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Pozměňovací návrh 1
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. prosince 2010 k dopadu reklamy na 
chování spotřebitelů (2010/2052(INI)) 
a následnou odpověď Komise přijatou 
dne 30. března 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Právní východisko 6 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
22. října 2013 o klamavých reklamních 
praktikách (2013/2122(INI));

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že spotřeba je jednou
z hnacích sil růstu v Unii a že proto 
spotřebitelé hrají v evropské ekonomice 
významnou úlohu;

A. vzhledem k tomu, že spotřeba je jednou
ze základních hnacích sil růstu v Unii a že 
proto spotřebitelé hrají v evropské 
ekonomice významnou úlohu;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že ochrana 
spotřebitelů a jejich práv tvoří jednu ze 
základních hodnot Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že prostřednictvím 
takzvaného ustanovení o „jednotném trhu“ 
je cílem směrnice zajistit vysokou úroveň 
ochrany spotřebitelů v celé Unii a zároveň 
zajistit podnikům důležitou právní jistotu 
spolu se snížením počtu překážek 
v přeshraničním obchodu;

C. vzhledem k tomu, že prostřednictvím 
takzvaného ustanovení o „jednotném trhu“ 
je cílem směrnice zajistit vysokou úroveň 
ochrany spotřebitelů v celé Unii a zvýšit 
jejich důvěru v jednotný trh, a zároveň 
zajistit podnikům důležitou právní jistotu 
spolu se snížením počtu překážek 
v přeshraničním obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že při uplatňování 
směrnice 2005/29/ES vznikaly mezi 
jednotlivými členskými státy značné 
rozdíly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že podle první 
zprávy o uplatňování směrnice 
2005/29/ES dochází k agresivním 
praktikám, o nichž informovaly členské 
státy a zúčastněné strany v odpovědích v 
rámci konzultace, především při 
podomním prodeji nebo při jiných typech 
prodeje mimo obchodní prostory;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že se Komise ve své 
následné odpovědi na usnesení 
Parlamentu ze dne 15. prosince 2010 
k dopadu reklamy na chování spotřebitelů 
nezabývala všemi výzvami a žádostmi 
obsaženými v tomto usnesení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že práva, jichž 
spotřebitelé v Evropě požívají, některé 
podniky, zejména ty nejmenší, dosud 
nedodržují a mnohým spotřebitelům 
nejsou známa;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
posílit úlohu sdružení spotřebitelů a 
umožnit jim posílit jejich kapacity;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje účinnost právního nástroje,
který směrnice zavádí, i jeho význam pro 

1. zdůrazňuje účinnost právního nástroje, 
který směrnice zavádí, i jeho význam pro 
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zvýšení důvěry spotřebitelů a obchodníků 
vůči transakcím na vnitřním trhu, zejména 
pokud jde o přeshraniční transakce, a pro 
zajištění větší právní jistoty podnikům;

zvýšení důvěry spotřebitelů a obchodníků 
vůči transakcím na vnitřním trhu, zejména 
pokud jde o přeshraniční transakce, a pro 
zajištění větší právní jistoty podnikům
a zároveň zdůrazňuje skutečnost, že tato 
směrnice přispěla k posílení ochrany 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje účinnost právního nástroje, 
který směrnice zavádí, i jeho význam pro 
zvýšení důvěry spotřebitelů a obchodníků 
vůči transakcím na vnitřním trhu, zejména 
pokud jde o přeshraniční transakce, a pro 
zajištění větší právní jistoty podnikům;

1. zdůrazňuje účinnost právního nástroje, 
který směrnice zavádí, i jeho význam pro 
zvýšení důvěry spotřebitelů a obchodníků 
vůči transakcím na vnitřním trhu, zejména 
pokud jde o přeshraniční transakce, a pro 
zajištění větší právní jistoty podnikům; 
připomíná, že při nejednotném provádění 
směrnice hrozí snížení jejího dopadu;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. lituje, že ačkoli cílem ustanovení 
směrnice 2006/114/ES je boj proti 
klamavým praktikám v reklamě v oblasti 
vztahů mezi podniky, některé z těchto 
praktik, zejména „podvody v katalozích 
firem“, přetrvávají; bere na vědomí záměr 
Komise navrhnout v blízké době změnu 

2. lituje, že ačkoli cílem ustanovení 
směrnice 2006/114/ES je boj proti 
klamavým praktikám v reklamě v oblasti 
vztahů mezi podniky, některé z těchto 
praktik, zejména „podvody v katalozích 
firem“, přetrvávají; bere na vědomí záměr 
Komise navrhnout v blízké době změnu 
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směrnice 2006/114/ES zaměřenou na 
vztahy mezi podniky s cílem lépe bojovat 
proti těmto praktikám; nepovažuje za 
vhodné, aby byla oblast působnosti 
směrnice 2005/29/ES týkající se vztahů 
mezi podniky a spotřebiteli v blízké době 
rozšířena na vztahy mezi podniky;

