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Pozměňovací návrh 1
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že klamavé 
marketingové praktiky mohou mít mnoho 
podob, z nichž nejrozšířenější jsou 
podvodné katalogové firmy fungující tak, 
že taková společnost rozešle podnikům 
formuláře, v nichž je žádá o vyplnění nebo 
aktualizaci jejich obchodního jména 
a kontaktních údajů, zdánlivě zdarma; 
vzhledem k tomu, že tyto podniky posléze 
zjistí, že ve skutečnosti neúmyslně 
podepsaly smlouvu, která je obvykle 
zavazuje k tomu, že budou nejméně tři 
roky zapsány v katalogu hospodářských 
subjektů za roční poplatek ve výši 
1 000 EUR či více;

A. vzhledem k tomu, že klamavé 
marketingové praktiky mohou mít mnoho 
podob, např. podvodných katalogů firem 
nebo podvodných platebních formulářů, 
jak nastínila Komise v příloze 3 „Studie 
problémů, jimž čelí spotřebitelé při 
získávání odškodnění v případě porušení 
právních předpisů o ochraně spotřebitele, 
a ekonomických důsledků těchto 
problémů“ z roku 2008;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že klamavé 
marketingové praktiky mohou mít mnoho 
podob, z nichž nejrozšířenější jsou 
podvodné katalogové firmy fungující tak, 
že taková společnost rozešle podnikům 
formuláře, v nichž je žádá o vyplnění nebo 
aktualizaci jejich obchodního jména 
a kontaktních údajů, zdánlivě zdarma; 
vzhledem k tomu, že tyto podniky posléze 
zjistí, že ve skutečnosti neúmyslně 

A. vzhledem k tomu, že klamavé 
marketingové praktiky mohou mít mnoho 
podob, z nichž nejrozšířenější jsou 
podvodné katalogové firmy fungující tak, 
že taková společnost rozešle podnikům 
formuláře, v nichž je žádá o vyplnění nebo 
aktualizaci jejich obchodního jména 
a kontaktních údajů, zdánlivě zdarma; 
vzhledem k tomu, že tyto podniky posléze 
zjistí, že ve skutečnosti neúmyslně 
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podepsaly smlouvu, která je obvykle 
zavazuje k tomu, že budou nejméně tři 
roky zapsány v katalogu hospodářských 
subjektů za roční poplatek ve výši 
1 000 EUR či více;

podepsaly smlouvu, která je obvykle 
zavazuje k tomu, že budou nejméně tři 
roky zapsány v katalogu hospodářských 
subjektů za roční poplatek ve výši 
1 000 EUR či více; vzhledem k tomu, že 
další velmi poškozující praktikou jsou 
falešné platební formuláře; 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že mezi další 
klamavé marketingové praktiky patří 
klamavé platební formuláře, které se tváří 
jako faktury za služby, jež si obchodník 
údajně objednal, ačkoli tomu tak ve 
skutečnosti není, dále nabídky na 
rozšíření názvu internetové domény, kdy 
podvodná společnost uvede nesprávné 
informace a vyvíjí psychologický nátlak 
na uzavření smlouvy za mnohem vyšší 
cenu v porovnání s registracemi 
prováděnými oficiálními poskytovali, 
a nabídky na rozšíření ochrany 
obchodních značek i na jiné země, ačkoli 
takovou ochranu mohou zajistit pouze 
oficiální orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Constance Le Grip

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

Aa. vzhledem k tomu, že směrnice 
2006/114/ES se v současné době vztahuje 
na klamavou a srovnávací reklamu 
a jejich důsledky pro spravedlivou soutěž 
na vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že podniky, zejména 
MSP a drobné podniky, jasně požadují 
lepší ochranu a účinný postup proti 
klamavým praktikám mezi podniky, což je 
oblast mimo působnost směrnice 
2005/29/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Β a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že klamavé 
marketingové praktiky vedou k selháním 
trhu a narušují soutěž, neboť podnikům 
znemožňují přijímat informovaná, a tedy 
efektivní rozhodnutí;
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Or. el

Pozměňovací návrh 7
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že oběťmi takových 
praktik jsou hlavně MSP, především malé 
a drobné podniky; vzhledem k tomu, že 
mezi postiženými jsou i školy, církve, 
nemocnice, nevládní organizace, úřady 
místní samosprávy a další veřejné orgány;

