 
splňuje kritéria uvedená v kapitole II 
směrnice [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo směrnice Evropského parlamentu 
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a Rady o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)];
Postupy před subjekty řešení sporů, kdy 
jsou za řešení sporu odpovědné fyzické 
osoby zaměstnané výhradně obchodníkem 
nebo fyzické osoby přijímající od 
obchodníka jakoukoli formu odměny, 
přímé jednání mezi spotřebitelem 
a obchodníkem, ať už v zastoupení, či 
nikoli, a pokusy soudce urovnat spor 
v průběhu soudního řízení týkajícího se 
příslušného sporu se nepovažují za 
alternativní postupy řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postupy před subjekty řešení sporů, kdy 
jsou za řešení sporu odpovědné fyzické 
osoby zaměstnané výhradně 
obchodníkem, postupy před odděleními 
pro vyřizování stížností spotřebitelů
provozovanými obchodníkem, přímé 
jednání mezi spotřebitelem 
a obchodníkem, ať už v zastoupení, či 
nikoli, a pokusy soudce urovnat spor 
v průběhu soudního řízení týkajícího se 
příslušného sporu se nepovažují za 
alternativní postupy řešení sporů;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postupy před subjekty řešení sporů, kdy 
jsou za řešení sporu odpovědné fyzické 
osoby zaměstnané výhradně 
obchodníkem, postupy před odděleními 
pro vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovanými obchodníkem, přímé 
jednání mezi spotřebitelem a obchodníkem, 
ať už v zastoupení, či nikoli, a pokusy 
soudce urovnat spor v průběhu soudního 
řízení týkajícího se příslušného sporu se 
nepovažují za alternativní postupy řešení 
sporů;

Postupy před odděleními pro vyřizování 
stížností spotřebitelů provozovanými 
obchodníkem, přímé jednání mezi 
spotřebitelem a obchodníkem, ať už 
v zastoupení, či nikoli, a pokusy soudce 
urovnat spor v průběhu soudního řízení 
týkajícího se příslušného sporu se 
nepovažují za alternativní postupy řešení 
sporů;

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkování poskytnuté obchodníkem nebo interní zprostředkování by neměly být 
vyloučeny, 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 138
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postupy před subjekty řešení sporů, kdy 
jsou za řešení sporu odpovědné fyzické 
osoby zaměstnané výhradně 
obchodníkem, se nepovažují za 
alternativní postupy řešení sporů, ledaže 
tyto subjekty splňují obecné požadavky 
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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 osoby odpovědných za 
řešení sporu nezávisí na výsledku postupu 
řešení sporu;
– fyzické osoby odpovědné za řešení sporu 
nepracovaly pro dotyčného obchodníka 
během tří let předcházejících přijetí 
funkce;
– subjekt pro řešení sporu podléhá 
každoročnímu hodnocení ze strany 
příslušného orgánu členského státu, 
v němž byl ustaven, které se týká 
dodržování zásad stanovených touto 
směrnicí;

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkování poskytnuté obchodníkem nebo interní zprostředkování by neměly být 
vyloučeny, 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 139
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) se „subjektem alternativního řešení 
sporů“ rozumí subjekt, na nějž se vztahuje 
čl. 4 písm. e) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady [Úřad pro úřední tisky: 

h) se „subjektem alternativního řešení 
sporů“ rozumí subjekt, který byl zapsán na 
seznam v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady [Úřad pro 
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vložit číslo] o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů), který byl 
oznámen Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 
uvedené směrnice;

úřední tisky: vložit číslo] o alternativním 
řešení sporů u spotřebitelských sporů a 
o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 
a směrnice 2009/22/ES (směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských 
sporů);

Or. en

Odůvodnění

Je vhodnější definovat subjekt alternativního řešení sporů v souladu se subjekty ustavenými 
podle čl. 17 odst. 2 směrnice o alternativním řešení sporů, a nikoli podle čl. 4 písm. e) 
směrnice o alternativním řešení sporů, neboť poskytovatelé alternativního řešení sporů by 
měli být považováni za subjekty alternativního řešení sporů pouze tehdy, pokud příslušný 
orgán uzná, že splňují požadované normy kvality.

Pozměňovací návrh 140
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) se „žalující stranou“ rozumí spotřebitel 
nebo obchodník, který předložil stížnost 
prostřednictvím evropské platformy pro 
online řešení sporů;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Protože značný počet poskytovatelů alternativního řešení sporů byl založen s cílem vyvážit 
nestejnou sílu spotřebitelů a obchodníků, nebylo by vhodné v rámci směrnice o alternativním 
řešení sporů požadovat, aby tyto subjekty přijímaly k řešení spory předložené obchodníky 
proti spotřebitelům. Pokud směrnice o alternativním řešení sporů nevyžaduje, aby byla taková 
alternativní řešení k dispozici, není důvod zahrnovat takové spory do nařízení o online řešení 
sporů. Stěžovatelem by měl být vždy spotřebitel a odpůrcem obchodník.

Pozměňovací návrh 141
Robert Rochefort
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Návrh nařízení
Článek 4 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) se „žalující stranou“ rozumí spotřebitel 
nebo obchodník, který předložil stížnost 
prostřednictvím evropské platformy pro 
online řešení sporů;

i) se „žalující stranou“ rozumí spotřebitel, 
který předložil stížnost prostřednictvím 
evropské platformy pro online řešení 
sporů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) se „odpůrcem“ rozumí spotřebitel nebo 
obchodník, proti němuž byla vznesena 
stížnost prostřednictvím evropské 
platformy pro online řešení sporů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Článek 4 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) se „odpůrcem“ rozumí spotřebitel nebo
obchodník, proti němuž byla vznesena 
stížnost prostřednictvím evropské 
platformy pro online řešení sporů;

j) se „odpůrcem“ rozumí obchodník, proti 
němuž byla vznesena stížnost 
prostřednictvím evropské platformy pro 
online řešení sporů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 144
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zřizuje Evropskou platformu pro 
online řešení sporů.

1. Komise zřizuje Evropskou platformu pro 
online řešení sporů, a to na webové 
stránce, která je k tomu zvlášť určena.

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Louis Grech

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zřizuje Evropskou platformu pro 
online řešení sporů.

1. Komise zřizuje Evropskou platformu pro 
online řešení sporů a zajistí viditelné 
odkazy na platformu na portálu Vaše 
Evropa a na dalších internetových 
stránkách Komise, jež poskytují informace 
spotřebitelům, jako jsou např. internetové 
stránky sítě ECC.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská platforma pro online řešení 
sporů je interaktivní internetová stránka, 

2. Evropská platforma pro online řešení 
sporů je interaktivní internetová stránka, 
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která umožňuje elektronický a bezplatný 
přístup ve všech úředních jazycích Unie. 
Evropská platforma pro online řešení sporů 
je jediným místem vstupu pro spotřebitele 
a obchodníky usilující o mimosoudní 
řešení sporů, na něž se vztahuje toto 
nařízení.

která umožňuje elektronický a bezplatný 
přístup ve všech úředních jazycích Unie. 
Evropská platforma pro poskytování 
informací online je jediným místem vstupu 
pro spotřebitele, kteří hledají informace 
o mimosoudním řešení smluvních sporů 
vzniklých v souvislosti s online prodejem 
zboží nebo poskytováním služeb mezi 
spotřebiteli, a obchodníky usilující 
o mimosoudní řešení sporů, na něž se 
vztahuje toto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Louis Grech

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská platforma pro online řešení 
sporů je interaktivní internetová stránka, 
která umožňuje elektronický a bezplatný 
přístup ve všech úředních jazycích Unie. 
Evropská platforma pro online řešení sporů 
je jediným místem vstupu pro spotřebitele 
a obchodníky usilující o mimosoudní 
řešení sporů, na něž se vztahuje toto 
nařízení.

