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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Části ustanovení převzaté ze stávajícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tuto pasáž nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto pasáží se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Spotřebitelé na období 
2014–2020
(COM(2011)0707 – C7-0397/2011– 2011/0340(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0707)),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 169 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0397/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,
– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

28. března 20121,
– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanoviska 
Rozpočtového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A7-0214/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;
2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C..., s. .
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Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 o investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu1; znovu 
opakuje, že je třeba, aby příští víceletý 
finanční rámec zahrnoval dostatek 
dodatečných zdrojů, které Unii umožní 
plnit její stávající politické priority a nové 
úkoly stanovené Lisabonskou smlouvou, 
jakož i reagovat na nepředvídané události; 
zdůrazňuje, že i při navýšení objemu 
zdrojů pro příští VFR alespoň o 5 % 
oproti úrovni roku 2013 bude možné 
přispět ke splnění dohodnutých cílů 
a závazků Unie a k dodržování zásady 
solidarity Unie jen v omezené míře; 
vyzývá Radu, aby v případě, že nebude 
sdílet tento přístup, jasně stanovila, 
od kterých z jejích politických priorit 
či projektů by bylo možné zcela upustit, 
navzdory jejich prokazatelnému přínosu 
pro Evropu;
________________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že navrhovaný celkový 
rozpočet programu Spotřebitelé na období 
2014–2020, který dosahuje výše 
197 milionů EUR (v současných cenách), 
je skromný, a poukazuje na skutečnost, že 
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toto finanční krytí uvedené v legislativním 
návrhu má pro zákonodárný orgán pouze 
orientační povahu a nemůže být pevně 
stanoveno, dokud nebude dosaženo 
dohody o návrhu nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2014–2020;

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. domnívá se, že částka 
20,65 milionů EUR na administrativní 
výdaje související s prováděním programu 
je vysoká;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že celková výše prostředků na tento program činí 197 milionů EUR, 
představuje částka na administrativní výdaje ve výši 20,65 milionů více než deset procent 
celkového finančního krytí.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Program Spotřebitelé na období 
2014–2020 (dále jen program) by měl 
pomoci zaručit vysokou úroveň ochrany 
spotřebitelů a plně podpořit ambice 
strategie Evropa 2020 v oblasti růstu 
a konkurenceschopnosti prostřednictvím 
začlenění konkrétních témat strategie 
Evropa 2020: digitální agendy pro 
Evropu, která má zajistit skutečný přínos 
digitalizace pro životní podmínky 
spotřebitelů; udržitelného růstu, kterého 
má být dosaženo přechodem 
k udržitelnějším způsobům spotřeby; 
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sociálního začleňování, které by 
zohledňovalo zvláštní situaci zranitelných 
spotřebitelů a potřeby stárnoucího 
obyvatelstva, a inteligentní regulace, kdy 
sledování spotřebitelských trhů pomůže 
koncipovat inteligentní a cílené právní 
předpisy.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Ce programme doit permettre à l'Union de répondre aux nouveaux défis posés par la 
politique des consommateurs à l'horizon 2020. Il est en ce sens justifié de le tourner 
davantage vers le futur en rappelant les objectifs de la stratégie Europe2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive qui prenne en compte le développement de 
l'environnement numérique, la complexité croissante de la prise de décision, la nécessité 
d'opter pour des habitudes de consommation plus durables et de prendre en compte le 
vieillissement de la population et l'inclusion des personnes vulnérables.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Sdělení Komise ze dne 22. května 
2012 nazvané Evropský program pro 
spotřebitele – zvýšení důvěry a podpora 
růstu definuje strategický rámec pro 
spotřebitelskou politiku Unie pro 
nadcházející období, přičemž prosazuje 
zájmy spotřebitelů ve všech politikách na 
úrovni Unie. Cílem programu pro 
spotřebitele je vytvořit strategii, jejímž 
prostřednictvím bude politická činnost 
účinně a efektivně podporovat spotřebitele 
po celou dobu jejich života, a to zajištěním 
bezpečnosti výrobků a služeb, které jsou 
jim nabízeny, informováním 
a vzděláváním spotřebitelů, podporou 
organizací, které spotřebitele zastupují, 
posílením práv spotřebitelů, zlepšením 
jejich přístupu ke spravedlnosti 
a k nápravným prostředkům 
a dodržováním právních předpisů.
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(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Je zapotřebí odkázat na program pro spotřebitele a ujistit se, že strategie je v souladu 
s finančním programem.

Pozměňovací návrh 6

 Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

(2c) Nedávný hospodářský pokles odhalil 
řadu nedostatků a nesrovnalostí 
jednotného trhu, jež mají nepříznivý 
dopad na důvěru spotřebitelů i občanů. 
Ačkoli je třeba uznat, že fungování Unie 
v současnosti podléhá rozpočtovým 
omezením, Unie by přesto měla 
poskytnout přiměřené finanční prostředky 
na podporu strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) Pro dokončení vnitřního trhu je 
nezbytné odstranit přímé a nepřímé 
překážky řádného fungování vnitřního 
trhu a zvýšit důvěru občanů v tento 
systém, zejména při přeshraničních 
nákupech. Unie by měla směřovat 
k vytvoření odpovídajících tržních 
podmínek tím, že pomocí dostatečných 
nástrojů a zvyšování povědomí 
spotřebitelům umožní činit uvážená 
rozhodnutí založená na informacích.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Toto nařízení bere v úvahu 
ekonomické, sociální a technické prostředí 
a nově se objevující průvodní problémy. 
Akce financované v rámci tohoto programu 
budou usilovat zejména o řešení otázek 
spojených s globalizací, digitalizací, 
potřebou přejít k udržitelnějším způsobům 
spotřeby, stárnutím obyvatelstva, sociálním 
vyloučením a s problémem zranitelných 
spotřebitelů. V souladu s článkem 
12 SFEU by se začlenění zájmů 
spotřebitelů do všech unijních politik mělo 
stát významnou prioritou. Koordinace 
s dalšími politikami a programy Unie plní 
zásadní úlohu při zajištění plného 
zohledňování zájmů spotřebitelů 
v ostatních politikách. Aby se podpořila 
součinnost a předešlo se duplicitě, měly by 
další fondy a programy Unie poskytnout 
finanční podporu na začlenění zájmů 
spotřebitelů do svých příslušných oblastí. 

(3) Toto nařízení bere v úvahu 
ekonomické, sociální a technické prostředí 
a nově se objevující průvodní problémy. 
Akce financované v rámci tohoto programu 
budou usilovat zejména o řešení otázek 
spojených s globalizací, digitalizací, stále 
složitějšími rozhodnutími, které musí 
spotřebitelé činit, potřebou přejít 
k udržitelnějším způsobům spotřeby, 
stárnutím obyvatelstva, sociálním 
vyloučením a s problémem zranitelných 
spotřebitelů. V souladu s článkem 
12 SFEU je začlenění zájmů spotřebitelů 
do všech unijních politik významnou 
prioritou. Koordinace s dalšími politikami 
a programy Unie plní zásadní úlohu při 
zajištění plného zohledňování zájmů 
spotřebitelů v ostatních politikách. Aby se 
podpořila součinnost a předešlo se 
duplicitě, měly by další fondy a programy 
Unie poskytnout finanční podporu na 
začlenění zájmů spotřebitelů do svých 
příslušných oblastí.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Program Spotřebitelé 2014–2020 by 
měl zajistit vysokou úroveň ochrany všech 
spotřebitelů a věnovat zvláštní pozornost 
ochraně zranitelných skupin spotřebitelů 
za účelem zohlednění jejich zvláštních 
potřeb a posílení jejich pravomocí, jak 
požaduje usnesení Evropského 
parlamentu ze dne ... o strategii k posílení 
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práv zranitelných spotřebitelů1. Tento 
program by měl konkrétně zajistit přístup 
k informacím o zboží a službách 
i zranitelným spotřebitelům, aby měli 
rovnocenné příležitosti a mohli činit 
svobodná rozhodnutí založená na 
informacích, a to především proto, že 
zranitelní spotřebitelé mohou mít 
problémy s přístupem k informacím pro 
spotřebitele a s porozuměním těmto 
informacím, a jsou tak vystaveni riziku, že 
budou uvedeni v omyl.
1 Úř. věst. ...

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Zúčastněné strany by se měly zavázat 
k šíření odpovědné reklamy určené 
nezletilým osobám, a zejména k tomu, že 
nebudou používat agresivní či zavádějící 
reklamy v televizi a na internetu.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Tyto akce by měly být stanoveny 
v programu Spotřebitelé na období 2014–
2020 (dále jen „program“), který poskytne 
rámec pro financování akcí Unie. 
V souladu s článkem 49 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, toto nařízení stanoví právní 
základ pro akci a provádění programu. 
Toto nařízení staví na akcích 

(4) Tyto akce by měly být stanoveny 
v programu Spotřebitelé na období 2014–
2020 (dále jen „program“), který poskytne 
rámec pro financování akcí Unie. 
V souladu s článkem 49 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, a s jeho aktualizovaným 
zněním podle nařízení (EU) č. XXX/201Y1

stanoví toto nařízení právní základ pro akci 
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financovaných podle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006, 
kterým se zavádí akční program 
Společenství v oblasti spotřebitelské 
politiky (2007–2013), a dále v nich 
pokračuje.

a provádění programu. Toto nařízení staví 
na akcích financovaných podle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006, 
kterým se zavádí akční program 
Společenství v oblasti spotřebitelské 
politiky (2007–2013), a dále v nich 
pokračuje.

___________
1 COM(2010)0815.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je důležité zlepšit ochranu spotřebitele. 
K dosažení tohoto obecného cíle by měly 
být stanoveny specifické cíle, pokud jde 
o bezpečnost, informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů, práva a nápravu a vymáhání 
práv spotřebitelů. Hodnota a dopad 
opatření přijatých v rámci programu by 
měly být pravidelně sledovány 
a vyhodnocovány. Pro účely hodnocení 
spotřebitelské politiky je potřeba stanovit 
ukazatele.

(5) Je důležité zlepšit ochranu spotřebitele. 
K dosažení tohoto obecného cíle by měly 
být stanoveny specifické cíle, pokud jde 
o bezpečnost, informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů a podporu spotřebitelských 
organizací na úrovni Unie, práva 
a nápravu a vymáhání práv spotřebitelů. 
Hodnota a dopad opatření přijatých v rámci 
programu by měly být pravidelně 
sledovány a vyhodnocovány s cílem 
usnadnit koncipování inteligentní politiky. 
Pro účely hodnocení spotřebitelské politiky 
a zejména přesného dopadu přijatých 
opatření je potřeba stanovit ukazatele, 
které mohou být doplněny dalšími prvky 
podle kontextu.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Podpora spotřebitelských organizací je díky svému významu samostatným cílem a v tomto 
smyslu musí být také uváděna.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Je zapotřebí zvýšit důvěru 
spotřebitelů. Aby mohlo být tohoto cíle 
dosaženo, je třeba rozšířit rozsah činnosti, 
zejména náležitou finanční podporou 
zprostředkovatelů, jako jsou spotřebitelské 
organizace na evropské úrovni a evropská 
spotřebitelská centra, a to s ohledem na 
zásadní úlohu, kterou hrají při 
poskytování informací a pomoci 
spotřebitelům při uplatňování jejich práv, 
při podpoře spotřebitelů v rámci 
spotřebitelských sporů zejména 
poskytováním přístupu k vhodným 
mechanismům řešení sporů a při 
prosazování zájmů spotřebitelů při 
vytváření vnitřního trhu. Tyto organizace 
a centra by měly být schopny zlepšit 
ochranu spotřebitelů a zvýšit jejich důvěru 
působením přímo na místě a 
poskytováním pomoci, informací 
a vzdělávání odpovídajících potřebám 
jednotlivých osob.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Spotřebitelské organizace mají prvořadý význam pro šíření informací, poskytování pomoci 
spotřebitelům při uplatňování jejich práv a při zastupování jejich zájmů během přípravy 
nových právních předpisů. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je nezbytné stanovit způsobilé akce, (6) Je nezbytné předem určit způsobilé 
akce, kterými má být uvedených cílů 
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kterými má být uvedených cílů dosaženo. dosaženo.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Při provádění programu v duchu 
zásad řádného finančního řízení, 
transparentnosti a flexibility by další 
činnost výkonné agentury měla být 
přípustná výhradně na základě jasně 
pozitivního výsledku nové nezávislé 
analýzy efektivity nákladů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Výdaje Unie a finanční prostředky 
členských států vynakládané na 
bezpečnost spotřebitelů, jejich vzdělávání, 
jejich práva a vymáhání těchto práv by 
měly být lépe koordinovány, aby byla 
zajištěna doplňkovost, vyšší účinnost 
a viditelnost a aby bylo dosaženo lepší 
rozpočtové součinnosti.

Odůvodnění

Komise by se měla pokusit pomocí lepšího sdílení zdrojů a jejich koordinace zvýšit výkonnost 
vnitrostátních sdružení spotřebitelů, zejména pak v členských státech se zjevně slabší 
spotřebitelskou kulturou.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souvislosti s prováděním programu 
by měla být v příslušných případech
podporována spolupráce se třetími zeměmi, 
které se programu neúčastní, a to 
s přihlédnutím k jakýmkoliv případným 
dohodám mezi těmito zeměmi a Unií.

