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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyslovuje politování nad tím, že v členských státech je nejen mezi spotřebiteli 
a podnikateli, ale také mezi zástupci právnických profesí a sdruženími na ochranu 
spotřebitelů převážně známa pouze vnitrostátní právní pomoc, ale nikoli pomoc na 
evropské úrovni;

2. zastává názor, že nejsou známé ani jiné evropské postupy, jako například evropské řízení 
o drobných nárocích1, a vzhledem k dosavadní informační politice se do širšího povědomí 
ani nedostanou;

3. vyzývá k vytvoření rejstříku, z něhož by bylo možné jednoduše vybírat právníky, kteří 
mají poskytovat právní pomoc žadatelům o právní pomoc EU, a to pomocí odkazu na 
jazyky, jimiž mluví, a právní systémy, které znají;

4. zastává názor, že je vhodné určit v každém členském státě centrální místo, které bude 
žádosti o právní pomoc přijímat a postupovat je dále;

5. poukazuje na to, že není uživatelsky vstřícné, že na internetové stránce evropského 
soudního atlasu ve věcech občanských, ani na portálu e-justice není možné stáhnout 
formuláře pro právní pomoc či jiné formuláře, nebo příslušné formuláře náležitě 
vytisknout; vyzývá Komisi, aby tento stav okamžitě napravila;

6. zdůrazňuje, že Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci uvedená ve zprávě sice  
informace o právní pomoci poskytuje, ale tyto informace byly naposledy aktualizovány 
dne 12. 7. 2007;

7. zastává názor, že při stanovování ekonomických kritérií pro využívání právní pomoci je 
třeba zohlednit rozdílné životní náklady v členských státech;

8. na rozdíl od Komise se domnívá, že členské státy musí vynaložit větší úsilí, aby splnily 
ustanovení článku 18 směrnice 2003/8/ES (Informace);

9. vyzývá Komisi, aby spotřebitele a podniky lépe informovala o opatřeních na evropské 
úrovni v oblasti občanskoprávních a obchodních sporů a s nimi souvisejících možnostech 
a aby v celé Evropě podporovala a prosazovala informační kampaně;

10. vyzývá Komisi, aby předložila přepracovaný návrh své zprávy (COM (2012) 71 
v konečném znění), v němž odstraní uvedené nedostatky a nejasnosti ve výkladu 
a zohlední situace, jimiž se původní návrh nezabývá, a aby zajistila další harmonizaci 
právních předpisů členských států s cílem předejít dalším nedorozuměním a mezerám 
v zákonech.

                                               
1 Nařízení (ES) č. 861/2007.