2. Evropská platforma pro online řešení 
sporů je interaktivní internetová stránka, 
která umožňuje elektronický a bezplatný 
přístup ve všech úředních jazycích Unie. 
Evropská platforma pro online řešení sporů 
je jediným místem vstupu pro spotřebitele 
a obchodníky usilující o předložení sporu 
subjektům alternativního řešení sporů 
oznámeným Komisi v souladu se směrnicí 
[Úřad pro úřední tisky: vložit číslo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)];

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Robert Rochefort
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Platforma pro online řešení sporů 
poskytuje informace o mimosoudním 
řešení smluvních sporů mezi spotřebiteli 
a obchodníky, které vznikají v souvislosti 
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb mezi spotřebiteli a obchodníky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) informuje obchodníka o stížnosti, 
která byla proti němu předložena;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) navrhovat jednotlivým stranám na 
základě informací obsažených 
v elektronickém formuláři pro podávání 
stížností jeden nebo několik subjektů 
alternativního řešení sporů a poskytovat
informace o případných poplatcích, 
o jazyce nebo jazycích, ve kterých bude 
postup veden, a přibližnou délku postupů 
nebo informovat žalující stranu o tom, že 

b) na základě informací obsažených 
v elektronickém formuláři pro podávání 
stížností určovat jeden nebo několik 
subjektů alternativního řešení sporů, jež 
jsou pro předmětný spor příslušné,
a poskytovat stranám informace 
o případných nákladech spojených s jejich 
postupy řešení, o případných procesních 
pravidlech týkajících se prahových hodnot 
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na základě předložených informací nebylo 
možné identifikovat žádný subjekt 
alternativního řešení sporů;

a časových lhůt, o jazyce nebo jazycích, ve 
kterých bude postup veden, o průměrné 
délce postupu a o závazné či nezávazné 
povaze jeho výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) informovat obchodníka o stížnosti, 
která proti němu byla podána;

Or. el

Pozměňovací návrh 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nelze-li žádný příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů určit, 
informovat žalující stranu, že se na 
základě poskytnutých informací žádný 
subjekt alternativního řešení sporů určit 
nepodařilo.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vyzývat příslušnou stranu řízení, aby, 
pokud je obchodníkem, uvedla, zda je 
povinna nebo zda se zavázala využít 
k řešení sporů, na něž se vztahuje toto 
nařízení, konkrétní subjekt alternativního 
řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) vyzývat strany k dohodě ohledně 
příslušného subjektu alternativního řešení 
sporů, jejž k řešení svého sporu využijí, 
popřípadě - bylo-li jich určeno několik -
ohledně jednoho z několika příslušných 
subjektů alternativního řešení sporů,;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) předat stížnosti tomu subjektu 
alternativního řešení sporů, na kterém se 
jednotlivé strany shodly;

(Netýká se českého znění.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) umožnit jednotlivým stranám a subjektu 
alternativního řešení sporů vést postup 
řešení sporu online;

d) bezplatně nabídnout nástroj 
elektronické správy případů, jenž umožní
jednotlivým stranám a subjektu 
alternativního řešení sporů vést 
prostřednictvím platformy postup řešení 
sporu online;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) poskytnout stranám a subjektu 
alternativního řešení sporů funkci 
elektronického překladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Louis Grech

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) poskytovat systém zpětné vazby, který f) poskytovat systém zpětné vazby, který 
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umožní stranám, aby vyjádřily své názory 
na fungování platformy pro online řešení 
sporů a subjektů alternativního řešení 
sporů, které se jejich sporem zabývaly;

umožní stranám, aby vyjádřily své názory 
na fungování platformy pro online řešení 
sporů a subjektů alternativního řešení 
sporů, které se jejich sporem zabývaly, 
a následně tyto zpětné vazby zpřístupnit 
s cílem pomoci dalším stranám zvolit si 
pro svůj spor subjekt alternativního řešení 
sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f a) bezplatně nabízet online nástroj pro 
vyřizování případů, který umožňuje 
stranám sporu a subjektu alternativního 
řešení sporů uskutečnit prostřednictvím 
této elektronické platformy proces řešení 
sporů;

Or. el

Pozměňovací návrh 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zveřejňovat informace o subjektech 
alternativního řešení sporů oznámených 
Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice 
…./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 

g) zveřejňovat informace o subjektech 
alternativního řešení sporů oznámených 
Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice 
…./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
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nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)], které se 
zabývají spory, na něž se vztahuje toto 
nařízení;

nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)], které se 
zabývají spory, na něž se vztahuje toto 
nařízení. Informace by měly být 
poskytnuty jasným a jednoznačným 
způsobem, měly by být snadno dostupné 
elektronickou cestou a měly by být 
pravidelně aktualizovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zveřejňovat informace o subjektech 
alternativního řešení sporů oznámených 
Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice 
…./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o alternativním řešení sporů u 
spotřebitelských sporů a o změně nařízení 
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 
(směrnice o alternativním řešení 
spotřebitelských sporů)], které se zabývají 
spory, na něž se vztahuje toto nařízení;

g) zveřejňovat informace o subjektech 
alternativního řešení sporů oznámených 
Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice 
…./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o alternativním řešení sporů u 
spotřebitelských sporů a o změně nařízení 
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 
(směrnice o alternativním řešení 
spotřebitelských sporů)], které se zabývají 
spory, na něž se vztahuje toto nařízení; 
informace musí být poskytovány 
elektronickou formou a jasným a 
srozumitelným způsobem, aby byly snadno 
přístupné, a musí být poskytovány 
průběžně.

Or. el

Pozměňovací návrh 162
Robert Rochefort
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je odpovědná za platformu pro 
online řešení sporů, pokud jde o její vývoj, 
provoz, údržbu a související ochranu údajů.

5. Komise je odpovědná za platformu pro 
online řešení sporů, pokud jde o její vývoj, 
provoz, překlady, snadnou ovladatelnost, 
údržbu, financování a související ochranu 
údajů. Pro účely vývoje, provozu, snadné 
ovladatelnosti a údržby platformy jsou 
dodržovány zásady soukromí již od 
návrhu a – pokud je to možné –
univerzální koncepce (použitelnost pro 
všechny, včetně zranitelných osob, aniž by 
byla potřebná zvláštní úprava).

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je odpovědná za platformu pro 
online řešení sporů, pokud jde o její vývoj, 
provoz, údržbu a související ochranu údajů.

5. Komise je odpovědná za platformu pro 
online řešení sporů, pokud jde o její vývoj, 
provoz – včetně veškerých 
překladatelských nástrojů nezbytných pro 
účely tohoto nařízení –, údržbu, 
financování a ochranu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je odpovědná za platformu pro 
online řešení sporů, pokud jde o její vývoj, 
provoz, údržbu a související ochranu údajů.

5. Komise je odpovědná za platformu pro 
online řešení sporů, pokud jde o její vývoj, 
provoz včetně překladu, údržbu, její 
financování a související ochranu údajů.

Or. el

Pozměňovací návrh 165
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise dbá na to, aby informace 
o existenci a typických vlastnostech 
postupů alternativního řešení sporů 
obsažené v platformě pro online řešení 
sporů byly správné a aktualizované.