směrnice 2006/114/ES zaměřenou na 
vztahy mezi podniky s cílem lépe bojovat 
proti těmto praktikám; navrhuje, aby 
Komise v tomto kontextu zvážila přínos 
sestavení cílené černé listiny obchodních 
praktik, jež jsou za všech okolností 
považovány za nekalé, pro oblast vztahů 
mezi podniky v rámci směrnice 
2006/114/ES, podobné již existujícímu 
seznamu pro směrnici 2005/29/ES; 
nepovažuje nicméně za vhodné, aby byla 
oblast působnosti směrnice 2005/29/ES 
týkající se vztahů mezi podniky a 
spotřebiteli v blízké době rozšířena na
nekalé obchodní praktiky mezi podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. lituje, že ačkoli cílem ustanovení 
směrnice 2006/114/ES je boj proti 
klamavým praktikám v reklamě v oblasti 
vztahů mezi podniky, některé z těchto 
praktik, zejména „podvody v katalozích 
firem“, přetrvávají; bere na vědomí záměr 
Komise navrhnout v blízké době změnu 
směrnice 2006/114/ES zaměřenou na 
vztahy mezi podniky s cílem lépe bojovat 
proti těmto praktikám; nepovažuje za 
vhodné, aby byla oblast působnosti 
směrnice 2005/29/ES týkající se vztahů 
mezi podniky a spotřebiteli v blízké době 
rozšířena na vztahy mezi podniky;

2. lituje, že ačkoli cílem ustanovení 
směrnice 2006/114/ES je boj proti 
klamavým praktikám v reklamě v oblasti 
vztahů mezi podniky, některé z těchto 
praktik, zejména „podvody v katalozích 
firem“, přetrvávají; bere na vědomí záměr 
Komise navrhnout v blízké době změnu 
směrnice 2006/114/ES zaměřenou na 
vztahy mezi podniky s cílem lépe bojovat 
proti těmto praktikám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Philippe Juvin, Preslav Borissov

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily řádné uplatňování směrnice 
o nekalých obchodních praktikách, 
zejména s ohledem na zavádějící „skryté“ 
reklamy na internetu ve formě komentářů 
na sociálních sítích, fórech či blozích, jež 
zdánlivě pocházejí od samotných 
spotřebitelů, ačkoli ve skutečnosti se jedná 
o zprávy komerční nebo reklamní povahy 
přímo či nepřímo vytvářené nebo 
financované hospodářskými subjekty; trvá 
na tom, že takovéto praktiky mají zničující 
vliv na důvěru spotřebitelů a pravidla 
hospodářské soutěže; vyzývá členské státy, 
aby přijaly vhodná opatření, kterými by 
zabránily dalšímu rozvoji těchto praktik, 
včetně zahájení informačních kampaní 
zaměřených na varování spotřebitelů před 
těmito „skrytými“ formami reklamy nebo 
podporu zavádění pozorovatelů či 
moderátorů internetových fór, kteří by 
byli za tímto účelem vyškoleni a poučeni 
o nebezpečích „skryté“ reklamy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že výjimky stanovené pro 
odvětví nemovitostí a finančních služeb 
jsou odůvodněné a je vhodné, aby byly 
zachovány;  
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Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. žádá Komisi, aby vyjasnila vztah mezi 
směrnicemi 2005/29/ES a 2006/114/ES s 
cílem zaručit zvýšenou ochranu všech 
hospodářských subjektů Unie, a zejména 
spotřebitelů a MSP, před podvodnými  
nebo nekalými praktikami, a posílit tak 
důvěru v rámci vnitřního trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že v této fázi není vhodné 
rozšiřovat „černou“ listinu v příloze I; 
vyzývá však Komisi, aby vytvořila seznam 
praktik označovaných vnitrostátními 
orgány jako nekalé ve smyslu obecných 
zásad směrnice, s cílem posoudit
případnou vhodnost takového rozšíření 
v budoucnu;

