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Pozměňovací návrh 1
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že elektronický 
obchod je výhodný zejména pro obyvatele 
venkovských, odlehlých a okrajových 
oblastí, kteří by v jiném případě neměli 
takový pohodlný přístup k širokému 
výběru zboží za stejnou cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že v době nedávné 
hospodářské krize elektronický obchod
i nadále zaznamenával nárůst, vedl
k vytváření nových pracovních míst
a představoval další způsob pro podniky 
jak zůstat ekonomicky aktivními a pro 
spotřebitele jak lépe využít možnosti 
výběru a příznivějších cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Lara Comi

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že přeshraniční 
elektronický obchod má podstatné výhody 
pro podniky z EU – zejména pro malé
a střední podniky – , které mohou 
poskytnout inovační, vysoce kvalitní 
služby výhodné pro spotřebitele na celém 
elektronickém evropském vnitřním trhu, 
posiluje jejich postavení a umožňuje jim 
zůstat konkurenceschopní v celosvětovém 
hospodářství, 

C. vzhledem k tomu, že přeshraniční 
elektronický obchod má podstatné výhody 
pro podniky z EU – zejména pro malé
a střední podniky – , které mohou 
poskytnout inovační, vysoce kvalitní 
služby a výrobky výhodné pro spotřebitele 
na celém elektronickém evropském 
vnitřním trhu, posiluje jejich postavení
a umožňuje jim zůstat 
konkurenceschopnými v celosvětovém 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že vývoj digitálního 
prostředí a dokončení vnitřního  trhu pro 
IKT představuje skutečnou příležitost pro 
vytvoření více pracovních míst
a usnadnění zakládání podniků on-line, 
zejména pro ty, kteří jsou v poslední době 
nezaměstnaní;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že elektronický 
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obchod je nyní významnou součástí 
hlavního proudu ekonomiky a podniky
a spotřebitelé čím dál více využívají pro ně 
nejvýhodnější elektronické i standardní 
obchodní praktiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že i nadále přetrvává 
značné množství obtížných strukturálních
a regulačních překážek, které zabraňují 
plnému fungování evropského vnitřního 
trhu v oblasti elektronického obchodu, jako 
např. roztříštěnost vnitrostátních pravidel 
ochrany spotřebitelů a pravidel o DPH, 
recyklační poplatky a daně, 

D. vzhledem k tomu, že i nadále přetrvává 
značné množství obtížných strukturálních
a regulačních překážek, které zabraňují 
plnému fungování evropského vnitřního 
trhu v oblasti elektronického obchodu, jako 
např. roztříštěnost vnitrostátních pravidel 
ochrany spotřebitelů a pravidel o DPH, 
recyklační poplatky a daně a zneužívání 
pravidel upravujících mimořádné
a selektivní dohody o distribuci;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Lara Comi

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že přeshraniční 
elektronický obchod B2B může zvýšit 
konkurenceschopnost evropských 
společností tím, že jim umožní snadno 
najít dodavatele komponent, služeb
a know-how na celém vnitřním trhu (také 
tvoří úspory z rozsahu) přeshraniční 
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elektronický obchod B2B představuje 
kromě toho příležitost pro podniky, 
zejména pro malé a střední podniky, 
zmezinárodnit zákaznickou základnu, aniž 
by musely investovat do osobní 
přítomnosti v dalším členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. internet je nejrychleji rostoucím 
maloobchodním kanálem odbytu a objem 
elektronického obchodu se konstantně 
zvyšuje na vnitrostátní úrovni. .

E. internet je nejrychleji rostoucím 
maloobchodním kanálem odbytu a objem 
elektronického obchodu se konstantně 
zvyšuje na vnitrostátní úrovni propast mezi 
domácím a přeshraničním elektronickým 
obchodem v EU se stále prohlubuje
a evropští spotřebitelé, zejména ti
z menších členských států, jsou ve výběru 
limitováni zeměpisnými, technickými
a organizačními omezeními.

