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NÁVRHY

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

1. lituje skutečnosti, že Komise předložila zprávu o uplatňování této směrnice se zpožděním;

2. zdůrazňuje, že správné uplatňování směrnice je důležité pro odstranění právní nejistoty 
a provozních nejasností týkajících se podniků působících na přeshraniční úrovni;

3. se znepokojením konstatuje, že v důsledku nesprávného provádění směrnice musela 
Komise v letech 2011 a 2012 v několika členských státech použít konzultační systém „EU 
Pilot“;

4. vyzývá Komisi, aby bez prodlení vyjasnila dosud otevřené otázky týkající se konzultací 
zahájených v roce 2011, a to buď ukončením řízení o nesplnění povinnosti nebo jejich 
postoupením Soudnímu dvoru Evropské unie;

5. podtrhuje, že v některých členských státech stále platí legislativní ustanovení, která 
ukládají povinnost uplatňovat přísnější restriktivní opatření, než jsou opatření stanovená 
směrnicí 2005/29/ES, a ohrožují tak cíl dosáhnout jednotné harmonizace;

6. zdůrazňuje, že v souvislosti s rychlým šířením reklam přes internet je třeba vyvinout 
vhodnou metodu dohledu nad ochranou zranitelných kategorií osob, obzvláště dětí, a nad 
přístupem inzerentů k těmto osobám;

7. vyjadřuje znepokojení nad nekalým způsobem, jakým mnozí obchodníci uplatňují vůči 
klientům nástroje kontroly a využívají internetové stránky porovnávající ceny, a nad střety 
zájmů při této činnosti; v této souvislosti kladně hodnotí rozhodnutí Komise prozkoumat 
možnosti, díky nimž by informace uváděné na internetových platformách byly pro 
spotřebitele přehlednější;

8. je znepokojen vzrůstajícím počtem stížností uživatelů internetových stránek sloužících 
k online prodeji vstupenek, kteří se stali obětí tzv. sledování IP adresy, jež slouží ke 
zjištění počtu spojení uskutečněných přes stejnou IP adresu jednoho uživatele internetu a 
k umělému zvyšování ceny zboží na základě zájmu, který uživatel projevil více 
podobnými vyhledáními daného zboží; vyzývá Komisi, aby prověřila, jak často se používá 
tento postup, který vede k nekalé hospodářské soutěži a představuje zneužití osobních 
údajů uživatelů, a aby popřípadě navrhla vhodné právní předpisy k ochraně zájmů 
spotřebitele;

9. vítá skutečnost, že Komise založila databázi shromažďující vnitrostátní právní předpisy a 
judikaturu týkající se nekalých obchodních praktik, a uznává užitečnost této databáze pro 
rozšiřování informací, jež jsou k dispozici spotřebitelům;

10. vyzývá Komisi, aby aktualizovala obecné pokyny k uplatňování zmíněné směrnice 
prostřednictvím otevřené konzultace, do níž by se zapojily všechny dotčené strany.
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