C. vzhledem k tomu, že oběťmi takových 
praktik jsou hlavně MSP, především malé 
a drobné podniky, jež jsou v Evropě 
hlavním motorem růstu; vzhledem k tomu, 
že mezi postiženými jsou i školy, církve, 
nemocnice, nevládní organizace, úřady 
místní samosprávy a další veřejné orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Parlament na 
problém klamavých marketingových 
praktik, jež jsou často užívány 
přeshraničně, již několikrát se 
znepokojením upozornil a vyzval Komisi 
a členské státy, aby aktivněji vedly 
informační kampaně, posilovaly 
spolupráci a vymáhání práva a právních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Konstantinos Poupakis
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že klamavé 
marketingové praktiky doléhají na 
spotřebitele, kteří tak musí platit za 
produkty a služby vyšší ceny.

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že oběti klamavých 
marketingových praktik se často cítí 
zahanbeny a tyto případy nenahlásí 
donucovacím orgánům; vzhledem k tomu, 
že je tedy mimořádně důležité, aby tyto 
orgány zjednodušily ohlašování takových 
případů a aby jim přikládaly náležitou 
váhu;

D. vzhledem k tomu, že případy 
klamavého jednání často nejsou ohlášeny, 
protože oběti klamavých marketingových 
praktik se často cítí zahanbeny, a tak tyto 
případy nenahlásí donucovacím orgánům 
nebo odvádějí požadované platby;
vzhledem k tomu, že je tedy mimořádně 
důležité, aby tyto orgány zjednodušily 
ohlašování takových případů a aby jim 
přikládaly náležitou váhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Constance Le Grip

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

Da. vzhledem k tomu, že členské státy 
provedly směrnice 2005/29/ES 
a 2006/114/ES různým způsobem, a proto 
se vnitrostátní právní předpisy 
v příslušných oblastech značně liší;
vzhledem k tomu, že tyto rozdíly přispívají 
k roztříštěnosti trhu a vyvolávají 
nejasnosti ohledně vymáhání evropských 
pravidel pro podniky soudní cestou, 
zejména v přeshraničním kontextu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v jednotlivých 
členských státech se míra ochrany podniků
značně liší a že pouze Rakousko a Belgie 
ve svých právních předpisech výslovně 
katalogové systémy zakazují a že 
Nizozemsko podobný zákon připravuje;

E. vzhledem k tomu, že podvodné 
společnosti využívají značných rozdílů 
v míře ochrany podniků v jednotlivých 
členských státech a že pouze Rakousko 
a Belgie ve svých právních předpisech 
výslovně katalogové systémy zakazují a že 
Nizozemsko podobný zákon připravuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v současné době je 
velmi obtížné nečestné obchodníky 

G. vzhledem k tomu, že v současné době je 
velmi obtížné nečestné obchodníky 
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vysledovat, protože často posílají účty 
z jedné země do druhé, zatímco jejich 
bankovní účty jsou vedeny v nějaké třetí 
zemi, takže není snadné vystopovat ani 
peněžní převody;

vysledovat a trestně stíhat, protože často 
posílají účty z jedné země do druhé, 
zatímco jejich bankovní účty jsou vedeny 
v nějaké třetí zemi, takže není snadné 
vystopovat ani peněžní převody;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že pro MSP 
a zejména drobné podniky je často 
vzhledem k jejich velikosti a omezeným 
zdrojům nemožné individuálně podávat 
trestní oznámení proti nečestným 
obchodníkům spadajícím pod jinou 
jurisdikci;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. žádá Komisi, aby vyjasnila oblast 
působnosti směrnice 2006/114/EC, aby 
bylo možné zlepšit ochranu podniků proti 
klamavým marketingovým praktikám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. připomíná, že klamavé marketingové 
praktiky velmi zatěžují evropské 
hospodářství a brání zejména rozvinout 
růstový potenciál MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zlepšit výměnu 
informací mezi členskými státy; vyzývá 
všechny členské státy, aby vytvořily nebo 
určily národní centrály, jimž by podniky 
a další oběti mohly ohlašovat nekalé 
praktiky a které by poskytovaly pomoc 
a poradenství v souvislosti s prevencí 
a potíráním různých forem podvodu; 
domnívá se, že každá centrála by měla vést 
databázi se záznamy všech typů klamavých 
marketingových praktik a se snadno 
pochopitelnými příklady; vyzývá Komisi, 
aby koordinovala hladkou výměnu 
informací národních databází, mimo jiné 
tím, že podpoří vytvoření systému rychlého 
varování, jenž bude identifikovat nové 
praktiky;