Or. sv

Pozměňovací návrh 9
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že ačkoli je internet 
nejrychleji rostoucím maloobchodním 
kanálem odbytu a objem elektronického 
obchodu se konstantně zvyšuje na 
vnitrostátní úrovni, propast mezi domácím
a přeshraničním elektronickým obchodem

E. vzhledem k tomu, že ačkoli je internet 
nejrychleji rostoucím maloobchodním 
kanálem odbytu a objem elektronického 
obchodu se konstantně zvyšuje na 
vnitrostátní úrovni, propast mezi domácím
a přeshraničním elektronickým obchodem
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v EU se prohlubuje a evropští spotřebitelé, 
zejména ti z menších členských států, jsou 
ve výběru omezeni zeměpisnými, 
technickými a organizačními omezeními,

v EU se prohlubuje a evropští spotřebitelé
z některých členských států jsou ve výběru 
omezeni zeměpisnými, technickými
a organizačními omezeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že by mělo být 
upřednostňováno odstranění 
administrativních a regulačních překážek 
přeshraničního elektronického obchodu
v podobě zavedení souboru jednotných 
pravidel pro spotřebitele a podniky ve 
všech 27 členských státech EU, který 
by vytvořil příznivé jednotné digitální 
prostředí, poskytl právní jistotu jak 
podnikům, tak spotřebitelům, zjednodušil 
postupy, snížil náklady na dodržení 
předpisů, omezil nekalou hospodářskou 
soutěž a rozvinul potenciál elektronického 
trhu EU; pro dosažení tohoto cíle může 
být zásadní sjednotit interpretaci
a uplatňování legislativních nástrojů, jako 
jsou směrnice o právech spotřebitele, čl. 
20 odst. 2 směrnice o službách (směrnice 
2006/123/ES) a směrnice o nekalých 
obchodních praktikách (2005/29/ES);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že by mělo být 
upřednostňováno odstranění 
administrativních a regulačních překážek 
přeshraničního elektronického obchodu
v podobě zavedení souboru jednotných 
pravidel pro spotřebitele a podniky ve 
všech 27 členských státech EU, který 
by vytvořil příznivé jednotné digitální 
prostředí, poskytl právní jistotu jak 
podnikům, tak spotřebitelům, zjednodušil 
postupy, snížil náklady na dodržení 
předpisů, omezil nekalou hospodářskou 
soutěž a rozvinul potenciál elektronického 
trhu EU; pro dosažení tohoto cíle může být 
zásadní sjednotit interpretaci a uplatňování 
legislativních nástrojů, jako jsou směrnice
o právech spotřebitele, čl. 20 odst. 2 
směrnice o službách (směrnice
2006/123/ES) a měrnice o nekalých 
obchodních praktikách (2005/29/ES);

1. domnívá se, že by mělo být 
upřednostňováno odstranění 
administrativních a regulačních překážek 
přeshraničního elektronického obchodu
v podobě zavedení souboru jednotných 
pravidel pro spotřebitele a podniky ve 
všech 27 členských státech EU, který 
by vytvořil příznivé jednotné digitální 
prostředí, poskytl právní jistotu jak 
podnikům, tak spotřebitelům, zjednodušil 
postupy, snížil náklady na dodržení 
předpisů, omezil nekalou hospodářskou 
soutěž a rozvinul potenciál elektronického 
trhu EU; pro dosažení tohoto cíle může být 
zásadní sjednotit interpretaci a uplatňování 
legislativních nástrojů, jako jsou směrnice
o právech spotřebitele, směrnice
o elektronickém obchodu (2000/31/ES) čl. 
20 odst. 2 směrnice o službách 
(2006/123/ES) a směrnice o nekalých 
obchodních praktikách (2005/29/ES);

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Pilar del Castillo Vera

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že by mělo být 
upřednostňováno odstranění 
administrativních a regulačních překážek 
přeshraničního elektronického obchodu
v podobě zavedení souboru jednotných 
pravidel pro spotřebitele a podniky ve 
všech 27 členských státech EU, který 
by vytvořil příznivé jednotné digitální 
prostředí, poskytl právní jistotu jak 
podnikům, tak spotřebitelům, zjednodušil 
postupy, snížil náklady na dodržení 

1. domnívá se, že by mělo být 
upřednostňováno odstranění 
administrativních a regulačních překážek 
přeshraničního elektronického obchodu
v podobě zavedení souboru jednotných 
pravidel pro spotřebitele a podniky ve 
všech 27 členských státech EU, který 
by vytvořil příznivé jednotné digitální 
prostředí, poskytl právní jistotu jak 
podnikům, tak spotřebitelům, zjednodušil 
postupy, snížil náklady na dodržení 
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předpisů, omezil nekalou hospodářskou 
soutěž a rozvinul potenciál elektronického 
trhu EU; pro dosažení tohoto cíle může být 
zásadní sjednotit interpretaci a uplatňování 
legislativních nástrojů, jako jsou směrnice
o právech spotřebitele, čl. 20 odst. 2 
směrnice o službách ( směrnice 
2006/123/ES) a směrnice o nekalých 
obchodních praktikách (2005/29/ES);

