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Predlog spremembe 1
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
15. decembra 2010 o vplivu oglaševanja 
na vedenje potrošnikov (2010/2052(INI)) 
in odgovora Komisije, sprejetega dne 
30. marca 2011;

Or. en

Predlog spremembe 2
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
22. oktobra 2013 o zavajajočih praksah 
oglaševanja (2013/2122(INI));

Or. en

Predlog spremembe 3
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je potrošnja eno od gonil rasti v 
Uniji in imajo zato potrošniki bistveno 
vlogo v evropskem gospodarstvu;

A. ker je potrošnja eno od bistvenih gonil 
rasti v Uniji in imajo zato potrošniki 
bistveno vlogo v evropskem gospodarstvu;
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Or. fr

Predlog spremembe 4
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je varstvo potrošnikov in njihovih 
pravic ena temeljnih vrednot Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je namen Direktive prek 
t. i. „klavzule o enotnem trgu“ potrošnikom 
v celotni Uniji zagotoviti visoko raven 
varstva, podjetjem pa veliko pravno 
varnost in zmanjšanje ovir za čezmejno 
trgovino;

C. ker je namen Direktive prek 
t. i. „klavzule o enotnem trgu“ potrošnikom 
v celotni Uniji zagotoviti visoko raven 
varstva in povečati njihovo zaupanje v 
enotni trg, podjetjem pa zagotoviti veliko 
pravno varnost in zmanjšanje ovir za 
čezmejno trgovino;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker posamezne države članice zelo 
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različno uporabljajo Direktivo 
2005/29/ES;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker iz prvega poročila o uporabi 
Direktive 2005/29/ES izhaja, da se 
agresivne prakse, o katerih so poročale 
države članice in zainteresirane strani v 
odzivu na posvetovanje, pojavljajo zlasti 
pri prodaji od vrat do vrat in drugih 
prodajah zunaj poslovnih prostorov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker Komisija v svojem odgovoru na 
resolucijo Parlamenta z dne 
15. decembra 2010 o vplivu oglaševanja 
na vedenje potrošnikov ni obravnavala 
vseh pozivov in zahtev iz te resolucije;

Or. en

Predlog spremembe 9
Robert Rochefort
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Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker nekatera podjetja, zlasti 
najmanjša, in številni potrošniki še vedno 
ne poznajo pravic, ki jih imajo potrošniki 
v Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je treba okrepiti vlogo združenj za 
varstvo potrošnikov in jim omogočiti 
krepitev zmogljivosti;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je zakonodajni okvir, 
vzpostavljen z Direktivo, učinkovit in 
pomemben z vidika povečanja zaupanja 
potrošnikov in trgovcev v zvezi s 
transakcijami na notranjem trgu, zlasti 
čezmejnimi transakcijami, ter hkrati 
zagotavlja večjo pravno varnost podjetjem;

1. poudarja, da je zakonodajni okvir, 
vzpostavljen z Direktivo, učinkovit in 
pomemben z vidika povečanja zaupanja 
potrošnikov in trgovcev v zvezi s 
transakcijami na notranjem trgu, zlasti 
čezmejnimi transakcijami, ter hkrati 
zagotavlja večjo pravno varnost podjetjem, 
in da je Direktiva pomagala okrepiti 
varstvo potrošnikov;
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Or. en

Predlog spremembe 12
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je zakonodajni okvir, 
vzpostavljen z Direktivo, učinkovit in 
pomemben z vidika povečanja zaupanja 
potrošnikov in trgovcev v zvezi s 
transakcijami na notranjem trgu, zlasti 
čezmejnimi transakcijami, ter hkrati 
zagotavlja večjo pravno varnost podjetjem;

1. poudarja, da je zakonodajni okvir, 
vzpostavljen z Direktivo, učinkovit in 
pomemben z vidika povečanja zaupanja 
potrošnikov in trgovcev v zvezi s 
transakcijami na notranjem trgu, zlasti 
čezmejnimi transakcijami, ter hkrati 
zagotavlja večjo pravno varnost podjetjem;
opozarja, da se lahko zaradi različne 
uporabe Direktive zmanjša njen vpliv;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. obžaluje, da so kljub določbam 
Direktive 2006/114/ES, ki je bila sprejeta z 
namenom boja proti zavajajočim praksam 
pri oglaševanju na področju razmerij med 
podjetji, še vedno razširjene nekatere 
prakse, kot so zlasti „goljufije s poslovnimi 
imeniki“; je seznanjen z namero Evropske 
komisije, da v prihodnje predlaga 
spremembo Direktive 2006/114/ES, ki 
zadeva razmerja med podjetji, da bi tako 
omogočila učinkovitejši boj proti tem 
praksam; meni, da za zdaj ni primerno, da 
bi področje uporabe Direktive 2005/29/ES, 
ki zadeva razmerja med podjetji in 