3. vyzývá Komisi, aby posoudila 
doporučení Parlamentu, aby částečně 
rozšířila oblast působnosti směrnice
o nekalých obchodních praktikách tak,
aby příloha I (černá listina) pokrývala 
smlouvy mezi podniky, a aby zároveň 
zvážila případnou revizi směrnice 
2006/114/ES s cílem posoudit, zda by se 
tím dosáhlo koherentnějšího přístupu, 
neboť definice nekalých obchodních 
praktik i černá listina by se tím rozšířily i 
na vztahy mezi podniky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že v tomto stadiu by 
nebylo vhodné rušit omezení plně 
harmonizačního charakteru směrnice 
o nekalých obchodních praktikách, co se 
týče finančních služeb a nemovitostí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že ze zásady maximální 
harmonizace stanovené směrnicí 
o nekalých obchodních praktikách 
vyplývá, že vnitrostátní předpisy nemohou 
zavést přísnější opatření, než jsou opatření 
stanovená v této směrnici; zdůrazňuje, že 
podle výkladu Soudního dvora EU je 
takováto zásada v rozporu s vnitrostátními 
právními předpisy, neboť stanoví obecný 
zákaz, aniž by zohlednila u některých 
obchodních propagačních akcí (například 
propagačních loterií nebo prodeje 
spojeného s poskytováním prémií) zvláštní 
okolnosti daného případu; vyzývá Komisi, 
aby zvážila legislativní návrh o obchodní 
propagaci s cílem zajistit vysokou úroveň 
ochrany spotřebitele a předejít dalšímu 
případu právního předpisu, který by 
členským státům v tomto ohledu bránil 
v uplatňování přísnějších ochranných 
opatření;
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že při některých formách 
transakcí mezi spotřebitelem a 
obchodníkem se mohou spotřebitelé stát 
obětí nekalých obchodních praktik, 
například pokud prodávají produkt 
obchodníkovi; vyzývá Komisi, aby 
problémy tohoto druhu prošetřila a v 
případě nutnosti prozkoumala možnosti 
cílených a praktických prostředků k 
nápravě, mezi něž patří mimo jiné 
flexibilnější výklad ustanovení směrnice 
2005/29/ES o nekalých obchodních 
praktikách, a které by mohly být vyloženy 
v pokynech Komise k provádění této 
směrnice; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že od 12. června 2013 
členské státy již nemohou zachovávat svá 
dosavadní ustanovení týkající se dočasných 
odchylek; vyzývá proto členské státy, aby 
co nejrychleji uvedly své předpisy do 
souladu se zněním směrnice;

4. připomíná, že od 12. června 2013 
členské státy již nemohou zachovávat svá 
dosavadní ustanovení týkající se dočasných 
odchylek; vyzývá proto členské státy, aby 
co nejrychleji uvedly své předpisy do 
souladu se zněním směrnice; zároveň žádá 
Evropskou komisi, aby urychleně 
posoudila dopad zrušení těchto 
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ustanovení na  ochranu spotřebitelů 
v jednotlivých členských státech;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že od 12. června 2013 
členské státy již nemohou zachovávat svá 
dosavadní ustanovení týkající se dočasných 
odchylek; vyzývá proto členské státy, aby
co nejrychleji uvedly své předpisy do 
souladu se zněním směrnice;

4. připomíná, že od 12. června 2013 
členské státy již nemohou zachovávat svá 
dosavadní ustanovení týkající se dočasných 
odchylek; vyzývá proto Evropskou komisi,
aby posoudila všechny vnitrostátní zákazy 
nekalých praktik, které nejsou uvedeny 
v příloze I této směrnice a jež nesmí být 
uplatňovány kvůli maximálnímu 
harmonizačnímu účinku;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Preslav Borissov

Návrh usnesení
Paragraph 4 – point 1 (new)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že odvětví financí a 
nemovitostí jsou nadále kritická vzhledem 
k jejich složitosti a vážným rizikům 
plynoucím z jejich podstaty, a že by nebylo 
vhodné odstranit výjimku, která se na ně 
vztahuje, stanovenou v čl. 3 odst. 9 
směrnice;

Or. en



AM\1007488CS.doc 15/34 PE521.835v01-00

CS

Pozměňovací návrh 25
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci 
posuzování revize směrnice a rozšíření 
přílohy I využila rovněž databáze 
nekalých obchodních praktik 
identifikovala praktiky považované za 
nekalé vnitrostátními orgány nebo 
příslušnými soudy při uplatňování 
obecných ustanovení směrnice; 

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. znovu zdůrazňuje význam a nezbytnost 
komplexního uplatňování a odpovídajícího 
provádění směrnice ze strany členských 
států;

5. znovu zdůrazňuje význam a nezbytnost 
komplexního uplatňování a odpovídajícího 
provádění směrnice ze strany členských 
států; vyzývá členské státy, aby na 
vnitrostátní úrovni podpořily vymáhání 
všemi dostupnými prostředky, zejména 
poskytnutím dostatečných prostředků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. znovu zdůrazňuje význam a nezbytnost 
komplexního uplatňování a odpovídajícího 
provádění směrnice ze strany členských 
států;

5. znovu zdůrazňuje význam a nezbytnost 
komplexního a jednotného uplatňování a 
odpovídajícího provádění směrnice ze 
strany členských států; zdůrazňuje zásadní 
úlohu, kterou má při uskutečňování 
tohoto cíle posílení spolupráce mezi 
vnitrostátními orgány odpovědnými za 
provádění směrnice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vybízí Komisi, aby nadále pozorně 
sledovala uplatňování této směrnice a aby 
případně podávala žaloby na členské státy, 
které směrnici porušují, neprovádějí nebo 
řádně neuplatňují, v souladu se Smlouvou 
o fungování Evropské unie;