předpisů, omezil nekalou hospodářskou 
soutěž a rozvinul potenciál elektronického 
trhu EU; pro dosažení tohoto cíle může být 
zásadní sjednotit interpretaci a uplatňování 
legislativních nástrojů, jako jsou směrnice
o právech spotřebitele, čl. 20 odst. 2 
směrnice o službách (směrnice 
2006/123/ES) a směrnice o nekalých 
obchodních praktikách (2005/29/ES); 
vyzývá orgány EU, aby do roku 2013 
odstranily největší právní a správní 
překážky pro přeshraniční transakce 
prováděné on-line; vyzývá Komisi, aby 
podpořila prováděné hodnocení acquis 
Společenství týkající se jednotného 
digitálního trhu a aby navrhla cílená 
legislativní opatření k odstranění 
největších překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že by mělo být 
upřednostňováno odstranění 
administrativních a regulačních překážek 
přeshraničního elektronického obchodu
v podobě zavedení souboru jednotných 
pravidel pro spotřebitele a podniky ve 
všech 27 členských státech EU, který 
by vytvořil příznivé jednotné digitální 
prostředí, poskytl právní jistotu jak 
podnikům, tak spotřebitelům, zjednodušil 
postupy, snížil náklady na dodržení 
předpisů, omezil nekalou hospodářskou 
soutěž a rozvinul potenciál elektronického 
trhu EU; pro dosažení tohoto cíle může být 
zásadní sjednotit interpretaci a uplatňování 
legislativních nástrojů, jako jsou směrnice
o právech spotřebitele, čl. 20 odst. 2 

1. domnívá se, že by mělo být 
upřednostňováno odstranění 
administrativních a regulačních překážek 
přeshraničního elektronického obchodu
v podobě zavedení souboru jednotných 
pravidel pro spotřebitele a podniky ve 
všech 27 členských státech EU, který 
by vytvořil příznivé jednotné digitální 
prostředí, poskytl právní jistotu jak 
podnikům, tak spotřebitelům, zjednodušil 
postupy, snížil náklady na dodržení 
předpisů, omezil nekalou hospodářskou 
soutěž a rozvinul potenciál elektronického 
trhu EU; pro dosažení tohoto cíle může být 
zásadní sjednotit interpretaci a uplatňování 
legislativních nástrojů, jako jsou směrnice
o právech spotřebitele, čl. 20 odst. 2 
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směrnice o službách (směrnice 
2006/123/ES) a směrnice o nekalých 
obchodních praktikách (2005/29/ES);

směrnice o službách (směrnice 
2006/123/ES) a směrnice o nekalých 
obchodních praktikách (2005/29/ES), aby 
se zamezilo diskriminačnímu chování 
některých obchodníků, kteří odmítají 
zákazníky nebo s nimi jednají jinak, a to 
na základě  jejich národnosti a místa 
pobytu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že by mělo být 
upřednostňováno odstranění 
administrativních a regulačních překážek 
přeshraničního elektronického obchodu
v podobě zavedení souboru jednotných 
pravidel pro spotřebitele a podniky ve 
všech 27 členských státech EU, který 
by vytvořil příznivé jednotné digitální 
prostředí, poskytl právní jistotu jak 
podnikům, tak spotřebitelům, zjednodušil 
postupy, snížil náklady na dodržení 
předpisů, omezil nekalou hospodářskou 
soutěž a rozvinul potenciál elektronického 
trhu EU; pro dosažení tohoto cíle může být 
zásadní sjednotit interpretaci a uplatňování 
legislativních nástrojů, jako jsou směrnice
o právech spotřebitele, čl. 20 odst. 2 
směrnice o službách (směrnice 
2006/123/ES) a směrnice o nekalých 
obchodních praktikách (2005/29/ES);

1. domnívá se, že by mělo být 
upřednostňováno odstranění 
administrativních a regulačních překážek 
přeshraničního elektronického obchodu
v podobě zavedení souboru jednotných 
pravidel pro spotřebitele a podniky ve 
všech 27 členských státech EU, který 
by vytvořil příznivé digitální prostředí, 
poskytl právní jistotu jak podnikům, tak 
spotřebitelům, zjednodušil postupy, snížil 
náklady na dodržení předpisů, omezil 
nekalou hospodářskou soutěž a rozvinul 
potenciál elektronického trhu EU; pro 
dosažení tohoto cíle může být zásadní 
sjednotit interpretaci a uplatňování 
legislativních nástrojů, jako jsou směrnice
o právech spotřebitele, čl. 20 odst. 2 
směrnice o službách (směrnice 
2006/123/ES) a směrnice o nekalých 
obchodních praktikách (2005/29/ES);

