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Predlog spremembe 1
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so prakse zavajajočega trženja
lahko različnih oblik, med katerimi so 
najvidnejše prakse zavajajočih podjetij z 
imeniškimi storitvami, pri katerih 
sleparsko podjetje drugim podjetjem 
pošilja sporočila, v katerih jih prosi, naj 
dopolnijo ali posodobijo podrobnosti o 
nazivu svojega podjetja in kontaktnih 
podatkih, dozdevno brezplačno; ker 
podpisniki pozneje odkrijejo, da so 
pravzaprav nenamerno podpisali pogodbo 
o vpisu v poslovni imenik z letno 
članarino do 1 000 EUR ali več, ki jih 
navadno zavezuje za najmanj tri leta;

A. ker so zavajajoče trženjske prakse lahko 
različnih oblik − na primer poslovnega 
imenika ali goljufij s plačilnimi obrazci −, 
kot je opisano v Prilogi 3 študije Komisije 
iz leta 2008 o „težavah, s katerimi se 
spopadajo potrošniki pri pridobivanju 
odškodnin za kršitve zakonodaje o 
potrošniških pravicah, in gospodarske 
posledice teh težav“;

Or. en

Predlog spremembe 2
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so prakse zavajajočega trženja
lahko različnih oblik, med katerimi so 
najvidnejše prakse zavajajočih podjetij z 
imeniškimi storitvami, pri katerih sleparsko 
podjetje drugim podjetjem pošilja 
sporočila, v katerih jih prosi, naj dopolnijo 
ali posodobijo podrobnosti o nazivu 
svojega podjetja in kontaktnih podatkih, 
dozdevno brezplačno; ker podpisniki 
pozneje odkrijejo, da so pravzaprav 

A. ker so zavajajoče trženjske prakse lahko 
različnih oblik, med katerimi so 
najvidnejše prakse zavajajočih podjetij z 
imeniškimi storitvami, pri katerih sleparsko 
podjetje drugim podjetjem pošilja 
sporočila, v katerih jih prosi, naj dopolnijo 
ali posodobijo podrobnosti o nazivu 
svojega podjetja in kontaktnih podatkih, 
dozdevno brezplačno; ker podpisniki 
pozneje odkrijejo, da so pravzaprav 
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nenamerno podpisali pogodbo o vpisu v 
poslovni imenik z letno članarino do 
1 000 EUR ali več, ki jih navadno zavezuje 
za najmanj tri leta;

nenamerno podpisali pogodbo o vpisu v 
poslovni imenik z letno članarino do 
1 000 EUR ali več, ki jih navadno zavezuje 
za najmanj tri leta; ker so lažni plačilni 
obrazci še ena zelo škodljiva praksa; 

Or. en

Predlog spremembe 3
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker druge zavajajoče trženjske prakse
vključujejo zavajajoče plačilne obrazce 
pod pretvezo računa za storitve, ki jih je 
gospodarski subjekt domnevno že naročil, 
pa jih dejansko ni, ponudbe za razširitev 
imen internetnih domen, s katerimi 
sleparski gospodarski subjekt navaja 
napačne podatke in izvaja psihološki 
pritisk za sklenitev pogodbe po veliko višji 
ceni, kot če bi se registracija opravila pri 
uradnih ponudnikih, in ponudbe za 
razširitev varstva blagovnih znamk v 
drugih državah, medtem ko lahko tako 
varstvo dodelijo samo uradni organi;

Or. en

Predlog spremembe 4
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker se področje uporabe Direktive 
2006/114/ES sedaj nanaša na zavajajoče 
in primerjalno oglaševanje ter njegove 
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posledice za pošteno konkurenco na 
notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 5
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker podjetja, zlasti mala in srednja 
podjetja (MSP) ter mikropodjetja, jasno 
zahtevajo boljšo zaščito in učinkovite 
ukrepe zoper zavajajoče prakse v okviru 
sodelovanja med podjetji, kar ne spada v 
področje uporabe Direktive 2005/29/ES;

Or. en

Predlog spremembe 6
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Β a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker zavajajoče trženjske prakse 
povzročajo nedelovanje trga in 
izkrivljanje konkurence ter zmanjšujejo 
sposobnost podjetij za sprejemanje 
ozaveščenih in s tem učinkovitih 
odločitev;

Or. el

Predlog spremembe 7
Constance Le Grip
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so mala in srednja podjetja (MSP) 
ter zlasti mala podjetja in mikropodjetja 
glavne žrtve praks zavajajočega trženja;
ker so med žrtvami tudi šole, cerkve, 
bolnišnice, nevladne organizacije, občine 
in drugi javni organi;