2. zdůrazňuje, že je nutné zlepšit výměnu 
informací mezi členskými státy; vyzývá 
všechny členské státy, aby vytvořily nebo 
určily národní centrály, jimž by podniky 
a další oběti mohly ohlašovat nekalé 
praktiky a které by poskytovaly informace 
o možnostech nápravy soudní 
i mimosoudní cestou, jakož i pomoc 
a poradenství v souvislosti s prevencí 
a potíráním různých forem podvodu; 
domnívá se, že každá centrála by měla vést 
databázi se záznamy všech typů klamavých 
marketingových praktik a se snadno 
pochopitelnými příklady; vyzývá Komisi, 
aby koordinovala hladkou výměnu 
informací národních databází, mimo jiné 
tím, že podpoří vytvoření systému rychlého 
varování, jenž bude identifikovat nové 
praktiky;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 18
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zlepšit výměnu 
informací mezi členskými státy; vyzývá 
všechny členské státy, aby vytvořily nebo 
určily národní centrály, jimž by podniky 
a další oběti mohly ohlašovat nekalé 
praktiky a které by poskytovaly pomoc 
a poradenství v souvislosti s prevencí 
a potíráním různých forem podvodu; 
domnívá se, že každá centrála by měla vést 
databázi se záznamy všech typů klamavých 
marketingových praktik a se snadno 
pochopitelnými příklady; vyzývá Komisi, 
aby koordinovala hladkou výměnu 
informací národních databází, mimo jiné 
tím, že podpoří vytvoření systému rychlého 
varování, jenž bude identifikovat nové 
praktiky;

2. zdůrazňuje, že je nutné zlepšit výměnu 
informací mezi členskými státy; vyzývá 
všechny členské státy, aby vytvořily nebo 
určily národní centrály, jimž by podniky 
a další oběti mohly ohlašovat nekalé 
praktiky a které by poskytovaly pomoc 
a poradenství v souvislosti s prevencí 
a potíráním různých forem podvodu; 
domnívá se, že každá centrála by měla vést 
databázi se záznamy všech typů klamavých 
marketingových praktik a se snadno 
pochopitelnými příklady; vyzývá Komisi, 
aby koordinovala hladkou výměnu 
informací národních databází, mimo jiné 
tím, že podpoří vytvoření systému rychlého 
varování, jenž bude identifikovat nové 
praktiky a současně respektovat 
rozpočtová omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen o tom, že by národní 
centrály měly hrát aktivní úlohu při 
předávání informací mezi veřejnými 
orgány, občany a podniky, že by spolu 
měly vzájemně spolupracovat, varovat se 
před novými klamavými praktikami 
a pomáhat MSP při urovnávání 
přeshraničních sporů tím, že okradené 
podniky odkážou na nejvhodnější právní 

3. je přesvědčen o tom, že by národní 
centrály měly hrát aktivní úlohu při 
předávání informací mezi veřejnými 
orgány, občany a podniky, že by spolu 
měly vzájemně spolupracovat, varovat se 
před novými klamavými praktikami 
a pomáhat MSP při urovnávání 
přeshraničních sporů tím, že okradeným
podnikům poskytnou informace 
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mechanismus; o možnostech nápravy soudní 
i mimosoudní cestou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen o tom, že by národní 
centrály měly hrát aktivní úlohu při 
předávání informací mezi veřejnými 
orgány, občany a podniky, že by spolu 
měly vzájemně spolupracovat, varovat se 
před novými klamavými praktikami 
a pomáhat MSP při urovnávání 
přeshraničních sporů tím, že okradené 
podniky odkážou na nejvhodnější právní 
mechanismus;

3. je přesvědčen o tom, že by národní 
centrály měly hrát aktivní úlohu při 
předávání informací mezi veřejnými 
orgány, občany a podniky, že by spolu 
měly vzájemně spolupracovat, varovat se 
před novými klamavými praktikami 
a pomáhat MSP při urovnávání 
přeshraničních sporů tím, že okradené 
podniky odkážou na nejvhodnější právní 
mechanismus; zdůrazňuje, že tyto národní 
centrály by také měly být schopny samy 
podniknout právní kroky proti 
společnostem, které používají klamavé 
postupy a jednají podvodně;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen o tom, že by národní 
centrály měly hrát aktivní úlohu při 
předávání informací mezi veřejnými 
orgány, občany a podniky, že by spolu 
měly vzájemně spolupracovat, varovat se 
před novými klamavými praktikami 

