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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá práci Komise na soudržném evropském přístupu ke kolektivnímu odškodnění; vyzývá 
ji, aby věnovala zvláštní pozornost ochraně spotřebitelů a malých a středních podniků;

2. zdůrazňuje nutnost zkombinovat účinné kolektivní odškodnění s pevným systémem 
zaručené právní jistoty a s pojistkami zabraňujícími zneužívání soudních sporů; vyzývá 
Komisi, aby při volbě těchto pojistek vycházela ze zkušeností členských států 
s kolektivním odškodněním; domnívá se, že tyto pojistky by měly zahrnovat:

– kritéria omezující subjekty, které mohou podávat žaloby o kolektivní odškodnění, na 
subjekty, jež mají na předmětu žaloby aktivní zájem,

– pravidla přípustnosti, včetně rozhodnutí o přípustnosti před přistoupením k plnému 
projednání,

– pravidlo, že žalobce by měl zaručit úhradu veškerých nákladů spojených se soudním 
řízením, za něž je odpovědný (zásada „neúspěšná strana platí“),

– pravidla pro určení soudní příslušnosti, která zabrání jejímu spekulativnímu výběru,

– omezení výše odměny za zastupování; 

3. poznamenává, že jakákoli závazná opatření legislativního návrhu by se měla vztahovat 
zejména na minimální standardy, a měla by tak členským státům v souladu se zásadou 
proporcionality ponechat právo rozhodovat o dalších opatřeních; žádá nicméně Komisi, 
aby pro členské státy rovněž vypracovala nezávazné pokyny;

4. ačkoli zdůrazňuje, že s veškerými nároky v rámci žalob o kolektivní odškodnění by mělo 
být před zákonem nakládáno rovnoprávně bez ohledu na národnost nebo původ a že 
soudní rozhodnutí by měla být uznávána a vymahatelná v celé EU, poznamenává, že 
veškerá rozhodnutí o náhradě by měla vycházet z vnitrostátních právních předpisů 
členského státu, v němž je věc projednávána, za dodržení minimálních standardů 
uvedených ve směrnici;

5. poznamenává, že jakákoli účast by měla být pro dotčené strany nepovinná; domnívá se, že 
jakékoli žalobě, o níž je rozhodnuto jako o přípustné, by měla předcházet důkladná 
informační kampaň pro veřejnost;

6. vyzývá členské státy, aby spotřebitele informovaly o alternativním mechanismu řešení 
sporů, který ve srovnání s žalobami o kolektivní odškodnění představuje rychlejší a méně 
nákladnou variantu; zdůrazňuje nicméně, že tento mechanismus by neměl být povinný 
a že veškerá smluvní prohlášení v tomto smyslu by měla být v případě porušení práva 
Unie považována za neplatná. 