6. konstatuje, že od skončení lhůty pro 
provádění směrnice v roce 2007 došlo 
k mnoha případům, kdy členské státy 
nesprávně provádějí nebo uplatňují 
klíčová ustanovení, zejména pokud jde o 
černou listinu zakázaných, klamavých a 
agresivních obchodních praktik; žádá 
proto Komisi, aby nadále pozorně 
sledovala uplatňování této směrnice a aby 
případně podávala žaloby na členské státy, 
které směrnici porušují, neprovádějí nebo 
řádně neuplatňují, v souladu se Smlouvou 
o fungování Evropské unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. podporuje Komisi v jejím úsilí o 
vypracování seznamu ukazatelů pro 
posouzení účinnosti mechanismu  
provádění směrnice členskými státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. opětovně potvrzuje, že je důležité 
posilovat spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány, které za uplatňování směrnice 
odpovídají; vybízí v této souvislosti 
Komisi, aby přistoupila k podrobnému 
přezkumu oblasti působnosti, účinnosti a 
mechanismů fungování nařízení o 
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, 
k čemuž se zavázala do konce roku 2014;

7. opětovně potvrzuje, že je důležité 
posilovat spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány, které za uplatňování směrnice 
odpovídají, a spolupráci s vnitrostátními 
sdruženími spotřebitelů; vybízí v této 
souvislosti Komisi, aby přistoupila 
k podrobnému přezkumu oblasti 
působnosti, účinnosti a mechanismů 
fungování nařízení o spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele a aby navázala 
strukturovaný a koordinovaný dialog mezi 
donucovacími orgány a sdruženími 
spotřebitelů s cílem reagovat na 
protiprávní jednání na celoevropské 
úrovni ze strany společností činných ve 
více než jednom členském státě, k čemuž 
se zavázala do konce roku 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. opětovně potvrzuje, že je důležité 
posilovat spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány, které za uplatňování směrnice 
odpovídají; vybízí v této souvislosti 
Komisi, aby přistoupila k podrobnému 
přezkumu oblasti působnosti, účinnosti a 
mechanismů fungování nařízení o 
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, 
k čemuž se zavázala do konce roku 2014;

7. opětovně potvrzuje, že je důležité 
posilovat spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány, které za uplatňování směrnice 
odpovídají; vybízí v této souvislosti 
Komisi, aby přistoupila k podrobnému 
přezkumu oblasti působnosti, účinnosti a 
mechanismů fungování nařízení o 
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, 
k čemuž se zavázala do konce roku 2014; 
vítá v tomto ohledu veřejné konzultace, 
které Komise nedávno zahájila ve věci 
přezkumu tohoto nařízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že koncept 
přeshraničního porušení předpisů by měl 
být přizpůsoben celoevropskému rozměru, 
pokud jedna nebo více zahraničních 
společností usazených v různých 
členských státech porušuje práva
spotřebitelů stejným způsobem jako ve 
svém domovském státě;  

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vítá zahájení veřejných konzultací ve 
věci přezkumu nařízení o spolupráci při 
ochraně spotřebitelů a skutečnost, že jsou 
tyto konzultace dostupné ve všech jazycích 
EU; vyzývá zúčastněné strany a všechny, 
kteří se zajímají o prosazování práv 
spotřebitele přesahující hranice států v 
rámci jednotného trhu, aby se těchto 
konzultací zúčastnili;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje užitečnost dozorových akcí
(sweeps), které jsou prováděny v rámci 
nařízení o spolupráci v oblasti ochrany 
spotřebitele, a vyzývá Komisi, aby tyto 
postupy rozvíjela a posilovala; vybízí 
Komisi, aby provedla syntézu zjištěných 
údajů, vytvořila seznam opatření, která 
Komise a členské státy přijaly v návaznosti 
na tyto postupy, a zveřejnila svou analýzu;

8. zdůrazňuje užitečnost dozorových akcí
(sweeps), které jsou prováděny v rámci 
nařízení o spolupráci v oblasti ochrany 
spotřebitele, a vyzývá Komisi, aby tyto 
postupy rozvíjela a posilovala a aby 
rozšířila jejich působnost; vybízí Komisi, 
aby provedla syntézu zjištěných údajů, 
vytvořila seznam opatření, která Komise a 
členské státy přijaly v návaznosti na tyto 
postupy, a zveřejnila svou analýzu, 
přičemž by měla zohlednit nutnost zajistit 
důvěrnost některých citlivých informací, 
které jsou využívány v rámci soudních 
řízení na vnitrostátní úrovni; vyzývá 
Komisi, aby Evropskému parlamentu 
předložila zprávu o svých zjištěních a aby 
v případě potřeby navrhla další dodatečná 
opatření s cílem zlepšit fungování 
vnitřního trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Preslav Borissov

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad tím, že bez 
ohledu na stávající evropský právní nástroj 
týkající se cen v letecké dopravě a na 
dozorovou akci (sweep) provedenou v roce 
2007 v rámci nařízení o spolupráci 
v oblasti ochrany spotřebitele, která se 
zaměřila na webové stránky zajišťující 
prodej letenek, jsou spotřebitelé v tomto 
odvětví nadále oběťmi mnoha klamavých 
praktik;