3. je přesvědčen o tom, že by národní 
centrály měly hrát aktivní úlohu při 
předávání informací mezi veřejnými 
orgány, občany a podniky, že by spolu 
měly vzájemně spolupracovat, varovat se 
před novými klamavými praktikami 
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a pomáhat MSP při urovnávání 
přeshraničních sporů tím, že okradené 
podniky odkážou na nejvhodnější právní 
mechanismus;

a pomáhat MSP při urovnávání 
přeshraničních sporů tím, že okradené 
podniky odkážou na nejvhodnější právní 
mechanismus; domnívá se, že tyto národní 
centrály by měly svá obecná zjištění 
v dotčeném členském státě pravidelně 
zveřejňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá vnitrostátní profesní sdružení 
podniků, zejména sdružení MSP, k úzké 
spolupráce s národními centrálami; v tomto 
ohledu vítá rovněž spolupráci veřejného 
a soukromého sektoru;

4. vyzývá vnitrostátní a mezinárodní 
profesní sdružení podniků, zejména 
sdružení MSP, k úzké spolupráce 
s národními centrálami; v tomto ohledu 
vítá rovněž spolupráci veřejného 
a soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost vytvoření unijní „černé listiny“ 
podvodných společností, jež by byla 
sestavována podle schválených kritérií 
a s jejíž pomocí by se těmto společnostem 
znemožnilo rozšířit jejich praktiky do 
dalších členských států;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 24
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost vytvoření unijní „černé listiny“ 
podvodných společností, jež by byla 
sestavována podle schválených kritérií 
a s jejíž pomocí by se těmto společnostem 
znemožnilo rozšířit jejich praktiky do 
dalších členských států;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost vytvoření unijní „černé listiny“ 
podvodných společností, jež by byla 
sestavována podle schválených kritérií 
a s jejíž pomocí by se těmto společnostem 
znemožnilo rozšířit jejich praktiky do 
dalších členských států;

5. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost vytvoření unijní „černé listiny“ 
zavádějících marketingových praktik, jež 
by byla sestavována podle schválených 
kritérií a s jejíž pomocí by se podvodným
společnostem znemožnilo rozšířit jejich 
praktiky do dalších členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby prozkoumala
možnost vytvoření unijní „černé listiny“ 
podvodných společností, jež by byla 
sestavována podle schválených kritérií 
a s jejíž pomocí by se těmto společnostem 
znemožnilo rozšířit jejich praktiky do 
dalších členských států;

5. podporuje záměr Komise prozkoumat
případné vytvoření unijní „černé listiny“ 
zavádějících marketingových praktik, jež 
by byla sestavována podle schválených 
kritérií; doporučuje, aby tato listina byla 
soudržná s černou listinou ve směrnici 
o nekalých obchodních praktikách, aby 
byla vyčerpávající a uváděla jasné 
definice podvodných marketingových 
praktik;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní 
donucovací orgány úžeji spolupracovaly se 
subjekty umožňujícími provozování 
klamavých marketingových praktik, jako 
jsou banky, telefonní společnosti, poštovní 
služby a společnosti vymáhající 
pohledávky, aby tak podvodným 
společnostem bránily v činnosti;

7. zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní 
donucovací orgány úžeji spolupracovaly se 
subjekty umožňujícími provozování 
klamavých marketingových praktik, jako 
jsou banky, telefonní společnosti, poštovní 
služby a společnosti vymáhající 
pohledávky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní 7. zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní 
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donucovací orgány úžeji spolupracovaly se 
subjekty umožňujícími provozování 
klamavých marketingových praktik, jako 
jsou banky, telefonní společnosti, poštovní 
služby a společnosti vymáhající 
pohledávky, aby tak podvodným 
společnostem bránily v činnosti;

donucovací orgány úžeji spolupracovaly 
a intenzivněji si předávaly informace se 
subjekty umožňujícími provozování 
klamavých marketingových praktik, jako 
jsou banky, telefonní společnosti, poštovní 
služby a společnosti vymáhající 
pohledávky, aby tak podvodným 
společnostem bránily v činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní 
donucovací orgány úžeji spolupracovaly se 
subjekty umožňujícími provozování 
klamavých marketingových praktik, jako 
jsou banky, telefonní společnosti, poštovní 
služby a společnosti vymáhající 
pohledávky, aby tak podvodným 
společnostem bránily v činnosti;

7. zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní 
donucovací orgány úžeji spolupracovaly 
s poskytovateli služeb, jako jsou banky, 
telefonní společnosti, poštovní služby 
a společnosti vymáhající pohledávky, 
jejichž služby využívají subjekty 
používající klamavé marketingové 
praktiky, čímž by přispěly k boji proti 
činnosti podvodných společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. naléhá na Komisi a členské státy, aby 
společně propagovaly vzdělávací 
a informační iniciativy určené všem 
podnikům a aby podporovaly výměnu 
osvědčených postupů mezi podniky, aby 
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zajistily, že si podniky budou vědomy 
hrozících nebezpečí;

Or. el

Pozměňovací návrh 31
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. se znepokojením konstatuje, že 
vyšetřovací orgány v různých členských 
státech jsou mimořádně neochotné zabývat 
se případy klamavých marketingových 
praktik a většinou argumentují tím, že 
nevěří tomu, že se jim podaří shromáždit 
dostatečný usvědčující materiál; 
zdůrazňuje, že státní orgány musí aktivně 
potírat finanční a hospodářskou 
kriminalitu;

8. se znepokojením konstatuje, že 
vyšetřovací orgány v různých členských 
státech jsou kvůli nejasným platným 
ustanovením mimořádně neochotné 
zabývat se případy klamavých 
marketingových praktik a že nevěří tomu, 
že se jim podaří shromáždit dostatečný 
usvědčující materiál; zdůrazňuje, že státní 
orgány musí aktivně potírat finanční 
a hospodářskou kriminalitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. se znepokojením konstatuje, že 
vyšetřovací orgány v různých členských 
státech jsou mimořádně neochotné zabývat 
se případy klamavých marketingových 
praktik a většinou argumentují tím, že 
nevěří tomu, že se jim podaří shromáždit 
dostatečný usvědčující materiál; 
zdůrazňuje, že státní orgány musí aktivně
potírat finanční a hospodářskou 

8. se znepokojením konstatuje, že 
vyšetřovací orgány v různých členských 
státech jsou mimořádně neochotné zabývat 
se případy klamavých marketingových 
praktik a většinou argumentují tím, že 
nevěří tomu, že se jim podaří shromáždit 
dostatečný usvědčující materiál; 
zdůrazňuje, že státní orgány musí aktivně 
potírat finanční a hospodářskou kriminalitu 
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kriminalitu; a v náležitě oprávněných případech zvážit 
uložení trestních postihů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá členské státy, aby jmenovaly 
donucovací orgán, jenž bude oprávněn 
zajišťovat dodržování pravidel, včetně 
kodexu obchodní praxe;

Or. el

Pozměňovací návrh 34
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je nutné zavést účinné, 
přiměřené a odrazující postihy, 
a připomíná, že trestní sankce mohou mít 
preventivní účinky;

10. zdůrazňuje, že je nutné zavést účinné, 
přiměřené a odrazující postihy, 
a připomíná, že sankce mohou mít 
preventivní účinky;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby vytvořila síť pro 
vzájemnou spolupráci vnitrostátních 
donucovacích orgánů v zájmu lepšího 
uplatňování směrnice v přeshraničních 
případech;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že vzhledem k několika 
nedostatkům stávajícího legislativního 
rámce, jak z hlediska základních pravidel 
tak prosazování práva, je zapotřebí 
legislativní iniciativy; zastává názor, 
nejlepší způsob, jak zavést soudržná 
a důsledná opatření zakazující klamavé 
marketingové praktiky, by byla souběžná 
revize směrnice 2006/114/ES a směrnice 
2005/29/ΕS, pokud jde o vztahy mezi 
podniky a vztahy mezi podniky 
a spotřebiteli;

Or. el

Pozměňovací návrh 37
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nezohlednila doporučení 

11. konstatuje, že Komise nemá v úmyslu
částečně rozšířit působnost směrnice 
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Parlamentu na částečné rozšíření 
působnosti směrnice o nekalých 
obchodních praktikách, kdy by příloha I 
(černá listina) zahrnovala smlouvy mezi 
podniky; domnívá se, že úpravou uvedené 
směrnice namísto směrnice 2006/114/ES 
se dosáhne koherentnějšího přístupu, 
protože pojetí nekalých obchodních 
praktik, jakož i černá listina, se rozšíří na 
vztahy mezi podniky; zdůrazňuje, že tak 
nebude nutné rozšiřovat definici klamavé 
reklamy, jež je velmi důležitá, neboť musí 
zahrnovat všechny formy nekalých 
praktik;