C. ker so mala in srednja podjetja (MSP) 
ter zlasti mala podjetja in mikropodjetja 
glavne žrtve zavajajočih trženjskih praks, 
čeprav so tovrstna podjetja ključno gonilo 
gospodarske rasti v Evropi; ker so med 
žrtvami tudi šole, cerkve, bolnišnice, 
nevladne organizacije, občine in drugi 
javni organi;

Or. en

Predlog spremembe 8
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je Parlament večkrat izrazil 
zaskrbljenost zaradi zavajajočih trženjskih 
praks, ki so pogosto čezmejne narave, ter 
pozval Komisijo in države članice, naj 
povečajo svoja prizadevanja na področju 
ozaveščanja ter okrepijo sodelovanje, 
izvrševanje in zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 9
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker zavajajoče trženjske prakse 
posredno vplivajo tudi na položaj 
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potrošnikov, ki morajo posledično za 
proizvode in storitve plačevati več;

Or. el

Predlog spremembe 10
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je žrtve praks zavajajočega trženja
pogosto sram in posledično takšnih praks
ne prijavijo izvršilnim organom; ker je zato 
izjemno pomembno, da ti organi 
spodbujajo prijavo in take primere ustrezno 
prednostno obravnavajo;

D. ker se o teh praksah ne poroča, saj je 
žrtve zavajajočih trženjskih praks pogosto 
sram in teh posledično ne prijavijo 
izvršilnim organom ali pa ugodijo 
zahtevam po plačilu; ker je zato izjemno 
pomembno, da ti organi spodbujajo prijavo 
in take primere ustrezno prednostno 
obravnavajo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker države članice različno izvajajo 
Direktivi 2005/29/ES in 2006/114/ES, kar 
povzroča precejšnje razlike med 
nacionalnimi predpisi na teh področjih; 
ker takšne razlike prispevajo k 
razdrobljenosti trga in povzročajo 
negotovost glede pravnega uveljavljanja 
evropskih pravil za podjetja, zlasti v 
čezmejnem okviru; 
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Or. en

Predlog spremembe 12
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se raven zaščite podjetij med 
državami članicami močno razlikuje, saj 
sta posebno prepoved zavajajočih praks 
imeniških storitev v svojo zakonodajo 
vključili samo Avstrija in Belgija, podoben 
zakon pa je trenutno v pripravi še na 
Nizozemskem;

E. ker sleparski gospodarski subjekti 
izkoriščajo velike razlike med ravnmi
zaščite podjetij med državami članicami, 
saj sta posebno prepoved zavajajočih praks 
imeniških storitev v svojo zakonodajo 
vključili samo Avstrija in Belgija, podoben 
zakon pa je trenutno v pripravi še na 
Nizozemskem;

Or. en

Predlog spremembe 13
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je sleparske gospodarske subjekte 
danes zelo težko izslediti, saj račune 
pogosto pošiljajo iz ene države v drugo, 
medtem ko je njihov bančni račun v tretji 
državi, zaradi česar je težko izslediti tudi 
denarna nakazila;

G. ker je sleparske gospodarske subjekte 
danes zelo težko izslediti in sodno 
preganjati, saj račune pogosto pošiljajo iz 
ene države v drugo, medtem ko je njihov 
bančni račun v tretji državi, zaradi česar je 
težko izslediti tudi denarna nakazila;

Or. en

Predlog spremembe 14
Phil Prendergast
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Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je za MSP in zlasti za 
mikropodjetja zaradi njihove majhnosti in 
omejenih sredstev pogosto neizvedljivo, da 
bi sami pravno izpodbijali sleparske 
gospodarske subjekte s sedežem v drugi 
jurisdikciji;

Or. en

Predlog spremembe 15
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj pojasni področje 
uporabe Direktive 2006/114/ES in tako 
omogoči boljšo zaščito podjetij pred 
zavajajočimi trženjskimi praksami;

Or. en

Predlog spremembe 16
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 1b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. opozarja, da so zavajajoče trženjske 
prakse veliko breme za evropsko 
gospodarstvo, zlasti zato, ker ovirajo 
potencial rasti MSP; 

Or. en
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Predlog spremembe 17
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je potrebna boljša 
izmenjava informacij med državami 
članicami; poziva vse države članice, naj 
ustvarijo ali določijo nacionalno kontaktno 
točko, kateri lahko podjetja in druge žrtve 
zavajajočih praks slednje prijavijo ter kjer 
lahko dobijo pomoč in strokovne nasvete 
glede preprečevanja in odprave različnih 
oblik goljufije; meni, da bi vsaka kontaktna 
točka morala voditi podatkovno zbirko, v 
katero bi beležila vse vrste praks 
zavajajočega trženja in ki bi vključevala 
tudi preproste primere; poziva Komisijo, 
naj zagotovi usklajevanje nemotene 
izmenjave informacij iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk, med drugim s 
spodbujanjem vzpostavitve sistema hitrega 
opozarjanja za odkrivanje novih praks;