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Článek 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Síť asistentů pro online řešení sporů Síť kontaktních míst pro online řešení 
sporů

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Ashley Fox
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jedno kontaktní
místo pro online řešení sporů a sdělí 
Komisi jeho název a kontaktní údaje. 
Členské státy mohou odpovědnost za 
kontaktní místa pro online řešení sporů 
přenést na svá centra sítě evropských 
spotřebitelských center, na sdružení 
spotřebitelů nebo na jakýkoli jiný subjekt.
V každém kontaktním místě pro online 
řešení sporů musí působit alespoň dva 
asistenti pro online řešení sporů.

1. Každý členský stát určí jedno kontaktní 
místo pro online řešení sporů a sdělí 
Komisi jeho název a kontaktní údaje. 
Členské státy mohou odpovědnost za 
kontaktní místa pro online řešení sporů 
přenést na svá centra sítě evropských 
spotřebitelských center, na sdružení 
spotřebitelů nebo na jakýkoli jiný subjekt.

Or. en

Odůvodnění

Navržené znění je zbytečnou duplikací k určení kontaktního místa pro online řešení sporů 
a asistentů pro online řešení sporů. Bylo by lepší vymezit funkce kontaktních míst pro online 
řešení sporů a ponechat na členských státech, aby rozhodly, jak nejlépe tyto funkce plnit.

Pozměňovací návrh 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jedno kontaktní 
místo pro online řešení sporů a sdělí 
Komisi jeho název a kontaktní údaje. 
Členské státy mohou odpovědnost za 
kontaktní místa pro online řešení sporů 
přenést na svá centra sítě evropských 
spotřebitelských center, na sdružení 
spotřebitelů nebo na jakýkoli jiný subjekt.
V každém kontaktním místě pro online 
řešení sporů musí působit alespoň dva 
asistenti pro online řešení sporů.

1. Každý členský stát určí své příslušné 
centrum sítě evropských spotřebitelských 
center jakožto kontaktní místo pro online 
řešení sporů a sdělí Komisi jeho název 
a kontaktní údaje. V každém kontaktním 
místě pro online řešení sporů musí působit 
alespoň dva poradci pro spotřebitele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Asistenti pro online řešení sporů 
poskytují podporu při řešení sporů 
týkajících se stížností předložených 
prostřednictvím platformy tím, že plní tyto 
funkce:

2. Kontaktní místa pro online řešení sporů 
poskytují podporu při řešení sporů 
týkajících se stížností předložených 
prostřednictvím platformy tím, že plní tyto 
funkce:

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Asistenti pro online řešení sporů 
poskytují podporu při řešení sporů 
týkajících se stížností předložených 
prostřednictvím platformy tím, že plní tyto 
funkce:

2. Kontaktní místa pro online řešení sporů 
poskytují podporu při řešení sporů 
týkajících se stížností předložených 
prostřednictvím platformy tím, že plní tyto 
funkce:

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě nutnosti usnadňují 
komunikaci mezi stranami a příslušným 

a) na požádání pomáhají stranám 
a usnadňují komunikaci mezi nimi
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subjektem alternativního řešení sporů; a příslušným subjektem alternativního 
řešení sporů. Tento postup může 
zahrnovat zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 2 – písm. a – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomocí s předkládáním stížnosti 
a případně s předkládáním související 
dokumentace;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) poskytováním obecných informací 
jednotlivým stranám a subjektům 
alternativního řešení sporů, pokud jde 
o práva spotřebitele ve věci prodeje zboží 
či poskytování služeb, která se uplatňují 
v členském státě kontaktního bodu pro 
online řešení sporů, v němž se nacházejí 
dotyční poradci pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) poskytováním informací o fungování 
platformy pro online řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) poskytováním vysvětlení stranám 
o jednacím řádu určených subjektů 
alternativního řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) pomáhají spotřebitelům, kteří o to 
požádají, se správným vyplněním 
elektronického formuláře stížnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Konstantinos Poupakis
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a a) spotřebiteli podávajícímu stížnost 
poskytují informace týkající se fungování 
platformy pro online řešení sporů, podání 
elektronického formuláře stížnosti a 
případně též způsobu jejího doložení.

Or. el

Pozměňovací návrh 178
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ab) poskytují stranám, které o to 
požádají, obecné informace o základních 
příslušných ustanoveních týkajících se 
práv spotřebitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informují spotřebitele o jiných 
prostředcích nápravy, pokud spor nelze 
vyřešit prostřednictvím platformy, 
například pokud obchodník nesouhlasí 
s využitím alternativního řešení sporu;

b) informují žalující stranu o jiných 
prostředcích nápravy, pokud spor nelze 
vyřešit prostřednictvím platformy pro 
online řešení sporů, například pokud 
strany nesouhlasí s využitím alternativního 
řešení sporu, nelze-li určit příslušný 
subjekt alternativního řešení sporů nebo 



PE489.696v01-00 56/97 AM\903360CS.doc

CS

nemůže-li se subjekt alternativního řešení 
sporů stížnosti ujmout vzhledem 
k ustanovením svého jednacího řádu;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na základě praktických zkušeností 
získaných při výkonu své funkce 
předkládají Komisi a členským státům 
výroční zprávu o činnosti;

c) na základě praktických zkušeností 
získaných při výkonu své funkce 
předkládají Komisi, Evropskému 
parlamentu a členským státům výroční 
zprávu o činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zřídí síť asistentů pro online 
řešení sporů, která umožní spolupráci 
mezi asistenty pro online řešení sporů 
a bude pomáhat při výkonu jejich funkcí 
stanovených v odstavci 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zřídí síť asistentů pro online 
řešení sporů, která umožní spolupráci mezi 
asistenty pro online řešení sporů a bude 
pomáhat při výkonu jejich funkcí 
stanovených v odstavci 2.

3. Komise zřídí síť kontaktních míst pro 
online řešení sporů, která umožní 
spolupráci mezi kontaktními místy pro 
online řešení sporů a bude pomáhat při 
výkonu jejich funkcí stanovených 
v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Komise ve spolupráci s členskými 
státy zajistí vhodné školení pro asistenty 
pro online řešení sporů, kde získají 
potřebné odborné znalosti k plnění svých 
povinností v souladu s odstavcem 2.

Or. el

Pozměňovací návrh 184
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise uspořádá alespoň jednou za rok 
setkání členů sítě asistentů pro online 
řešení sporů, aby umožnila výměnu 
osvědčených postupů a diskusi 
o jakýchkoli problémech, se kterými se 

4. Komise uspořádá alespoň jednou za rok 
setkání členů sítě kontaktních míst pro 
online řešení sporů, aby umožnila výměnu 
osvědčených postupů a diskusi 
o jakýchkoli problémech, se kterými se 



PE489.696v01-00 58/97 AM\903360CS.doc

CS

setkali v souvislosti s fungováním 
platformy pro online řešení sporů.

setkala v souvislosti s fungováním 
platformy pro online řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise uspořádá alespoň jednou za rok 
setkání členů sítě asistentů pro online 
řešení sporů, aby umožnila výměnu 
osvědčených postupů a diskusi 
o jakýchkoli problémech, se kterými se 
setkali v souvislosti s fungováním 
platformy pro online řešení sporů.

4. Komise uspořádá alespoň dvakrát za rok 
setkání členů sítě kontaktních míst pro 
online řešení sporů, aby umožnila výměnu 
osvědčených postupů a diskusi 
o jakýchkoli problémech, se kterými se 
setkala v souvislosti s fungováním 
platformy pro online řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijme pravidla týkající se 
způsobů spolupráce mezi asistenty pro 
online řešení sporů prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 15 odst. 3.

5. Komise přijme pravidla týkající se 
způsobů spolupráce mezi kontaktními 
místy pro online řešení sporů 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 15 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijme pravidla týkající se 
způsobů spolupráce mezi asistenty pro 
online řešení sporů prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 15 odst. 3.

5. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 16 upravující pravidla týkající 
se způsobů spolupráce mezi kontaktními 
místy pro online řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem předložení stížnosti platformě 
pro online řešení sporů vyplní žalující 
strana elektronický formulář pro podávání 
stížností, který je k dispozici na 
internetových stránkách platformy. 
Žalující strana může připojit k formuláři 
stížnosti jakékoli doklady na podporu své 
stížnosti v elektronické formě.

1. Za účelem předložení stížnosti platformě 
pro online řešení sporů vyplní spotřebitel
elektronický formulář pro podávání 
stížností, který je k dispozici na 
internetových stránkách platformy. 
Spotřebitel může připojit k formuláři 
stížnosti jakékoli doklady na podporu své 
stížnosti v elektronické formě.

Or. en

Odůvodnění

Platforma pro online řešení sporů by měla řešit pouze spory vedené spotřebiteli proti 
obchodníkům, neboť alternativní řešení sporů nebude dostatečně rozvinuté pro to, aby 
umožnilo platformě pro online řešení sporů řešit spory vedené obchodníky proti 
spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 189
Robert Rochefort
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Platforma pro online řešení sporů 
umístí na internet pokyny určené pro 
pomoc stěžovatelům s vyplněním 
elektronického formuláře stížnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 190
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace, které má žalující strana
předkládat, musí být dostatečné k tomu, 
aby bylo možné určit příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů. Tyto informace 
jsou popsány v příloze.

2. Informace, které má spotřebitel
předkládat, jsou dostatečné k tomu, aby 
bylo možné určit příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů. Tyto informace 
jsou popsány v příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Stížnost předložená platformě se 
zpracuje, pokud je formulář stížnosti úplně 
vyplněný.

1. Stížnost předložená platformě pro 
online řešení sporů se zpracuje, pokud 
jsou všechna nezbytná pole formuláře 
stížnosti úplně vyplněná. Není-li tomu tak, 
informuje platforma pro online řešení 
sporů stěžovatele o jejím zamítnutí a 
o důvodech tohoto zamítnutí. Platforma 
rovněž stěžovateli navrhne, aby – pokud si 
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to přeje –, využil pomoc asistenta 
příslušného pro vyplnění jeho 
elektronického formuláře stížnosti. 
V případě souhlasu asistent kontaktuje 
stěžovatele za tímto účelem. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 192
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Stížnost předložená platformě se 
zpracuje, pokud je formulář stížnosti úplně 
vyplněný.

1. Stížnost předložená platformě se 
zpracuje, pokud je formulář stížnosti úplně 
vyplněný. Fyzická přítomnost stran není 
pro vyřízení stížnosti povinná.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Stížnost předložená platformě se 
zpracuje, pokud je formulář stížnosti úplně 
vyplněný.

1. Stížnost předložená platformě pro 
online řešení sporů se zpracuje, pokud 
jsou všechny povinné údaje úplně 
vyplněny. V případě neúplného podání 
bude žalující strana informována 
o možnosti obrátit se na kontaktní místo 
pro online řešení sporů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po přijetí úplně vyplněného formuláře 
stížnosti sdělí platforma pro online řešení 
sporů žalující straně v jazyce žádosti 
a zašle e-mailem odpůrci v jazyce 
smlouvy tyto informace:

2. Po přijetí úplně vyplněného formuláře 
stížnosti pošle platforma pro online řešení 
sporů obchodníkovi v jazyce smlouvy 
nebo internetových stránek tyto informace
:

Or. en

Odůvodnění

It may mislead consumers to be presented with a choice of all possible ADR entities before 
the trader has indicated whether or not he would be willing to use one or more of those 
entities. Instead the trader should be asked to indicate first whether they are committed to use 
a certain ADR entity or obliged to do so or are willing to do so for this specific case. This will 
improve efficiency and reduce the likelihood of consumers being disappointed or misled. 
Consumers should also clearly be informed that they may not be able to conduct dispute 
resolution proceedings in all official languages of the EU and should be informed what 
language options are provided by relevant ADR entities.

Pozměňovací návrh 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po přijetí úplně vyplněného formuláře 
stížnosti sdělí platforma pro online řešení 
sporů žalující straně v jazyce žádosti 
a zašle e-mailem odpůrci v jazyce smlouvy 
tyto informace:

2. Po přijetí úplně vyplněného formuláře 
stížnosti pošle platforma pro online řešení 
sporů neprodleně a ve snadno 
srozumitelné formě odpůrci v jazyce 
smlouvy nebo internetových stránek tyto 
informace :

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. –a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- a) informace o povaze a důvodech 
stížnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 197
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace o tom, že strany se musí 
shodnout na jednom příslušném subjektu 
alternativního řešení sporů, aby mu 
mohla být stížnost postoupena;

a) povahu a důvody stížnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace o tom, že strany se musí 
shodnout na jednom příslušném subjektu 
alternativního řešení sporů, aby mu mohla 
být stížnost postoupena;

a) informace o tom, že strany se musí 
shodnout na jednom příslušném subjektu 
alternativního řešení sporů, aby mu mohla 
být stížnost postoupena, a že zvolením 
tohoto subjektu alternativního řešení 
sporů projevují souhlas s tím, aby byl 
u tohoto subjektu zahájen postup řešení 
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sporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) informace o tom, že se strany musí 
shodnout na jednom příslušném subjektu 
alternativního řešení sporů, aby mu 
mohla být stížnost postoupena;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v případě, že odpůrcem je obchodník, 
výzvu odpůrci, aby do sedmi dnů od 
obdržení sdělení uvedl, zda je na základě 
vnitrostátních právních předpisů povinen 
nebo se zavázal využívat určitý konkrétní 
subjekt alternativního řešení sporů,
popřípadě zda je ochoten využít jiný 
subjekt alternativního řešení sporů 
uvedený v seznamu podle písmene c);

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) v případě, že odpůrcem je spotřebitel, 
výzvu pro odpůrce, aby si do sedmi dnů od 
obdržení sdělení zvolil jeden nebo několik 
subjektů alternativního řešení sporů 
z poskytnutého seznamu, s upozorněním 
na to, že nemá povinnost takovou volbu 
učinit;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) v případě, že odpůrcem je spotřebitel 
a obchodník jako žalující strana ve 
formuláři stížnosti uvedl, že je na základě 
vnitrostátních právních předpisů povinen 
nebo se zavázal využívat určitý konkrétní 
subjekt alternativního řešení sporů, výzvu 
odpůrci, aby si do sedmi dnů od obdržení 
sdělení zvolil tento subjekt alternativního 
řešení sporů, s upozorněním na to, že 
spotřebitel nemá povinnost takovou volbu 
učinit;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a d (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) informace o tom, že v případě, že si 
spotřebitel vybere subjekt alternativního 
řešení sporů, který je obchodník povinen 
nebo ochoten využít nebo k jehož využití 
se zavázal, platforma stížnost danému 
subjektu alternativního řešení sporů 
automaticky předá;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o tom, že v případě, pokud se 
strany nedohodnou na jednom příslušném 
subjektu alternativního řešení sporů nebo 
pokud nebyl žádný příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů identifikován, 
nebude stížnost dále zpracovávána;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o tom, že v případě, pokud se 
strany nedohodnou na jednom příslušném 
subjektu alternativního řešení sporů nebo 
pokud nebyl žádný příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů identifikován, 

b) výzvu obchodníkovi, aby do sedmi dnů 
od obdržení sdělení uvedl, zda je na 
základě vnitrostátních právních předpisů 
povinen nebo se zavázal využívat určitý 
konkrétní subjekt alternativního řešení 
sporů, popřípadě zda je ochoten využít 
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nebude stížnost dále zpracovávána; jiný subjekt alternativního řešení sporů 
uvedený v seznamu podle písmene c);

