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NÁVRHY

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

1. vítá zelenou knihu Komise o přezkumu spotřebitelského acquis, zejména uvedený cíl, 
kterým je modernizace, zjednodušení a zdokonalení regulačního režimu pro profesionály 
a spotřebitele;

2. trvá na propojení mezi tímto přezkumem, který se bude zabývat spotřebitelskými 
smlouvami, a prací, která se obecně provádí v oblasti celého smluvního práva v rámci 
probíhajícího procesu zaměřeného na dosažení společného referenčního rámce, a 
zdůrazňuje proto, že tento přezkum a práce na společném referenčním rámci musí 
postupovat tak, aby se vzájemně doplňovaly, přičemž uznává, že vytvoření tohoto 
propojení by nemělo zkomplikovat nebo zdržet současný proces přezkumu;

3. domnívá se, že je nutné mít jasnou celkovou představu o tom, jak se různé právní a 
regulační režimy působící na činnost v oblasti spotřebitelského a obchodního práva na 
úrovni EU vzájemně ovlivňují a jak fungují, především pokud jde o vztah mezi jakýmkoli 
nástrojem vytvořeným v rámci tohoto přezkumu a nástroji týkajícími se kolizních norem 
(Řím I a Řím II) a dalšími nástroji, které vycházejí ze zásady země původu (např. 
směrnice o elektronickém obchodu);

4. domnívá se, že je nezbytné, aby zákonodárné orgány Společenství přijaly příslušná 
opatření k odstranění rozporů mezi jednotlivými revidovanými spotřebitelskými 
směrnicemi;

5. uznává možné výhody směrnice, kterou někteří nazývají základní směrnicí o „právech 
spotřebitele“ podle záměru Komise vytvořit horizontální nástroj, má však nadále obavy z 
toho, že na úrovni maximální harmonizace by každý takový přístup mohl ve svém 
důsledku nakonec vést ke ztrátě některých vnitrostátních práv;

6. poukazuje na to, že příloha I zelené knihy obsahuje v bodech 4 a 5 rozsáhlý seznam 
právních otázek souvisejících se spotřebitelskými smlouvami, že některé z těchto otázek 
již byly součástí práce na společném referenčním rámci a že mnohé z nich mají vysoce 
„politický“ charakter, a pokud by se mělo jakékoli obecné ustanovení stát součástí 
harmonizovaného nástroje na úrovni EU, byla by nutná rozsáhlá (veřejná) diskuse a 
posouzení;

7. domnívá se, že jak důvěře spotřebitelů, tak přeshraničnímu obchodu by mohlo napomoci 
vytvoření tzv. systému modré vlajky, který stranám umožňuje zvolit si jednu z řady 
možných standardních obchodních podmínek schválených EU, a že by se tomuto 
praktickému řešení mělo věnovat více pozornosti;

8. domnívá se, že důvěra spotřebitele je také spojena s dostupností mechanismů nápravy a 
kompenzace; konstatuje, že i nadále existují značné překážky pro dosažení přeshraniční 
spravedlivosti, pokud jde o složitost a náklady, a že v této situaci by mohlo pomoci 
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zavedení společných mechanismů nápravy, a žádá Komisi, aby v tomto ohledu 
pokračovala ve zvažování různých variant.
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