(11) V souvislosti s prováděním programu 
a s ohledem na globalizaci výrobního 
řetězce a stále vyšší vzájemnou 
provázanost trhů by měla být podporována 
spolupráce se třetími zeměmi, které se 
programu neúčastní, a to s přihlédnutím 
k jakýmkoliv případným dohodám mezi 
těmito zeměmi a Unií.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

S ohledem na globalizaci a nárůst mezinárodního obchodu je nezbytné posílit spolupráci se 
třetími zeměmi, z nichž v roce 2010 pocházelo 73 % výrobků, na které se vztahovalo oznámení 
o nesouladu s evropskými právními předpisy.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem změn některých prvků 
tohoto nařízení, které nejsou zásadního 
charakteru, by měla být na Komisi 
v souladu s článkem 290 SFEU přenesena 
pravomoc přijímat akty v souvislosti 
s přizpůsobením ukazatelů stanovených 
v příloze II. Je zvlášť důležité, aby Komise 
během svých přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Až bude Komise 
připravovat a vypracovávat akty 
v přenesené pravomoci, měla by zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(12) Za účelem změn a doplnění některých 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení by měla být na Komisi v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie přenesena pravomoc 
přijímat akty v souvislosti s přijímáním 
ročních pracovních programů 
a přizpůsobením ukazatelů stanovených 
v příloze II za účelem doplnění seznamu 
činností uvedeného v příloze I a přijetí 
změn orientačních částek uvedených 
v příloze IIa o více než 20 %. Je zvlášť 
důležité, aby Komise po celou dobu svých 
přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Až bude Komise připravovat 
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a vypracovávat akty v přenesené 
pravomoci, měla by zajistit souběžné, 
včasné a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že přijímání ročních pracovních programů zahrnuje politické rozhodování, 
jehož účelem je stanovit a doplnit priority a činnosti, včetně rozdělování finančních 
prostředků stanovených v základním legislativním aktu, je nutné přenesení pravomocí na 
Komisi podle článku 290 SFEU. Rozhodnutí o doplnění seznamu činností uvedených 
v příloze I o podobná opatření by mělo být přijato aktem v přenesené pravomoci podle článku 
290 SFEU.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení 
by měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, pokud jde o přijímání ročních 
pracovních programů. Uvedené 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Vzhledem 
k tomu, že program nestanoví kritéria pro 
bezpečnost výrobků, ale je zaměřen na 
poskytování finanční podpory nástrojům 
na provádění politiky v oblasti bezpečnosti 
výrobků, a vzhledem k poměrně nízké 
dotčené částce je vhodné uplatnit poradní 
postup.

vypouští se
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(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že přijímání ročních pracovních programů zahrnuje politické rozhodování, 
jehož účelem je stanovit a doplnit priority a činnosti, včetně rozdělování finančních 
prostředků stanovených v základním legislativním aktu, je nutné přenesení pravomocí na 
Komisi podle článku 290 SFEU, viz bod odůvodnění 11.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úkolem programu je podporovat cíl 
politiky, kterým je postavit spotřebitele 
požívajícího práv do středu vnitřního trhu. 
Program tak učiní tím, že přispěje 
k ochraně zdraví, bezpečnosti 
a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož 
i k podporování jejich práva na informace, 
vzdělávání a organizování se za účelem 
ochrany svých zájmů. Program doplní, 
podpoří a bude sledovat politiky členských 
států. 

Úkolem programu je podporovat cíl 
politiky, kterým je postavit spotřebitele 
požívajícího práv do středu vnitřního trhu. 
Program tak učiní – v rámci globální 
strategie zaměřené na inteligentní a trvalý 
růst podporující začlenění – tím, že 
přispěje k ochraně zdraví, bezpečnosti, 
hospodářských a právních zájmů 
spotřebitelů, jakož i k podporování jejich 
práva na informace, vzdělávání 
a organizování se za účelem ochrany svých 
zájmů. Program doplní, podpoří a bude 
sledovat politiky členských států. 

Program bude doplněn dalšími nástroji 
a politikami Unie, zejména těmi, které 
vzniknou v rámci víceletého programu 
„Práva a občanství“ na období 2014–
2020, mezi jehož cíle patří i posílení práv 
spotřebitelů1.
_______________
1 Cíl [(e)] nařízení (EU) č. XXX/201Y, 
[kterým se na období 2014–2020 zavádí 
program Práva a občanství].

Odůvodnění

Tento program by měl Unii umožnit, aby reagovala na nové výzvy, které přinese 
spotřebitelská politika v období do roku 2020. Je proto oprávněné zaměřit jej více na 
budoucnost a klást důraz na cíle strategie Evropa 2020, tedy inteligentní a udržitelný růst
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podporující začlenění.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento cíl bude měřen zejména podle 
činnosti systému EU pro rychlou výměnu 
informací o nebezpečných spotřebních 
výrobcích (RAPEX).

Tento cíl bude měřen zejména podle 
činnosti a efektivity systému EU pro 
rychlou výměnu informací o nebezpečných 
spotřebních výrobcích (RAPEX).

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Cíl 2 – informovanost a vzdělávání: 
zlepšit vzdělávání, informovanost a 
povědomí spotřebitelů o jejich právech, 
vytvářet datovou základnu pro 
spotřebitelskou politiku a poskytovat 
podporu spotřebitelským organizacím

b) Cíl 2 – informovanost, vzdělávání 
a podpora spotřebitelských organizací: 
zlepšit vzdělávání, informovanost 
a povědomí spotřebitelů o jejich právech, 
vytvářet datovou základnu pro 
spotřebitelskou politiku a poskytovat 
podporu spotřebitelským organizacím

Odůvodnění

Podpora spotřebitelských organizací je tak významná, že představuje samostatný cíl. Proto je 
třeba jasně rozlišovat mezi tímto cílem a cíli zaměřenými na informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Cíl 3 – práva a náprava: upevnit práva 
spotřebitelů, zejména prostřednictvím 

c) Cíl 3 – práva a náprava: rozvíjet 
a posilovat práva spotřebitelů zejména 
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regulačních akcí a zlepšením přístupu 
k nápravě včetně alternativního řešení 
sporů.

prostřednictvím inteligentních opatření 
týkajících se regulačního rámce a 
zlepšením přístupu k jednoduché, účinné,
účelné a finančně nenáročné 
individuální, popřípadě kolektivní nápravě 
včetně alternativního řešení sporů.

Tento cíl bude měřen zejména podle 
využívání alternativního řešení sporů 
k řešení přeshraničních sporů a podle 
činnosti celounijního systému řešení sporů 
on-line.

Tento cíl bude měřen zejména podle 
využívání alternativního řešení sporů 
k řešení přeshraničních sporů a podle 
činnosti celounijního systému řešení sporů 
on-line, a rovněž podle procentuálního 
podílu spotřebitelů, kteří učiní kroky 
k řešení zjištěného problému.

Odůvodnění

Je třeba vytvořit příležitosti, aby bylo možné rozvíjet práva spotřebitelů a nikoli pouze 
konsolidovat stávající právní předpisy. Procentuální podíl spotřebitelů, kteří využijí 
prostředků nápravy (u obchodníka, podniku, prostřednictvím alternativního řešení sporů či 
u soudu), je ukazatelem důvěry, kterou vkládají do těchto systémů, a potažmo i účinnosti 
těchto systémů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d– pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento cíl bude měřen zejména podle 
úrovně toku informací a spolupráce 
v rámci sítě pro spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele a podle činnosti 
evropských spotřebitelských center.

Tento cíl bude měřen zejména podle 
úrovně toku informací a účinnosti
spolupráce v rámci sítě pro spolupráci 
v oblasti ochrany spotřebitele a podle 
činnosti evropských spotřebitelských 
center, podle míry povědomí o jejich 
aktivitách mezi spotřebiteli a míry 
spokojenosti spotřebitelů s poskytnutou 
pomocí při posledním postupu řešení 
sporu.

Odůvodnění

S ohledem na dobu, po kterou již síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele působí, 
měla by kritéria být doplněna o kvalitativní údaje, aby byla přesnější. Proto se navrhuje, aby 
se měřila nejen úroveň toku informací, ale i účinnost sítě. Hodnocení evropských 
spotřebitelských center dále odhalilo, že míra povědomí o jejich aktivitách je mezi evropskými 
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občany nízká (15 %). Z toho důvodu bude rovněž nutné zohlednit změny v povědomí 
o spotřebitelských centrech a jejich viditelnost. Uvedení do souladu se změnou přílohy II.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování vysoce kvalitních informací 
spotřebitelům a jejich zapojení představují 
prioritu napříč různými sektory, a proto 
musejí být tyto požadavky výslovně 
zahrnuty do všech odvětvových cílů a akcí 
financovaných v rámci programu všude, 
kde je to možné.

Odůvodnění

Komise by se měla pokusit více poukazovat na význam zapojení informovaných spotřebitelů 
ve všech oblastech, neboť hlavním cílem programu je učinit ze spotřebitele ústřední bod 
jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15 za účelem přizpůsobení 
ukazatelů stanovených v příloze II.

Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15 za účelem přizpůsobení 
ukazatelů stanovených v příloze II nebo za 
účelem vytvoření dalších ukazatelů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1 – písm. a – bod 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) lepší sledovatelnost výrobků a širší 
přístup k informacím o nebezpečných 
výrobcích;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) budování datové základny pro tvorbu 
politik v oblastech, které se týkají 
spotřebitelů;

4) budování datové základny pro tvorbu 
politik v oblastech, které se týkají 
spotřebitelů a zlepšení její přístupnosti 
v zájmu zavádění inteligentních a správně 
zacílených právních předpisů 
a odhalování případných nedostatků na 
trhu či změn potřeb spotřebitelů;

Odůvodnění

Pro posílení potenciálu této datové základny je třeba zajistit, aby byla pro všechny zúčastněné 
strany snadno dostupná. Aby byla zajištěna jejich účinnost, je mimo jiné třeba zajistit, aby 
tyto databáze byly určeny k použití během přípravy nových právních předpisů či k odhalování 
případných nedostatků trhu nebo nových potřeb spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci cíle 2 – informovanost a 
vzdělávání:

b) v rámci cíle 2 – informovanost 
a vzdělávání spotřebitelů a podpora 
spotřebitelských organizací:

Odůvodnění

Podpora spotřebitelských organizací je tak významná, že představuje samostatný cíl. Proto je 
třeba jasně rozlišovat mezi tímto cílem a cíli zaměřenými na informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) podpora spotřebitelských organizací; 5) podpora evropských spotřebitelských 
organizací prostřednictvím financování 
a budování kapacit spotřebitelských 
organizací na úrovni Unie, na úrovni 
vnitrostátní a regionální, zvýšení 
transparentnosti a podpora výměny 
osvědčených postupů a odborných 
znalostí, spotřebitelských průzkumů 
a informací pro spotřebitele;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) větší zprůhlednění spotřebitelských trhů 
a informování spotřebitelů;

6) větší transparentnost vnitřního trhu a 
lepší informace pro spotřebitele, 
poskytování srovnatelných, spolehlivých 
a snadno dostupných údajů, včetně 
přeshraničního obchodování, což 
spotřebitelům umožní porovnávat nejen 
ceny, ale i kvalitu a udržitelnost zboží 
a služeb;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) zlepšení vzdělávání spotřebitelů; 7) zlepšení vzdělávání spotřebitelů 
a podnikatelů jako celoživotního procesu 
se zvláštním zaměřením na zranitelné 
spotřebitele;
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Odůvodnění

S ohledem na stále složitější rozhodnutí, která spotřebitelé musí činit, a na vývoj společnosti 
a spotřebitelského prostředí (stárnutí obyvatelstva, ekonomická nestabilita, rozvoj digitálních 
nástrojů atd.) je třeba na vzdělávání spotřebitelů nahlížet jako na celoživotní proces.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1 – písm. c – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) příprava právních předpisů o ochraně 
spotřebitele a jiných regulačních iniciativ 
Komisí, sledování jejich provádění 
členskými státy, následné hodnocení jejich 
dopadu a podpora společných regulačních 
a samoregulační iniciativ;

8) příprava právních předpisů o ochraně 
spotřebitele a jiných regulačních iniciativ 
Komisí, sledování jejich provádění 
členskými státy, následné hodnocení jejich 
dopadu a podpora společných regulačních 
a samoregulačních iniciativ a sledování 
skutečného dopadu těchto iniciativ na 
spotřebitelské trhy;

Odůvodnění

Iniciativy společné regulace a samoregulace jsou zajímavé, je však třeba připomenout, že 
iniciativy ve formě nezávazných právních nástrojů nemohou nahradit zákonodárce. Je proto 
nutné systematické sledování, aby bylo možno přijímat legislativní akty, prokáže-li se, že tyto 
iniciativy nemají dostatečný dopad na trhy.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1 – písm. c – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) podpora rozvoje subjektů 
alternativního řešení sporů a vytvoření 
elektronické platformy pro celou Unii, 
která spotřebitelům a obchodníkům 
nabídne jednotné kontaktní místo pro 
mimosoudní řešení sporů on-line a 
podpoří dostupnost kvalitních subjektů 
alternativního řešení sporů;
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1 – písm. c – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) usnadnění přístupu spotřebitelů 
k mechanismům řešení sporů, zejména 
k systémům alternativního řešení sporů 
včetně on-line systémů, a sledování jejich
fungování a účinnosti, rovněž 
prostřednictvím vývoje a správy 
příslušných informačních nástrojů;

9) usnadnění přístupu spotřebitelů 
k individuálním, popřípadě kolektivním 
mechanismům řešení sporů, zejména 
k systémům alternativního řešení sporů, 
včetně on-line systémů se zvláštním 
zřetelem k vhodným opatřením na 
ochranu potřeb a práv zranitelných 
spotřebitelů;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1 – písm. c – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) sledování fungování a účinnosti 
mechanismů řešení sporů určených 
spotřebitelům, rovněž prostřednictvím 
vývoje a správy příslušných informačních 
nástrojů a výměny osvědčených postupů 
a zkušeností nabytých členskými státy;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že subjekty pro alternativní řešení sporů po celé EU jsou velmi různorodé, 
napomohla by zefektivnění jejich činnosti výměna osvědčených postupů a zkušeností. 