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informace o tom, že v případě, že si 
spotřebitel vybere subjekt alternativního 
řešení sporů, který je obchodník povinen 
nebo ochoten využít nebo k jehož využití 
se zavázal, platforma stížnost danému 
subjektu alternativního řešení sporů 
automaticky předá;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) informace o tom, že v případě, pokud 
se strany nedohodnou na jednom 
příslušném subjektu alternativního řešení 
sporů nebo pokud nebyl žádný příslušný 
subjekt alternativního řešení sporů 
identifikován, nebude stížnost dále 
zpracovávána;

Or. en



PE489.696v01-00 68/97 AM\903360CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 208
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) seznam všech příslušných subjektů 
alternativního řešení sporů, pokud byly 
jako takové identifikovány;

c) seznam všech příslušných subjektů 
alternativního řešení sporů, pokud byly 
určeny; uvedený seznam obsahuje pro 
každý subjekt popis následujících 
charakteristik:

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) seznam všech příslušných subjektů 
alternativního řešení sporů, pokud byly 
jako takové identifikovány;

c) seznam všech příslušných subjektů 
alternativního řešení sporů, pokud byly 
jako takové identifikovány; tento seznam 
musí zahrnovat popis těchto 
charakteristik každého subjektu:

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) název subjektu alternativního řešení 
sporů a adresu jeho webových stránek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) název subjektu alternativního řešení 
sporů a adresu jeho webových stránek;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jazyk nebo jazyky, v nichž bude postup 
veden;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) případné náklady na postup řešení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 214
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) průměrnou délku postupu 
alternativního řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) jazyk nebo jazyky, v nichž bude postup 
veden;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) závaznou či nezávaznou povahu 
výsledku postupu řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) průměrnou délku postupu 
alternativního řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod v (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) důvody, na jejichž základě může subjekt 
alternativního řešení sporů odmítnout 
zabývat se daným sporem;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod v (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) závaznou či nezávaznou povahu
výsledku postupu řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod vi (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) důvody, na jejichž základě může 
subjekt alternativního řešení sporů 
odmítnout zabývat se daným sporem 
v souladu s čl. 5 odst. 4 a 5 směrnice; 
…./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
směrnice 2009/22/ES (směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských 
sporů)];

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) výzvu pro spotřebitele, aby si zvolil 
jeden nebo několik subjektů 
alternativního řešení sporů 
z poskytnutého seznamu, s upozorněním 
na to, že nemá povinnost takovou volbu 
uskutečnit;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) výzvu pro spotřebitele, aby si zvolil 
jeden nebo několik subjektů 

vypouští se
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alternativního řešení sporů 
z poskytnutého seznamu, s upozorněním 
na to, že nemá povinnost takovou volbu 
uskutečnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) výzvu pro obchodníka, aby si zvolil 
jeden nebo několik subjektů 
alternativního řešení sporů 
z poskytnutého seznamu, pokud se žádný 
z těchto subjektů neshoduje se subjektem, 
k jehož využívání se obchodník zavázal 
v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 
…./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
směrnice 2009/22/ES (směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských 
sporů)];

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) výzvu pro obchodníka, aby si zvolil 
jeden nebo několik subjektů 
alternativního řešení sporů 
z poskytnutého seznamu, pokud se žádný 

vypouští se
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z těchto subjektů neshoduje se subjektem, 
k jehož využívání se obchodník zavázal 
v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 
…./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
směrnice 2009/22/ES (směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských 
sporů)];

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) informace o tom, že v případě, že 
spotřebitel zvolí subjekt alternativního 
řešení sporů, k jehož využívání se 
obchodník zavázal v souladu s čl. 10 
odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad pro 
úřední tisky: vložit číslo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
směrnice 2009/22/ES (směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských 
sporů)], platforma automaticky předá 
stížnost uvedenému subjektu 
alternativního řešení sporů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) informace o tom, že v případě, že 
spotřebitel zvolí subjekt alternativního 
řešení sporů, k jehož využívání se 
obchodník zavázal v souladu s čl. 10 
odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad pro 
úřední tisky: vložit číslo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
směrnice 2009/22/ES (směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských 
sporů)], platforma automaticky předá 
stížnost uvedenému subjektu 
alternativního řešení sporů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Sdělení uvedené v odstavci 2 musí 
zahrnovat popis těchto charakteristik 
každého subjektu:

vypouští se

a) jejich poplatky, pokud existují;
b) jazyka nebo jazyků, v nichž bude 
postup veden;
c) přibližné délky postupu;
d) případně potřebu fyzické přítomnosti 
stran nebo jejich zástupců;
e) závaznou či nezávaznou povahu 
výsledku postupu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 228
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Sdělení uvedené v odstavci 2 musí
zahrnovat popis těchto charakteristik 
každého subjektu:

3. Po přijetí informací uvedených v odst. 2
písm. b) od obchodníka sdělí platforma 
v jazyce stížnosti spotřebiteli tyto 
informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jeho poplatků, pokud je uplatňuje; a) informací o tom, že se strany musí 
shodnout na jednom příslušném subjektu 
alternativního řešení sporů, aby mu 
mohla být stížnost postoupena;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jazyka nebo jazyků, v nichž bude 
postup veden;

b) informací o tom, že v případě, že si 
spotřebitel vybere subjekt alternativního 
řešení sporů, který je obchodník povinen 
nebo ochoten využít nebo k jehož využití 
se zavázal, platforma stížnost danému 
subjektu alternativního řešení sporů 
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automaticky předá;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přibližné délky postupu; c) informací o tom, že v případě, pokud se 
strany nedohodnou na jednom příslušném 
subjektu alternativního řešení sporů nebo 
pokud nebyl žádný příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů identifikován, 
nebude stížnost dále zpracovávána;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) případně potřeby fyzické přítomnosti 
stran nebo jejich zástupců;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 233
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) případně potřebu fyzické přítomnosti 
stran nebo jejich zástupců;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) případně potřebu fyzické přítomnosti 
stran nebo jejich zástupců;

d) informací o tom, že v případě, pokud se 
strany nedohodnou na jednom příslušném 
subjektu alternativního řešení sporů nebo 
pokud nebyl žádný příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů identifikován, 
nebude stížnost dále zpracovávána;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) výzvy spotřebiteli, aby si zvolil do 
sedmi dnů od obdržení sdělení subjekt 
alternativního řešení sporů nebo případně 
jeden ze subjektů alternativního řešení 
sporů uvedených obchodníkem v souladu 
s odst. 2 písm. b), s upřesněním, že 
spotřebitel není povinen si vybrat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 236
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) informací o tom, že v případě, že si 
spotřebitel vybere, bude stížnost subjektu 
alternativního řešení sporů vybranému 
příslušnými stranami automaticky 
předána;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) závazné či nezávazné povahy výsledku 
postupu.

e) subjektu alternativního řešení sporů 
nebo případně subjektů alternativního 
řešení sporů, které obchodník uvedl 
v souladu s odst. 2 písm. b), včetně popisu 
následujících charakteristik daného 
subjektu,popřípadě každého z těchto 
subjektů:

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) názvu subjektu alternativního řešení 
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sporů a adresy jeho webových stránek ;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jazyka nebo jazyků, v nichž bude 
postup veden;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) průměrné délky postupu 
alternativního řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) závazné či nezávazné povahy výsledku 
postupu řešení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 242
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e – bod v (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) důvodů, na jejichž základě může 
subjekt alternativního řešení sporů 
odmítnout zabývat se daným sporem;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Po přijetí informací uvedených 
v odstavci 2 od odpůrce sdělí platforma 
neprodleně snadno srozumitelným 
způsobem v jazyce stížnosti žalující straně:
a) informace o tom, že se strany musí 
shodnout na jednom příslušném subjektu 
alternativního řešení sporů, aby mu 
mohla být stížnost postoupena;
b) informace o tom, že v případě, že si 
spotřebitel jakožto odpůrce vybral subjekt 
alternativního řešení sporů, který je 
obchodník povinen nebo ochoten využít 
nebo k jehož využití se zavázal, platforma 
stížnost danému subjektu alternativního 
řešení sporů automaticky předala;
c) informace o tom, že v případě, pokud se 
strany nedohodnou na jednom příslušném 
subjektu alternativního řešení sporů nebo 
pokud nebyl žádný příslušný subjekt 
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alternativního řešení sporů identifikován, 
nebude stížnost dále zpracovávána;
d) subjekt, popřípadě subjekty, 
alternativního řešení sporů, které si 
odpůrce vybral v souladu s odstavcem 2, 
včetně popisu následujících charakteristik 
daného subjektu, popřípadě každého 
z těchto subjektů:
i) názvu subjektu alternativního řešení 
sporů a adresy jeho webových stránek;
ii) případných nákladů na postup řešení;
iii) jazyka nebo jazyků, v nichž bude 
postup veden;
iv) průměrné délky postupu alternativního 
řešení sporů;
v) závazné či nezávazné povahy výsledku 
postupu řešení;
vi) důvodů, na jejichž základě může 
subjekt alternativního řešení sporů 
odmítnout zabývat se daným sporem 
v souladu s čl. 5 odst. 4 a 5 směrnice ;
e) výzvy žalující straně, aby přijal do 
sedmi dnů od obdržení sdělení subjekt 
alternativního řešení sporů vybraný 
odpůrcem nebo případně zvolil jeden ze 
subjektů alternativního řešení sporů 
vybraných odpůrcem v souladu 
s odstavcem 2, s upřesněním, že 
spotřebitel není povinen si vybrat;
f) informací o tom, že v případě, že si 
žalující strana vybere příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů stanovený 
v souladu s ustanoveními tohoto článku, 
platforma stížnost danému subjektu 
alternativního řešení sporů automaticky 
předá;
g) názvu a kontaktních údajů kontaktního
místa pro online řešení sporů v místě 
bydliště (v případě spotřebitele) a v místě 
usazení (v případě obchodníka) a rovněž 
stručného popisu funkcí uvedených v [čl. 
6 odst. 2 písm. a), b) a d)].
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Or. en

Pozměňovací návrh 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V případě, že si žalující strana vybere 
příslušný subjekt alternativního řešení 
sporů stanovený v souladu s ustanoveními 
tohoto článku, platforma stížnost danému 
subjektu alternativního řešení sporů 
automaticky předá;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud strany platformě neodpoví nebo 
se neshodnou na jednom příslušném 
subjektu alternativního řešení sporů, 
stížnost nebude dále zpracovávána. 
Spotřebitel musí být informován 
o možnosti kontaktovat asistenta pro 
online řešení sporů za účelem získání 
informací o jiných prostředcích nápravy.

4. Po přijetí informací uvedených v odst. 3 
písm. e) od spotřebitele platforma 
automaticky předá stížnost subjektu 
alternativního řešení sporů vybranému 
stranami .

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud strany platformě neodpoví nebo 
se neshodnou na jednom příslušném 
subjektu alternativního řešení sporů, 
stížnost nebude dále zpracovávána.
Spotřebitel musí být informován 
o možnosti kontaktovat asistenta pro 
online řešení sporů za účelem získání 
informací o jiných prostředcích nápravy.

4. Pokud strany platformě do 20 dnů
neodpoví nebo se neshodnou na jednom 
příslušném subjektu alternativního řešení 
sporů, stížnost nebude dále zpracovávána.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud si spotřebitel zvolí subjekt 
alternativního řešení sporů, k jehož 
využívání se obchodník zavázal v souladu 
s čl. 10 odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad 
pro úřední tisky: vložit číslo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
směrnice 2009/22/ES (směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských 
sporů)], nebo pokud strany ve svých 
odpovědích zvolí tentýž subjekt 
alternativního řešení sporů, platforma 
automaticky předá stížnost uvedenému 
subjektu alternativního řešení sporů.

5. Pokud strany platformě do 30 dnů 
neodpoví nebo se neshodnou na jednom 
příslušném subjektu alternativního řešení 
sporů, stížnost nebude dále zpracovávána. 
Spotřebitel je informován o možnosti 
kontaktovat kontaktní místo pro online 
řešení sporů za účelem získání obecných 
informací o jiných prostředcích nápravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Robert Rochefort
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud si spotřebitel zvolí subjekt 
alternativního řešení sporů, k jehož 
využívání se obchodník zavázal v souladu 
s čl. 10 odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad 
pro úřední tisky: vložit číslo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o alternativním řešení sporů u 
spotřebitelských sporů a o změně směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)], nebo 
pokud strany ve svých odpovědích zvolí 
tentýž subjekt alternativního řešení sporů, 
platforma automaticky předá stížnost 
uvedenému subjektu alternativního řešení 
sporů.

5. Platforma automaticky předá stížnost 
subjektu alternativního řešení sporů, který 
si spotřebitel zvolil, a to ve lhůtě sedm 
kalendářních dnů od přijetí odpovědi 
stěžovatele týkající se volby subjektu 
alternativního řešení sporů, pokud:

a) si spotřebitel zvolí subjekt alternativního 
řešení sporů, k jehož využívání se 
obchodník zavázal v souladu s čl. 10 odst. 
1 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední 
tisky: vložit číslo směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o alternativním řešení 
sporů u spotřebitelských sporů a o změně 
směrnice 2009/22/ES (směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských 
sporů)]; nebo 
b) strany ve svých odpovědích zvolí tentýž 
subjekt alternativního řešení sporů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se strany dohodnou na několika 
subjektech alternativního řešení sporů, 
bude spotřebitel požádán o to, aby vybral 
jeden z dohodnutých subjektů 
alternativního řešení sporů. Platforma 
tomuto subjektu alternativního řešení 
sporů stížnost automaticky předá.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekty alternativního řešení sporů, 
kterým byla stížnost v souladu s článkem 8 
postoupena:

Subjekty alternativního řešení sporů, 
kterým byla stížnost v souladu s článkem 8 
postoupena, bez zbytečného prodlení 
platformě pro online řešení sporů sdělí 
datum uzavření postupu řešení a jeho 
výsledky.

Or. en

Odůvodnění

Platforma pro online řešení sporů neřeší spory sama, nýbrž se opírá o stávající poskytovatele 
alternativního řešení sporů. Spory by tudíž měly být řešeny v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici o alternativním řešení sporů, neboť postupy o sporech týkajících se 
přeshraničních nákupů nelze řešit rychleji než jiné spory.