2. obžaluje, da so kljub določbam 
Direktive 2006/114/ES, ki je bila sprejeta z 
namenom boja proti zavajajočim praksam 
pri oglaševanju na področju razmerij med 
podjetji, še vedno razširjene nekatere 
prakse, kot so zlasti „goljufije s poslovnimi 
imeniki“; je seznanjen z namero Evropske 
komisije, da v prihodnje predlaga 
spremembo Direktive 2006/114/ES, ki 
zadeva razmerja med podjetji, da bi tako 
omogočila učinkovitejši boj proti tem 
praksam; meni, da bi lahko Komisija v tem 
okviru v zvezi z Direktivo 2006/114/ES 
preučila koristi ciljno usmerjene „črne 
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potrošniki, razširili na razmerja med 
podjetji;

liste“ poslovnih praks, ki veljajo za
nepoštene v vseh okoliščinah v razmerjih 
med podjetji, podobno kot tak seznam že 
obstaja za Direktivo 2005/29/ES; kljub 
temu meni, da za zdaj ni primerno, da bi 
področje uporabe Direktive 2005/29/ES, ki 
zadeva razmerja med podjetji in potrošniki, 
razširili na nepoštene poslovne prakse med 
podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 14
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. obžaluje, da so kljub določbam 
Direktive 2006/114/ES, ki je bila sprejeta z 
namenom boja proti zavajajočim praksam 
pri oglaševanju na področju razmerij med 
podjetji, še vedno razširjene nekatere 
prakse, kot so zlasti „goljufije s poslovnimi 
imeniki“; je seznanjen z namero Evropske 
komisije, da v prihodnje predlaga 
spremembo Direktive 2006/114/ES, ki 
zadeva razmerja med podjetji, da bi tako 
omogočila učinkovitejši boj proti tem 
praksam; meni, da za zdaj ni primerno, da 
bi področje uporabe Direktive 
2005/29/ES, ki zadeva razmerja med 
podjetji in potrošniki, razširili na razmerja 
med podjetji;

2. obžaluje, da so kljub določbam 
Direktive 2006/114/ES, ki je bila sprejeta z 
namenom boja proti zavajajočim praksam 
pri oglaševanju na področju razmerij med 
podjetji, še vedno razširjene nekatere 
prakse, kot so zlasti „goljufije s poslovnimi 
imeniki“; je seznanjen z namero Evropske 
komisije, da v prihodnje predlaga 
spremembo Direktive 2006/114/ES, ki 
zadeva razmerja med podjetji, da bi tako 
omogočila učinkovitejši boj proti tem 
praksam;

Or. en

Predlog spremembe 15
Philippe Juvin, Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo ustrezno izvrševanje direktive o 
nepoštenih poslovnih praksah, zlasti v 
zvezi z zavajajočim „prikritim“ spletnim 
oglaševanjem v obliki komentarjev, 
objavljenih na socialnih omrežjih, 
forumih ali blogih, za katere je videti, kot 
da bi jih poslali potrošniki, v resnici pa 
gre za sporočila v komercialne ali 
oglaševalne namene, ki jih neposredno ali 
posredno pripravijo ali financirajo 
gospodarski subjekti; odločno poudarja, 
da take prakse negativno vplivajo na 
zaupanje potrošnikov in pravila 
konkurence; poziva države članice, naj 
sprejmejo ustrezne ukrepe za nadaljnje 
preprečevanje razvoja takih praks, 
vključno z obveščevalnimi kampanjami, 
da bi tako opozorili potrošnike na zadevne 
„prikrite“ oblike oglaševanja, ali s 
spodbujanjem delovanja posebej 
usposobljenih opazovalcev/moderatorjev 
forumov, ki bi bili pozorni na nevarnosti 
„prikritega“ oglaševanja;

Or. en

Predlog spremembe 16
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da sta odstopanji, določeni za 
sektorja nepremičnin in finančnih 
storitev, utemeljeni in bi ju bilo dobro 
ohraniti;

Or. fr
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Predlog spremembe 17
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj pojasni 
povezanost direktiv 2005/29/ES in 
2006/114/ES, da bi tako zagotovili visoko 
raven varstva vseh gospodarskih 
subjektov v Uniji, še zlasti pa potrošnikov 
ter malih in srednjih podjetij, zoper 
goljufive ali nepoštene prakse in da bi 
tako okrepili zaupanje na notranjem trgu;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da se širitev „črne liste“ iz 
Priloge I v tej fazi ne zdi primerna; 
vendar hkrati Komisijo poziva, naj sestavi 
seznam praks, ki jih nacionalni organi 
opredeljujejo kot nepoštene v smislu 
splošnih načel Direktive, da bi lahko 
ocenili, ali bi bila taka širitev morda 
primerna v prihodnje;

3. poziva Komisijo, naj oceni priporočilo 
Parlamenta za delno razširitev področja 
uporabe direktive o nepoštenih poslovnih 
praksah, tako da bi Priloga I (črna lista) 
zajemala tudi pogodbe med podjetji 
(B2B), ob hkratnem razmisleku o 
morebitnem pregledu Direktive 
2006/114/ES, da bi ocenila, ali bi to 
pripeljalo do skladnejšega pristopa, saj bi 
pojem nepoštenih poslovnih praks, skupaj 
s črno listo, razširilo na odnose med 
podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 19
Olga Sehnalová
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Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da v tej fazi v zvezi s finančnimi 
storitvami ali nepremičninami ne bi bilo 
primerno odpraviti omejitve glede popolne 
uskladitve, ki naj bi jo dosegli z direktivo o 
nepoštenih poslovnih praksah;