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam volného pohybu 
služeb pro další vývoj elektronického 
obchodu a zaměřuje se zejména na zásadu 
zákazu diskriminace v rámci vnitřního 
trhu na základě státní příslušnosti a místa 
bydliště příjemce; znovu opakuje, že tato 
zásada zákazu diskriminace v rámci 
vnitřního trhu odstraňuje požadavek 
ukládaný příslušníkům jiného členského 
státu předkládat  originály dokumentů, 
ověřené kopie, doklad o státní příslušnosti 
nebo ověřené překlady dokumentů jako 
podmínku pro využívání určité služby 
nebo získání výhodnějších podmínek či 
cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby zrušila povinnost 
mít před zahájením on-line prodeje 
nejprve tradiční prodejnu, neboť tento 
požadavek zásadně omezuje on-line 
prodej;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na skutečnost, že je důležité 
posílit současnou nízkou důvěru 
spotřebitelů v přeshraniční transakce 
prostřednictvím posílení on-line
a přeshraničního vymáhání pravidel, 
posílení orgánů pro ochranu spotřebitele, 
podporování spolupráce mezi orgány 
veřejné správy a zavedení účinného 
mechanismu na celounijní úrovni pro 
sledování trhu a revizi účtů, řešení stížností
a sporů a kolektivního domáhání se práv;

3. netýká se českého znění;

Or. sv

Pozměňovací návrh 18
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na skutečnost, že je důležité 
posílit současnou nízkou důvěru 
spotřebitelů v přeshraniční transakce 
prostřednictvím posílení on-line
a přeshraničního vymáhání pravidel, 
posílení orgánů pro ochranu spotřebitele, 
podporování spolupráce mezi orgány 
veřejné správy a zavedení účinného 
mechanismu na celounijní úrovni pro 
sledování trhu a revizi účtů, řešení stížností
a sporů a kolektivního domáhání se práv;

3. poukazuje na skutečnost, že je důležité 
posílit současnou nízkou důvěru 
spotřebitelů v přeshraniční transakce 
prostřednictvím posílení on-line
a přeshraničního vymáhání pravidel, 
posílení orgánů pro ochranu spotřebitele, 
podporování spolupráce mezi orgány 
veřejné správy a zavedení účinného 
mechanismu na celounijní úrovni pro 
sledování trhu a revizi účtů, řešení stížností
a sporů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby provedla posouzení 
dopadu na vytvoření nebo ustanovení 
vnitrostátního orgánu, který by mohl mít 
na starosti žádosti o registraci pro on-line 
přeshraniční elektronický obchod ze 
strany společností nebo podnikatelů ze 
svého členského státu a evropského 
orgánu, který bude moci propojit 
vnitrostátní orgány, s cílem co nejrychleji 
dotvořit vnitřní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby na úrovni EU 
vytvořila jasný soubor pravidel nutný pro 
přeshraniční elektronický obchod, jako 
například závazek prodejce zásobovat své 
zákazníky a orgány veřejné správy, 
jednoduchý, přímý, trvalý a bezplatný 
přístup k informacím týkajícím se 
jména/názvu a registračního čísla 
obchodníka či poskytovatele služeb, cen za 
nabízené zboží a služby a jakýchkoliv 
dodatečných poplatků za dodávku, které 
by mohly napsat na účet. Výsledkem
dodržování tohoto souboru pravidel bude 
osvědčení od registračního orgánu  pro 
přeshraniční elektronický obchod v celé 
EU; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 3c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Komisi, aby do budoucna 
zvážila sjednocení sazeb DPH pro on-line 
obchod s cílem odstranit některé ze 
současných překážek, na které obchodníci
a spotřebitelé narážejí při přeshraničním 
elektronickém obchodování; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Pilar del Castillo Vera

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že důvěra spotřebitelů může 
být dále posílena zajištěním důvěry 
veřejnosti v on- line prostředí, 
vypořádáním se s obavami týkajícími se:
ochrany osobních údajů, regulace sběru dat
a reklamy založené na chování uživatelů
a na profilování, a zvyšováním povědomí 
spotřebitelů pomocí vzdělávacích
a informačních kampaní;