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1 – písm. d – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) finanční příspěvky na společné akce 
s veřejnými nebo neziskovými subjekty, 

11) finanční příspěvky na společné akce 
a uzavírání dohod o partnerství
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které vytvářejí sítě na úrovni Unie 
poskytující informace a pomoc 
spotřebitelům s cílem pomoci jim při 
uplatňování jejich práv a získávání přístupu 
ke vhodnému řešení sporů, včetně systémů 
mimosoudního řešení sporů on-line (síť 
evropských spotřebitelských center).

s veřejnými nebo neziskovými subjekty, 
které vytvářejí sítě na úrovni Unie 
poskytující informace a pomoc 
spotřebitelům s cílem pomoci jim při 
uplatňování jejich práv a získávání přístupu 
ke vhodnému řešení sporů, včetně systémů 
mimosoudního řešení sporů on-line (síť 
evropských spotřebitelských center).

Odůvodnění

Z hodnocení evropských spotřebitelských center vyplynula potřeba zvýšit účinnost těchto 
center zaváděním stabilnějších nástrojů financování, například dohod o partnerství.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobnější popis možného obsahu 
uvedených akcí obsahuje příloha I.

Podrobnější popis možného obsahu 
uvedených akcí obsahuje příloha I. Komise 
je zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 15 za účelem 
doplnění seznamu uvedeného v příloze I 
o další činnosti podobného typu 
a s podobným dopadem, které sledují cíle 
uvedené v článku 3.

Odůvodnění

Rozhodnutí o doplnění seznamu činností uvedených v příloze I o podobná opatření by mělo 
být přijato aktem v přenesené pravomoci podle článku 290 SFEU.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně v polovině členských států
jsou pověřeny zastupováním zájmů 
spotřebitelů na úrovni Unie organizacemi, 

b) jsou pověřeny zastupováním zájmů 
spotřebitelů na úrovni Unie organizacemi, 
které zastupují spotřebitele v souladu s 
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které zastupují spotřebitele v souladu 
s vnitrostátními předpisy nebo postupy 
a působí na regionální nebo celostátní 
úrovni.

vnitrostátními předpisy nebo postupy 
a působí na místní, regionální nebo 
celostátní úrovni.

Odůvodnění

Některá území a zejména přeshraniční oblasti mají specifické rysy, a proto je nutné podpořit 
spotřebitelské organizace, které v nich působí.

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou nevládní, neziskové, nezávislé na 
průmyslových, obchodních a 
podnikatelských nebo jiných 
neslučitelných zájmech a jejich hlavním 
cílem a náplní je podpora a ochrana zdraví, 
bezpečnosti a hospodářských a právních 
zájmů spotřebitelů v Unii;

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Granty na akce mohou být poskytnuty 
veřejnému orgánu nebo neziskovému 
subjektu vybranému transparentním 
postupem a určenému členským státem či 
třetí zemí uvedenou v článku 7 tohoto 
nařízení. Určený subjekt musí být součástí 
unijní sítě, která poskytuje informace 
a pomoc spotřebitelům při uplatňování 
jejich práv a získávání přístupu ke 

7. Granty na akce mohou být poskytnuty 
veřejnému orgánu nebo neziskovému 
subjektu vybranému transparentním 
postupem a určenému členským státem či 
třetí zemí uvedenou v článku 7 tohoto 
nařízení a s těmito subjekty mohou být 
uzavírány dohody o partnerství. Určený 
subjekt musí být součástí unijní sítě, která 
poskytuje informace a pomoc 
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vhodnému řešení sporů (síť evropských 
spotřebitelských center).

spotřebitelům při uplatňování jejich práv 
a získávání přístupu ke vhodnému řešení 
sporů (síť evropských spotřebitelských 
center).

Odůvodnění

Z hodnocení evropských spotřebitelských center vyplynula potřeba zvýšit účinnost těchto 
center zaváděním stabilnějších nástrojů financování, například dohod o partnerství.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Granty na akce mohou být poskytnuty 
subjektům zabývajícím se stížnostmi 
zřízeným a působícím v Unii a v zemích 
Evropského sdružení volného obchodu, 
které se účastní Evropského hospodářského 
prostoru, jež jsou zodpovědné za sběr 
stížností spotřebitelů, snahu stížnosti 
vyřešit, poskytování poradenství nebo za 
podávání informací spotřebitelům 
o stížnostech nebo dotazech a které 
v rámci stížností nebo dotazů spotřebitele 
na obchodníka jednají jako třetí strana. 
Tyto subjekty nezahrnují mechanismy 
zabývající se stížnostmi spotřebitelů 
provozované obchodníky, v jejichž rámci 
se dotazy a stížnosti vyřizují přímo se 
spotřebitelem, ani mechanismy, které 
poskytují služby zabývající se stížnostmi 
provozované obchodníkem nebo v jeho 
zastoupení.

8. Granty na akce mohou být poskytnuty 
subjektům zabývajícím se stížnostmi 
zřízeným a působícím v členských státech 
Unie a v zemích Evropského sdružení 
volného obchodu, které se účastní 
Evropského hospodářského prostoru, jež 
jsou zodpovědné za sběr stížností 
spotřebitelů, snahu stížnosti vyřešit, 
poskytování poradenství nebo za podávání 
informací spotřebitelům o stížnostech nebo 
dotazech a které v rámci stížností nebo 
dotazů spotřebitele na obchodníka jednají 
jako třetí strana. 

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že subjekty pro alternativní řešení sporů po celé EU jsou velmi různorodé,
napomohla by zefektivnění jejich činnosti výměna osvědčených postupů a zkušeností.

Pozměňovací návrh 43
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Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční rámec Rozpočet
Finanční krytí pro provádění programu činí 
197 000 000 EUR v současných cenách.

Finanční krytí pro provádění programu ve 
smyslu bodu [17] interinstitucionální 
dohody ze dne XX/201Y mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a řádném finančním řízení1, činí […]
v současných cenách. Roční příděl 
prostředků schvaluje rozpočtový orgán.
________________
1 Úř. věst. ...

Odůvodnění

Celkové finanční krytí by mělo být navýšeno o 5 %, jak uvádí legislativní usnesení, což je 
v souladu s usnesením EP ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: nový víceletý 
finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu (zpráva 
výboru SURE). Objem finančního krytí by však měl být považován za orientační a měl by být 
s konečnou platností stanoven až na základě dohody o VFR.

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orientační příděly prostředků na 
specifické cíle uvedené v článku 3 jsou 
popsány v příloze IIa.

Odůvodnění

Pro spolutvůrce právních předpisů je důležité, aby poskytli politické směry pro přidělování 
prostředků na specifické cíle uvedené v článku 3.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvek na program může 
rovněž pokrývat výdaje související 
s přípravou, sledováním, kontrolou, 
auditem a hodnocením vyžadovanými 
k řízení programu a plnění jeho cílů; 
zejména výdaje související s průzkumy, 
schůzkami s odborníky, informačními 
a komunikačními akcemi, včetně vnitřní 
komunikace týkající se politických priorit 
Unie, pokud souvisejí s obecnými cíli 
tohoto nařízení, výdaje spojené se sítěmi 
informačních technologií zaměřenými na 
zpracování a výměnu informací, a rovněž 
veškeré další výdaje na technickou a 
administrativní pomoc, jež vznikly Komisi 
při řízení programu.

1. Finanční příspěvek na program může 
rovněž pokrývat výdaje související s 
přípravou, sledováním, kontrolou, auditem 
a hodnocením vyžadovanými k řízení 
programu a plnění jeho cílů a rovněž 
veškeré další výdaje na technickou 
a administrativní pomoc, jež vznikly 
Komisi při řízení programu.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Celková částka na pokrytí výdajů 
souvisejících s přípravou, sledováním, 
kontrolou, auditem a hodnocením, jakož 
i technickou a administrativní pomocí, 
které jsou uvedeny v bodu 1, nesmí 
překročit 10,5 % celkového finančního 
krytí programu.

Odůvodnění

Měla by být stanovena horní hranice podílu finančních prostředků z programu, z nichž lze 
pokrýt výdaje související s přípravou, sledováním, kontrolou, auditem a hodnocením, jakož 
i technickou a administrativní pomocí. Díky tomuto stropu bude možné se soustředit na 
financování konkrétních opatření zaměřených na plnění cílů programu a nikoli na 
financování administrativní a technické pomoci.



PE486.107v02-00 30/78 RR\906806CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provádí program prostřednictvím 
způsobů řízení uvedených v článku 53 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. 

Komise provádí program prostřednictvím 
způsobů řízení uvedených v článku 53 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 nebo 
v jeho znění upraveném nařízením (EU) 
č. XXX/201Y1.

________________
1 COM(2010)0815.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 12 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise bude provádět program 
přijímáním ročních pracovních programů 
v podobě prováděcích aktů, které uvedou 
prvky stanovené v nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002, a zejména:

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 15 za 
účelem přijímání ročních pracovních 
programů, které uvedou prvky stanovené 
v nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, 
a zejména:

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že přijímání ročních pracovních programů zahrnuje politické rozhodování, 
jehož účelem je stanovit a doplnit priority a činnosti, včetně rozdělování finančních 
prostředků stanovených v základním legislativním aktu, je nutné přenesení pravomocí na 
Komisi podle článku 290 SFEU.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
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Čl. 12 – pododstavec 1 – písm. a – e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prováděcí priority a akce, jež mají být 
uskutečněny, včetně přidělení finančních 
zdrojů;

a) prováděcí priority a akce, jež mají být 
uskutečněny, včetně orientačního přidělení 
finančních zdrojů;

b) základní kritéria pro výběr a pro 
poskytnutí grantu, která se použijí pro 
výběr návrhů, jež obdrží finanční 
příspěvky;

b) základní kritéria pro výběr a pro 
poskytnutí grantu, která se použijí pro 
výběr návrhů, jež obdrží finanční 
příspěvky;

c) časový rozvrh plánovaných výzev 
k předkládání nabídek a výzev 
k předkládání návrhů;

c) časový rozvrh plánovaných výzev 
k předkládání nabídek a výzev 
k předkládání návrhů;

d) v příslušných případech povolení 
využívat paušální částky, standardní 
sazebníky jednotkových nákladů nebo 
financování pevnou sazbou v souladu 
s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002;

d) je-li to možné, povolení využívat 
partnerské dohody, paušální částky, 
standardní sazebníky jednotkových 
nákladů nebo financování pevnou sazbou 
v souladu s nařízením (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 ve znění nařízení (EU) 
XXX/201Y;

e) kritéria pro posouzení, zda se jedná 
o případ výjimečné prospěšnosti.

e) kritéria pro posouzení, zda se jedná 
o případ výjimečné prospěšnosti. 

________________
1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 12 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 16.

vypouští se

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že přijímá ročních pracovních programů zahrnuje politické rozhodování, 
jehož účelem je stanovení a doplnění priorit a opatření a činností, a to včetně rozdělování 
finančních prostředků stanovených v základním legislativním aktu, je nutné přenesení 
pravomocí na Komisi podle článku 290 SFEU.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 13. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise sdělí závěry hodnocení, k němuž 
doplní své připomínky, Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů. Závěry hodnocení 
budou případně doplněny návrhy na 
úpravu programu.

Odůvodnění

Mělo by se zde použít znění čl. 9 odst. 2 druhého pododstavce rozhodnutí č.1926/2006/ES, 
kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007–2013).

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku
3 je svěřeno Komisi na dobu trvání 
programu na období 2014–2020.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 3, 4 a 12 
a v příloze II je svěřena Komisi na dobu 
trvání programu na období 2014–2020.