Or. en

Predlog spremembe 20
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da načelo maksimalne 
uskladitve, določeno z direktivo o 
nepoštenih poslovnih praksah, pomeni, da 
z nacionalno zakonodajo ni mogoče 
določiti strožjih določb, kot jih predvideva 
zadevna direktiva; poudarja, da na 
podlagi razlage Sodišča Evropske unije 
tako načelo ni združljivo z nacionalno 
zakonodajo, ki določa splošno prepoved –
ne da bi upoštevala posebne okoliščine 
zadevnega primera – nekaterih tržnih 
promocij (kot so promocijske nagradne 
igre ali prodaja z nagradami); poziva 
Komisijo, naj razmisli o zakonodajnem 
predlogu za ureditev tržnih promocij, da 
bi tako zagotovili visoko raven varstva 
potrošnikov in preprečili nadaljnjo sodno 
prakso, zaradi katere države članice v 
zvezi s tem ne smejo ohraniti strožjih 
varovalnih določb;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da so lahko potrošniki pri 
nekaterih oblikah zavez med potrošnikom 
in podjetjem žrtve nepoštenih poslovnih 
praks, na primer ob nadaljnji prodaji 
proizvoda trgovcu; poziva Komisijo, naj 
preuči tovrstne težave in, če je to 
primerno, razmisli o ciljno usmerjenih in 
praktičnih rešitvah, ki lahko med drugim 
vključujejo prožnejše razlage Direktive 
2005/29/ES o nepoštenih poslovnih 
praksah in bi jih lahko Komisija pojasnila 
v smernicah za uporabo te direktive;

Or. en

Predlog spremembe 22
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da države članice od
12. junija 2013 ne morejo več ohraniti 
določb, ki so jih dotlej uporabljale na 
podlagi začasnih odstopanj; zato jih 
poziva, naj svoje določbe čim prej 
uskladijo z besedilom direktive;

4. opozarja, da države članice od
12. junija 2013 ne morejo več ohraniti 
določb, ki so jih dotlej uporabljale na 
podlagi začasnih odstopanj; zato jih 
poziva, naj svoje določbe čim prej 
uskladijo z besedilom direktive; hkrati 
poziva Evropsko komisijo, naj hitro oceni 
vpliv odprave teh določb na varstvo 
potrošnikov v različnih državah članicah;

Or. fr
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Predlog spremembe 23
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da države članice od
12. junija 2013 ne morejo več ohraniti 
določb, ki so jih dotlej uporabljale na 
podlagi začasnih odstopanj; zato jih
poziva, naj svoje določbe čim prej 
uskladijo z besedilom direktive;

4. opozarja, da države članice od
12. junija 2013 ne morejo več ohraniti 
določb, ki so jih dotlej uporabljale na 
podlagi začasnih odstopanj; zato poziva
Evropsko komisijo, naj oceni vse 
nacionalne prepovedi nepoštenih praks, ki 
niso vključene v Prilogo I k Direktivi in 
jih učinek maksimalne uskladitve ne 
preprečuje;

Or. en

Predlog spremembe 24
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) meni, da sta finančni in 
nepremičninski sektor zaradi svoje 
kompleksnosti in resnih tveganj, s 
katerimi sta neločljivo povezana, še vedno 
težavni področji, zato ne bi bilo primerno 
ukiniti njunega izvzetja na podlagi 
člena 3(9) Direktive;

Or. en

Predlog spremembe 25
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Evropsko komisijo, naj pri 
oceni pregleda Direktive in razširitve 
Priloge I uporabi tudi zbirko podatkov o 
nepoštenih poslovnih praksah, pri čemer 
naj opredeli prakse, ki jih kot nepoštene 
obravnavajo nacionalni organi ali 
pristojna sodišča na podlagi splošnih 
klavzul Direktive;

Or. en

Predlog spremembe 26
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. znova potrjuje, da je pomembno in 
nujno, da države članice Direktivo v celoti 
uporabljajo in ustrezno izvajajo;

5. znova potrjuje, da je pomembno in 
nujno, da države članice Direktivo v celoti 
uporabljajo in ustrezno izvajajo; poziva 
države članice, naj na nacionalni ravni 
podprejo njeno izvrševanje z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi, zlasti z zadostnim 
financiranjem;

Or. en

Predlog spremembe 27
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. znova potrjuje, da je pomembno in 
nujno, da države članice Direktivo v celoti 
uporabljajo in ustrezno izvajajo;

5. znova potrjuje, da je pomembno in 
nujno, da države članice Direktivo v celoti
in poenoteno uporabljajo in ustrezno 
izvajajo; poudarja, da je za uresničitev 
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tega cilja bistveno okrepiti sodelovanje 
med nacionalnimi organi, pristojnimi za 
izvajanje Direktive;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. spodbuja Komisijo, naj še naprej 
pozorno spremlja uporabo Direktive in, če 
je to primerno, v skladu s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije vloži tožbo zoper 
države članice, ki kršijo Direktivo, je ne 
izvajajo ali ne zagotavljajo njene pravilne 
uporabe;

6. ugotavlja, da od konca roka za prenos 
Direktive v letu 2007 države članice v 
veliko primerih niso pravilno prenesle ali 
uporabile ključnih določb, zlasti črne liste 
prepovedanih, zavajajočih in agresivnih 
poslovnih praks;  zato poziva Komisijo, 
naj še naprej pozorno spremlja uporabo 
Direktive in, če je to primerno, v skladu s 
Pogodbo o delovanju Evropske unije vloži 
tožbo zoper države članice, ki kršijo 
Direktivo, je ne izvajajo ali ne zagotavljajo 
njene pravilne uporabe;

Or. de

Predlog spremembe 29
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. podpira Komisijo pri prizadevanjih za 
izoblikovanje seznama kazalnikov za 
oceno učinkovitosti okvira za izvajanje 
Direktive v državah članicah;