o nekalých obchodních praktikách, kdy by 
příloha I (černá listina) zahrnovala 
smlouvy mezi podniky, a že plánuje 
rozšířit definici klamavé reklamy tak, aby 
zahrnovala další formy klamavých 
postupů včetně klamavých katalogových 
systémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nezohlednila doporučení 
Parlamentu na částečné rozšíření 
působnosti směrnice o nekalých 
obchodních praktikách, kdy by příloha I 
(černá listina) zahrnovala smlouvy mezi 
podniky; domnívá se, že úpravou uvedené 
směrnice namísto směrnice 2006/114/ES 
se dosáhne koherentnějšího přístupu, 
protože pojetí nekalých obchodních 
praktik, jakož i černá listina, se rozšíří na 
vztahy mezi podniky; zdůrazňuje, že tak 
nebude nutné rozšiřovat definici klamavé 
reklamy, jež je velmi důležitá, neboť musí 
zahrnovat všechny formy nekalých 
praktik;

11. domnívá se, že Komise by měla také 
posoudit doporučení Parlamentu na 
částečné rozšíření působnosti směrnice 
o nekalých obchodních praktikách, kdy by 
příloha I (černá listina) zahrnovala 
smlouvy mezi podniky, a případně zvážit 
souběžnou revizi směrnice 2006/114/ES 
a zhodnotit, zda by se tak dosáhlo
koherentnějšího přístupu, protože pojetí 
nekalých obchodních praktik, jakož i černá 
listina, by se rozšířily na vztahy mezi 
podniky; shledává však, že široká definice 
klamavé reklamy ve směrnici 2006/114/ES 
již zahrnuje všechny formy nekalých 
marketingových praktik;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nezohlednila doporučení 
Parlamentu na částečné rozšíření 
působnosti směrnice o nekalých 
obchodních praktikách, kdy by příloha I 
(černá listina) zahrnovala smlouvy mezi 
podniky; domnívá se, že úpravou uvedené 
směrnice namísto směrnice 2006/114/ES 
se dosáhne koherentnějšího přístupu, 
protože pojetí nekalých obchodních 
praktik, jakož i černá listina, se rozšíří na 
vztahy mezi podniky; zdůrazňuje, že tak 
nebude nutné rozšiřovat definici klamavé 
reklamy, jež je velmi důležitá, neboť musí 
zahrnovat všechny formy nekalých 
praktik;

11. doporučuje, aby Komise prozkoumala 
možnosti předložení pozměňovacích 
návrhů ke směrnici č. 2006/114/ES 
o klamavé a srovnávací reklamě a aby 
zvážila. zda k této směrnici připojí 
přílohu, která by zahrnovala smlouvy 
mezi podniky a uváděla seznam 
obchodních praktik, jež jsou za všech 
okolností považovány za nepoctivé;

Or. pl

Pozměňovací návrh 40
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nezohlednila doporučení 
Parlamentu na částečné rozšíření 
působnosti směrnice o nekalých 
obchodních praktikách, kdy by příloha I 
(černá listina) zahrnovala smlouvy mezi 
podniky; domnívá se, že úpravou uvedené 
směrnice namísto směrnice 2006/114/ES se 
dosáhne koherentnějšího přístupu, protože 
pojetí nekalých obchodních praktik, jakož 
i černá listina, se rozšíří na vztahy mezi 
podniky; zdůrazňuje, že tak nebude nutné
rozšiřovat definici klamavé reklamy, jež je 

11. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nezohlednila doporučení 
Parlamentu na částečné rozšíření 
působnosti směrnice o nekalých 
obchodních praktikách, kdy by příloha I 
(černá listina) zahrnovala smlouvy mezi 
podniky; domnívá se, že úpravou uvedené 
směrnice namísto směrnice 2006/114/ES se 
dosáhne koherentnějšího přístupu, protože 
pojetí nekalých obchodních praktik, jakož 
i černá listina, se rozšíří na vztahy mezi 
podniky; zdůrazňuje, že tak nebude nutné 
rozšiřovat definici klamavé reklamy, jež je 
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velmi důležitá, neboť musí zahrnovat 
všechny formy nekalých praktik;

velmi důležitá, neboť musí zahrnovat 
všechny formy nekalých praktik; 
zdůrazňuje, že vyčerpávající černá listina 
jasně definovaných klamavých 
marketingových praktik je důležitá pro 
účinné prosazování práva a právní jistotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že zvláštní pozornost by 
se měla věnovat výkladu pravidel pro 
srovnávací reklamu v souladu s rozsáhlou 
judikaturou Soudního dvora EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 42
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby prioritně 
přezkoumala, zda lze podniky, jež byly 
shledány vinnými za používání klamavých 
marketingových praktik, vyloučit alespoň 
na pět let z veřejných zakázek EU a/nebo 
z řad příjemců finančních prostředků EU;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 43
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby prioritně 
přezkoumala, zda lze podniky, jež byly 
shledány vinnými za používání klamavých 
marketingových praktik, vyloučit alespoň 
na pět let z veřejných zakázek EU a/nebo 
z řad příjemců finančních prostředků EU;