9. vyjadřuje politování nad tím, že bez 
ohledu na stávající evropský právní nástroj 
týkající se cen v letecké dopravě a na 
dozorovou akci (sweep) provedenou v roce 
2007 v rámci nařízení o spolupráci 
v oblasti ochrany spotřebitele, která se 
zaměřila na webové stránky zajišťující 
prodej letenek, jsou spotřebitelé v tomto 
odvětví nadále oběťmi mnoha klamavých 
praktik, mezi něž patří případy, kdy při 
rezervaci prostřednictvím internetu nejsou 
do ceny zahrnovány nevyhnutelné 
náklady, například přirážky za platbu 
kreditní nebo debetní kartou;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že sankce uvalené při 
nedodržování směrnice by nikdy neměly 
být nižší než zisk plynoucí z praktiky, která 
je považována za nekalou či klamavou;
připomíná členským státům, že podle 
ustanovení směrnice musí být sankce 
účinné, přiměřené a odrazující; žádá 
Komisi, aby shromažďovala a analyzovala 
údaje o sankcích prováděných členskými 
státy;

10. domnívá se, že sankce uvalené při 
nedodržování směrnice by nikdy neměly 
být nižší než zisk plynoucí z praktiky, která 
je považována za nekalou či klamavou;
připomíná členským státům, že podle 
ustanovení směrnice musí být sankce 
účinné, přiměřené a odrazující; žádá 
Komisi, aby shromažďovala a analyzovala 
údaje o sankcích a režimech prosazování
prováděných členskými státy; zejména s 
ohledem na složitost a délku vynucovacích 
řízení; vyzývá Komisi, aby Evropskému 
parlamentu poskytla výsledky této 
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analýzy;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že sankce uvalené při 
nedodržování směrnice by nikdy neměly 
být nižší než zisk plynoucí z praktiky, která 
je považována za nekalou či klamavou; 
připomíná členským státům, že podle 
ustanovení směrnice musí být sankce 
účinné, přiměřené a odrazující; žádá 
Komisi, aby shromažďovala a analyzovala 
údaje o sankcích prováděných členskými 
státy;

10. domnívá se, že sankce uvalené při 
nedodržování směrnice by nikdy neměly 
být nižší než zisk plynoucí z praktiky, která 
je považována za nekalou či klamavou; 
připomíná členským státům, že podle 
ustanovení směrnice musí být sankce 
účinné, přiměřené a odrazující; žádá 
Komisi, aby shromažďovala a analyzovala 
údaje o sankcích prováděných členskými 
státy a aby o nich zveřejnila zprávu 
společně s doporučeními;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá úsilí vynaložené Evropskou 
komisí na pomoc členským státům při 
provádění a uplatňování směrnice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Olga Sehnalová
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. bere s uspokojením na vědomí, že 
Komise vytvořila databázi týkající se 
nekalých obchodních praktik; lituje, že 
databáze je k dispozici pouze v angličtině;
žádá Komisi, aby postupně zvyšovala 
počet jazyků, v nichž bude databáze 
k dispozici, a aby rozvíjela povědomí o 
této databázi, zejména u hospodářských 
subjektů;

11. bere s uspokojením na vědomí, že 
Komise vytvořila databázi týkající se 
nekalých obchodních praktik; lituje, že
databáze je k dispozici pouze v angličtině;
žádá Komisi, aby postupně zvyšovala 
počet jazyků, v nichž bude databáze 
k dispozici, a aby rozvíjela povědomí o 
této databázi, zejména u hospodářských 
subjektů; vyzývá Komisi, aby zvážila 
rovněž další nástroje ke zvýšení 
informovanosti MSP s ohledem na nekalé 
obchodní praktiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje význam pokynů, které 
Komise vytvořila jako doprovodný 
dokument k uplatňování směrnice; vítá 
záměr Komise provést do roku 2014 
přezkum tohoto dokumentu;

12. zdůrazňuje význam pokynů, které 
Komise vytvořila jako doprovodný 
dokument k uplatňování směrnice; vyzývá 
Evropskou komisi, aby předložila 
hodnocení provádění pokynů ze strany 
vnitrostátních orgánů a zúčastněných 
stran s cílem posoudit jejich užitečnost při 
vynucování směrnice a aspekty, které je 
třeba zlepšit;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Robert Rochefort
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje význam pokynů, které 
Komise vytvořila jako doprovodný 
dokument k uplatňování směrnice; vítá 
záměr Komise provést do roku 2014 
přezkum tohoto dokumentu;

12. zdůrazňuje význam pokynů, které 
Komise vytvořila jako doprovodný 
dokument k uplatňování směrnice; vítá 
záměr Komise provést do roku 2014 
přezkum tohoto dokumentu; vyzývá 
Komisi, aby na přípravě tohoto 
dokumentu pracovala transparentním 
způsobem a aby v průběhu celého procesu 
konzultovala se všemi zúčastněnými 
stranami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Philippe Juvin, Preslav Borissov, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje význam pokynů, které 
Komise vytvořila jako doprovodný 
dokument k uplatňování směrnice; vítá 
záměr Komise provést do roku 2014 
přezkum tohoto dokumentu;

12. zdůrazňuje význam pokynů, které 
Komise vytvořila jako doprovodný 
dokument k uplatňování směrnice; vítá 
záměr Komise provést do roku 2014 
přezkum tohoto dokumentu; vyzývá 
Komisi, aby tento dokument v budoucnu i 
nadále velmi pravidelně aktualizovala 
a vyjasňovala; vyzývá členské státy, aby 
z tohoto dokumentu co nejvíce vycházely; 