Or. fr
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Predlog spremembe 30
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. znova poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med nacionalnimi organi, 
pristojnimi za uporabo Direktive; v zvezi s 
tem spodbuja Komisijo, naj poglobljeno 
preuči področje uporabe, učinkovitost in 
mehanizme delovanja Uredbe o 
sodelovanju na področju varstva 
potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba SVP), kot se je zavezala, da bo to 
storila do konca leta 2014;

7. znova poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med nacionalnimi organi, 
pristojnimi za uporabo Direktive, in 
sodelovanja z nacionalnimi združenji za 
varstvo potrošnikov; v zvezi s tem 
spodbuja Komisijo, naj poglobljeno preuči 
področje uporabe, učinkovitost in 
mehanizme delovanja Uredbe o 
sodelovanju na področju varstva 
potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba SVP) ter zgradi strukturiran in 
usklajen dialog med javnimi izvršilnimi 
organi in združenji za varstvo 
potrošnikov, da bi se tako spopadla z 
vseevropskimi kršitvami družb, ki delujejo 
v več kot eni državi članici, kot se je 
zavezala, da bo to storila do konca 
leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 31
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. znova poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med nacionalnimi organi, 
pristojnimi za uporabo Direktive; v zvezi s 
tem spodbuja Komisijo, naj poglobljeno 
preuči področje uporabe, učinkovitost in 
mehanizme delovanja Uredbe o 
sodelovanju na področju varstva 

7. znova poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med nacionalnimi organi, 
pristojnimi za uporabo Direktive; v zvezi s 
tem spodbuja Komisijo, naj poglobljeno 
preuči področje uporabe, učinkovitost in 
mehanizme delovanja Uredbe o 
sodelovanju na področju varstva 
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potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba SVP), kot se je zavezala, da bo to 
storila do konca leta 2014;

potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba SVP), kot se je zavezala, da bo to 
storila do konca leta 2014; v zvezi s tem 
pozdravlja dejstvo, da je Komisija pred 
nedavnim začela javno posvetovanje v 
zvezi s pregledom te uredbe;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da bi bilo treba koncept 
čezmejnih kršitev prilagoditi vseevropski 
razsežnosti, ko ena ali več tujih družb s 
sedežem v različnih državah članicah krši 
pravice potrošnikov po enakem vzorcu kot 
v primeru kršitve v eni sami državi; 

Or. en

Predlog spremembe 33
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. pozdravlja začetek javnega 
posvetovanja v zvezi s pregledom Uredbe 
SVP in dejstvo, da je gradivo v zvezi z 
njim na voljo v vseh jezikih EU; poziva 
udeležene zainteresirane strani in vse 
zainteresirane strani, kar zadeva čezmejno 
izvrševanje pravic potrošnikov na
enotnem trgu, naj sodelujejo v tem 
posvetovanju;
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Or. en

Predlog spremembe 34
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. vztraja pri koristnosti skupnih nadzornih 
preiskav („čistk“), izvedenih v okviru 
Uredbe SVP, in Komisijo poziva k razvoju 
in krepitvi takih preiskav; poziva Komisijo, 
naj pripravi povzetek zbranih podatkov in 
seznam ukrepov, ki so jih sprejele 
Komisija in države članice po zadevnih 
preiskavah, ter naj javnosti zagotovi dostop 
do te analize;

8. vztraja pri koristnosti skupnih nadzornih 
preiskav („čistk“), izvedenih v okviru 
Uredbe SVP, in Komisijo poziva k razvoju 
in krepitvi takih preiskav ter razširitvi 
njihovega obsega; poziva Komisijo, naj 
pripravi povzetek zbranih podatkov in 
seznam ukrepov, ki so jih sprejele 
Komisija in države članice po zadevnih 
preiskavah, ter naj javnosti zagotovi dostop 
do te analize, pri čemer je treba zagotoviti 
zaupnost nekaterih občutljivih informacij, 
ki se uporabljajo v nacionalnih sodnih 
postopkih; poziva Komisijo, naj 
Evropskemu parlamentu poroča o svojih 
ugotovitvah in naj predlaga nadaljnje 
ukrepe, če so ti potrebni za izboljšanje 
delovanja notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 35
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da so potrošniki kljub 
veljavnemu evropskemu zakonodajnemu 
okviru, ki ureja cene letalskih prevozov, in 
izvedbi „čistke“ leta 2007 na podlagi 
Uredbe SVP, med katero so se preverjale 
spletne strani, ki prodajajo letalske karte, 

9. obžaluje, da so potrošniki kljub 
veljavnemu evropskemu zakonodajnemu 
okviru, ki ureja cene letalskih prevozov, in 
izvedbi „čistke“ leta 2007 na podlagi 
Uredbe SVP, med katero so se preverjale 
spletne strani, ki prodajajo letalske karte, 
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še naprej žrtve številnih zavajajočih praks 
v tem sektorju;

še naprej žrtve številnih zavajajočih praks 
v tem sektorju, kot je nevključevanje 
neizogibnih stroškov, kot so dodatne 
dajatve za kreditne in debetne kartice pri 
rezervaciji prek spleta;

Or. en

Predlog spremembe 36
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da ne bi smele biti kazni, 
naložene za neupoštevanje Direktive, 
nikoli nižje od dobička, ustvarjenega s 
prakso, ki se šteje za nepošteno ali 
zavajajočo; opozarja države članice, da 
Direktiva določa, da morajo biti kazni 
učinkovite, sorazmerne in odvračalne;
poziva Komisijo, naj zbere in analizira 
podatke o kaznih, ki jih izvajajo države 
članice;

