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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

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 

(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 
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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.

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 
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. 

Úkolem programu je podporovat cíl 
politiky, kterým je postavit spotřebitele 
požívajícího práv do středu vnitřního trhu. 
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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 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.

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.
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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

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



AD\903542CS.doc 7/8 PE487.762v02-00

CS

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.

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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