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Preslav Borissov

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. uznává význam vymáhání, správní 
spolupráce a výměny osvědčených 
postupů mezi členskými státy a vítá 
opatření, která v této oblasti oznámila 
Komise; domnívá se, že zavedení 
pravidelných tematických seminářů 
a školení pro příslušné vnitrostátní orgány 
i vytvoření ukazatelů pro vymáhání by 
mohlo poskytnout velmi cenné pokyny při 
vymáhání, zejména v případech 
spolupůsobení směrnice a odvětvových 
právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 12 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

domnívá se, že by si vnitrostátní orgány 
měly vyměňovat osvědčené postupy při 
provádění pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná, že z judikatury soudního 
dvora Evropských společenství vyplývá, že 
spojený prodej, který není součástí 
„černé“ listiny v příloze I, může být 
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zakázán pouze v jednotlivých případech 
s ohledem na obecné zásady směrnice 
2005/29/ES; zdůrazňuje, že z důvodů 
právní jistoty a pro zaručení vysoké 
úrovně ochrany spotřebitelů by Komise 
měla upřesnit, alespoň v rámci revize 
pokynů nebo, pokud to považuje za nutné, 
prostřednictvím nového legislativního 
nástroje zaměřeného na propagační 
prodejní akce, ve kterých konkrétních 
případech by měl být spojený prodej 
považován za nezákonný;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že používání 
nepravdivých prohlášení o dopadech na 
životní prostředí je nekalá praktika, která 
má tendenci se rozvíjet; vybízí Komisi, aby 
prohloubila tu část pokynů, která se touto 
praktikou zabývá, aby tak pro 
hospodářské subjekty upřesnila 
uplatňování směrnice; zároveň vyzývá 
Komisi, aby prostudovala případné 
iniciativy, kterými by mohla lépe ochránit 
spotřebitele před těmito praktikami;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. žádá Komisi a členské státy, aby 
zvýšily informovanost podniků o právech 
spotřebitelů s cílem podpořit lepší 
dodržování těchto práv ze strany 
hospodářských subjektů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. připomíná, že mnozí spotřebitelé se 
žádostí o náhradu škody váhají, pokud se 
jedná o částku, která jim připadá nízká;
zdůrazňuje, že je nutné dále zvyšovat 
povědomí spotřebitelů o podpoře, kterou 
jim mohou poskytnout jak sdružení 
spotřebitelů, tak síť evropských 
spotřebitelských center;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pro spotřebitele je 
důležité, aby mohli využívat účinné, rychlé 
a nepříliš nákladné opravné prostředky; 
žádá v této souvislosti, aby členské státy 
plně prováděly směrnici o alternativním 
řešení sporů a mimosoudním řešení sporů 
on-line;

13. zdůrazňuje, že pro spotřebitele je 
důležité, aby mohli využívat účinné, rychlé 
a nepříliš nákladné opravné prostředky; je 
přesvědčen, že nejen postihy, ale rovněž 
účinné opravné prostředky v konkrétních 
spotřebitelských sporech, k nimž došlo v 
důsledku porušení směrnice, jsou 
nezbytné pro zvýšení důvěry spotřebitelů 



AM\1007488CS.doc 27/34 PE521.835v01-00

CS

ve vnitřní trh; zdůrazňuje, že v případě 
smluv uzavřených v rozporu s pravidly 
směrnice o nekalých obchodních 
praktikách neobsahuje tato směrnice 
konkrétní opravné prostředky; žádá v této 
souvislosti, aby členské státy plně 
prováděly směrnici o alternativním řešení 
sporů a mimosoudním řešení sporů on-line;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná význam, který mají pro 
spotřebitele hromadné žaloby; žádá 
Komisi, aby předložila legislativní návrh, 
který by vedl k vytvoření celounijního 
jednotného mechanismu hromadné žaloby 
v oblasti ochrany spotřebitelů a který by se 
vztahoval na přeshraniční případy;
zdůrazňuje, že přístup Unie k případům 
hromadné žaloby se musí přednostně 
zaměřit na reprezentativní akce zahájené 
subjekty řádně uznanými na vnitrostátní 
úrovni a že musí vycházet ze zásady 
předchozího souhlasu („opt-in“);

14. připomíná význam, který mají pro 
spotřebitele hromadné žaloby; žádá 
Komisi, aby předložila legislativní návrh, 
který by vedl k vytvoření celounijního 
jednotného mechanismu hromadné žaloby 
v oblasti ochrany spotřebitelů a který by se 
vztahoval na přeshraniční případy;
zdůrazňuje, že přístup Unie k případům 
hromadné žaloby nesmí vytvářet žádné 
ekonomické pobídky vedoucí k jejich 
zneužívání a že by jeho součástí měla být 
patřičná ochranná opatření umožňující 
vyhnout se neoprávněným nárokům; 
zdůrazňuje, že takovýto přístup se musí 
přednostně zaměřit na reprezentativní akce 
zahájené subjekty řádně uznanými na 
vnitrostátní úrovni a že musí vycházet ze 
zásady předchozího souhlasu („opt-in“) a 
být založen na jasné identifikaci obětí a na 
zásadě „kdo prohrál, platí“ (kdy strana, 
která spor prohrála, hradí náklady řízení, 
aby se tak zabránilo nárůstu počtu 
neoprávněných nároků);