10. meni, da ne bi smele biti kazni, 
naložene za neupoštevanje Direktive, 
nikoli nižje od dobička, ustvarjenega s 
prakso, ki se šteje za nepošteno ali 
zavajajočo; opozarja države članice, da 
Direktiva določa, da morajo biti kazni 
učinkovite, sorazmerne in odvračalne;
poziva Komisijo, naj zbere in analizira 
podatke o kaznih in režimih izvrševanja, ki 
jih izvajajo države članice, zlasti v zvezi s 
kompleksnostjo in trajanjem izvršilnih 
postopkov; poziva Komisijo, naj 
Evropskemu parlamentu zagotovi 
rezultate te analize;

Or. en

Predlog spremembe 37
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da ne bi smele biti kazni, 
naložene za neupoštevanje Direktive, 
nikoli nižje od dobička, ustvarjenega s 

10. meni, da ne bi smele biti kazni, 
naložene za neupoštevanje Direktive, 
nikoli nižje od dobička, ustvarjenega s 
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prakso, ki se šteje za nepošteno ali 
zavajajočo; opozarja države članice, da 
Direktiva določa, da morajo biti kazni 
učinkovite, sorazmerne in odvračalne;
poziva Komisijo, naj zbere in analizira 
podatke o kaznih, ki jih izvajajo države 
članice;

prakso, ki se šteje za nepošteno ali 
zavajajočo; opozarja države članice, da 
Direktiva določa, da morajo biti kazni 
učinkovite, sorazmerne in odvračalne;
poziva Komisijo, naj zbere in analizira 
podatke o kaznih, ki jih izvajajo države 
članice, in naj objavi poročilo skupaj s 
priporočili;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. pozdravlja prizadevanja Evropske 
komisije za podporo državam članicam pri 
prenosu in uporabi Direktive;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Komisija izdelala zbirko podatkov o 
nepoštenih poslovnih praksah; obžaluje, da 
je ta na voljo le v angleščini; poziva 
Komisijo, naj postopoma povečuje število 
jezikov, v katerih je zbirka podatkov na 
voljo, in razvija njeno prepoznavnost, zlasti 
pri gospodarskih subjektih;

11. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Komisija izdelala zbirko podatkov o 
nepoštenih poslovnih praksah; obžaluje, da 
je ta na voljo le v angleščini; poziva 
Komisijo, naj postopoma povečuje število 
jezikov, v katerih je zbirka podatkov na 
voljo, in razvija njeno prepoznavnost, zlasti 
pri gospodarskih subjektih; poziva 
Komisijo, naj razmisli še o dodatnih 
instrumentih za ozaveščanje malih in 
srednjih podjetij o nepoštenih poslovnih 
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praksah;

Or. en

Predlog spremembe 40
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen smernic, ki jih je 
pripravila Komisija v zvezi z uporabo 
Direktive; pozdravlja namero Komisije, da
do leta 2014 pripravi revizijo tega 
dokumenta;

12. poudarja pomen smernic, ki jih je 
pripravila Komisija v zvezi z uporabo 
Direktive; poziva Evropsko komisijo, naj 
predloži oceno uporabe smernic s strani 
nacionalnih organov in zainteresiranih 
strani, da bi tako ocenili, kako koristne so 
za izvrševanje Direktive in s katerih 
vidikov jih je treba izboljšati;

Or. en

Predlog spremembe 41
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen smernic, ki jih je 
pripravila Komisija v zvezi z uporabo 
Direktive; pozdravlja namero Komisije, da 
do leta 2014 pripravi revizijo tega 
dokumenta;

12. poudarja pomen smernic, ki jih je 
pripravila Komisija v zvezi z uporabo 
Direktive; pozdravlja namero Komisije, da 
do leta 2014 pripravi revizijo tega 
dokumenta; spodbuja Komisijo, naj pri
pripravi tega dokumenta deluje pregledno 
in naj se v celotnem postopku posvetuje s 
širokim krogom zainteresiranih strani;

Or. fr
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Predlog spremembe 42
Philippe Juvin, Preslav Borisov (Preslav Borissov), Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja pomen smernic, ki jih je 
pripravila Komisija v zvezi z uporabo 
Direktive; pozdravlja namero Komisije, da 
do leta 2014 pripravi revizijo tega 
dokumenta;

12. poudarja pomen smernic, ki jih je 
pripravila Komisija v zvezi z uporabo 
Direktive; pozdravlja namero Komisije, da 
do leta 2014 pripravi revizijo tega 
dokumenta; poziva Komisijo, naj ta 
dokument v prihodnje še naprej redno 
posodablja in natančneje opredeljuje; 
poziva države članice, naj smernice čim 
bolj upoštevajo;

Or. en

Predlog spremembe 43
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. priznava pomen izvrševanja, 
upravnega sodelovanja in izmenjave 
dobrih praks med državami članicami ter 
pozdravlja ukrepe, ki jih je v zvezi s tem 
napovedala Komisija; meni, da bi bilo kot 
usmeritev pri izvrševanju zelo koristno, če 
bi organizirali redne tematske delavnice 
in usposabljanja za pristojne nacionalne 
organe ter izoblikovali kazalnike glede 
izvrševanja, zlasti v primerih, ko se 
področje uporabe Direktive prepleta s 
sektorsko zakonodajo;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 12 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

meni, da bi si morali nacionalni organi 
izmenjevati najboljše prakse v zvezi z 
izvajanjem smernic;