2. poudarja, da je potrebna boljša 
izmenjava informacij med državami 
članicami; poziva vse države članice, naj
ustvarijo ali določijo nacionalno kontaktno 
točko, kateri lahko podjetja in druge žrtve 
zavajajočih praks slednje prijavijo ter kjer 
lahko dobijo informacije o sodnih in 
izvensodnih pravnih sredstvih ter pomoč 
in strokovne nasvete glede preprečevanja 
in odprave različnih oblik goljufije; meni, 
da bi vsaka kontaktna točka morala voditi 
podatkovno zbirko, v katero bi beležila vse 
vrste zavajajočih trženjskih praks in ki bi 
vključevala tudi preproste primere; poziva 
Komisijo, naj zagotovi usklajevanje 
nemotene izmenjave informacij iz 
nacionalnih podatkovnih zbirk, med 
drugim s spodbujanjem vzpostavitve 
sistema hitrega opozarjanja za odkrivanje 
novih praks;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Toine Manders

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je potrebna boljša 
izmenjava informacij med državami 
članicami; poziva vse države članice, naj 
ustvarijo ali določijo nacionalno kontaktno 
točko, kateri lahko podjetja in druge žrtve 

2. poudarja, da je potrebna boljša 
izmenjava informacij med državami 
članicami; poziva vse države članice, naj 
ustvarijo ali določijo nacionalno kontaktno 
točko, kateri lahko podjetja in druge žrtve 
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zavajajočih praks slednje prijavijo ter kjer 
lahko dobijo pomoč in strokovne nasvete 
glede preprečevanja in odprave različnih 
oblik goljufije; meni, da bi vsaka kontaktna 
točka morala voditi podatkovno zbirko, v 
katero bi beležila vse vrste praks 
zavajajočega trženja in ki bi vključevala 
tudi preproste primere; poziva Komisijo, 
naj zagotovi usklajevanje nemotene 
izmenjave informacij iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk, med drugim s 
spodbujanjem vzpostavitve sistema hitrega 
opozarjanja za odkrivanje novih praks;

zavajajočih praks slednje prijavijo ter kjer 
lahko dobijo pomoč in strokovne nasvete 
glede preprečevanja in odprave različnih 
oblik goljufije; meni, da bi vsaka kontaktna 
točka morala voditi podatkovno zbirko, v 
katero bi beležila vse vrste zavajajočih 
trženjskih praks in ki bi vključevala tudi 
preproste primere; poziva Komisijo, naj 
zagotovi usklajevanje nemotene izmenjave 
informacij iz nacionalnih podatkovnih 
zbirk, med drugim s spodbujanjem 
vzpostavitve sistema hitrega opozarjanja za 
odkrivanje novih praks, pri čemer pa naj 
upošteva proračunske omejitve;

Or. en

Predlog spremembe 19
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi nacionalne kontaktne točke 
morale imeti aktivno vlogo pri izmenjavi 
informacij med javnimi organi, državljani 
in podjetji, ter medsebojno sodelovati, da 
bi se lahko opozarjale na nove zavajajoče 
prakse in pomagale MSP pri reševanju 
čezmejnih sporov z usmerjanjem 
ogoljufanih podjetij k najustreznejšim 
pravnim mehanizmom;

3. meni, da bi nacionalne kontaktne točke 
morale imeti aktivno vlogo pri izmenjavi 
informacij med javnimi organi, državljani 
in podjetji ter medsebojno sodelovati, da bi 
se lahko opozarjale na nove zavajajoče 
prakse in pomagale MSP pri reševanju 
čezmejnih sporov z zagotavljanjem 
informacij ogoljufanim podjetjem o 
sodnih in izvensodnih pravnih sredstvih;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi nacionalne kontaktne točke 
morale imeti aktivno vlogo pri izmenjavi 
informacij med javnimi organi, državljani 
in podjetji, ter medsebojno sodelovati, da 
bi se lahko opozarjale na nove zavajajoče 
prakse in pomagale MSP pri reševanju 
čezmejnih sporov z usmerjanjem 
ogoljufanih podjetij k najustreznejšim 
pravnim mehanizmom;