Pozměňovací návrh 251
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neprodleně uvědomí strany sporu 
a informují je o svých pravidlech postupu 
a poplatcích za vyřešení dotčeného sporu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se po oznámení sporu strany 
dohodnou na zahájení řízení před tímto 
subjektem, dokončí postup řešení sporu 
do 30 dnů od zahájení tohoto řízení. 
V případě složitých sporů může subjekt 
alternativního řešení sporů tuto lhůtu 
prodloužit;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Článek 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se po oznámení sporu strany 
dohodnou na zahájení řízení před tímto 
subjektem, dokončí postup řešení sporu do 
30 dnů od zahájení tohoto řízení. V případě 
složitých sporů může subjekt alternativního 
řešení sporů tuto lhůtu prodloužit;

b) pokud se po oznámení sporu strany 
dohodnou na zahájení řízení před tímto 
subjektem, dokončí postup řešení sporu do 
90 kalendářních dnů od zahájení tohoto 
řízení. V případě složitých sporů může 
subjekt alternativního řešení sporů tuto 
lhůtu prodloužit;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se po oznámení sporu strany 
dohodnou na zahájení řízení před tímto 
subjektem, dokončí postup řešení sporu 
do 30 dnů od zahájení tohoto řízení. 
V případě složitých sporů může subjekt 
alternativního řešení sporů tuto lhůtu 
prodloužit;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Lhůta by měla být stejná, bez ohledu na to, zda byla stížnost podána přímo subjektu 
alternativního řešení sporů nebo prostřednictvím platformy pro online řešení sporů. 
Samostatná lhůta obsažená v návrhu nařízení o online řešení sporů by tudíž měla být 
vypuštěna, což by znamenalo, že lhůta v čl. 8 písm. d) směrnice o alternativním řešení sporů 
by se použila i na stížnosti podané prostřednictvím platformy pro online řešení sporů.

Pozměňovací návrh 255
Louis Grech

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se po oznámení sporu strany 
dohodnou na zahájení řízení před tímto 
subjektem, dokončí postup řešení sporu do 
30 dnů od zahájení tohoto řízení. 
V případě složitých sporů může subjekt 
alternativního řešení sporů tuto lhůtu 
prodloužit;

b) pokud se po oznámení sporu strany 
dohodnou na zahájení řízení před tímto 
subjektem, dokončí postup řešení sporu do 
90 kalendářních dnů od doby, kdy subjekt 
alternativního řešení sporů oficiálně 
zahájí příslušný postup. V případě 
složitých či technických sporů může 
subjekt alternativního řešení sporů tuto 
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lhůtu prodloužit, aby tak zajistil kvalitní 
řešení sporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bez prodlení předají platformě pro 
online řešení sporů tyto informace:

vypouští se

i) datum přijetí a předmět sporu;
ii) datum oznámení sporu stranám;
iii) datum uzavření a výsledky postupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přístup k informacím, včetně osobních 
údajů, týkajícím se sporu a uloženým 
v databázi uvedené v článku 10 se umožní 
pro účely uvedené v článku 9 pouze 
subjektu alternativního řešení sporů, 
kterému byl spor postoupen v souladu 
s článkem 8. Přístup k těmto informacím se 
pro účely uvedené v čl. 6 odst. 3 umožní 
také asistentům pro online řešení sporů.

1. Přístup k informacím, včetně osobních 
údajů, týkajícím se sporu a uloženým 
v databázi uvedené v článku 10 se umožní 
pro účely uvedené v článku 9 pouze 
subjektu alternativního řešení sporů, 
kterému byl spor postoupen v souladu 
s článkem 8. Přístup k těmto informacím se 
pro účely uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 
umožní také asistentům pro online řešení 
sporů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 258
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise zpřístupní osobám dotčeným 
postupem alternativního řešení sporů 
jasnou a přesnou zprávu týkající se 
zpracování jejich osobních údajů 
platformou pro online řešení sporů 
v souladu s články 11 a 12 nařízení (ES) 
č. 45/2001 a s vnitrostátními právními 
předpisy přijatými k provedení článků 10 
a 11 směrnice 95/46/ES, jakož i práv, jež 
s tímto zpracováním souvisejí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Na asistenty pro online řešení sporů a 
subjekty alternativního řešení sporů se 
vztahují pravidla týkající se služebního 
tajemství nebo jiné rovnocenné povinnosti 
ohledně zachování důvěrnosti stanovená ve 
vnitrostátních předpisech.

(1) Na asistenty pro online řešení sporů se 
vztahují pravidla týkající se služebního 
tajemství nebo jiné rovnocenné povinnosti 
ohledně zachování důvěrnosti stanovená ve 
vnitrostátních předpisech dle kontaktního 
místa pro online řešení sporů.

Na subjekty alternativního řešení sporů se 
vztahují pravidla týkající se služebního 
tajemství, respektive jiné rovnocenné 
povinnosti ohledně zachování důvěrnosti 
stanovená v právních předpisech dle státu 
původu.

Or. hu
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Pozměňovací návrh 260
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obchodníci usazení v Unii provozující 
přeshraniční online prodej zboží nebo 
poskytování služeb musí informovat 
spotřebitele o platformě pro online řízení 
sporů a sdělit jim svou e-mailovou adresu. 
Tyto informace musí být uvedeny na 
internetových stránkách obchodníka 
snadným, přímým, zřetelným a trvale 
přístupným způsobem a pokud se nabídka 
činí prostřednictvím e-mailu nebo jiného 
textového sdělení předávaného pomocí 
elektronických prostředků, pak v takovém 
textovém sdělení. Musí obsahovat 
elektronický odkaz na domovskou 
internetovou stránku platformy pro online 
řešení sporů. Obchodníci musí rovněž 
informovat spotřebitele o platformě pro 
online řešení sporů, pokud spotřebitel 
předložil stížnost obchodníkovi, oddělení 
pro vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovanému obchodníkem nebo 
ombudsmanovi společnosti.

1. Obchodníci usazení v Unii provozující 
přeshraniční online prodej zboží nebo 
poskytování služeb a mající na základě 
vnitrostátní právní úpravy povinnost 
využívat subjekt alternativního řešení 
sporů nebo se k využívání subjektu či 
subjektů alternativního řešení sporů 
zavázaly, musí na svých internetových 
stránkách informovat spotřebitele 
o existenci platformy pro online řízení 
sporů a uvést odkaz na její internetové 
stránky. Tyto informace musí být uvedeny 
na internetových stránkách obchodníka 
jasným, srozumitelným a snadno
přístupným způsobem a pokud se nabídka 
činí prostřednictvím e-mailu nebo jiného 
textového sdělení předávaného pomocí 
elektronických prostředků, pak v takovém 
textovém sdělení. Musí obsahovat 
elektronický odkaz na domovskou 
internetovou stránku platformy pro online 
řešení sporů. Tito obchodníci musí rovněž 
v reakci na stížnost spotřebitelů tyto 
informovat o platformě pro online řešení 
sporů, pokud spotřebitel předložil stížnost 
obchodníkovi, oddělení pro vyřizování 
stížností spotřebitelů provozovanému 
obchodníkem nebo ombudsmanovi 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Hans-Peter Mayer
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obchodníci usazení v Unii provozující
přeshraniční online prodej zboží nebo 
poskytování služeb musí informovat 
spotřebitele o platformě pro online řízení 
sporů a sdělit jim svou e-mailovou adresu. 
Tyto informace musí být uvedeny na 
internetových stránkách obchodníka 
snadným, přímým, zřetelným a trvale 
přístupným způsobem a pokud se nabídka 
činí prostřednictvím e-mailu nebo jiného 
textového sdělení předávaného pomocí 
elektronických prostředků, pak v takovém 
textovém sdělení. Musí obsahovat 
elektronický odkaz na domovskou 
internetovou stránku platformy pro online 
řešení sporů. Obchodníci musí rovněž 
informovat spotřebitele o platformě pro 
online řešení sporů, pokud spotřebitel 
předložil stížnost obchodníkovi, oddělení 
pro vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovanému obchodníkem nebo 
ombudsmanovi společnosti.