Odůvodnění

Součástí přijímání ročních pracovních programů je i přijímání politických rozhodnutí za 
účelem upřesnění a doplnění priorit a činností, které mají být prováděny, a to včetně 
rozdělování finančních prostředků stanovených v základním legislativním aktu, což vyžaduje 
přenesení pravomoci na Komisi podle článku 290 SFEU. Rovněž doplnění seznamu činností 
uvedeného v příloze I o další činnosti podobného typu by mělo mít formu aktu v přenesené 
pravomoci podle článku 290 SFEU.
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 3
kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené článcích 3, 4 
a 12 a v příloze IIa kdykoliv zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 15 odst. 2.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 3 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení aktu Evropskému parlamentu 
a Radě nebo pokud před uplynutím této 
lhůty Evropský parlament i Rada uvědomí 
Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 3, 4 nebo 12 a přílohy IIa vstoupí 
v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě nebo 
pokud před uplynutím této lhůty Evropský 
parlament i Rada uvědomí Komisi, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 15 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 4 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha I – cíl I – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vývoj a správa nástrojů informačních 
technologií (např. databází, informačních 
a komunikačních systémů);

a) vývoj, modernizace a správa nástrojů 
informačních technologií (např. databází, 
informačních a komunikačních systémů), 
zejména s cílem zvýšit účinnost stávajících 
systémů rozšířením možností exportování 
dat, třídění a získávání údajů pro 
statistické účely a rovněž usnadněním 
výměny a využití elektronických údajů 
mezi členskými státy;

Odůvodnění

Byly zjištěny mnohé nedostatky zpracovávání údajů, proto by měly být stávající nástroje 
modernizovány. Dále bylo zjištěno, že výměna a pohyb údajů mezi členskými státy není 
dostatečný; příkladem mohou být údaje o testování dovážených výrobků. Je proto třeba 
rozvíjet informační a telekomunikační nástroje sloužící ke sdílení těchto informací, s cílem 
zamezit dvojímu provádění testů a zbytečným nákladům příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh 57
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Návrh nařízení
Příloha I – cíl I – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výměny úředníků zabývajících se 
vymáháním práva a odborné vzdělávání;

c) výměny úředníků zabývajících se 
vymáháním práva a odborné vzdělávání 
zaměřené zejména na riziková odvětví;

Odůvodnění

Ze zprávy o činnosti systému RAPEX v roce 2010 vyplývá, že většina oznámení o výrobcích, 
které nejsou v souladu s evropskými právními předpisy, se týká určitých odvětví (zejména 
odvětví textilu – 32 %  a hraček – 25 %).

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha I – cíl I – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) administrativní spolupráce a spolupráce 
při vymáhání práva se třetími zeměmi, 
které nespadají do článku 7;

f) administrativní spolupráce se třetími 
zeměmi, na které se nevztahuje článek 7, 
zejména se třetími zeměmi, z nichž 
pochází většina výrobků, které byly v Unii 
oznámeny jako nevyhovující právním 
předpisům Unie, a spolupráce s těmito 
zeměmi při vymáhání práva a v oblasti
sledovatelnosti výrobků a vytváření 
preventivních opatření;

Odůvodnění

Zpráva o činnosti systému RAPEX v roce 2010 uvádí, že většina oznámení o nesouladu 
s evropskými právními předpisy se týká výrobků z některých konkrétních zemí, např. z Číny 
(58 % oznámení učiněných v roce 2010). Tato zpráva rovněž uvádí, že u 16 % oznámených 
výrobků z Číny nebylo možno určit jejich původ; měla by se proto podporovat spolupráce 
v oblasti sledovatelnosti výrobků.
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Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl II – Informovanost a vzdělávání: zlepšit 
vzdělávání, informovanost a povědomí 
spotřebitelů o jejich právech, vytvářet 
datovou základnu pro spotřebitelskou 
politiku a poskytovat podporu 
spotřebitelským organizacím 

Cíl II – Informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů a podpora spotřebitelských 
organizací: zlepšit vzdělávání, 
informovanost a povědomí spotřebitelů 
o jejich právech, vytvářet datovou 
základnu pro spotřebitelskou politiku 
a poskytovat podporu spotřebitelským 
organizacím 

Odůvodnění

Podpora spotřebitelských organizací je důležitá, a proto musí představovat samostatný cíl. Je 
proto třeba jasně zde rozlišovat mezi tímto cílem a cíli zaměřenými na informovanost 
a vzdělávání spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Budování datové základny pro tvorbu 
politik v oblastech, které se týkají 
spotřebitelů,

4. Budování datové základny pro tvorbu 
politik v oblastech, které se týkají 
spotřebitelů, pro vytváření inteligentní 
a cílené regulace a odhalování selhání 
trhu a změn v potřebách spotřebitelů 
a zlepšení přístupu k této základně,

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je uvést znění do souladu s novou formulací navrženou v čl. 4 
písm. b) bod 4.
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) celounijních studií a analýzy spotřebitelů 
a spotřebitelských trhů; 

a) celounijních studií a analýzy spotřebitelů 
a spotřebitelských trhů pro účely vytváření 
inteligentní a cílené regulace a 
odhalování selhání trhu či změny potřeb 
spotřebitelů;

Odůvodnění

Aby byla zajištěna účinnost, je třeba zajistit, aby byly databáze využívány při přípravě nových 
právních předpisů a pro odhalování selhání trhu nebo nových potřeb spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vývoje a správy databází; b) vývoje a správy databází, zejména za 
účelem zpřístupnění shromážděných 
údajů zúčastněným stranám (například 
spotřebitelským organizacím, 
vnitrostátním orgánům, výzkumným 
pracovníkům);

Odůvodnění

Aby se zvýšil potenciál těchto databází, měly by k nim mít všechny zúčastněné strany 
(spotřebitelské organizace, vnitrostátní orgány, výzkumní pracovníci, veřejnost, atd.) snadný 
přístup.

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 5 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Podpora spotřebitelských organizací 5. Podpora evropských spotřebitelských 
organizací prostřednictvím financování 
a budování kapacit spotřebitelských 
organizací na úrovní Unie, vnitrostátní 
a regionální, zvýšení transparentnosti 
a podpora výměny osvědčených postupů 
a odborných znalostí, spotřebitelských 
průzkumů a informací pro spotřebitele

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je uvést znění do souladu s novou formulací navrženou v čl. 4 
písm. b) bod 5.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) budování kapacit regionálních, 
národních a evropských spotřebitelských 
organizací, především prostřednictvím 
odborného vzdělávání pracovníků 
a výměny osvědčených postupů 
a zkušeností, a to zejména se zaměřením na 
spotřebitelské organizace v členských 
státech, které vykazují poměrně nízkou 
úroveň důvěry a povědomí spotřebitelů, jak 
dokládá sledování spotřebitelských trhů 
a spotřebitelského prostředí v členských 
státech;

b) budování kapacit místních,
regionálních, národních a evropských 
spotřebitelských organizací, především 
prostřednictvím odborného vzdělávání 
pracovníků, které lze poskytovat v různých 
jazycích a na celém území Unie, a výměny 
osvědčených postupů a zkušeností, a to 
zejména se zaměřením na spotřebitelské 
organizace v členských státech, v nichž je 
činnost spotřebitelských organizací 
nedostatečně rozvinutá, nebo ve státech, 
které vykazují poměrně nízkou úroveň 
důvěry a povědomí spotřebitelů, jak 
dokládá sledování spotřebitelských trhů 
a spotřebitelského prostředí v členských 
státech;

Odůvodnění

Program by měl klást důraz na zvýšení ochrany spotřebitelů v těch členských státech, v nichž 
je činnost spotřebitelských organizací nedostatečně rozvinutá. Z hodnocení organizace 
TRACE (Training for Consumer Empowerment) dále vyplynulo, že je třeba poskytovat 
vzdělávání v různých jazycích a v různých vzdělávacích střediscích, aby jej mohlo využít co 
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nejvíce organizací.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) posílení transparentnosti a zvýšení 
počtu výměn osvědčených postupů 
a zkušeností, zejména zřízením 
internetového portálu pro spotřebitelské 
organizace, který by umožňoval 
interaktivní výměny a poskytoval 
komunikační zázemí a bezplatně 
přístupný materiál vytvořený během 
vzdělávání;

Odůvodnění

Hodnocení organizace TRACE poukázalo na nutnost zřízení internetového portálu, který by 
byl přístupný všem spotřebitelským organizacím – zejména těm, které nemohou cestovat nebo 
mají nedostatečné finanční prostředky – a který by jim umožňoval využívat veškerý dostupný 
materiál a vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy. Pomocí podobného nástroje by se 
mohl  zvýšit počet osob využívajících toto vzdělávání, a tím by se zvýšila jeho účinnost.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Větší zprůhlednění spotřebitelských trhů
a informování spotřebitelů

6. Větší transparentnost vnitřního trhu
a lepší informace pro spotřebitele, 
poskytování srovnatelných, spolehlivých 
a snadno dostupných údajů, včetně 
přeshraničního obchodování, což 
spotřebitelům umožní porovnávat nejen 
ceny, ale i kvalitu a udržitelnost zboží 
a služeb
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Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je uvést znění do souladu s novou formulací navrženou v čl. 4 
písm. b) bod 6.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) akce, které zlepšují přístup spotřebitelů 
k příslušným informacím o výrobcích 
a trzích;

c) činnosti, které zlepšují přístup 
spotřebitelů k příslušným srovnatelným, 
spolehlivým a snadno dostupným 
informacím o výrobcích a trzích, zejména 
o cenách, kvalitě a udržitelnosti zboží 
a služeb, ať už off-line nebo on-line, 
například zavedením certifikační značky 
pro internetové stránky srovnávající ceny 
a využívající harmonizovanou metodu 
srovnávání cen, sledováním uplatňování 
této značky, a to i v případě 
přeshraničního obchodování;

Odůvodnění

Spolehlivé internetové stránky srovnávající ceny poskytují spotřebitelům větší samostatnost, 
lepší informace a možnost srovnávat údaje, a to i v případě přeshraničního obchodování.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 6 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podpora celounijních subjektů za účelem 
vypracování kodexů chování / 
osvědčených postupů / pokynů pro 
porovnání cen/jakosti/udržitelnosti;

g) podpora celounijních subjektů za účelem 
zřizování internetových stránek 
srovnávajících ceny, vypracování kodexů 
chování / osvědčených postupů / pokynů 
pro porovnání cen/jakosti/udržitelnosti; 

Odůvodnění

Spolehlivé internetové stránky srovnávající ceny poskytují spotřebitelům větší samostatnost, 
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lepší informace a možnost srovnávat údaje, a to i v případě přeshraničního obchodování.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 6 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podpora komunikace o spotřebitelských 
záležitostech, včetně podpory sdělovacích 
prostředků, aby se posílila práva 
spotřebitelů a jejich vymáhání.

h) podpora komunikace o spotřebitelských 
záležitostech, včetně pobízení sdělovacích 
prostředků, například prostřednictvím 
vzdělávacích programů, aby poskytovaly 
správné a relevantní informace, zvyšovaly 
informovanost a posilovaly práva 
spotřebitelů;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Zlepšení vzdělávání spotřebitelů 7. Zlepšení vzdělávání spotřebitelů 
a podnikatelů jako celoživotního procesu 
se zvláštním zaměřením na zranitelné 
spotřebitele

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je uvést znění do souladu s novou formulací navrženou v čl. 4 
písm. b) bod 7.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Vývoj interaktivní platformy pro výměnu 
osvědčených postupů a materiálů pro 
vzdělávání spotřebitelů zaměřených na 
klíčové cílové skupiny, zejména mladé 

a) vývoj interaktivní platformy pro výměnu 
osvědčených postupů a materiálů pro 
celoživotní vzdělávání spotřebitelů se 
zvláštním zaměřením na zranitelné 
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spotřebitele, v součinnosti s evropským 
programem financování vzdělávání 
a odborné přípravy;

spotřebitele, kteří mají obtíže s přístupem 
k informacím pro spotřebitele a s jejich 
pochopením, s cílem zajistit, aby nebyli 
uváděni v omyl;

Odůvodnění

S ohledem na stále složitější rozhodování spotřebitelů a na rozvoj digitálního prostředí je 
třeba zavádět opatření zaměřená na celoživotní vzdělávání spotřebitelů bez ohledu na jejich 
věk a na situaci, v níž se nacházejí.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha I – cíl II – bod 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vývoj vzdělávacích opatření a materiálů 
např. o právech spotřebitelů včetně 
přeshraničních otázek, zdraví, bezpečnosti, 
právních předpisů Unie v oblasti ochrany 
spotřebitele, udržitelné spotřeby nebo 
finanční gramotnosti.

b) vývoj vzdělávacích materiálů ve 
spolupráci se zúčastněnými stranami 
(např. spotřebitelskými organizacemi, 
vnitrostátními orgány a subjekty 
působícími na nejnižší úrovni) zejména 
s využitím (sběr, kompilace, překlady, 
šíření atd.) materiálů vytvořených v rámci 
předchozích činností, mezi něž patří 
například projekt Dolceta, a to na různých 
nosičích, včetně elektronických, které by 
mohly využít všechny kategorie 
obyvatelstva; vývoj materiálů např. 
o právech spotřebitelů včetně 
přeshraničních otázek, zdraví, bezpečnosti, 
právních předpisech Unie v oblasti ochrany 
spotřebitele, významu log Unie, udržitelné 
spotřebě, možnostech etické spotřeby nebo 
finanční gramotnosti;

Odůvodnění

Měla by být zvýšena účinnost vzdělávacích činností v rámci tohoto programu s důrazem na 
sběr, překlady, zpracování a šíření materiálů vytvořených v rámci stávajících iniciativ 
probíhajících v členských státech i přímo v terénu. Vzhledem k tomu, že občané EU nejsou 
dostatečně obeznámeni s evropskými logy (logo CE pro označení shody, evropská ekoznačka, 
Möbiova páska označující recyklaci, značka škodlivosti atd.), je třeba zahájit specifická 
opatření v této oblasti.
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha I – cíl III – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Práva a náprava: upevnit práva spotřebitelů 
zejména prostřednictvím regulačních akcí
a zlepšením přístupu k nápravě včetně 
alternativního řešení sporů

Práva a náprava: rozvíjet a posilovat práva 
spotřebitelů zejména prostřednictvím 
inteligentních opatření týkajících se 
regulačního rámce a zlepšením přístupu 
k jednoduché, účinné, účelné a finančně 
nenáročné individuální, popřípadě 
kolektivní nápravě včetně alternativního 
řešení sporů