4. domnívá se, že důvěra spotřebitelů může 
být dále posílena zajištěním důvěry 
veřejnosti v on-line prostředí, vypořádáním 
se s obavami týkajícími se ochrany 
osobních údajů, regulace sběru dat
a reklamy založené na chování uživatelů
a na profilování, a zvyšováním povědomí 
spotřebitelů pomocí vzdělávacích
a informačních kampaní; vyzývá Komisi, 
aby předložila návrh na přizpůsobení 
směrnice o ochraně údajů současnému 
digitálnímu prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. znovu opakuje, že respektování 
základních lidských práv týkající se 
soukromí a ochrany údajů je hlavním 
faktorem, který umožňuje elektronický 
obchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Lara Comi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na skutečnost, že je důležité 
zjednodušit dodavatelský řetězec, lhůty
a podmínky přeshraničního prodeje on-line
a zajistit jejich větší průhlednost 
stanovením pravidel o zavádějících nebo 
neúplných informacích o právech 
spotřebitelů, celkových nákladech
a kontaktních údajích obchodníků
a propagací osvědčených a spravedlivých 
postupů, doporučení a obecných pokynů 
pro elektronické obchody; 

5. zdůrazňuje, že je důležité zjednodušit 
dodavatelský řetězec, lhůty a podmínky 
přeshraničního prodeje on-line a zajistit 
jejich větší průhlednost stanovením 
pravidel o zavádějících nebo neúplných 
informacích o právech spotřebitelů, 
celkových nákladech a kontaktních údajích 
obchodníků a propagací osvědčených
a spravedlivých postupů, doporučení
a obecných pokynů pro elektronické 
obchody; oceňuje úsilí vyvinuté ze strany 
Evropské unie v této oblasti, které se týká 
vyjasnění podmínek a cen leteckých tarifů
a  které by mělo být pozitivním příkladem 
pro všechny;

Or. en



PE441.222v02-00 16/28 AM\817165CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 25
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. věří, že vývoj samoregulačních kodexů 
chování obchodních, profesních
a spotřebitelských sdružení a vytvoření 
Evropské charty uživatelských práv by 
zvýšily důvěru spotřebitelů v elektronický 
obchod vyjasněním práv a povinností 
všech účastníků v informační společnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Pilar del Castillo Vera

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. věří, že vývoj samoregulačních kodexů 
chování obchodních, profesních
a spotřebitelských sdružení a vytvoření 
Evropské charty uživatelských práv by 
zvýšily důvěru spotřebitelů v elektronický 
obchod vyjasněním práv a povinností 
všech účastníků v informační společnosti;

6. věří, že vývoj samoregulačních kodexů 
chování obchodních, profesních
a spotřebitelských sdružení a ustanovení 
zprávy Parlamentu „o nové digitální 
agendě pro Evropu: 2015.eu“ vyzývající
k vytvoření Evropské charty občanských
a spotřebitelských práv v digitálním 
prostředí a k rozšíření tzv. páté svobody, 
která umožňuje volný pohyb obsahu
a vědomostí by zvýšily důvěru spotřebitelů
v elektronický obchod vyjasněním práv
a povinností všech účastníků v informační 
společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam propagace log, 
značek důvěry a značek kvality na úrovni 
EU, které pomohou spotřebiteli rozpoznat 
uznávané on-line obchodníky a podpoří 
společnosti EU v jejich úsilí rozvíjet se i za 
hranicemi domácího trhu;

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 28
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam propagace log, 
značek důvěry a značek kvality na úrovni 
EU, které pomohou spotřebiteli rozpoznat 
uznávané on-line obchodníky a podpoří 
společnosti EU v jejich úsilí rozvíjet se i za 
hranicemi domácího trhu;

7. zdůrazňuje význam propagace log, 
značek důvěry a značek kvality na úrovni 
EU, které pomohou spotřebiteli rozpoznat 
uznávané on-line obchodníky, ocenit 
nejlepší praktiky a povzbudit inovaci, což
podpoří společnosti EU v jejich úsilí 
rozvíjet se i za hranicemi domácího trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam propagace log, 
značek důvěry a značek kvality na úrovni

7. zdůrazňuje význam propagace log, 
značek důvěry a značek kvality na úrovni 
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EU, které pomohou spotřebiteli rozpoznat 
uznávané on-line obchodníky a podpoří 
společnosti EU v jejich úsilí rozvíjet se i za 
hranicemi domácího trhu;