3. meni, da bi nacionalne kontaktne točke 
morale imeti aktivno vlogo pri izmenjavi 
informacij med javnimi organi, državljani 
in podjetji ter medsebojno sodelovati, da bi 
se lahko opozarjale na nove zavajajoče 
prakse in pomagale MSP pri reševanju 
čezmejnih sporov z usmerjanjem 
ogoljufanih podjetij k najustreznejšim 
pravnim mehanizmom; poudarja, da bi 
morale imeti te nacionalne kontaktne 
točke tudi same možnost sprožanja 
pravnih postopkov zoper zavajajoče 
prakse in sleparska podjetja;

Or. de

Predlog spremembe 21
Toine Manders

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi nacionalne kontaktne točke 
morale imeti aktivno vlogo pri izmenjavi 
informacij med javnimi organi, državljani 
in podjetji, ter medsebojno sodelovati, da 
bi se lahko opozarjale na nove zavajajoče 
prakse in pomagale MSP pri reševanju 
čezmejnih sporov z usmerjanjem 
ogoljufanih podjetij k najustreznejšim 
pravnim mehanizmom;

3. meni, da bi nacionalne kontaktne točke 
morale imeti aktivno vlogo pri izmenjavi 
informacij med javnimi organi, državljani 
in podjetji ter medsebojno sodelovati, da bi 
se lahko opozarjale na nove zavajajoče 
prakse in pomagale MSP pri reševanju 
čezmejnih sporov z usmerjanjem 
ogoljufanih podjetij k najustreznejšim 
pravnim mehanizmom; meni, da bi morale 
te nacionalne kontaktne točke o svojih 
splošnih ugotovitvah redno obveščati 
javnost zadevne države članice;

Or. en

Predlog spremembe 22
Adam Bielan
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva nacionalne poslovne organizacije 
in zlasti organizacije MSP, naj tesno 
sodelujejo z nacionalnimi kontaktnimi 
točkami; v zvezi s tem pozdravlja tudi 
javno-zasebno sodelovanje;

4. poziva nacionalne ter mednarodne
poslovne organizacije in zlasti organizacije 
MSP, naj tesno sodelujejo z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami; v zvezi s tem 
pozdravlja tudi javno-zasebno sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 23
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razišče možnost 
uvedbe, na osnovi potrjenih meril, črne 
liste zavajajočih podjetij na ravni EU, da 
bi slednjim preprečili širjenje njihovih 
praks v druge države članice;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 24
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razišče možnost 
uvedbe, na osnovi potrjenih meril, črne 
liste zavajajočih podjetij na ravni EU, da 
bi slednjim preprečili širjenje njihovih 
praks v druge države članice;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 25
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razišče možnost 
uvedbe, na osnovi potrjenih meril, črne 
liste zavajajočih podjetij na ravni EU, da bi
slednjim preprečili širjenje njihovih praks 
v druge države članice;

5. poziva Komisijo, naj razišče možnost 
uvedbe, na osnovi potrjenih meril, črne 
liste zavajajočih trženjskih praks na ravni 
EU, da bi sleparskim podjetjem preprečili 
širjenje njihovih praks v druge države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 26
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razišče možnost 
uvedbe, na osnovi potrjenih meril, črne 
liste zavajajočih podjetij na ravni EU, da 
bi slednjim preprečili širjenje njihovih
praks v druge države članice;

5. podpira namero Komisije, da bo 
raziskala možnost uvedbe, na osnovi 
potrjenih meril, črne liste zavajajočih 
trženjskih praks na ravni EU; priporoča,
naj bo takšna črna lista skladna s črno 
listo iz direktive o nepoštenih poslovnih 
praksah, izčrpna in z jasnimi 
opredelitvami praks goljufivega trženja;

Or. en

Predlog spremembe 27
Robert Rochefort
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da morajo nacionalni izvršilni 
organi tesneje sodelovati s subjekti, ki 
omogočajo prakse zavajajočega trženja, 
kot so banke, telekomunikacijska podjetja,
pošte storitve in agencije za izterjavo;

7. poudarja, da morajo nacionalni izvršilni 
organi tesneje sodelovati s subjekti, ki 
omogočajo zavajajoče trženjske prakse, kot 
so banke, telekomunikacijska podjetja,
ponudniki poštnih storitev in agencije za 
izterjavo;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da morajo nacionalni izvršilni 
organi tesneje sodelovati s subjekti, ki 
omogočajo prakse zavajajočega trženja, 
kot so banke, telekomunikacijska podjetja,
pošte storitve in agencije za izterjavo;

7. poudarja, da morajo nacionalni izvršilni 
organi s povečanjem izmenjave informacij
tesneje sodelovati s subjekti, ki omogočajo 
zavajajoče trženjske prakse, kot so banke, 
telekomunikacijska podjetja, ponudniki 
poštnih storitev in agencije za izterjavo, da 
bi sleparskim podjetjem preprečili 
poslovanje;