1. Obchodníci usazení v Unii, kteří jsou 
stranami smluv o prodeji zboží online 
nebo o poskytování služeb online, musí 
sdělit spotřebitelům svou e-mailovou 
adresu. Pokud je obchodník povinen nebo 
se zaváže používat při řešení 
přeshraničních sporů se spotřebiteli 
subjekty alternativního řešení sporů, 
informuje spotřebitele rovněž o existenci 
platformy pro online řešení sporů.

Tyto informace musí být formulovány 
jasným a srozumitelným způsobem. Musí 
obsahovat elektronický odkaz na 
domovskou internetovou stránku platformy 
pro online řešení sporů. Tito obchodníci 
musí rovněž informovat spotřebitele 
o platformě pro online řešení sporů, pokud 
spotřebitel předložil stížnost obchodníkovi, 
oddělení pro vyřizování stížností 
spotřebitelů provozovanému obchodníkem 
nebo ombudsmanovi společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Andreas Schwab
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obchodníci usazení v Unii provozující 
přeshraniční online prodej zboží nebo 
poskytování služeb musí informovat 
spotřebitele o platformě pro online řízení 
sporů a sdělit jim svou e-mailovou adresu. 
Tyto informace musí být uvedeny na 
internetových stránkách obchodníka 
snadným, přímým, zřetelným a trvale 
přístupným způsobem a pokud se nabídka 
činí prostřednictvím e-mailu nebo jiného 
textového sdělení předávaného pomocí 
elektronických prostředků, pak v takovém 
textovém sdělení. Musí obsahovat 
elektronický odkaz na domovskou 
internetovou stránku platformy pro online 
řešení sporů. Obchodníci musí rovněž 
informovat spotřebitele o platformě pro 
online řešení sporů, pokud spotřebitel 
předložil stížnost obchodníkovi, oddělení 
pro vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovanému obchodníkem nebo 
ombudsmanovi společnosti.

1. Obchodníci usazení v Unii provozující 
online prodej zboží nebo poskytování 
služeb musí informovat spotřebitele 
o platformě pro online řízení sporů a sdělit 
jim svou e-mailovou adresu. Tyto 
informace musí být formulovány jasným 
a srozumitelným způsobem. Musí 
obsahovat elektronický odkaz na 
domovskou internetovou stránku platformy 
pro online řešení sporů. Obchodníci musí 
rovněž informovat spotřebitele o platformě 
pro online řešení sporů, pokud spotřebitel 
předložil stížnost obchodníkovi, oddělení 
pro vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovanému obchodníkem nebo 
ombudsmanovi společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obchodníci usazení v Unii provozující 
přeshraniční online prodej zboží nebo 
poskytování služeb musí informovat 
spotřebitele o platformě pro online řízení 
sporů a sdělit jim svou e-mailovou adresu. 
Tyto informace musí být uvedeny na 
internetových stránkách obchodníka 
snadným, přímým, zřetelným a trvale 

1. Pokud se online obchodníci usazení 
v Evropské unii provozující přeshraniční 
online prodej zboží nebo poskytování 
služeb zavázali k využívání alternativního 
řešení sporů, musí informovat spotřebitele 
o platformě pro online řízení sporů. Tyto 
informace musí být uvedeny na 
internetových stránkách obchodníka 
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přístupným způsobem a pokud se nabídka 
činí prostřednictvím e-mailu nebo jiného 
textového sdělení předávaného pomocí 
elektronických prostředků, pak v takovém 
textovém sdělení. Musí obsahovat 
elektronický odkaz na domovskou 
internetovou stránku platformy pro online 
řešení sporů. Obchodníci musí rovněž 
informovat spotřebitele o platformě pro 
online řešení sporů, pokud spotřebitel 
předložil stížnost obchodníkovi, oddělení 
pro vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovanému obchodníkem nebo 
ombudsmanovi společnosti.

snadným, přímým, zřetelným a trvale 
přístupným způsobem a pokud se nabídka 
činí prostřednictvím e-mailu nebo jiného 
textového sdělení předávaného pomocí 
elektronických prostředků, pak v takovém 
textovém sdělení. Musí obsahovat 
elektronický odkaz na domovskou 
internetovou stránku platformy pro online 
řešení sporů. Obchodníci musí rovněž 
informovat spotřebitele o platformě pro 
online řešení sporů, pokud spotřebitel 
předložil stížnost obchodníkovi, oddělení 
pro vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovanému obchodníkem nebo 
ombudsmanovi společnosti.

Or. en

Justification

The Commission ODR proposal, in article 13 paragraph 1, foresees in the obligation for 
traders to inform consumers about the ODR platform also in the case where the trader is not 
committed to ADR. Such an obligation goes against the voluntary character of ADR. Besides, 
traders who do commit to ADR will have to inform the consumer about that, so that any 
consumer easily can look for traders that grant their consumers access to ADR in case of any 
disputes. It is appropriate that this information requirements, applies only to those traders 
that have committed themselves voluntarily to any ADR entity. In that way, this article 
becomes in line with point 11 of the ODR Annex.

Pozměňovací návrh 264
Louis Grech

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zavede a bude provozovat 
telefonickou asistenční službu týkající se 
alternativního řešení sporů a online 
řešení sporů, jež by měla být dostupná ve 
všech členských státech a která bude 
poskytovat informace a jakoukoli 
nezbytnou pomoc při podávání stížností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 265
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanoveními odstavce 1 nejsou dotčena 
ustanovení článku 10 směrnice …./…/EU 
[Úřad pro úřední tisky: vložit číslo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)] týkající se 
informování spotřebitelů obchodníky 
o postupech alternativního řešení sporů, 
které se na uvedené obchodníky vztahují, a 
o tom, zda se uvedení obchodníci zavázali 
používat k řešení sporů se spotřebiteli 
postupy alternativního řešení sporů.

2. Ustanoveními odstavce 1 nejsou dotčena 
ustanovení článku 10 směrnice …./…/EU 
[Úřad pro úřední tisky: vložit číslo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů)] týkající se 
informování spotřebitelů obchodníky 
o subjektu či subjektech alternativního 
řešení sporů, které se na uvedené 
obchodníky vztahují, a o tom, zda se 
uvedení obchodníci zavázali používat 
k řešení sporů se spotřebiteli tyto subjekty 
alternativního řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele by bylo zavádějící, pokud by obchodník, který si nepřeje využít alternativní 
řešení sporů, poskytoval informace o platformě online řešení sporů. Je také vhodné odkázat 
spíše na subjekty alternativního řešení sporů než na postupy alternativního řešení sporů, 
neboť se tak text uvede do souladu se směrnicí o alternativním řešení sporů.

Pozměňovací návrh 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Čl. 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 a
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Sankce
Členské státy stanoví sankce za porušení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k jejich uplatňování. 
Tyto sankce by měly být účinné, 
přiměřené a odrazující.

Or. hu

Pozměňovací návrh 267
Ashley Fox

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Jméno/název, adresa a případně e-mail 
a internetové stránky žalující strany.

(1) Jméno/název, adresa a případně e-
mailová adresa a internetové stránky 
spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Ashley Fox

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Informace o tom, zda je žalující strana 
spotřebitelem, nebo obchodníkem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Ashley Fox

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Jméno/název, adresa a případně e-mail 
a internetové stránky odpůrce.

(3) Jméno/název, adresa a případně e-
mailová adresa a internetové stránky 
obchodníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Ashley Fox

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Informace o tom, zda je odpůrce 
spotřebitelem, nebo obchodníkem.

vypouští se

Or. en