EU, které pomohou spotřebiteli rozpoznat 
uznávané on-line obchodníky a podpoří 
společnosti EU v jejich úsilí rozvíjet se i za 
hranicemi domácího trhu a zároveň zajistit 
řádné prosazování značek důvěry;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité zvyšovat 
důvěru v přeshraniční internetové platební 
systémy (např. kreditní a debetní karty
a elektronické peněženky) podporováním 
široké škály platebních metod, zvyšováním 
interoperability a společných norem, 
odstraněním technických bariér, 
podporováním nejbezpečnějších 
technologií pro elektronické transakce, 
harmonizováním právních předpisů
o ochraně osobních údajů a bezpečnosti, 
bojem proti podvodným praktikám
a informováním a vzděláváním veřejnosti;

8. zdůrazňuje, že je důležité zvyšovat 
důvěru v přeshraniční internetové platební 
systémy (např. kreditní a debetní karty
a elektronické peněženky) podporováním 
široké škály platebních metod, zvyšováním 
interoperability a vytvářením řady
společných norem, odstraněním 
technických bariér, podporováním 
nejbezpečnějších technologií pro 
elektronické transakce, harmonizováním
a zpřísňováním právních předpisů
o ochraně osobních údajů a bezpečnosti, 
bojem proti podvodným praktikám
a informováním a vzděláváním veřejnosti;

Or. sv

Pozměňovací návrh 31
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi a Evropskou centrální 
banku, aby s cílem umožnit provádění 
transakcí na internetu prostřednictvím 
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kreditních karet, které by vedlo k získání 
nezávislosti na systémech VISA nebo 
MasterCard, předložily řešení týkající se 
vytvoření evropského finančního nástroje 
pro kreditní a debetní karty;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam elektronických 
podpisů a infrastruktury soukromých 
podpisových klíčů pro zajištění 
bezpečných služeb elektronické správy 
na celoevropské úrovni a vyzývá Komisi, 
aby vytvořila portál evropských 
evidenčních orgánů s cílem zajistit 
přeshraniční interoperabilitu 
elektronických podpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi, aby předložila opatření 
na podporu iniciativy pro elektronickou 
fakturaci s cílem zajistit celoevropské 
používání elektronických faktur do roku 
2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. se zřetelem na to, jak je důležité 
realizovat plný potenciál jednotného trhu, 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že do roku 2015 bude alespoň 
50 % všech veřejných zakázek prováděno 
elektronicky, tak jak bylo stanoveno
v akčním plánu dohodnutém 
na ministerské konferenci o elektronické 
veřejné správě, která se konala
v Manchesteru v roce 2005;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Lara Comi

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. uznává existenci zvláštních právních 
problémů, jež jsou spojeny s rozvojem 
vnitřního trhu pro obchod s využitím 
mobilních telefonů (tzv. „m-commerce“), 
které umožňují zajistit práva spotřebitelů, 
soukromí a ochranu nezletilých 
zákazníků; vyzývá Komisi, aby tuto otázku 
podrobně prozkoumala;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že by v rámci EU měly být 
podporovány přeshraniční internetové 
vyhledávání a reklama, neboť by to 
zlepšilo informovanost spotřebitelů
a obchodníků a posílilo jejich schopnost 
přeshraničního porovnávání
a rozpoznávání přeshraničních nabídek; 
za tímto účelem vyzývá k úzké spolupráci
s průmyslem a k propagaci domény .eu;

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 37
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že by v rámci EU měly být 
podporovány přeshraniční internetové 
vyhledávání a reklama, neboť by to 
zlepšilo informovanost spotřebitelů
a obchodníků a posílilo jejich schopnost 
přeshraničního porovnávání
a rozpoznávání přeshraničních nabídek; 
za tímto účelem vyzývá k úzké spolupráci
s průmyslem a k propagaci domény .eu;

12. domnívá se, že by v rámci EU měly být 
podporovány přeshraniční internetové 
vyhledávání a reklama, a to za 
předpokladu, že elektronická komunikace 
bude probíhat s výslovným souhlasem 
zákazníka, neboť by to zlepšilo 
informovanost spotřebitelů a obchodníků
a posílilo jejich schopnost přeshraničního 
porovnávání a rozpoznávání přeshraničních 
nabídek; za tímto účelem vyzývá k úzké 
spolupráci s průmyslem a k propagaci 
domény .eu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že by v rámci EU měly být
podporovány přeshraniční internetové 
vyhledávání a reklama, neboť by to 
zlepšilo informovanost spotřebitelů
a obchodníků a posílilo jejich schopnost 
přeshraničního porovnávání
a rozpoznávání přeshraničních nabídek; za 
tímto účelem vyzývá k úzké spolupráci
s průmyslem a k propagaci domény .eu;