Or. en

Predlog spremembe 29
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da morajo nacionalni izvršilni 
organi tesneje sodelovati s subjekti, ki
omogočajo prakse zavajajočega trženja, 

7. poudarja, da morajo nacionalni izvršilni 
organi tesneje sodelovati s ponudniki 
storitev, ki jih uporabljajo izvajalci praks
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kot so banke, telekomunikacijska podjetja,
pošte storitve in agencije za izterjavo;

zavajajočega trženja, kot so banke, 
telekomunikacijska podjetja, ponudniki 
poštnih storitev in agencije za izterjavo, da 
bi prispevali k temu, da se sleparskim 
podjetjem prepreči poslovanje;

Or. en

Predlog spremembe 30
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice, naj 
skupaj podprejo pobude za izobraževanje 
in obveščanje vseh podjetij ter spodbujajo 
izmenjave najboljših praks med njimi, s 
tem pa zagotovijo, da se bodo podjetja 
zavedala nevarnosti;

Or. el

Predlog spremembe 31
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
preiskovalni organi v različnih državah 
članicah izredno neradi preiskujejo primere 
praks zavajajočega trženja in da pogosto 
trdijo, da ne verjamejo, da je dokazno 
breme možno ustrezno določiti; poudarja, 
da mora biti vlada proaktivna pri odpravi 
finančnega in gospodarskega kriminala;

8. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
preiskovalni organi v različnih državah 
članicah zaradi nejasnosti veljavnih 
predpisov izredno neradi preiskujejo 
primere zavajajočih trženjskih praks in ne 
verjamejo, da je dokazno breme možno 
ustrezno določiti; poudarja, da mora biti 
vlada proaktivna pri odpravi finančnega in 
gospodarskega kriminala;
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Or. en

Predlog spremembe 32
Toine Manders

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
preiskovalni organi v različnih državah 
članicah izredno neradi preiskujejo primere 
praks zavajajočega trženja in da pogosto 
trdijo, da ne verjamejo, da je dokazno 
breme možno ustrezno določiti; poudarja, 
da mora biti vlada proaktivna pri odpravi 
finančnega in gospodarskega kriminala;

8. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
preiskovalni organi v različnih državah 
članicah izredno neradi preiskujejo primere 
zavajajočih trženjskih praks in da pogosto 
trdijo, da ne verjamejo, da je dokazno 
breme možno ustrezno določiti; poudarja, 
da morajo biti vlade proaktivne pri odpravi 
finančnega in gospodarskega kriminala in 
da morajo razmisliti o primernih 
kazenskih sankcijah, če so te ustrezno 
utemeljene;

Or. en

Predlog spremembe 33
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva države članice, naj imenujejo 
izvršilni organ, pristojen za zagotavljanje 
skladnosti s pravili, vključno s kodeksi 
poslovne prakse;

Or. el

Predlog spremembe 34
Adam Bielan
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba uvesti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne kazni, pri čemer 
opozarja, da imajo kazenske sankcije lahko 
preprečevalni učinek;

10. poudarja, da je treba uvesti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne kazni, pri čemer 
opozarja, da imajo sankcije lahko 
preprečevalni učinek;

Or. en

Predlog spremembe 35
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj vzpostavi mrežo 
medsebojnega sodelovanja med 
nacionalnimi izvršilnimi organi za boljše 
izvajanje direktive v čezmejnih primerih;

Or. en

Predlog spremembe 36
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je potrebno 
zakonodajno ukrepanje, saj ima sedanji 
zakonodajni okvir več pomanjkljivosti, 
tako glede vsebinskih pravil kot tudi glede 
izvrševanja; meni, da bi bilo skladne in 
dosledne ukrepe za prepoved praks 
zavajajočega trženja najučinkoviteje 
uvesti s hkratnim pregledom Direktive 
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2006/114/ES in Direktive 2005/29/ES, kar 
zadeva odnose med podjetji (B2B) ter med 
podjetji in potrošniki (B2C);

Or. el

Predlog spremembe 37
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. izraža obžalovanje, da se Komisija ni 
zavzela za 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); meni, da bo 
sprememba te direktive namesto Direktive 
2006/114/ES pripeljala do skladnejšega 
pristopa, saj bo pojem nepoštenih 
poslovnih praks, skupaj s črno listo, 
razširila na odnose med podjetji; 
poudarja, da se bo tako mogoče izogniti 
potrebi po razširitvi pojma zavajajočega 
oglaševanja, ki je potrebna, da se zajamejo 
vse oblike zavajajočih praks;