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je uvést znění do souladu s novou formulací, která je navržena 
v čl. 3 odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Příloha I – cíl III – bod 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Příprava, posuzování provádění, 
sledování, hodnocení, provádění 
a vymáhání legislativy v oblasti ochrany 
spotřebitele a jiných regulačních iniciativ 
členskými státy a podpora společných 
regulačních a samoregulačních iniciativ, 
včetně

8. Příprava, posuzování provádění, 
sledování, hodnocení, provádění 
a vymáhání legislativy v oblasti ochrany 
spotřebitele a jiných regulačních iniciativ 
členskými státy a podpora společných 
regulačních a samoregulačních iniciativ, 
jakož i monitorování skutečného dopadu 
těchto iniciativ na spotřebitelské trhy,
včetně

Odůvodnění

Iniciativy společné regulace a samoregulace jsou zajímavé, je však třeba připomenout, že 
iniciativy ve formě nezávazných právních nástrojů nemohou nahradit zákonodárce. Je proto 
nutná systematická kontrola, aby bylo možno přijímat legislativní akty, prokáže-li se, že 
původní akty nemají dostatečný dopad na trhy.
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Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Příloha I – cíl III – bod 8 – písmena a až d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) studií, hodnocení ex ante a ex post, 
posouzení dopadů, veřejných konzultací 
a hodnocení stávajících právních předpisů;

a) studií a inteligentních regulačních 
činností, jako je hodnocení ex ante a ex 
post, posouzení dopadů, veřejných 
konzultací a hodnocení a zjednodušení
stávajících právních předpisů;

b) seminářů, konferencí, pracovních 
setkání a setkání zúčastněných stran 
a odborníků;

b) seminářů, konferencí, pracovních 
setkání a setkání zúčastněných stran 
a odborníků;

c) vývoje a správy snadno a veřejně 
přístupných databází, které se týkají 
provádění právních předpisů Unie v oblasti 
ochrany spotřebitele;

c) vývoje a správy snadno a veřejně 
přístupných databází, které se týkají 
provádění právních předpisů Unie v oblasti 
ochrany spotřebitele;

ca) podpory činností ve prospěch ochrany 
spotřebitelů s cílem snížit administrativní 
zátěž malých a středních podniků;

d) hodnocení akcí prováděných v rámci 
programu.

d) hodnocení akcí prováděných v rámci 
programu.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Příloha I – cíl III – bod 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Usnadnění přístupu spotřebitelů 
k mechanismům řešení sporů, zejména 
k systémům alternativního řešení sporů 
včetně on-line systémů, a sledování jejich 
fungování a účinnosti, rovněž 
prostřednictvím vývoje a správy 
příslušných informačních nástrojů

9. Usnadnění přístupu spotřebitelů 
k individuálním, popřípadě kolektivním 
mechanismům řešení sporů, zejména 
k systémům alternativního řešení sporů, 
včetně on-line systémů se zvláštním 
zřetelem k vhodným opatřením na 
ochranu potřeb a práv zranitelných 
spotřebitelů; sledování fungování 
a účinnosti mechanismů řešení sporů 
určených spotřebitelům, rovněž 
prostřednictvím vývoje a správy 
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příslušných informačních nástrojů 
a výměny osvědčených postupů 
a zkušeností v členských státech

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je uvést znění do souladu s novou formulací, která je navržena 
v čl. 4 písm. c) body 9 a 9a.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha I – cíl III – bod 9 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) financování činnosti a podpora 
vytváření sítí vnitrostátních subjektů 
zabývajících se stížnostmi, podpora 
výměny a šíření osvědčených postupů 
a zkušeností mezi těmito orgány;

Odůvodnění

Výměna osvědčených postupů a zkušeností by zefektivnila činnost subjektů zapojených do 
alternativního řešení spotřebitelských sporů, protože tyto subjekty jsou v rámci Evropské unie 
velmi rozmanité. Nejde přitom o přímé financování těchto subjektů, ale o podnět k  výměně 
zkušeností a osvědčených postupů mezi subjekty a její podporu.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Příloha I – cíl III – bod 9 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vznik specifických nástrojů 
usnadňujících přístup k nápravným 
prostředkům zranitelným osobám, které 
méně často požadují nápravu;

Odůvodnění

Bylo prokázáno, že starší osoby nebo osoby s nižším vzděláním méně využívají nápravných 
prostředků (viz studii dopadu Evropské komise), je proto třeba podporovat konkrétní opatření 
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v této oblasti.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha I – cíl IV – bod 10 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) administrativní spolupráce a spolupráce 
při vymáhání práva se třetími zeměmi, 
které se programu neúčastní.

d) administrativní spolupráce a spolupráce 
při vymáhání práva se třetími zeměmi, 
které se programu neúčastní, 
a s mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha I – cíl IV – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Finanční příspěvky na společné akce 
s veřejnými nebo neziskovými subjekty, 
které vytvářejí sítě na úrovni Společenství 
poskytující informace a pomoc 
spotřebitelům s cílem pomoci jim při 
uplatňování jejich práv a získávání přístupu 
ke vhodnému řešení sporů, včetně systémů 
mimosoudního řešení sporů on-line (síť 
evropských spotřebitelských center), 
včetně

11. Finanční příspěvky na společné akce 
a uzavírání dohod o partnerství
s veřejnými nebo neziskovými subjekty, 
které vytvářejí sítě na úrovni Společenství 
poskytující informace a pomoc 
spotřebitelům s cílem pomoci jim při 
uplatňování jejich práv a získávání přístupu 
ke vhodnému řešení sporů, včetně systémů 
mimosoudního řešení sporů on-line (síť 
evropských spotřebitelských center), 
včetně

vývoje a správy nástrojů informačních 
technologií (např. databází, informačních 
a komunikačních systémů) potřebných 
k řádnému fungování sítě evropských 
spotřebitelských center.

a) vývoje a správy nástrojů informačních 
technologií (např. databází, informačních 
a komunikačních systémů) potřebných 
k řádnému fungování sítě evropských 
spotřebitelských center;
b) opatření zaměřená na větší zviditelnění 
evropských spotřebitelských center a na 
zvýšení povědomí o nich.

Odůvodnění

Z hodnocení evropských spotřebitelských center vyplývá, že tato centra zná jen málo (15 %) 
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evropských občanů. Jsou tedy zapotřebí opatření zaměřená na zvýšení povědomí o těchto 
centrech a na jejich zviditelnění. 

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha I – cíl IV – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Finanční podpora koordinace 
spotřebitelských organizací a vytváření 
jejich sítí s cílem postupovat společně 
proti nekalým obchodním praktikám 
v Unii.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha I – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento seznam lze doplnit o další akce 
podobného typu a s podobným dopadem, 
které usilují o cíle uvedené v článku 3.

vypouští se

Odůvodnění

Podobná opatření by měla být doplněna na seznam uvedený v příloze I prostřednictvím 
rozhodnutí přijatého aktem v přenesené pravomoci podle článku 290 SFEU. Ustanovení 
o takovémto přenesení pravomoci musí být součástí normativní části právního aktu; viz 
článek 4 poslední větu.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha II – cíl 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informovanost a vzdělávání: zlepšit 
vzdělávání, informovanost a povědomí 
spotřebitelů o jejich právech, vytvářet 

Informovanost a vzdělávání spotřebitelů 
a podpora spotřebitelských organizací: 
zlepšit vzdělávání, informovanost 
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datovou základnu pro spotřebitelskou 
politiku a poskytovat podporu 
spotřebitelským organizacím

a povědomí spotřebitelů o jejich právech, 
vytvářet datovou základnu pro 
spotřebitelskou politiku a poskytovat 
podporu spotřebitelským organizacím 

Odůvodnění

Podpora spotřebitelských organizací je důležitá, a proto musí představovat samostatný cíl. Je 
proto třeba rozlišovat mezi tímto cílem a cíli zaměřenými na informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Příloha II – cíl I – tabulka – sloupce 1 až 4 – řádek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počet 
jednotlivých 
návštěvníků

Stránky pro 
spotřebitele na 
portálu Vaše 
Evropa 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_cs.htm)

Není k dispozici 500% nárůst za 
7 let

Odůvodnění

Portál Vaše Evropa je jednotným on-line kontaktním místem, kde je možné se seznámit 
s právy podniků a občanů, a je třeba výrazně zvýšit povědomí o něm mezi spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Příloha II – cíl 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl 3: Práva a náprava: upevnit práva 
spotřebitelů zejména prostřednictvím 
regulačních akcí a zlepšením přístupu 
k nápravě včetně alternativního řešení 
sporů

Cíl 3: Práva a náprava: rozvíjet a posilovat
práva spotřebitelů zejména prostřednictvím 
opatření týkajících se regulačního rámce
a zlepšením přístupu k jednoduché, 
účinné, účelné a finančně nenáročné 
individuální, popřípadě kolektivní nápravě 
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včetně alternativního řešení sporů

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího  návrhu je uvést toto znění do souladu s novou formulací navrženou 
v čl. 3 odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Příloha II – cíl 3 – tabulka – sloupec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl Cíl

50 % za 7 let 75 % za 7 let
38 500 (+120 %) za 7 let 200 000 (+ 1140 %) za 7 let

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Příloha II – cíl 3 – tabulka – sloupce 1 až 4 – řádek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Procentní podíl 
spotřebitelů, kteří 
dali podnět 
k řízení na 
základě problému 
zjištěného během 
posledních 
dvanácti měsíců:

Průzkum 
právního 
postavení 
spotřebitelů 

77 % v roce 2010 
(EU-27), z toho:

90 % v roce 2020 
(EU-27)

– stížnosti 
podané u 
prodejce/poskyto
vatele

– 65 %

– stížnosti 
podané u výrobce

– 13 %
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– stížnosti 
podané u 
subjektu pro 
mimosoudní 
řešení sporů

– 5 %

– záležitosti 
předané soudu

– 2 %

Odůvodnění

Procentní podíl spotřebitelů, kteří využívají nápravných prostředků (u prodejce/poskytovatele, 
výrobce, prostřednictvím systému mimosoudního řešení sporů či u soudu) může být 
ukazatelem důvěry, kterou spotřebitelé vkládají do těchto systémů, a potažmo účinnosti těchto 
systémů.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Příloha II – cíl 4 – tabulka – sloupec 1 – řádek 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinnost spolupráce v rámci sítě CPC:
– počet zpracovávaných případů 
(prostřednictvím počítačové databáze sítě)
– počet ukončených či vyřešených případů 
(tedy případů ukončených zasláním 
formálního upozornění podnikateli 
s ohledem na jeho zákonné povinnosti)
– počet případů předaných soudním 
orgánům
– počet rozsudků

Odůvodnění

S ohledem na dobu, po kterou již síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, měla by 
být doplněna, aby byla kritéria přesnější. Proto se navrhuje, aby se měřila nejen úroveň toku 
informací, ale i účinnost sítě. 
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Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Příloha II – cíl 4 – tabulka – sloupce 1 až 4 – řádek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Míra 
spokojenosti 
spotřebitelů 
s pomocí, které se 
jim dostalo 
během 
posledního řízení 
o urovnání sporu

Průzkum 
právního 
postavení 
spotřebitelů 

50 % v roce 2010 75 % v roce 2020

Odůvodnění

Důvěra spotřebitelů i využívání mechanismů řešení sporů závisí na spokojenosti spotřebitelů. 
Tento ukazatel tedy umožňuje hodnotit účinnost uvedených mechanismů.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Příloha II – cíl 4 – tabulka – sloupce 1 až 4 – řádek 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Míra povědomí 
o evropských 
spotřebitelských 
centrech (ESC)

Hodnotící zpráva 
o síti ESC

15 % 25 % v roce 2020
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Odůvodnění

Z hodnocení evropských spotřebitelských center vyplývá, že tato centra zná jen málo (15 %) 
evropských občanů. Jsou tedy zapotřebí opatření zaměřená na zvýšení povědomí o těchto 
centrech a na jejich zviditelnění.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Příloha II a (nová) – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIa

Orientační rozdělení prostředků mezi 
specifické cíle uvedené v článku 3.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifické cíle Orientační 
podíl 
provozního 
rozpočtu v %

Specifický cíl č. 1 –
bezpečnost

25 %

Specifický cíl č. 2 –
informovanost a 
vzdělávání 
spotřebitelů; podpora 
spotřebitelským 
organizacím

34 %

Specifický cíl č. 3 –
práva a náprava

10 %

Specifický cíl č. 4 –
vymáhání práva

31 %
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Celkový provozní 
rozpočet

100 %

Uvedené částky jsou orientační. Komise 
ve svých ročních pracovních programech 
může pozměnit rozdělení prostředků mezi 
jednotlivé cíle až o 20 %. Komisi se 
svěřuje pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15, pokud jde o změnu 
rozdělení orientačních částek uvedených 
v této příloze o více než 20 %.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh předložený Komisí

Návrh nařízení, který předložila Komise, má zavést rámec pro financování opatření Unie 
v oblasti spotřebitelské politiky na období 2014–2020. Tento návrh stanoví rozpočet ve výši 
175 milionů EUR na 7 let, tedy 25 milionů EUR ročně (ve stálých cenách), což odpovídá 
částce 197 milionů EUR na 7 let v běžných cenách, a respektuje tak finanční částky, které 
Komise stanovila ve svém návrhu „Rozpočet – Evropa 2020“. Nařízení by mělo vstoupit 
v platnost v lednu 2014.

