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8. 3. 2006 A6-0032/55

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 55,
který předložily Evelyne Gebhardt a Béatrice Patrie za skupinu PSE

Zpráva A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Akční program Společenství v oblasti ochrany spotřebitelů (2007–2013), oblast "Spotřebitel"

Návrh rozhodnutí (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 55
Čl. 2 odst. 2

2. Cíl uvedený v odstavci 1 je prováděn 
prostřednictvím společných cílů a 
specifických cílů v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele.

2. Cíl uvedený v odstavci 1 je prováděn 
prostřednicvím následujících cílů, kterých 
bude dosaženo pomocí akcí a nástrojů 
stanovených v příloze 3:

a) Společné cíle v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele, které jsou uskutečňovány 
prostřednictvím akcí a nástrojů 
stanovených v příloze 1 tohoto rozhodnutí, 
jsou tyto:

– ochrana občanů před riziky a ohroženími, 
na které nemá jednotlivec vliv;

– zlepšit schopnost občanů rozhodovat o 
jejich zdraví a jejich zájmech jakožto 
spotřebitelů;

– a začlenit zdraví a ochranu spotřebitele 
do ostatních politik.

b) Specifické cíle v oblasti zdraví, které 
jsou uskutečňovány prostřednictvím akcí a 
nástrojů stanovených v příloze 2 tohoto 
rozhodnutí, jsou tyto:

–– ochrana občanů před ohroženími 
zdraví;

– podpora politik, které směřují ke 
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zdravějšímu způsobu života;

– přispět ke snížení výskytu nejvážnějších 
nemocí;

– a zvýšit účinnost a efektivnost zdravotních 
systémů.
c) Specifické cíle v oblasti ochrany 
spotřebitele, které jsou uskutečňovány 
prostřednictvím akcí a nástrojů 
stanovených v příloze 3 tohoto rozhodnutí, 
jsou tyto:

– lepší znalost spotřebitelů a trhů; – lepší znalost spotřebitelů a trhů;

– lepší právní předpisy v oblasti ochrany 
spotřebitele;

– lepší právní předpisy v oblasti ochrany 
spotřebitele;

– lepší vymáhání právních předpisů, 
kontrola a domáhání se práv;

– lepší vymáhání právních předpisů, 
kontrola a domáhání se individuálních a 
kolektivních práv;

– zvýšení schopnosti občanů přijímat lepší 
rozhodnutí, které se týkají jejich 
spotřebitelských zájmů;

– a lepší informovanost, vzdělání a 
odpovědnost spotřebitelů.

– a lepší informovanost, vzdělání a 
odpovědnost spotřebitelů.

– posílit účast občanské společnosti a 
příslušných aktérů politiky ochrany 
spotřebitele;
– zapojit cíle spotřebitelské politiky do 
ostatních politických oblastí Unie;
– podpora mezinárodní spolupráce v oblasti 
ochrany spotřebitele

Or. fr

Odůvodnění

Zdá se především vhodné, vzhledem k novému rozložení trhů, podporovat individuální a 
kolektívní odškodnění. Úspěch zavedení skupinové činnosti v některých členských státech 
dokazuje vhodnost tohoto postupu.



AM\605660CS.doc PE 369.621v01-00

CS CS

8. 3. 2006 A6-0032/56

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 56,
který předložily Evelyne Gebhardt a Béatrice Patrie za skupinu PSE

Zpráva A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Akční program Společenství v oblasti ochrany spotřebitelů (2007–2013), oblast "Spotřebitel"

Návrh rozhodnutí (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 56
Příloha 3 Cíll II Akce 4 úvodní část

Akce 4: Příprava právních předpisů a dalších 
regulačních iniciativ a podpora 
samoregulačních iniciativ, včetně:

Akce 4: Příprava právních předpisů a dalších 
regulačních iniciativ včetně:

Or. fr

Odůvodnění

Pokud se iniciativy v oblasti samoregulace ukážou jako nezbytné, budou se vztahovat  na 
hospodářské aktéry a ne na orgány veřejné moci.
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8. 3. 2006 A6-0032/57

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 57,
který předložily Evelyne Gebhardt a Béatrice Patrie za skupinu PSE

Zpráva A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Akční program Společenství v oblasti ochrany spotřebitelů (2007–2013), oblast "Spotřebitel"

Návrh rozhodnutí (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 57
Příloha 3 Cíll III Akce 8

Akce 8: Sledování fungování a hodnocení 
dopadu alternativních systémů na řešení 
sporů spotřebitelů.

Akce 8: Sledování fungování a hodnocení 
dopadu stávajících systémů na řešení sporů 
spotřebitelů, se zárukou, že splňují kritéria 
stanovená v doporučení Komise 98/257/ES 
ze dne  30. března 1998 o zásadách 
platných pro orgány odpovědné za 
alternativní řešení sporů spořebitelů1 a 
zavedení legislativního návrhu, který 
obsahuje a zlepšuje zásady uvedené v tomto 
doporučení.
_____________________
1 JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.

Or. fr

Odůvodnění

Neexistence účinných a dostupných možností odvolat se je velkým nedostatkem spotřebitelské 
politiky, který umožňuje doslova podvodným a protiprávně jednajícím dodavatelům přežít a 
někdy dokonce prosperovat na úkor korektnější konkurence. Potřebujeme program na 
rozšíření účinného systému poskytování odškodného v celé EU a  zlepšit přístup k systémům 
alternatívního řešení sporů a hodnocení kvality stávajících systémů.
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8. 3. 2006 A6-0032/58

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 58,
který předložily Evelyne Gebhardt a Béatrice Patrie za skupinu PSE

Zpráva A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Akční program Společenství v oblasti ochrany spotřebitelů (2007–2013), oblast "Spotřebitel"

Návrh rozhodnutí (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 58
Příloha 3 Cíll II Akce 4 bod 4.5a (nový)

4.5a Vytvoření harmonizovaných právních 
předpisů na ochranu spotřebitele v oblasti 
služeb všeobecného hospodářského zájmu.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba vypracovat několik minimálních práv na horizontální úrovni, která ochrání všechny 
spotřebitele při využívaní služeb všeobecného hospodářského zájmu (plyn a elektřina, 
poštovní služby, telekomunikace, voda) v zemi původu nebo v jiném členském státě;  jedná se 
o práva v oblasti přístupu, bezpečnosti, spolehlivosti, ceny, kvality a možnosti výběru.