11. ugotavlja, da Komisija nima načrtov
za delno razširitev področja uporabe 
direktive o nepoštenih poslovnih praksah, 
tako da bi Priloga I (črna lista) zajemala 
tudi pogodbe med podjetji (B2B), in da
namerava razširiti pojem zavajajočega 
oglaševanja, da bo zajemal tudi dodatne 
oblike zavajajočih praks, vključno z 
zavajajočimi praksami imeniških storitev;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. izraža obžalovanje, da se Komisija ni 
zavzela za priporočilo Parlamenta za delno 
razširitev področja uporabe direktive o 
nepoštenih poslovnih praksah, tako da bi 

11. meni, da bi morala Komisija oceniti 
tudi priporočilo Parlamenta za delno 
razširitev področja uporabe direktive o 
nepoštenih poslovnih praksah, tako da bi 
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Priloga I (črna lista) zajemala tudi pogodbe 
med podjetji (B2B); meni, da bo 
sprememba te direktive namesto Direktive 
2006/114/ES pripeljala do skladnejšega 
pristopa, saj bo pojem nepoštenih 
poslovnih praks, skupaj s črno listo, 
razširila na odnose med podjetji; poudarja, 
da se bo tako mogoče izogniti potrebi po 
razširitvi pojma zavajajočega oglaševanja, 
ki je potrebna, da se zajamejo vse oblike
zavajajočih praks;

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 bo pojem nepoštenih poslovnih praks, 
skupaj s črno listo, razširilo na odnose med 
podjetji; vendar opozarja, da širok pojem 
zavajajočega oglaševanja v Direktivi 
2006/114/ES že zajema vse oblike 
zavajajočih trženjskih praks;

Or. en

Predlog spremembe 39
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. izraža obžalovanje, da se Komisija ni 
zavzela za 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); meni, da 
bo sprememba te direktive namesto 
Direktive 2006/114/ES pripeljala do 
skladnejšega pristopa, saj bo pojem 
nepoštenih poslovnih praks, skupaj s črno 
listo, razširila na odnose med podjetji; 
poudarja, da se bo tako mogoče izogniti 
potrebi po razširitvi pojma zavajajočega 
oglaševanja, ki je potrebna, da se 
zajamejo vse oblike zavajajočih praks;

11. priporoča, naj Komisija razišče 
možnosti za predloge sprememb Direktive 
št. 2006/114/ES o zavajajočem in 
primerjalnem oglaševanju ter razmisli o 
dodatni prilogi k tej direktivi, ki bi 
vsebovala pogodbe med podjetji in seznam
poslovnih praks, ki v vseh okoliščinah 
veljajo za nepoštene; 

Or. pl

Predlog spremembe 40
Phil Prendergast
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. izraža obžalovanje, da se Komisija ni 
zavzela za 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); meni, da bo 
sprememba te direktive namesto Direktive 
2006/114/ES pripeljala do skladnejšega 
pristopa, saj bo pojem nepoštenih 
poslovnih praks, skupaj s črno listo, 
razširila na odnose med podjetji; poudarja, 
da se bo tako mogoče izogniti potrebi po 
razširitvi pojma zavajajočega oglaševanja, 
ki je potrebna, da se zajamejo vse oblike 
zavajajočih praks;

11. izraža obžalovanje, da se Komisija ni 
zavzela za 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); meni, da bo 
sprememba te direktive namesto Direktive 
2006/114/ES pripeljala do skladnejšega 
pristopa, saj bo pojem nepoštenih 
poslovnih praks, skupaj s črno listo, 
razširila na odnose med podjetji; poudarja, 
da se bo tako mogoče izogniti potrebi po 
razširitvi pojma zavajajočega oglaševanja, 
ki je potrebna, da se zajamejo vse oblike 
zavajajočih praks; poudarja pomen 
izčrpne in jasno opredeljene črne liste 
zavajajočih trženjskih praks za učinkovito 
izvrševanje in pravno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 41
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je treba posebno 
pozornost nameniti razlagi pravil, ki 
urejajo primerjalno oglaševanje, v skladu 
z obsežno sodno prakso Sodišča EU;

Or. el

Predlog spremembe 42
Robert Rochefort
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj prednostno 
preuči, ali je podjetja, ki so bila spoznana 
za kriva praks zavajajočega trženja, 
mogoče izključiti iz postopkov javnega 
naročanja EU in/ali financiranja EU za 
obdobje najmanj petih let;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 43
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj prednostno 
preuči, ali je podjetja, ki so bila spoznana 
za kriva praks zavajajočega trženja, 
mogoče izključiti iz postopkov javnega 
naročanja EU in/ali financiranja EU za 
obdobje najmanj petih let;