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Preslav Borissov

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná význam, který mají pro 
spotřebitele hromadné žaloby; žádá 
Komisi, aby předložila legislativní návrh, 
který by vedl k vytvoření celounijního 
jednotného mechanismu hromadné žaloby 
v oblasti ochrany spotřebitelů a který by se 
vztahoval na přeshraniční případy; 
zdůrazňuje, že přístup Unie k případům 
hromadné žaloby se musí přednostně 
zaměřit na reprezentativní akce zahájené 
subjekty řádně uznanými na vnitrostátní 
úrovni a že musí vycházet ze zásady 
předchozího souhlasu („opt-in“);

14. připomíná význam, který mají pro 
spotřebitele hromadné žaloby, a vítá 
sdělení Komise k tomuto tématu; souhlasí, 
že vytvoření horizontálního rámce pro 
hromadnou žalobu by vyloučilo riziko 
nekoordinovaných odvětvových iniciativ 
EU; doporučuje řídit se doporučeními 
Komise pro zavedení horizontálních 
společných zásad, jejichž provádění v 
členských státech by sloužilo k posouzení, 
zda jsou nezbytná další legislativní 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná význam, který mají pro 
spotřebitele hromadné žaloby; žádá 
Komisi, aby předložila legislativní návrh, 
který by vedl k vytvoření celounijního 
jednotného mechanismu hromadné žaloby 
v oblasti ochrany spotřebitelů a který by se 
vztahoval na přeshraniční případy; 
zdůrazňuje, že přístup Unie k případům 
hromadné žaloby se musí přednostně 
zaměřit na reprezentativní akce zahájené 
subjekty řádně uznanými na vnitrostátní 
úrovni a že musí vycházet ze zásady 
předchozího souhlasu („opt-in“);

14. připomíná potenciální výhody, které 
může mechanismus hromadných žalob 
přinést spotřebitelům, pokud jsou takovéto 
mechanismy pečlivě navrženy; zdůrazňuje, 
že EU by měla v rámci svého přístupu
k případům hromadné žaloby důkladně 
prošetřit, jak by mohla být rozvinuta 
pravidla pro jednotlivá odvětví, aby bylo 
možno řešit případy, v nichž selhala snaha 
o alternativní řešení sporu, a že tento 
přístup se v každém případě musí 
přednostně zaměřit na reprezentativní akce 
zahájené subjekty řádně uznanými na 
vnitrostátní úrovni a musí vycházet ze 



AM\1007488CS.doc 29/34 PE521.835v01-00

CS

zásady předchozího souhlasu („opt-in“);

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Preslav Borissov

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje význam organizací 
spotřebitelů při zvyšování povědomí 
o stávajících nekalých obchodních 
praktikách v rámci preventivních opatření 
a o jejich úloze při pomoci obětem 
nekalých praktik, čímž spotřebitelům 
umožňují řádně uplatňovat jejich práva; 
vyzývá ke koordinovaným akcím 
organizací spotřebitelů na vnitrostátní 
a evropské úrovni, do nichž se zapojí i 
vnitrostátní orgány a Komise; 

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Preslav Borissov

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vítá skutečnost, že od okamžiku 
provedení směrnice v členských státech 
vzrostl počet přeshraničních nákupů;  
znovu nicméně připomíná, že posílená 
spolupráce a koordinace mezi Komisí 
a vnitrostátními orgány je zásadní pro 
podporu sbližování postupů při provádění 
a pro rychlou a účinnou reakci; 
zdůrazňuje, že zvláštní pozornost by měla 
být věnována přeshraničním nákupům 
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prostřednictvím internetu, zejména 
v případech, kdy internetové stránky 
porovnávající ceny nezveřejňují jasně 
identitu obchodníka, který stránku 
spravuje; 