Zpravodaj podporuje tento návrh, který by měl zaručit, že v Evropské unii bude i nadále 
zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitelů a že spotřebitelé budou moci lépe uplatnit svá 
práva. Zpravodaj souhlasí také se 4 navrženými cíli, u nichž převažuje shoda a které navazují 
na předchozí program.

Současně je však nutno poukázat i na to, že toto nařízení by mělo Unii umožnit, aby reagovala 
na nové problémy, které přinese spotřebitelská politika v období do roku 2020. Existují proto 
dobré důvody pro zaměření nařízení více do budoucnosti, zdůraznit cíle strategie Evropa 2020 
a doplnit návrh odkazem na program pro spotřebitele, který vymezuje strategický rámec 
spotřebitelské politiky pro nadcházející období. Je nicméně problematické rozhodovat 
o finančním programu předtím, než bude možno seznámit se s konkrétními strategickými 
směry uvedeného programu.

Finanční rámec a rozdělení finančních prostředků podle cílů

Tento program je, pokud jde o rozpočet, velmi skromný. Vzhledem k tomu, že v EU-27 žije 
500 milionů spotřebitelů, na každého z nich by mělo ročně připadat v průměru 5 centů. Je to 
dokonce méně než v předchozím období, kdy tato částka představovala 7 centů. Existují tedy 
důvody k obavám, zda bude tato částka postačovat ke splnění cílů budoucí spotřebitelské 
politiky, a to i za předpokladu, že připustíme nutnost úspor, k nimž nás nutí současná 
hospodářská krize. V každém případě je však vyloučeno celkový rozpočet jakýmkoli 
způsobem snižovat.

V tomto ohledu je zapotřebí připomenout souvislost mezi uvedeným rozpočtem 
a probíhajícím jednáním o víceletém finančním rámci. S ohledem na to, že navrhovaný 
finanční rámec závisí na výsledku jednání mezi orgány, navrhuje zpravodaj, aby za referenční 
částky byly nadále považovány (kromě níže uvedené změny v rozdělení prostředků mezi cíl 1 
a cíl 2) částky, které navrhuje Komise, a aby byla v poznámkách zmíněna práce výboru 
SURE1 (zvýšení objemu finančních prostředků přidělených na příští víceletý finanční rámec 
nejméně o 5 %) s cílem připomenout v rámci uvedených rozpočtových jednání cíle, které 
sleduje Parlament. Bude-li zapotřebí, vyzveme Komisi, aby po přijetí příštího víceletého 
finančního rámce předložila revidovaný návrh, v němž provede úpravu referenční částky 
stanovené v tomto programu.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-266
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Pokud jde o návrh rozdělení rozpočtových prostředků podle cílů, zpravodaj se domnívá, že by 
měla být věnována větší pozornost prvnímu cíli zaměřenému na bezpečnost, který považuje 
za prioritní: výrobky a služby, které mají k dispozici evropští spotřebitelé, musí být především 
bezpečné a spotřebitelé si musí být jisti, že dohled nad trhem v EU je účinný. Dále je třeba 
brát v potaz: nutnost revidovat směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, modernizaci nástroje 
RAPEX, zdokonalení databází v oblasti bezpečnosti a zvýšení počtu oznámení nebezpečných 
výrobků (více než 2200 v roce 2010). Kromě relativního navýšení, které již stanovila Komise, 
proto zpravodaj navrhuje, aby byly finanční prostředky, které mají být přiděleny na dohled 
nad trhem a na opatření ke splnění právních předpisů v rámci cíle 1, navýšeny o další 3 %, 
což znamená, že by se rozpočet určený na tento cíl zvýšil z 22 na 25 % celkového rozpočtu na 
operační prostředky.

Rozpočet stanovený na studie a analýzy zaměřené na spotřebitele a spotřebitelské trhy na 
úrovni Unie by měl být naopak snížen. Není sporu o tom, že sběr údajů je nezbytnou 
podmínkou tvorby vhodných právních předpisů a vymezení zvláště rizikových odvětví a jako 
takový by měl být podporován. Důvodem k omezení rozpočtu je však skutečnost, že již 
skončila fáze přípravy srovnávacích tabulek a je na místě dát přednost konkrétním opatřením 
před nákladnými analýzami a studiemi, jejichž počet by měl být snížen. Je třeba, aby studie 
měly konkrétní dopad, aby na ně navázala příprava nových právních předpisů nebo určení 
případných nedostatků trhu či nových požadavků kladených spotřebiteli a aby byly nadále 
k dispozici všem zúčastněným stranám.

Pokud jde o vzdělávací činnosti, výsledky hodnocení projektu Dolceta ukázaly, že jeho 
zviditelnění bylo nedostatečné, jeho univerzální přístup („one size fits all“) nevhodný, obsah 
příliš statický a málo dostupný a provoz nezajišťoval požadovanou úroveň interaktivity1. 
Zpravodaj proto navrhuje snížit orientační podíl provozních prostředků pro cíl 2 o 3 % 
(z 37 % na 34 %).

Tato zpráva dále stanoví jistou flexibilitu, pokud jde o toto orientační rozdělení pro každý cíl: 
Komise má zaručen manévrovací prostor 20 %, pokud jde o orientační procentní podíly, 
a pokud by hodlala ještě více překročit navrhované částky, měla by možnost změnit je aktem 
v přenesené pravomoci.

Opatření k provádění programu

Pro účely provádění uvedeného programu Komise navrhuje následující opatření: prováděcí 
pravomoci k přijímání ročních pracovních programů s uplatněním poradního postupu, 
přenesení pravomoci za účelem změny ukazatelů stanovených v příloze II a ustanovení 
v závěrečné části přílohy I, v němž se uvádí, že seznam činností lze doplnit o další podobné 
činnosti s obdobným dopadem, které sledují cíle vymezené programem.

Zpravodaj zastává názor, že postupy navrhované Komisí nerespektují pravomoci Evropského 
Parlamentu podle SFEU. Součástí přijímání ročních pracovních programů je i přijímání 
politických rozhodnutí za účelem upřesnění či doplnění priorit a opatření, která mají být 

                                               
1 SEC(2011) 414 v konečném znění – pracovní dokument Komise – Evaluation of the Consumer Policy Strategy 

and Programme of Community Action, s. 47–67, 126–128.
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prováděna, a to včetně rozdělování finančních prostředků stanovených v základním 
legislativním aktu, což vyžaduje přenesení pravomoci na Komisi podle článku 290 SFEU. 
Zpravodaj tedy s ohledem na tyto závěry navrhuje, aby bylo přijímání aktů v přenesené 
pravomoci uplatňováno i v případě přijímání ročních pracovních programů a pro účely 
doplnění seznamu akcí uvedeného v příloze I.

Ukazatele

Ukazatele uvedené v příloze II lze dále zdokonalit. U cíle 2 existují další podstatné ukazatele. 
Přestože to není snadný úkol, očekáváme, že Komise prostřednictvím aktů přijatých 
v přenesené pravomoci navrhne další ukazatele. Co se týče cíle 3, zpravodaj považuje za 
vhodné připojit i procentní podíl spotřebitelů, kteří dali podnět k řízení na základě problému 
zjištěného během posledních dvanácti měsíců: tento ukazatel by umožnil zjistit, jaké je 
povědomí spotřebitelů o těchto řízeních a jaký o něj mají zájem. Dále zpravodaj navrhuje 
zjišťovat úroveň znalostí o síti ESC, kterou zná pouze 15 % evropských občanů1. Pokud jde 
o cíl 4, zpravodaj navrhuje, aby – s ohledem na dobu působení sítě CPC, která dovrší v roce 
2014 sedmi let své existence – byly informace o úrovni toku informací v rámci této sítě 
doplněny rovněž o ukazatele týkající se její účinnosti.

Administrativní a technická pomoc

Zpravodaj navrhuje, aby tento druh výdajů byl financován maximálně do výše 10,5 % 
rozpočtu programu, aby bylo zaručeno, že značná část rozpočtu zůstane k dispozici pro účely 
financování konkrétních akcí zaměřených na plnění cílů programu.

Připomínky k obsahu opatření podle jednotlivých cílů

Cíl 1

Návrh na zavedení struktury, která bude dlouhodobější než současný neformální koordinační 
systém (PROSAFE), v rámci (očekávané) revize směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 
považujeme za vhodný, stejně jako financování společných činností.

Zpravodaj navrhl určitá zlepšení s cílem podpořit modernizaci nástroje RAPEX. Dále navrhl, 
aby se výměny úředníků soustředily na riziková odvětví (například v roce 20102 se jednalo 
o textilní odvětví s 32 % učiněných oznámení a o odvětví hraček s 25 %). Co se týče třetích 
zemí, zde je zapotřebí více zohledňovat globalizaci výrobního řetězce a stále vyšší vzájemnou 
provázanost trhů a zaměřit spolupráci ve správní oblasti a v oblasti uplatňování právních 
předpisů na ty země, v nichž bylo podáno nejvíce oznámení. Zpravodaj například konstatuje, 
že v roce 2010 se 58 % oznámení týkalo výrobků pocházejících z Číny3, přičemž v 16 % 
případů nebylo možno určit jejich výrobce.

Cíl 2

                                               
1 GŘ SANCO – Evaluation of the European Consumer Centres Network (ECC-Net) – závěrečná zpráva –

14. února 2011, s. 13
2 RAPEX – Výroční zpráva o činnosti za rok 2010
3 RAPEX – Výroční zpráva o činnosti za rok 2010
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Pokud jde o podporu spotřebitelských organizací na úrovni Unie, zpravodaj uznává jejich 
význam pro šíření informací, pro poskytování pomoci spotřebitelům při uplatňování jejich 
práv i pro účast na tvorbě právních předpisů. Navrhuje proto, aby byla evropským 
spotřebitelským organizacím nadále poskytována finanční pomoc a aby se podporovalo 
vytváření kapacit spotřebitelských organizací a výměna osvědčených postupů, 
spotřebitelských průzkumů a poskytování informací pro spotřebitele na úrovni EU, členských 
států a regionů.

Zpravodaj vítá návrh na pokračování činnosti TRACE, která se ukázala jako velmi užitečná, 
a uvítal by další rozšíření dopadu tohoto druhu vzdělávání, pokud možno zaměřením se na 
oblasti, v nichž je úroveň důvěry a povědomí spotřebitelů poměrně nízká, nebo na oblasti, 
v nichž je činnost spotřebitelských organizací nedostatečná. Rovněž je zapotřebí zapojit 
přeshraniční oblasti, rozšířit jazyky a oblasti, v nichž lze tento druh vzdělávání poskytovat 
(srov. hodnocení TRACE1), a vytvořit interaktivní prostor pro výměnu a zpřístupnění 
vytvořených materiálů2.

Pokud jde o transparentnost trhů a informační kampaně, je třeba připomenout, že je důležité 
poskytovat spotřebitelům srovnatelné, spolehlivé a snadno dostupné údaje o cenách, kvalitě 
a trvanlivosti. V tomto ohledu by bylo výrazným přínosem zřízení srovnávacích internetových 
stránek a zavedení certifikační značky pro tyto internetové stránky a sledování jejího 
uplatňování, a to i v případě přeshraničního obchodování.

Jak již bylo uvedeno výše, v souvislosti s oblastí vzdělávání si zpravodaj cení toho, že se 
Komise snaží poučit z chyb, které byly učiněny v minulosti. Zpravodaj podporuje jak 
rozhodnutí týkající se poměrného snížení přiděleného rozpočtu, tak i myšlenku změny 
zaměření vzdělávacích nástrojů a návrh na vytvoření diskusní platformy v oblasti vzdělávání 
spotřebitelů. Bude důležité zajistit, aby byly vzdělávací činnosti prováděny na základě 
partnerské spolupráce s členskými státy a místními subjekty, a podporovat celoživotní 
vzdělávání, a to i se zvláštním zaměřením na zranitelné spotřebitele.

Cíl 3

V této souvislosti je třeba trvat na dostupnosti mechanismů pro řešení sporů, tak, aby je mohlo 
využívat co největší množství osob. Bylo totiž zjištěno, že zranitelné skupiny osob těchto 
mechanismů nedostatečně využívají3, a proto by měla být v tomto ohledu uplatněna zvláštní 
opatření.

Dále by mělo být poukázáno na rozpočet stanovený pro zavedení platformy pro on-line řešení 
spotřebitelských sporů, který je v současné době předmětem legislativního návrhu. Co se týče 
návrhu rámcové směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů, zpravodaj 
zdůrazňuje, že je zapotřebí umožnit výměny mezi příslušnými vnitrostátními orgány – nemělo 
by však jít o financování těchto výměn, ale o podporu vzájemných setkávání s cílem zlepšit 
                                               
1 Ecorys – Evaluation of Consumer Education, Information and Capacity Building Actions: Final report – říjen 

2011, s. 139
2 SEC(2011) 414 v konečném znění – pracovní dokument Komise – Evaluation of the Consumer Policy Strategy 

and Programme of Community Action, s. 97
3 COM(2011) 1320 v konečném znění – pracovní dokument Komise – hodnocení dopadu, s. 16
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šíření osvědčených postupů a výměnu zkušeností mezi těmito orgány se zvláštním ohledem 
na potřeby a práva zranitelných spotřebitelů.