Or. en

Predlog spremembe 45
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. opozarja, da iz sodne prakse Sodišča 
Evropske unije izhaja, da je mogoče na 
podlagi splošnih načel Direktive 
2005/29/ES vezano prodajo, ki ni 
vključena na „črno listo“ iz Priloge I, 
prepovedati le za vsak primer posebej; 
poudarja, da bi morala Komisija zaradi 
pravne varnosti in zagotavljanja visoke 
ravni varstva potrošnikov vsaj v okviru 
pregleda smernic – če meni, da je to 
primerno, pa tudi z novim zakonodajnim 
instrumentom za področje promocijske 
prodaje – opredeliti, v katerih natančno 
določenih primerih bi bilo treba vezano 
prodajo obravnavati kot nezakonito;

Or. fr

Predlog spremembe 46
Robert Rochefort
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Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poudarja, da je uporaba neresničnih 
okoljskih trditev nepoštena praksa, ki 
postaja vse pogostejša; spodbuja Komisijo, 
naj podrobneje razdela oddelek smernic v 
zvezi s tem področjem, da se gospodarskim 
subjektom zagotovijo pojasnila o uporabi 
Direktive; hkrati poziva Komisijo, naj 
razmisli o pobudah, ki bi jih lahko 
sprožila za boljše varstvo potrošnikov 
zoper te prakse;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. poziva Komisijo in države članice, 
naj podjetja bolje seznanijo s pravicami 
potrošnikov, s čimer bi gospodarske 
subjekte spodbudili k doslednejšemu 
spoštovanju teh pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 12 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12d. opozarja, da veliko potrošnikov 
okleva z vložitvijo zahtevkov za povračilo 
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škode, če se jim zdi zadevni znesek nizek; 
poudarja, da bi bilo treba potrošnike bolje 
seznaniti s podporo, ki jim jo lahko nudijo 
združenja za varstvo potrošnikov in 
evropska mreža centrov za varstvo 
potrošnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. vztraja pri tem, da je za potrošnike 
pomembno, da imajo na voljo učinkovita, 
hitra in poceni pravna sredstva; v zvezi s 
tem poziva države članice, naj v celoti 
izvajajo direktivo o alternativnem 
reševanju sporov in uredbo o spletnem 
reševanju sporov;

13. vztraja pri tem, da je za potrošnike 
pomembno, da imajo na voljo učinkovita, 
hitra in poceni pravna sredstva; verjame, 
da za povečanje zaupanja potrošnikov v
notranji trg ne zadostujejo zgolj kazni, 
ampak so potrebna tudi učinkovita pravna 
sredstva v potrošniških sporih zaradi 
kršitve Direktive; poudarja, da direktiva o 
nepoštenih poslovnih praksah ne določa 
posebnih pravnih sredstev za potrošnike v 
primeru pogodb, sklenjenih v nasprotju z 
njenimi določbami; v zvezi s tem poziva 
države članice, naj v celoti izvajajo 
direktivo o alternativnem reševanju sporov 
in uredbo o spletnem reševanju sporov;

Or. en

Predlog spremembe 50
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na pomen, ki ga imajo za 
potrošnike kolektivni pravni instrumenti;
poziva Komisijo, naj poda zakonodajni 

14. opozarja na pomen, ki ga imajo za 
potrošnike kolektivni pravni instrumenti;
poziva Komisijo, naj poda zakonodajni 
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predlog za uvedbo usklajenega 
vseevropskega mehanizma kolektivnih 
pravnih instrumentov na področju varstva 
potrošnikov, ki se bo uporabljal za 
čezmejne primere; vztraja pri tem, da se 
mora pristop Unije na področju kolektivnih 
pravnih instrumentov prednostno 
osredotočati na skupinske tožbe, ki jih 
vložijo subjekti, ustrezno priznani na 
nacionalni ravni, in temeljijo na načelu 
predhodnega soglasja („opt-in“);

predlog za uvedbo usklajenega 
vseevropskega mehanizma kolektivnih 
pravnih instrumentov na področju varstva 
potrošnikov, ki se bo uporabljal za 
čezmejne primere; vztraja pri tem, da 
pristop Unije na področju kolektivnih 
pravnih instrumentov ne sme nikakor 
ekonomsko spodbujati nedopustnih 
kolektivnih tožb in mora vključevati 
ustrezna varovala za preprečevanje 
neupravičenih zahtevkov; poudarja, da se 
mora tak pristop prednostno osredotočati 
na skupinske tožbe, ki jih vložijo subjekti, 
ustrezno priznani na nacionalni ravni, in
temeljiti na načelu predhodnega soglasja
(„opt-in“), jasni opredelitvi žrtev in načelu 
„neuspela stranka plača“ (pri čemer se 
neuspeli stranki naloži plačilo stroškov 
postopka, s čimer se prepreči povečevanje 
števila neupravičenih zahtevkov);

Or. en

Predlog spremembe 51
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na pomen, ki ga imajo za 
potrošnike kolektivni pravni instrumenti;
poziva Komisijo, naj poda zakonodajni 
predlog za uvedbo usklajenega 
vseevropskega mehanizma kolektivnih 
pravnih instrumentov na področju varstva 
potrošnikov, ki se bo uporabljal za 
čezmejne primere; vztraja pri tem, da se
mora pristop Unije na področju 
kolektivnih pravnih instrumentov 
prednostno osredotočati na skupinske 
tožbe, ki jih vložijo subjekti, ustrezno 
priznani na nacionalni ravni, in temeljijo 
na načelu predhodnega soglasja („opt-