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Preslav Borissov

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. vyjadřuje politování nad tím, že 
navzdory současnému právnímu rámci 
tvrzení ohledně environmentálních 
vlastností, například „šetrný k životnímu 
prostředí“, „biologicky rozložitelný“, 
„udržitelný“ nebo „přírodní“,  stále 
nejsou používána zodpovědně a často jsou 
velmi obecná, nedostatečně definovaná a 
je složité ověřit jejich pravdivost;  vybízí 
Komisi, aby posoudila, jak může další 
rozvoj současných vědeckých norem 
přispět k ověřitelnosti těchto 
environmentálních tvrzení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. souhlasí s tím, že je třeba vynaložit 
další úsilí k přísnějšímu vymáhání 
směrnice o nekalých obchodních 
praktikách ve vztahu k zranitelným 
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spotřebitelům, jako jsou starší osoby, děti 
a mládež a další kategorie občanů, kteří se 
nacházejí v oslabeném postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby se neprodleně 
zabývala těmito výzvami a žádostmi, které 
byly v následné odpovědi Komise na 
usnesení z roku 2010 o dopadu reklamy 
na chování spotřebitelů vynechány a mezi 
něž patří zejména: 
– odstavec 5, v němž Parlament 
připomíná, že oblast působnosti směrnice 
o nekalých obchodních praktikách se 
omezuje na vztahy mezi podniky 
a spotřebiteli, na rozdíl od směrnice 
o klamavé a srovnávací reklamě, která se 
zabývá vztahy mezi podniky, zdůrazňuje, 
že některé subjekty, například nevládní 
organizace či zájmové skupiny, nespadají 
do působnosti ani jedné z těchto směrnic, 
a vyzývá Komisi, aby provedla zvláštní 
analýzu dopadu zavádějících reklamních 
praktik zaměřenou na tyto subjekty, na 
něž se zjevně nevztahuje ani jedna ze 
směrnic;
– odstavec 8, v němž Parlament žádá 
Komisi, aby připravila analýzu povinností 
a kontrolních funkcí vnitrostátních 
orgánů pro ochranu spotřebitelů a aby 
sdílela osvědčené postupy s cílem 
zefektivnit jejich činnost;
– odstavec 12, v němž Parlament vyzývá 
Komisi, aby vyhodnotila zavádění 
vnitrostátních kodexů chování ve vztahu 
ke sdělovacím prostředkům a novým 
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informačním a komunikačním 
technologiím;
– odstavec 17, který se týká problémů 
v souvislosti se „skrytou“ reklamou na 
internetu, která nespadá do působnosti 
směrnice o nekalých obchodních 
praktikách, a v němž Parlament vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily řádné 
uplatňování směrnice o nekalých 
obchodních praktikách v případě zpráv 
nebo komentářů, které zdánlivě pocházejí 
od samotných spotřebitelů, ale ve 
skutečnosti se jedná o reklamní či 
komerční sdělení; 
– odstavec 25, v němž Parlament vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala různé 
prostředky (legislativní povahy či nikoli) 
a vyhodnotila technické možnosti na 
úrovni Unie umožňující účinně uplatnit 
následující opatření: vypracovat 
podrobnou studii o nových reklamních 
praktikách na internetu a prostřednictvím 
mobilních telefonů; předložit výsledky této 
studie Parlamentu; co nejdříve zavést 
povinnost, aby reklama zasílaná 
prostřednictvím elektronické pošty 
obsahovala odkaz umožňující automaticky 
odmítnout jakékoli další zasílání reklamy; 
co nejdříve zajistit zavedení technologie 
umožňující rozpoznat „cookies“ určené ke 
sledování za účelem reklamy, které by byly 
předmětem povinného předběžného, 
svobodného a výslovného souhlasu, od 
ostatních „cookies“; zajistit, aby bylo 
automatické nastavení počítačových 
systémů prodávaných veřejnosti a služeb
zavádějících sociální sítě systematicky 
nastavováno na základě nejpřísnějších 
kritérií ochrany údajů (zásada „privacy by 
design“); a zavést celounijní systém 
označování internetových stránek po 
vzoru projektu „European Privacy Seal“, 
který by vydával osvědčení o souladu 
příslušných stránek s právními předpisy o 
ochraně údajů; 
– odstavec 26, v němž Parlament vyzývá 
Komisi, aby do konce roku 2012 
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vypracovala podrobný rozbor dopadů 
klamavé a agresivní reklamy na zranitelné 
spotřebitele, zejména na děti a mladistvé;
odstavec 27, v němž Parlament vyzývá 
Komisi, aby přednostně vypracovala 
hloubkovou studii na téma konkrétních 
sociálně-psychologických účinků reklamy 
zohledňující nové rafinované praktiky, 
které jsou v reklamě využívány;
– odstavec 34, v němž Parlament vyzývá 
Komisi, aby podpořila komplexní výzkum 
a dokumentaci obrazu žen v reklamním 
a marketingovém obsahu v členských 
státech a aby byly popsány osvědčené 
postupy pro účinnou reklamu vstřícnou 
k problematice rovnosti žen a mužů;
– odstavec 40, v němž Parlament vyzývá 
Komisi, aby navrhla společné pokyny pro 
MSP, co se týče jejich zákonem daných 
povinností v oblasti reklamy;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. domnívá se, že v případě budoucí 
revize směrnice o nekalých obchodních 
praktikách by do ní měla být začleněna 
specifická ustanovení na ochranu starších 
osob před některými agresivními 
praktikami;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Olga Sehnalová



PE521.835v01-00 34/34 AM\1007488CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy provedla šetření (sweep) 
zaměřené na prodej spotřebního zboží 
mimo obchodní prostory, neboť 
k agresivním praktikám dochází 
především při podomním prodeji nebo při 
jiných typech prodeje mimo obchodní 
prostory, jak vyplývá z informací 
členských států;

Or. en