Cíl 4

Rozpočet na cíl 4 má být zvýšen, neboť Komise navrhuje zvýšit míru spolufinancování 
evropských spotřebitelských center z 50 na 70 %. Zpravodaj tento návrh podporuje s ohledem 
na skutečnost, že síť ESC velmi účinně pomáhá spotřebitelům v záležitostech přeshraniční 
povahy, avšak současně připomíná, že je zapotřebí zvýšit povědomí o této síti.
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STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Spotřebitelé na období 2014–
2020
(COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

Navrhovatel: José Manuel Fernandes

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhuje, aby byl prostřednictvím nařízení vytvořen program Spotřebitelé na období 
2014–2020, který se bude zakládat na článku 169 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Celkový objem finančních prostředků na provádění programu v období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 bude činit 197 milionů EUR v současných cenách.

Nový program Spotřebitelé bude podporovat obecný cíl budoucí spotřebitelské politiky, 
kterým je postavit spotřebitele požívajícího práv do středu jednotného trhu. 

Navrhovatel přezkoumal návrh legislativního aktu a:  
 vítá návrh Komise vytvořit program Spotřebitelé na období 2014–2020 a zdůrazňuje, 

že návrh se musí shodovat se strategií Evropa 2020 a přispívat k jejím cílům; 
 vyjadřuje přesvědčení, že vzhledem k nezbytnosti podpory hospodářského růstu v EU 

musí program Spotřebitelé pomoci evropským občanům využít veškerý potenciál 
jednotného trhu, neboť spotřebitelé, na něž se tento program zaměřuje především, by 
měli být dobře informováni o svých právech a možnostech jejich uplatňování a měli 
by plně důvěřovat různým subjektům, jež tvoří jednotný trh; 

 zdůrazňuje, že navrhovaný celkový rozpočet na program Spotřebitelé na období 2014–
2020, který dosahuje výše 197 milionů EUR (v současných cenách), je skromný, 
zatímco částka 20,65 milionů na administrativní výdaje související s prováděním 
programu je vysoká;

 podporuje variantu 2 Komise, která vyplývá z posouzení dopadu, neboť je v souladu 
s prioritami Komise (Evropa 2020, Akt o jednotném trhu) a průběžnými úvahami 
o budoucnosti spotřebitelské politiky;

 tvrdí, že informovanost spotřebitelů a jejich účast jsou průřezovou prioritou, a proto, 
je-li to možné, musejí být tyto požadavky zahrnuty do všech akcí financovaných 
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v rámci nového programu a musejí být seskupeny do těchto čtyř cílů: 1) bezpečnost, 2) 
informovanost a vzdělávání, 3) práva a náprava a 4) vymáhání práva;

 žádá, aby bylo zváženo vytvoření evropského akreditačního střediska pro online 
společnosti, které by spotřebitelům umožňovalo ověřit si věrohodnost a spolehlivost 
společností, zvýšilo by důvěru spotřebitelů a zlepšilo transparentnost transakcí 
prováděných online;

 prosazuje, aby při provádění programu byla uplatňována zásada řádného finančního 
řízení, transparentnosti a flexibility; proto by mělo být vytvoření výkonné agentury 
přípustné výhradně na základě pozitivního výsledku nezávislé analýzy nákladů 
a přínosů;

 zdůrazňuje, že je nezbytné vytvořit soubor příslušných statistických ukazatelů 
na úrovni EU, který by každoročně hodnotil fungování jednotného trhu a který by měl 
být každoročně sledován;

 je přesvědčen o tom, že by měla být podporována sdružení spotřebitelů, současně však 
vyzývá k větší účasti jednotlivců, a zejména pak k tomu, aby spotřebitelé více 
využívali nástroje IKT a aby byla vytvořena elektronická celounijní platforma 
pro podávání stížností a pro sdílení a získávání informací;

 podporuje vytvoření online platforem a softwarových nástrojů s cílem přivést 
spotřebitele a společnosti blíže k trhu;

 podporuje rozvoj interaktivních platforem pro výměnu osvědčených postupů 
a školících materiálů o vzdělávání spotřebitelů a navrhuje, aby v zájmu rozvoje růstu 
podporujícího začlenění byla věnována zvláštní pozornost zejména spotřebitelům, 
kteří vyžadují zvláštní ochranu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. Připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 nazvané Investice do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu1; 
opakuje, že v příštím VFR je zapotřebí 
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dostatek dodatečných zdrojů, které Unii 
umožní plnit její stávající politické priority 
a nové úkoly stanovené v Lisabonské 
smlouvě a rovněž reagovat na 
nepředvídané události; zdůrazňuje, že 
i při zvýšení úrovně financování příštího 
VFR o 5 % oproti úrovni v roce 2013 je 
možno přispět ke splnění dohodnutých 
cílů a závazků Unie a k zásadě solidarity 
Unie jen v omezené míře; vyzývá Radu, 
aby v případě, že nebude sdílet tento 
přístup, jasně stanovila, od kterých 
z jejích politických priorit či projektů by 
bylo možné navzdory jejich prokazatelné 
evropské přidané hodnotě zcela upustit;
________________
1 Přijaté texty, P7_TA (2011)0266.

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Zdůrazňuje, že navrhovaný celkový 
rozpočet programu Spotřebitelé na období 
2014–2020, který dosahuje výše 
197 milionů EUR (v současných cenách), 
je skromný, a poukazuje na skutečnost, že 
tato finanční částka uvedená 
v legislativním návrhu má pro legislativní 
orgán pouze orientační povahu a nemůže 
být pevně stanovena, dokud nebude 
dosaženo dohody o návrhu nařízení, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
na období 2014–2020;
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Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Domnívá se, že částka 
20,65 milionů EUR na administrativní 
výdaje související s prováděním programu 
je vysoká, a vyzývá Komisi, aby tento výdaj 
odůvodnila a přehodnotila;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že celková výše prostředků na tento program činí 197 milionů EUR, 
představuje částka na administrativní výdaje ve výši 20,65 milionů více než deset procent 
celkového objemu finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Tyto akce by měly být stanoveny 
v programu Spotřebitelé na období 2014–
2020 (dále jen „program“), který poskytne 
rámec pro financování akcí Unie. 
V souladu s článkem 49 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, toto nařízení stanoví právní 
základ pro akci a provádění programu. 
Toto nařízení staví na akcích 
financovaných podle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006, 
kterým se zavádí akční program 
Společenství v oblasti spotřebitelské 
politiky (2007–2013), a dále v nich 
pokračuje.

(4) Tyto akce by měly být stanoveny 
v programu Spotřebitelé na období 2014–
2020 (dále jen „program“), který poskytne 
rámec pro financování akcí Unie. 
V souladu s článkem 49 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, a s jeho aktualizovaným 
zněním podle nařízení (EU) č. XXX/201Y1

stanoví toto nařízení právní základ pro akci 
a provádění programu. Toto nařízení staví 
na akcích financovaných podle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006, 
kterým se zavádí akční program 
Společenství v oblasti spotřebitelské 
politiky (2007–2013), a dále v nich 
pokračuje.

___________
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1 COM(2010)0815.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je důležité zlepšit ochranu spotřebitele. 
K dosažení tohoto obecného cíle by měly 
být stanoveny specifické cíle, pokud jde 
o bezpečnost, informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů, práva a nápravu a vymáhání 
práv spotřebitelů. Hodnota a dopad 
opatření přijatých v rámci programu by 
měly být pravidelně sledovány 
a vyhodnocovány. Pro účely hodnocení 
spotřebitelské politiky je potřeba stanovit 
ukazatele.

(5) Má-li být dosaženo růstu 
podporujícího začlenění, je důležité zlepšit 
ochranu spotřebitele, a zejména se pak 
zaměřit na ty skupiny spotřebitelů. které
vyžadují zvláštní ochranu. K dosažení 
tohoto obecného cíle by měly být 
stanoveny specifické cíle, pokud jde 
o bezpečnost, informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů, práva a nápravu a vymáhání 
práv spotřebitelů. Hodnota a dopad 
opatření přijatých v rámci programu by 
měly být každoročně sledovány 
a vyhodnocovány a měly by být o nich 
podávány zprávy Evropskému 
parlamentu. Pro účely hodnocení 
spotřebitelské politiky je potřeba stanovit 
ukazatele. Komise by navíc měla vytvořit 
soubor příslušných statistických ukazatelů 
na úrovni Unie, například 
pro přeshraniční prodej a online prodej, 
aby bylo možné hodnotit výsledky a 
pokrok při zlepšování fungování 
jednotného trhu.

Odůvodnění

Cílem spotřebitelské politiky je přispět k lepšímu fungování jednotného trhu; proto musí být 
jeho vývoj vyhodnocován i bez ohledu na to, že k jednotnému trhu přispívají kromě 
spotřebitelské politiky také jiné faktory.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Při provádění programu v duchu 
zásady řádného finančního řízení, 
transparentnosti a flexibility by 
pokračování výkonné agentury mělo být 
přípustné výhradně na základě jasně 
pozitivního výsledku nové nezávislé 
analýzy nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Na akční program Společenství 
v oblasti spotřebitelské politiky 2007–2013 
bylo vyčleněno přibližně 157 milionů EUR 
(ve stálých cenách roku 2011). Na období 
2014–2020 byl pro program Spotřebitelé 
navržen finanční rámec ve výši 
175 milionů EUR (ve stálých cenách roku 
2011), což představuje mírné navýšení 
prostředků, ačkoli Unie potřebuje 
efektivně plnit své ambiciózních cíle 
v oblasti spotřebitelské politiky stanovené 
ve sdělení Komise ze dne 22. května 2012 
nazvaném „Evropský program pro 
spotřebitele - zvýšení důvěry a podpora 
růstu“, který podporují všechny orgány 
Unie. 
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) Výdaje Unie a finanční prostředky 
členských států v oblasti bezpečnosti 
spotřebitelů, vzdělávání, práv a vymáhání 
práv spotřebitelů by měly být lépe 
koordinovány, aby byla zajištěna 
doplňkovost, lepší účinnost a viditelnost 
a aby bylo dosaženo lepší rozpočtové 
součinnosti.

Odůvodnění

Komise by se měla pokusit pomocí lepšího sdílení zdrojů a jejich koordinace zvýšit výkonnost 
vnitrostátních sdružení spotřebitelů, zejména pak v členských státech se zjevně slabší 
spotřebitelskou kulturou.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úkolem programu je podporovat cíl 
politiky, kterým je postavit spotřebitele 
požívajícího práv do středu vnitřního trhu. 
Program tak učiní tím, že přispěje 
k ochraně zdraví, bezpečnosti 
a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož 
i k podporování jejich práva na informace, 
vzdělávání a organizování se za účelem 
ochrany svých zájmů. Program doplní, 
podpoří a bude sledovat politiky členských 
států.

Úkolem programu je podporovat cíl 
politiky, kterým je postavit spotřebitele 
požívajícího práv do středu vnitřního trhu. 
Program tak učiní tím, že přispěje 
k ochraně zdraví, bezpečnosti 
a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož 
i k podporování jejich práva na informace, 
vzdělávání a organizování se za účelem 
ochrany svých zájmů. Program doplní, 
podpoří a bude sledovat politiky členských 
států. Program by se měl také doplňovat 
s jinými nástroji a politikami Unie 
a vytvářet s nimi synergie, zejména 
s nástroji a politikami v rámci víceletého 
programu na období 2014–2020 „Práva 
a občanství“, mezi jehož cíle patří 
i posílení práv spotřebitelů1.
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________________
1 Cíl [(e)] nařízení (EU) č. XXX/201Y, 
[kterým se na období 2014–2020 zavádí 
program Práva a občanství].

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vysoká informovanost spotřebitelů 
a jejich účast jsou průřezovou prioritou, 
a proto, je-li to možné, musejí být tyto 
požadavky výslovně zahrnuty do všech 
odvětvových cílů a akcí financovaných 
v rámci programu.

Odůvodnění

Komise by se měla pokusit více poukazovat na význam účasti informovaných spotřebitelů ve 
všech oblastech, neboť hlavním cílem programu je postavení spotřebitele do středu 
jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) vytvoření evropského akreditačního 
střediska pro online společnosti s cílem 
zlepšit transparentnost, právní jistotu 
a bezpečnost spotřebitelů při provádění 
finančních transakcí online, na základě 
analýzy nákladů a přínosů;

Odůvodnění

Evropské akreditační středisko pro online společnosti by spotřebitelům umožňovalo ověřovat 
věrohodnost a spolehlivost společností, zvýšilo by důvěru spotřebitelů a zlepšilo 
transparentnost transakcí prováděných online.



RR\906806CS.doc 67/78 PE486.107v02-00

CS

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) vytvoření elektronické celounijní 
platformy, jejímž prostřednictvím by mohli 
spotřebitelé podávat stížnosti, sdílet 
a získávat informace, hodnotit produkty 
a získávat odborné poradenství;

Odůvodnění

Vytvoření online platforem a softwarových nástrojů s cílem přiblížit spotřebitele a společnosti 
trhu přispívá k účinnější účasti.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční rámec Rozpočet
Finanční krytí pro provádění programu činí 
197 000 000 EUR v současných cenách.

Finanční krytí pro provádění programu ve 
smyslu bodu [17] interinstitucionální 
dohody ze dne XX/201Y mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a řádném finančním řízení, činí 
197 000 000 EUR v současných cenách. 
Roční prostředky schvaluje rozpočtový 
orgán.
________________
1 Úř. věst. ...

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
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Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provádí program prostřednictvím 
způsobů řízení uvedených v článku 53 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. 