12. domnívá se, že by v rámci EU mělo být
podporováno přeshraniční internetové 
vyhledávání, neboť by to zlepšilo 
informovanost spotřebitelů a obchodníků
a posílilo jejich schopnost přeshraničního 
porovnávání a rozpoznávání přeshraničních 
nabídek; za tímto účelem vyzývá k úzké 
spolupráci s průmyslem a k propagaci 
domény .eu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Catherine Trautmann, Oriol Junqueras Vies

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. s ohledem na další vývoj 
přeshraničního elektronického obchodu 
zdůrazňuje potřebu vytvoření soudržného 
celounijního rámce pro ochranu a posílení 
práv duševního vlastnictví s ohledem jak 
na fyzické, tak na virtuální zboží, 
zintenzivnění boje proti nelegálnímu
a padělanému zboží a službám a zvýšení 
povědomí evropských spotřebitelů o těchto 
problémech;

13. s ohledem na další vývoj 
přeshraničního elektronického obchodu 
zdůrazňuje potřebu vytvoření soudržného 
celounijního rámce pro ochranu a posílení 
práv duševního vlastnictví, zintenzivnění 
boje proti nelegálnímu a padělanému zboží
a zvýšení povědomí evropských 
spotřebitelů o těchto problémech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. s ohledem na další vývoj 
přeshraničního elektronického obchodu 
zdůrazňuje potřebu vytvoření soudržného 
celounijního rámce pro ochranu a posílení 
práv duševního vlastnictví s ohledem jak 
na fyzické, tak na virtuální zboží, 
zintenzivnění boje proti nelegálnímu
a padělanému zboží a službám a zvýšení 
povědomí evropských spotřebitelů o těchto 
problémech;

13. s ohledem na další vývoj 
přeshraničního elektronického obchodu 
zdůrazňuje potřebu vytvoření soudržného 
celounijního rámce v rozsahu stanoveném
v acquis communautaire pro ochranu
a posílení práv duševního vlastnictví
s ohledem jak na fyzické, tak na virtuální 
zboží, zintenzivnění boje proti nelegálnímu
a padělanému zboží a službám; a zvýšení 
povědomí evropských spotřebitelů o těchto 
problémech;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby vypracovala akční 
plán na podporu internetových obchodů,
a to zejména pro osoby, které v nedávné 
době přišly o práci,  prostřednictvím 
vytvoření finančních nástrojů a možností, 
které by jim pomohly vyrovnat se
s jejich obtížnou situací, např. formou 
poskytování dotací na hardwarové
a softwarové vybavení, bezplatných 
konzultací o elektronickém podnikání
a snadného přístupu k internetu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že by měla být věnována 
pozornost vyvarování se rizik, jež 
představují nabídky nelegálních výrobků 
na síti, zejména padělaných léčivých 
přípravků a zdravotnických výrobků, 
prostřednictvím podpory gramotnosti
v oblasti zdraví, a zveřejňování 
zavádějících informací, které se nacházejí 
na určitých internetových stránkách na 
doménách .eu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13bis. upozorňuje na to, že je potřeba 
upevnit právní předpisy, které se vztahují 
na všechny druhy transakcí prováděných 
elektronickými prostředky, což je nezbytný 
prvek pro ochranu práv uživatelů služeb 
elektronického obchodu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Pilar del Castillo Vera

Návrh stanoviska
Bod 15
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že znalost médií a práce 
na počítači a povědomí o nich jsou 
základem pro rozvoj evropského 
digitálního prostředí, a vyzývá tudíž
k zahájení informačních a vzdělávacích 
kampaní o ochraně spotřebitele, 
digitálním soukromí a bezpečnosti
a digitálních právech uživatele;