12. vyzývá Komisi, aby prioritně 
přezkoumala, zda lze podniky, jež byly 
shledány vinnými za opakované používání 
závažných klamavých marketingových 
praktik, vyloučit alespoň na pět let 
z veřejných zakázek EU a/nebo z řad 
příjemců finančních prostředků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby prioritně 
přezkoumala, zda lze podniky, jež byly 
shledány vinnými za používání klamavých 
marketingových praktik, vyloučit alespoň 
na pět let z veřejných zakázek EU a/nebo 
z řad příjemců finančních prostředků EU;

12. domnívá se, že prokázané používání
klamavých marketingových praktik by 
mělo být vzato v potaz při zadávání 
veřejných zakázek EU a/nebo při 
rozdělování finančních prostředků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zajistily vypouští se
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úzkou spolupráci svých berních úřadů 
s národními centrálami, jež by měla 
podobu častých kontrol společností, 
v jejichž případě bylo ohlášeno používání 
klamavých marketingových praktik;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje zejména na úlohu 
podvodných společností vymáhajících 
pohledávky, které neváhají vyvíjet na 
podniky nátlak, aby zaplatily faktury, 
o nichž vědí nebo mohou vědět, že byly 
vystaveny podvodně; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby navrhly způsoby lepší 
kontroly takových firem, jak před i po 
jejich formálním založení;

15. upozorňuje zejména na úlohu 
podvodných společností vymáhajících 
pohledávky, které neváhají vyvíjet na 
podniky nátlak, aby zaplatily faktury, 
o nichž vědí nebo mohou vědět, že byly 
vystaveny podvodně; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby navrhly způsoby lepší 
kontroly takových firem, jak před i po 
jejich formálním založení; vyzývá Komisi, 
aby posoudila, zda je nutné vypracovat 
nové právní předpisy pro společnosti 
vymáhající pohledávky;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje zejména na úlohu 
podvodných společností vymáhajících 
pohledávky, které neváhají vyvíjet na 
podniky nátlak, aby zaplatily faktury, 
o nichž vědí nebo mohou vědět, že byly 
vystaveny podvodně; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby navrhly způsoby lepší 

15. upozorňuje zejména na úlohu 
podvodných společností vymáhajících 
pohledávky, které neváhají vyvíjet na 
podniky nátlak, aby zaplatily faktury, 
o nichž vědí nebo mohou vědět, že byly 
vystaveny podvodně; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby navrhly způsoby lepší 
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kontroly takových firem, jak před i po 
jejich formálním založení;

kontroly takových firem;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje zejména na úlohu 
podvodných společností vymáhajících 
pohledávky, které neváhají vyvíjet na 
podniky nátlak, aby zaplatily faktury, 
o nichž vědí nebo mohou vědět, že byly 
vystaveny podvodně; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby navrhly způsoby lepší 
kontroly takových firem, jak před i po 
jejich formálním založení;

15. upozorňuje zejména na úlohu 
podvodných společností vymáhajících 
pohledávky, které neváhají vyvíjet na 
podniky nátlak, aby zaplatily faktury, 
o nichž vědí nebo mohou vědět, že byly 
vystaveny podvodně; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby navrhly způsoby lepší 
kontroly takových společností, jak před 
i po jejich formálním založení, a aby 
rovněž zvážily, zda společnostem 
vymáhajícím pohledávky případně uloží 
povinnost ohlašovat klamavé postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. žádá vytvoření evropské podpůrné 
sítě pro malé a střední podniky, jež by se 
zabývala řešením přeshraničních rozdílů 
a okradené podniky nasměrovala 
k nejvhodnějším prostředkům právní 
nápravy; 
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Or. el