Komise provádí program prostřednictvím 
způsobů řízení uvedených v článku 53 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 nebo 
v jeho znění upraveném nařízením 
č. XXX/201Y1.

________________
1 COM(2010)0815.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise bude provádět program přijímáním 
ročních pracovních programů v podobě 
prováděcích aktů, které uvedou prvky 
stanovené v nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002, a zejména:

Komise bude provádět program přijímáním 
ročních pracovních programů v podobě 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí1. Tyto prováděcí akty uvedou 
prvky stanovené v nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 ve znění nařízení XXX/201Y, 
a zejména

a) prováděcí priority a akce, jež mají být 
uskutečněny, včetně přidělení finančních 
zdrojů;

a) prováděcí priority a akce, jež mají být 
uskutečněny, včetně orientačního přidělení 
finančních zdrojů;

b) základní kritéria pro výběr a pro 
poskytnutí grantu, která se použijí pro 
výběr návrhů, jež obdrží finanční 
příspěvky;

b) základní kritéria pro výběr a pro 
poskytnutí grantu, která se použijí pro 
výběr návrhů, jež obdrží finanční 
příspěvky;

c) časový rozvrh plánovaných výzev 
k předkládání nabídek a výzev 
k předkládání návrhů;

c) časový rozvrh plánovaných výzev 
k předkládání nabídek a výzev 
k předkládání návrhů;

d) v příslušných případech povolení 
využívat paušální částky, standardní 

d) je-li to možné, povolení využívat 
paušální částky, standardní sazebníky 



RR\906806CS.doc 69/78 PE486.107v02-00

CS

sazebníky jednotkových nákladů nebo 
financování pevnou sazbou v souladu 
s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002;

jednotkových nákladů nebo financování 
pevnou sazbou v souladu s nařízením (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ve znění nařízení 
(EU) XXX/201Y;

e) kritéria pro posouzení, zda se jedná o 
případ výjimečné prospěšnosti.

e) kritéria pro posouzení, zda se jedná o 
případ výjimečné prospěšnosti. 

________________
1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději v polovině roku 2018 sestaví 
Komise hodnotící zprávu o splnění cílů 
všech opatření (na úrovni výsledků a 
dopadů), o účinnosti využívání zdrojů 
a o evropské přidané hodnotě programu 
s ohledem na rozhodnutí o obnovení, 
úpravě, nebo pozastavení opatření. 
Hodnocení se bude dále zabývat prostorem 
pro zjednodušení, vnitřní a vnější 
soudržností programu, přetrvávající 
důležitostí všech cílů a příspěvkem 
opatření k prioritám Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Rovněž vezme 
v úvahu výsledky hodnocení dlouhodobého 
dopadu předcházejícího programu. 

2. Nejpozději v polovině roku 2018 sestaví 
Komise hodnotící zprávu o splnění cílů 
všech opatření (na úrovni výsledků a 
dopadů), o účinnosti využívání zdrojů 
a o evropské přidané hodnotě programu 
s ohledem na rozhodnutí o obnovení, 
úpravě, nebo pozastavení opatření. 
Hodnocení se bude dále zabývat prostorem 
pro zjednodušení, vnitřní a vnější 
soudržností programu, přetrvávající 
důležitostí všech cílů a příspěvkem 
opatření k prioritám Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Rovněž vezme 
v úvahu výsledky hodnocení dlouhodobého 
dopadu předcházejícího programu.
Na základě tohoto hodnocení může 
Komise případně předložit změnu tohoto 
nařízení.
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1. 6. 2012

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Spotřebitelé na období 2014–
2020
(COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

Navrhovatelka: Cecilia Wikström

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka vítá, že obecným cílem nového spotřebitelského programu navrženého Komisí 
je postavit spotřebitele požívajícího práv do středu jednotného trhu zejména s ohledem na 
zavedení nástrojů, jež odhalí selhání norem a postupů a účinně je budou v celé Evropě řešit. 
Je nezbytné, aby spotřebitelé mohli s jistotou uplatňovat svá práva, jichž požívají podle 
právních předpisů Unie, a aby se v případě problémů mohli spolehnout na efektivní vymáhání 
uvedených práv a na snadný přístup k účinné nápravě.

Navrhovatelka za těchto okolností vítá současné návrhy ohledně řešení sporů on-line (nařízení 
o online řešení spotřebitelských sporů) a alternativním řešení spotřebitelských sporů 
(směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) a předkládá proto řadu 
pozměňovacích návrhů k návrhu programu na ochranu spotřebitele s cílem zajistit pro tyto 
iniciativy dostatečné finanční prostředky.

Co se týče cíle 4 – vymáhání práva, navrhovatelka se domnívá, že by se ve správní oblasti 
a při vymáhání práva měla zintenzívnit spolupráce se třetími zeměmi, které se neúčastní 
programu, a to zejména podporou širší spolupráce s mezinárodními organizacemi, které 
se zabývají otázkami vymáhání práva na ochranu spotřebitele.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Toto nařízení bere v úvahu 
ekonomické, sociální a technické prostředí 
a nově se objevující průvodní problémy. 
Akce financované v rámci tohoto programu 
budou usilovat zejména o řešení otázek 
spojených s globalizací, digitalizací, 
potřebou přejít k udržitelnějším způsobům 
spotřeby, stárnutím obyvatelstva, sociálním 
vyloučením a s problémem zranitelných 
spotřebitelů. V souladu s článkem 
12 SFEU by se začlenění zájmů 
spotřebitelů do všech unijních politik mělo 
stát významnou prioritou. Koordinace 
s dalšími politikami a programy Unie plní 
zásadní úlohu při zajištění plného 
zohledňování zájmů spotřebitelů 
v ostatních politikách. Aby se podpořila 
součinnost a předešlo se duplicitě, měly by 
další fondy a programy Unie poskytnout 
finanční podporu na začlenění zájmů 
spotřebitelů do svých příslušných oblastí.

(3) Toto nařízení bere v úvahu 
ekonomické, sociální a technické prostředí 
a nově se objevující průvodní problémy. 
Akce financované v rámci tohoto programu 
budou usilovat zejména o řešení otázek 
spojených s globalizací, digitalizací, 
potřebou přejít k udržitelnějším způsobům 
spotřeby, stárnutím obyvatelstva, sociálním 
vyloučením a s problémem zranitelných 
spotřebitelů. V souladu s článkem 
12 SFEU je začlenění zájmů spotřebitelů 
do všech unijních politik významnou 
prioritou. Koordinace s dalšími politikami 
a programy Unie plní zásadní úlohu při 
zajištění plného zohledňování zájmů 
spotřebitelů v ostatních politikách. Aby se 
podpořila součinnost a předešlo se 
duplicitě, měly by další fondy a programy 
Unie poskytnout finanční podporu na 
začlenění zájmů spotřebitelů do svých 
příslušných oblastí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je důležité zlepšit ochranu spotřebitele. 
K dosažení tohoto obecného cíle by měly 
být stanoveny specifické cíle, pokud jde 
o bezpečnost, informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů, práva a nápravu a vymáhání 
práv spotřebitelů. Hodnota a dopad 
opatření přijatých v rámci programu by 
měly být pravidelně sledovány 
a vyhodnocovány. Pro účely hodnocení 
spotřebitelské politiky je potřeba stanovit 
ukazatele.

(5) Je důležité zlepšit ochranu spotřebitele. 
K dosažení tohoto obecného cíle by měly 
být stanoveny specifické cíle, pokud jde 
o bezpečnost, informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů, práva a nápravu a vymáhání 
práv spotřebitelů. V těchto oblastech však 
na vnitrostátní úrovni stále existují rozdíly 
a opatření přijatá v rámci programu by se 
měla zaměřit na maximální harmonizaci 
s cílem zajistit pro spotřebitele a 
podnikatele jasné podmínky. Hodnota 
a dopad opatření přijatých v rámci 
programu by měly být pravidelně 
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sledovány a vyhodnocovány a měly by 
vždy být zohledněny výhody zjednodušení, 
inteligentních právních předpisů a 
minimalizace nákladů pro spotřebitele 
a administrativní zátěže pro malé a střední 
podniky. Pro účely hodnocení 
spotřebitelské politiky je potřeba stanovit 
ukazatele.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úkolem programu je podporovat cíl 
politiky, kterým je postavit spotřebitele 
požívajícího práv do středu vnitřního trhu. 
Program tak učiní tím, že přispěje 
k ochraně zdraví, bezpečnosti 
a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož 
i k podporování jejich práva na informace, 
vzdělávání a organizování se za účelem 
ochrany svých zájmů. Program doplní, 
podpoří a bude sledovat politiky členských 
států.

Úkolem programu je podporovat cíl 
politiky, kterým je postavit spotřebitele 
požívajícího práv do středu vnitřního trhu. 
Program tak učiní tím, že přispěje 
k ochraně zdraví, bezpečnosti 
a hospodářských a právních zájmů 
spotřebitelů, jakož i k podporování jejich 
práva na informace, vzdělávání 
a organizování se za účelem ochrany svých 
zájmů. Program doplní, podpoří a bude 
sledovat politiky členských států.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Cíl 2 – informovanost a vzdělávání: 
zlepšit vzdělávání, informovanost 
a povědomí spotřebitelů o jejich právech, 
vytvářet datovou základnu pro 
spotřebitelskou politiku a poskytovat 
podporu spotřebitelským organizacím.

b) Cíl 2 – informovanost a vzdělávání: 
zlepšit vzdělávání, informovanost 
a povědomí spotřebitelů i malých 
a středních podniků o jejich právech, 
vytvářet datovou základnu pro 
spotřebitelskou politiku a poskytovat 
podporu spotřebitelským organizacím.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Cíl 3 – práva a náprava: upevnit práva 
spotřebitelů, zejména prostřednictvím 
regulačních akcí a zlepšením přístupu 
k nápravě včetně alternativního řešení 
sporů.

c) Cíl 3 – práva a náprava: posílit práva 
spotřebitelů, zejména prostřednictvím 
inteligentních regulačních akcí 
a zlepšením přístupu k dostupnému
alternativnímu řešení sporů.

Tento cíl bude měřen zejména podle 
využívání alternativního řešení sporů 
k řešení přeshraničních sporů a podle 
činnosti celounijního systému řešení sporů 
on-line.

Tento cíl bude měřen zejména podle 
využívání alternativního řešení sporů 
k řešení domácích a přeshraničních sporů 
a podle činnosti celounijního systému 
řešení sporů on-line.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Cíl 4 – vymáhání práva: podporovat 
vymáhání práv spotřebitelů 
prostřednictvím posilování spolupráce 
mezi vnitrostátními donucovacími orgány 
a podporou spotřebitelů formou 
poradenství.

d) Cíl 4 – vymáhání práva: podporovat 
vymáhání práv spotřebitelů 
prostřednictvím posilování spolupráce 
mezi vnitrostátními donucovacími orgány 
a třetími zeměmi a podporou spotřebitelů 
formou poradenství.

Tento cíl bude měřen zejména podle 
úrovně toku informací a spolupráce 
v rámci sítě pro spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele a podle činnosti 
evropských spotřebitelských center.

Tento cíl bude měřen zejména podle 
úrovně toku informací a spolupráce 
v rámci sítě pro spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele a podle činnosti 
evropských spotřebitelských center 
a rovněž podle úrovně spolupráce 
s mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. b – bod 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) zlepšení vzdělávání spotřebitelů; (7) zlepšení vzdělávání spotřebitelů 
a malých a středních podniků;

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Příloha I – cíl III – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Příprava, posuzování provádění, 
sledování, hodnocení, provádění a 
vymáhání legislativy v oblasti ochrany 
spotřebitele a jiných regulačních iniciativ 
členskými státy a podpora společných
regulačních a samoregulačních iniciativ, 
včetně

8. Příprava, posuzování provádění, 
sledování, hodnocení, provádění a 
vymáhání legislativy v oblasti ochrany 
spotřebitele a jiných regulačních iniciativ 
členskými státy a podpora společných 
regulačních a samoregulačních iniciativ, 
včetně

c) studií, hodnocení ex ante a ex post, 
posouzení dopadů, veřejných konzultací 
a hodnocení stávajících právních předpisů;

a) studií a inteligentních regulačních akcí, 
jako je hodnocení ex ante a ex post, 
posouzení dopadů, veřejných konzultací 
a hodnocení a zjednodušení stávajících 
právních předpisů;

d) seminářů, konferencí, pracovních 
setkání a setkání zúčastněných stran 
a odborníků;

b) seminářů, konferencí, pracovních 
setkání a setkání zúčastněných stran 
a odborníků;

e) vývoje a správy snadno a veřejně 
přístupných databází, které se týkají 
provádění právních předpisů Unie v oblasti 
ochrany spotřebitele;

c) vývoje a správy snadno a veřejně 
přístupných databází, které se týkají 
provádění právních předpisů Unie v oblasti 
ochrany spotřebitele;

ca) podpory činností ve prospěch ochrany 
spotřebitelů s cílem snížit administrativní 
zátěž malých a středních podniků;

f) hodnocení akcí prováděných v rámci 
programu.

d) hodnocení akcí prováděných v rámci 
programu.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Příloha I – cíl IV – bod 10 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) administrativní spolupráce a spolupráce 
při vymáhání práva se třetími zeměmi, 
které se programu neúčastní.

d) administrativní spolupráce a spolupráce 
při vymáhání práva se třetími zeměmi, 
které se programu neúčastní, 
a s mezinárodními organizacemi.
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