15. domnívá se, že znalost médií a práce 
na počítači a povědomí o nich jsou 
základem pro rozvoj evropského 
digitálního prostředí, a vyzývá tudíž
k zavedení „akčního plánu pro digitální 
gramotnost a začlenění“ na úrovni EU
i členských států, který bude zahrnovat 
zejména možnosti specifické kurzů
v oblasti digitální gramotnosti 
pro nezaměstnané a skupiny, jimž hrozí 
vyloučení; pobídky pro iniciativy 
soukromé sféry zaměřené na poskytování 
školení, která by umožnila získat digitální 
dovednosti všem zaměstnancům;
celoevropskou iniciativu „Be smart 
online!“ („Na síti s přehledem!“), která 
by obeznámila všechny studenty, včetně 
účastníků celoživotního vzdělávání
a odborné profesní přípravy, s bezpečným 
používáním IKT a služeb online;
a jednotný systém certifikace IKT 
na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. vyzývá k účinnému sledování legálního
technického a hospodářského vývoje
v elektronickém obchodě a zdůrazňuje 
potřebu pečlivého posouzení dopadů všech 
rozhodnutí, která ovlivňují jednotný 
digitální trh a informační společnost;

16. vyzývá k účinnému sledování 
právního, technického a hospodářského 
vývoje v elektronickém obchodě
a zdůrazňuje potřebu pečlivého posouzení 
dopadů všech rozhodnutí, která ovlivňují 
jednotný digitální trh a informační 
společnost; pro tyto účely by důležitý 
nástroj představovalo „vysvědčení 
elektronického obchodování“ určené 
pro hodnocení prostředí evropského 
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internetového digitálního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. vyzývá k účinnému sledování legálního
technického a hospodářského vývoje
v elektronickém obchodě a zdůrazňuje 
potřebu pečlivého posouzení dopadů všech 
rozhodnutí, která ovlivňují jednotný 
digitální trh a informační společnost;

16. vyzývá k účinnému sledování 
právního, technického a hospodářského 
vývoje v elektronickém obchodě
a zdůrazňuje potřebu posouzení dopadů 
všech rozhodnutí, která ovlivňují jednotný 
digitální trh a informační společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Lara Comi

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. znovu potvrzuje význam 
přeshraničního elektronického obchodu 
B2B, jenž pro evropské podniky, a to 
zejména MSP, představuje prostředek jak 
dosáhnout růstu, větší 
konkurenceschopnosti a vytvořit 
inovativnější výrobky a služby; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby poskytly 
spolehlivý a pevný právní a regulační 
rámec, který poskytne podnikům záruky, 
jež potřebují k tomu, aby mohly bez obav 
provádět přeshraniční transakce 
elektronického obchodování B2B;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby účinným 
uplatňováním čl. 20 odst. 2 směrnice
o službách ukončila zeměpisnou 
diskriminaci namířenou proti 
spotřebitelům EU, která spočívá
v diskriminaci spotřebitelů podle jejich 
internetové či poštovní adresy;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. protože nedostatečný přístup 
na internet zůstává pro evropské občany 
jednou z velkých překážek využívání 
elektronického obchodu, konstatuje, 
že další rozvoj rychlého a levného 
širokopásmového přístupu je základem 
pro rozvoj elektronického obchodu.

17. v souvislosti s revizí rozsahu obecné 
směrnice o službách žádá Komisi, 
aby zvážila rozvoj rychlého a cenově 
dostupného širokopásmového přístupu, 
který je základem pro rozvoj 
elektronického obchodu, protože 
nedostatečný přístup na internet zůstává 
pro evropské občany jednou z velkých 
překážek využívání elektronického 
obchodu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. protože nedostatečný přístup 
na internet zůstává pro evropské občany 
jednou z velkých překážek využívání 
elektronického obchodu, konstatuje, 
že další rozvoj rychlého a levného 
širokopásmového přístupu je základem 
pro rozvoj elektronického obchodu.

17. protože nedostatečný přístup 
na internet zůstává pro evropské občany 
jednou z velkých překážek využívání 
elektronického obchodu, konstatuje, 
že další a intenzivnější rozvoj rychlého
a levného širokopásmového přístupu je 
základem pro rozvoj elektronického 
obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. protože nedostatečný přístup 
na internet zůstává pro evropské občany 
jednou z velkých překážek využívání 
elektronického obchodu, konstatuje, 
že další rozvoj rychlého a levného
širokopásmového přístupu je základem 
pro rozvoj elektronického obchodu.

17. protože nedostatečný přístup 
na internet zůstává pro evropské občany 
jednou z velkých překážek využívání 
elektronického obchodu, konstatuje, 
že další rozvoj rychlého a cenově 
dostupného širokopásmového přístupu je 
základem pro rozvoj elektronického 
obchodu.

Or. en