12. poziva Komisijo, naj prednostno 
preuči, ali je podjetja, ki so bila spoznana 
za kriva resnih in ponavljajočih se
zavajajočih trženjskih praks, mogoče 
izključiti iz postopkov javnega naročanja
EU in/ali financiranja EU za obdobje 
najmanj petih let;

Or. en

Predlog spremembe 44
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj prednostno 
preuči, ali je podjetja, ki so bila spoznana 
za kriva praks zavajajočega trženja, 

12. meni, da je treba pri postopkih javnega 
naročanja EU in/ali pri razdelitvi
financiranja EU upoštevati obsodbe zaradi 
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mogoče izključiti iz postopkov javnega 
naročanja EU in/ali financiranja EU za 
obdobje najmanj petih let;

uporabe zavajajočih trženjskih praks;

Or. en

Predlog spremembe 45
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da njihovi davčni organi tesno sodelujejo 
z nacionalnimi kontaktnimi točkami, tako 
da dejavno pregledujejo podjetja, ki so 
bila prijavljena zaradi uporabe 
zavajajočih tehnik trženja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 46
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja zlasti na vlogo, ki jo imajo 
goljufive agencije za izterjavo dolgov, ki 
brez obotavljanja pritiskajo na podjetja, naj 
plačajo račune, za katere te agencije vedo 
ali so lahko vedele, da so goljufivi; poziva 
Komisijo in države članice, naj predlagajo 
sredstva za boljši nadzor takšnih agencij, 
pred njihovo uradno ustanovitvijo kot po 
njej;

15. opozarja zlasti na vlogo, ki jo imajo 
goljufive agencije za izterjavo dolgov, ki 
brez obotavljanja pritiskajo na podjetja, naj 
plačajo račune, za katere te agencije vedo 
ali so lahko vedele, da so goljufivi; poziva 
Komisijo in države članice, naj predlagajo 
sredstva za boljši nadzor takšnih agencij, 
tako pred njihovo uradno ustanovitvijo kot 
po njej; poziva Komisijo, naj preuči 
potrebo po novih uredbah, ki bi urejale 
agencije za izterjavo dolgov;

Or. de
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Predlog spremembe 47
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja zlasti na vlogo, ki jo imajo 
goljufive agencije za izterjavo dolgov, ki 
brez obotavljanja pritiskajo na podjetja, naj 
plačajo račune, za katere te agencije vedo 
ali so lahko vedele, da so goljufivi; poziva 
Komisijo in države članice, naj predlagajo 
sredstva za boljši nadzor takšnih agencij, 
pred njihovo uradno ustanovitvijo kot po 
njej;

15. opozarja zlasti na vlogo, ki jo imajo 
goljufive agencije za izterjavo dolgov, ki 
brez obotavljanja pritiskajo na podjetja, naj 
plačajo račune, za katere te agencije vedo 
ali so lahko vedele, da so goljufivi; poziva 
Komisijo in države članice, naj predlagajo 
sredstva za boljši nadzor takšnih agencij;

Or. en

Predlog spremembe 48
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja zlasti na vlogo, ki jo imajo 
goljufive agencije za izterjavo dolgov, ki 
brez obotavljanja pritiskajo na podjetja, naj 
plačajo račune, za katere te agencije vedo 
ali so lahko vedele, da so goljufivi; poziva 
Komisijo in države članice, naj predlagajo 
sredstva za boljši nadzor takšnih agencij, 
pred njihovo uradno ustanovitvijo kot po 
njej;

15. opozarja zlasti na vlogo, ki jo imajo 
goljufive agencije za izterjavo dolgov, ki 
brez obotavljanja pritiskajo na podjetja, naj 
plačajo račune, za katere te agencije vedo 
ali so lahko vedele, da so goljufivi; poziva 
Komisijo in države članice, naj predlagajo 
sredstva za boljši nadzor takšnih agencij, 
tako pred njihovo uradno ustanovitvijo kot 
po njej, ter razmislijo tudi o možnosti 
uvedbe obvezne zahteve za agencije za 
izterjavo dolgov, da prijavijo zavajajoče 
prakse;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva k oblikovanju evropske 
podporne mreže za mala in srednja 
podjetja, ki bi odpravila čezmejne razlike 
in ogoljufana podjetja usmerila k 
najustreznejšim pravnim sredstvom;

Or. el

Predlog spremembe 50
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se 
postopki za reševanje sporov izkazali za 
neučinkovite, dolgotrajne in drage ter da ne 
dajejo nobenega zagotovila za primerno in 
pravočasno nadomestilo za povzročeno 
škodo; poziva Komisijo, naj predstavi 
predlog, ki žrtvam praks zavajajočega 
trženja omogoča, da vložijo skupno tožbo 
proti goljufivemu podjetju; poudarja, da bi 
žrtve morale imeti možnost, da jih 
zastopajo imenovane organizacije, kot so 
nacionalne podjetniške organizacije; 
poziva k učinkovitim pravnim sredstvom 
za žrtve, ki vključujejo razveljavitev 
zadevnih pogodb;

16. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se 
postopki za reševanje sporov izkazali za 
neučinkovite, dolgotrajne in drage ter da ne 
dajejo nobenega zagotovila za primerno in 
pravočasno nadomestilo za povzročeno 
škodo; poudarja, da je treba popraviti 
takšno stanje in žrtvam omogočiti, da
prejmejo pravično nadomestilo;

Or. fr
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Predlog spremembe 51
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se 
postopki za reševanje sporov izkazali za 
neučinkovite, dolgotrajne in drage ter da 
ne dajejo nobenega zagotovila za 
primerno in pravočasno nadomestilo za 
povzročeno škodo; poziva Komisijo, naj
predstavi predlog, ki žrtvam praks 
zavajajočega trženja omogoča, da vložijo 
skupno tožbo proti goljufivemu podjetju;
poudarja, da bi žrtve morale imeti 
možnost, da jih zastopajo imenovane 
organizacije, kot so nacionalne 
podjetniške organizacije; poziva k 
učinkovitim pravnim sredstvom za žrtve, 
ki vključujejo razveljavitev zadevnih 
pogodb;

16. poziva k hitremu prenosu nedavno 
sprejete direktive o alternativnem 
reševanju sporov, ki je, prav tako kot 
skupaj z njo sprejeta uredba o spletnem 
reševanju sporov, namenjena 
zagotavljanju vsesplošnega in 
vseevropskega dostopa do organov za 
reševanje sporov; poziva, da je treba 
zagotoviti preprost in poceni način za 
hitro reševanje sporov; poziva države 
članice, naj uvedejo nacionalne zakone, ki 
žrtvam zavajajočih trženjskih praks 
omogočajo, da vložijo skupno tožbo proti
goljufivemu podjetju v skladu z nedavno 
objavljenima priporočilom Komisije 
C(2013)3539 in sporočilom Komisije 
COM(2013)401; poudarja, da bi moral
žrtve zastopati kvalificiran subjekt, kot je 
navedeno v dokumentih Komisije, da ne 
pride do zlorab pravdnih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 52
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se 
postopki za reševanje sporov izkazali za 
neučinkovite, dolgotrajne in drage ter da 
ne dajejo nobenega zagotovila za 
primerno in pravočasno nadomestilo za 
povzročeno škodo; poziva Komisijo, naj 
predstavi predlog, ki žrtvam praks 

16. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se 
postopki za reševanje sporov pogosto
izkazali za neučinkovite, dolgotrajne in 
drage; meni, da je v nekaterih primerih 
lahko upravičeno tudi ukrepanje na ravni 
EU, vendar opozarja, da mora to temeljiti 
na jasno izraženi potrebi po ukrepih na 
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zavajajočega trženja omogoča, da vložijo 
skupno tožbo proti goljufivemu podjetju;
poudarja, da bi žrtve morale imeti 
možnost, da jih zastopajo imenovane 
organizacije, kot so nacionalne 
podjetniške organizacije; poziva k 
učinkovitim pravnim sredstvom za žrtve, 
ki vključujejo razveljavitev zadevnih 
pogodb;

ravni EU; poudarja tudi, da bi morali ti 
ukrepi z uvedbo skupnih načel in 
zaščitnih ukrepov olajšati sodelovanje 
med državami članicami ter tožnikom 
omogočiti dostop do nacionalnih 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 53
Phil Prendergast

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva države članice, naj v okviru 
svojih pravnih sistemov olajšajo prakse 
izvrševanja zakonodaje na zasebni ravni, 
pri čemer se poslovna združenja in druge 
ustrezne organizacije pooblastijo za 
pravno izpodbijanje sleparskih 
gospodarskih subjektov; 

Or. en

Predlog spremembe 54
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da so prakse zavajajočega 
trženja mednarodni problem, ki ga meje 
držav članic nikakor ne zaustavljajo; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj 
nadaljujejo z mednarodnim sodelovanjem 
na tem področju, in sicer tako s tretjimi 

17. poudarja, da so zavajajoče trženjske 
prakse mednarodni problem, ki presega
meje posameznih držav članic in EU; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj 
nadaljujejo z mednarodnim sodelovanjem 
na tem področju, in sicer tako s tretjimi 
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državami kot s pristojnimi mednarodnimi 
organizacijami;

državami kot s pristojnimi mednarodnimi 
organizacijami;

Or. en