14. opozarja na pomen, ki ga imajo za 
potrošnike kolektivni pravni instrumenti, in 
pozdravlja sporočilo Komisije v zvezi s 
tem; se strinja, da bi se s horizontalnim 
okvirom za kolektivne pravne instrumente 
izognili tveganju neusklajenih sektorskih 
pobud EU; priporoča upoštevanje 
priporočil Komisije glede izoblikovanja 
horizontalnih skupnih načel, saj bi lahko 
na podlagi njihovega izvajanja v državah 
članicah ocenili, ali so potrebni nadaljnji 
zakonodajni ukrepi;
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in“);

Or. en

Predlog spremembe 52
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na pomen, ki ga imajo za 
potrošnike kolektivni pravni instrumenti; 
poziva Komisijo, naj poda zakonodajni 
predlog za uvedbo usklajenega 
vseevropskega mehanizma kolektivnih 
pravnih instrumentov na področju varstva 
potrošnikov, ki se bo uporabljal za 
čezmejne primere; vztraja pri tem, da se 
mora pristop Unije na področju
kolektivnih pravnih instrumentov 
prednostno osredotočati na skupinske 
tožbe, ki jih vložijo subjekti, ustrezno 
priznani na nacionalni ravni, in temeljijo 
na načelu predhodnega soglasja („opt-
in“);

14. poziva države članice, naj na področju 
kolektivnih pravnih mehanizmov 
nacionalno zakonodajo uskladijo s pred 
kratkim objavljenim priporočilom 
Komisije C(2013)3539 in sporočilom 
Komisije COM(2013)401; poudarja, da bi 
morali v izogib zlorabam sodnih 
postopkov in v skladu z zadevnim 
priporočilom in sporočilom potencialne
skupinske tožbe izvajati usposobljeni
subjekti;

Or. de

Predlog spremembe 53
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na pomen, ki ga imajo za 
potrošnike kolektivni pravni instrumenti;
poziva Komisijo, naj poda zakonodajni 
predlog za uvedbo usklajenega 
vseevropskega mehanizma kolektivnih 
pravnih instrumentov na področju varstva 
potrošnikov, ki se bo uporabljal za 
čezmejne primere; vztraja pri tem, da se 

14. opozarja na potencialne koristi, ki bi 
jih lahko kolektivni pravni instrumenti
prinesli potrošnikom, če bi bili taki 
mehanizmi zelo pazljivo izoblikovani;
poudarja, da bi morala Unija pri svojem 
pristopu na področju kolektivnih pravnih 
instrumentov temeljito preučiti, kako bi 
bilo mogoče razviti pravila za specifične 
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mora pristop Unije na področju 
kolektivnih pravnih instrumentov 
prednostno osredotočati na skupinske 
tožbe, ki jih vložijo subjekti, ustrezno 
priznani na nacionalni ravni, in temeljijo na 
načelu predhodnega soglasja („opt-in“);

sektorje za obravnavo primerov, v katerih 
alternativno reševanje sporov ni bilo 
uspešno, pri čemer bi se moral pristop 
vsekakor prednostno osredotočati na 
skupinske tožbe, ki jih vložijo subjekti, 
ustrezno priznani na nacionalni ravni, in 
temeljiti na načelu predhodnega soglasja
(„opt-in“);

Or. en

Predlog spremembe 54
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. izpostavlja pomen organizacij za 
varstvo potrošnikov pri preventivnem 
ozaveščanju o obstoječih nepoštenih 
poslovnih praksah in opozarja na njihovo 
vlogo pri pomoči žrtvam nepoštenih praks, 
kar potrošnikom omogoča ustrezno 
uveljavljanje njihovih pravic; poziva k 
usklajenemu ukrepanju organizacij za 
varstvo potrošnikov na nacionalni in 
evropski ravni ter njihovemu sodelovanju 
z nacionalnimi organi in Komisijo; 

Or. en

Predlog spremembe 55
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. pozdravlja dejstvo, da so se po 
prenosu Direktive v državah članicah 
povečali čezmejni nakupi; vendar 
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opozarja, da sta okrepljeno sodelovanje in 
usklajevanje med Komisijo in 
nacionalnimi organi bistvena za 
spodbujanje zbliževanja praks pri 
izvajanju ter zagotovitev hitrega in 
učinkovitega odziva; opozarja, da je treba 
posebno pozornost nameniti obravnavi 
čezmejnega spletnega nakupovanja, zlasti 
ko na spletnih mestih za primerjavo cen ni 
jasno razkrita identiteta trgovca, ki 
upravlja spletno mesto;

Or. en

Predlog spremembe 56
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. obžaluje, da se kljub obstoječemu 
pravnemu okviru „zelene trditve“, kot so 
„okolju prijazno“, „biorazgradljivo“, 
„trajnostno“ in „naravno“, še vedno ne 
uporabljajo odgovorno ter so pogosto zelo 
splošne in slabo opredeljene, hkrati pa je 
težko preveriti njihovo verodostojnost; 
spodbuja Komisijo, naj oceni, kako lahko 
nadaljnji razvoj obstoječih znanstvenih 
standardov pripomore k preverljivosti 
„zelenih trditev“;