Pozměňovací návrh 50
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. se znepokojením konstatuje, že se 
ukázalo, že postupy řešení sporů jsou 
neefektivní, zdlouhavé a nákladné a že 
nejsou zárukou náležité a včasné náhrady 
způsobených škod; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh, který obětem klamavých 
marketingových praktik umožní proti 
podvodné společnosti podat kolektivní 
žalobu; zdůrazňuje, že oběti by měly mít 
právo na zastoupení určenou organizací,
jako jsou vnitrostátní podnikatelské 
organizace; pro oběti žádá účinnou 
nápravu, včetně zrušení dotčených smluv;

16. se znepokojením konstatuje, že se 
ukázalo, že postupy řešení sporů jsou 
neefektivní, zdlouhavé a nákladné a že 
nejsou zárukou náležité a včasné náhrady 
způsobených škod; zdůrazňuje, že tuto 
situaci je nutné napravit, aby oběti měly
možnost domoci se spravedlivého 
odškodnění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. se znepokojením konstatuje, že se 
ukázalo, že postupy řešení sporů jsou 
neefektivní, zdlouhavé a nákladné a že 
nejsou zárukou náležité a včasné náhrady 
způsobených škod; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh, který obětem klamavých 
marketingových praktik umožní proti 
podvodné společnosti podat kolektivní 
žalobu; zdůrazňuje, že oběti by měly mít 
právo na zastoupení určenou organizací, 
jako jsou vnitrostátní podnikatelské 
organizace; pro oběti žádá účinnou 
nápravu, včetně zrušení dotčených smluv;

16. vyzývá k urychlenému provedení 
směrnice o alternativním řešení sporů, jež 
byla nedávno přijata společně s nařízením
o online řešení spotřebitelských sporů, 
a jejichž účelem je zajistit v celé EU lepší 
univerzální přístup k subjektům pro řešení 
sporů; naléhavě vyzývá, aby bylo zaručeno 
rychlé řešení sporů pomocí jednoduchých 
a levných prostředků; vyzývá členské 
státy, aby zavedly vnitrostátní právní 
předpisy, jež obětem klamavých 
marketingových praktik umožní proti 
podvodné společnosti podat kolektivní 
žalobu v souladu s nedávno zveřejněním 
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doporučením Komise C(2013)3539 
a sdělením Komise COM(2013)401;
zdůrazňuje, že oběti by měly být
zastoupeny kvalifikovaným subjektem, jak 
je uvedeno v dokumentech Komise, aby se 
zamezilo nekorektnímu vedení soudního 
sporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. se znepokojením konstatuje, že se 
ukázalo, že postupy řešení sporů jsou 
neefektivní, zdlouhavé a nákladné a že 
nejsou zárukou náležité a včasné náhrady 
způsobených škod; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh, který obětem klamavých 
marketingových praktik umožní proti 
podvodné společnosti podat kolektivní 
žalobu; zdůrazňuje, že oběti by měly mít 
právo na zastoupení určenou organizací, 
jako jsou vnitrostátní podnikatelské 
organizace; pro oběti žádá účinnou 
nápravu, včetně zrušení dotčených smluv;

16. se znepokojením konstatuje, že se 
ukázalo, že postupy řešení sporů jsou často 
neefektivní, zdlouhavé a nákladné;
domnívá se, že v určitých případech by 
mohla být přínosná opatření EU, 
připomíná však, že musí být jednoznačně 
prokázáno, že opatření na úrovni EU jsou 
zapotřebí; dále připomíná, že tato opatření 
by měla usnadnit spolupráci členských 
států díky společným zásadám a zárukám 
přístupu žadatelů k vnitrostátním 
systémům;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Phil Prendergast

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá členské státy, aby ve svých 
právních systémech usnadnily soukromé 
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vymáhání práva, kdy sdružení podniků 
nebo jiné příslušné organizace jsou 
oprávněny vznést proti nečestným 
obchodníkům žalobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že klamavé marketingové 
praktiky jsou mezinárodním problémem, 
který v žádném případě nerespektuje
hranice mezi členskými státy; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby v této oblasti 
spolupracovaly na mezinárodní úrovni, jak 
se třetími zeměmi, tak s příslušnými 
mezinárodními organizacemi;

17. zdůrazňuje, že klamavé marketingové 
praktiky jsou mezinárodním problémem, 
který přesahuje hranice jednotlivých 
členských států i hranice EU; vyzývá 
proto Komisi a členské státy, aby v této 
oblasti spolupracovaly na mezinárodní 
úrovni, jak se třetími zeměmi, tak 
s příslušnými mezinárodními 
organizacemi;

Or. en