Or. en

Predlog spremembe 57
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. se strinja, da bi si bilo treba še naprej 
prizadevati za okrepitev izvrševanja 
direktive o nepoštenih poslovnih praksah 
v zvezi z ranljivimi potrošniki, kot so 
starejše osebe, otroci/najstniki in druge 
skupine državljanov, ki potrebujejo 
zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 58
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo, naj nemudoma 
obravnava tiste pozive in zahteve, ki jih je 
izpustila v svojem odzivu na resolucijo o 
vplivu oglaševanja na vedenje potrošnikov 
iz leta 2010, zlasti kar zadeva:
– odstavek 5, v katerem je Parlament 
poudaril, da je področje uporabe direktive 
o nepoštenih poslovnih praksah omejeno 
na odnose med podjetji in potrošniki, 
direktiva o zavajajočem in primerjalnem 
oglaševanju pa obravnava odnose med 
podjetji, ter da določeni subjekti, na 
primer nevladne organizacije ali interesne 
skupine, niso zajeti v področju uporabe 
direktive o nepoštenih poslovnih praksah 
podjetij niti direktive o zavajajočem in 
primerjalnem oglaševanju, in Komisijo 
pozval, naj izvede ločeno analizo o vplivu 
zavajajočih oblik oglaševanja, pri čemer 
naj se osredotoči na kategorije, ki očitno
niso urejene z nobeno od teh direktiv;
– odstavek 8, v katerem je Parlament 
Komisijo pozval, naj pripravi analizo 
obveznosti in kontrolnih funkcij 
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nacionalnih organov, pristojnih za 
področje potrošnikov, ter zagotovi 
izmenjavo najboljših praks, da bi se
izboljšala učinkovitost njihovega dela;
– odstavek 12, v katerem je Parlament 
Komisijo pozval, naj oceni izvajanje 
nacionalnih kodeksov ravnanja na 
področju javnih občil ter novih 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij;
– odstavek 17 o problematiki „prikritega“ 
spletnega oglaševanja, ki ni zajeto v 
direktivi o nepoštenih poslovnih praksah 
podjetij, v katerem je Parlament Komisijo 
in države članice pozval, naj zagotovijo 
ustrezno izvrševanje direktive o 
nepoštenih poslovnih praksah v zvezi z 
elektronskimi sporočili ali komentarji o 
izdelkih in storitvah, za katere je videti, 
kot da bi jih poslali potrošniki, v resnici 
pa gre za sporočila v oglaševalne ali 
komercialne namene;
– odstavek 25, v katerem je Parlament 
Komisijo pozval, naj preuči različna 
sredstva (zakonodajna ali druga) in 
preveri tehnične možnosti, da bi na ravni 
Unije učinkovito: izvedla poglobljeno 
študijo o novih oblikah oglaševanja na 
spletu in preko mobilnih naprav; 
Parlamentu poročala o rezultatih te 
študije; čim prej zahtevala, da morajo 
oglasi, poslani po elektronski pošti, 
obvezno vsebovati povezavo, preko katere 
bo mogoče avtomatsko zavrniti nadaljnje 
pošiljanje tovrstnih oglasov; zagotovila 
uporabo metod, s katerimi bo mogoče 
spletne piškotke, ki se uporabljajo za 
sledenje uporabnikom v oglaševalne 
namene in s katerimi mora uporabnik 
predhodno, prostovoljno in izrecno 
obvezno soglašati, ločevati od drugih 
piškotkov; zagotovila sistematično 
vzpostavitev samodejne nastavitve 
računalniških sistemov v javni prodaji in 
storitev socialnega mreženja po 
najstrožjih merilih varovanja podatkov 
(„privacy by design“) in vzpostavila sistem 
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Skupnosti za označevanje spletnih strani 
po vzoru modela projekta Evropski pečat 
zaupnosti (European Privacy Seal), ki bo 
potrjeval njihovo skladnost z zakonodajo o 
varovanju podatkov; 
– odstavek 26, v katerem je Parlament 
Komisijo pozval, naj do leta 2012 izvede 
podrobno analizo učinka, ki ga ima 
zavajajoče in agresivno oglaševanje na 
ranljive potrošnike, zlasti na otroke in 
mladostnike;
– odstavek 27, v katerem je Parlament 
Komisijo pozval, naj prednostno izvede 
poglobljeno študijo o natančnih 
družbeno-psiholoških učinkih 
oglaševanja, z vidika uporabe novih 
izboljšanih tehnik;
– odstavek 34, v katerem je Parlament 
Komisijo pozval, naj v državah članicah 
spodbuja celovite raziskave in zbiranje 
dokumentacije o prikazovanju ženske 
podobe v oglaševanju in promocijskih 
sporočilih ter naj poišče dobre prakse 
spolom prijaznega oglaševanja;
– odstavek 40, v katerem je Parlament 
Komisijo pozval, naj oblikuje skupne 
smernice za mala in srednja podjetja, kar 
zadeva njihove zakonske obveznosti na 
področju oglaševanja;

Or. en

Predlog spremembe 59
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. meni, da bi bilo treba ob prihodnjem 
pregledu direktive o nepoštenih poslovnih 
praksah dodati določbe, ki bi pred 
nekaterimi agresivnimi praksami posebej 



AM\1007488SL.doc 33/33 PE521.835v01-00

SL

varovale tudi starejše;

Or. en

Predlog spremembe 60
Olga Sehnalová

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami izvede „čistko“ v zvezi 
s prodajo zunaj poslovnih prostorov, saj se 
po poročanju držav članic agresivne 
prakse večinoma pojavljajo pri prodaji od 
vrat do vrat in drugih prodajah zunaj 
poslovnih prostorov;

Or. en


