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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel celkově vítá přístup navrhovaný Komisí jako první krok, jak regulovat nekalé 
obchodní praktiky v potravinovém řetězci. Je však také přesvědčen, že řadu bodů v návrhu je 
potřeba vyjasnit a zlepšit. 

K hlavním změnám, jež navrhovatel zavádí, patří:

1. Rozšíření oblasti působnosti ve třech osách:

• Rozšíření oblasti působnosti zemědělských produktů s cílem ochránit všechny dodavatele, 
včetně zemědělských výrobců, kteří dodávají produkty uvedené v příloze I Smlouvy a které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Tito výrobci se tak nebudou nacházet v jiné situaci než 
výrobci dodávající potraviny. Kdybychom s nimi zacházeli odlišným způsobem, jednalo by se 
o diskriminaci, kterou zakazuje Smlouva a evropská Listina základních práv.

• Rozšíření oblasti působnosti celého dodavatelského řetězce prostřednictvím zákazu 
nekalých obchodních praktik ku prospěchu všem výrobcům a kupujícím. Návrh musí zajistit 
prostředky, které umožní jednat nejzranitelnějším subjektům s velmi omezenou vyjednávací 
silou. Obdobně sporná je možnost zakázat nekalé obchodní praktiky pouze v případě 
některých účastníků řetězce. Jestliže jsou tyto praktiky nekalé, musí být zakázány všem 
účastníkům. Všechny společnosti by měly dodržovat pravidla dobré praxe v oblasti 
hospodářské soutěže, jednat v dobré víře a zachovávat loajalitu ve smluvních vztazích. Tyto 
případy odlišného zacházení tedy, jak již bylo uvedeno, nejsou odůvodněné odlišnostmi v 
objektivních situacích, a jedná se tudíž o diskriminaci.

• Rozšíření oblasti působnosti na všechny kupující, kteří nakupují a prodávají na domácím 
trhu, včetně subjektů, které mají místo podnikání mimo EU. Toto rozšíření oblasti působnosti 
je v souladu s větší ochranou nejzranitelnějších dodavatelů.

2. Definice a zákaz nekalých obchodních praktik

Nekalé obchodní praktiky mezi podniky nejsou v právu EU definovány. Je proto nezbytné 
navrhnout dostatečně širokou definici. Tato definice je zvlášť užitečná v situacích, které 
neodpovídají situacím stanoveným v uzavřených seznamech obchodních praktik.
Jelikož právo EU dosud nemá právní rámec pro nekalé podmínky mezi podniky, je nutné 
ošetřit postavení dodavatelů, což jsou v mnoha případech zemědělci nebo malé a střední 
podniky, a tudíž „slabé strany“ smlouvy, a zavést režim ochrany. Tato ochrana by měla 
napravit rovnováhu sil při vyjednání o smlouvě s kupujícími. Navrhovatel zastává názor, že 
by měly být zásadně zakázány nekalé obchodní praktiky mezi kupujícími a dodavateli, a to 
nejen ty, které jsou uvedeny na uzavřeném seznamu navrženém Komisí. To je smyslem čl. 1 
odst. 1 předkládaného návrhu směrnice. Tento seznam nesmí vylučovat sankce za jiné nekalé 
praktiky, které na tomto seznamu nemusí být uvedeny. Všechny nekalé obchodní praktiky, 
jakož i vykořisťování stavu hospodářské závislosti, musí být zakázány, jinak směrnice 
pozbude svého skutečného významu. Navrhovatel rovněž navrhuje doplnit na seznam 
zakázaných nekalých obchodních praktik odmítnutí uzavřít písemnou smlouvu s dodavatelem 
nebo odmítnutí sdělit dodavateli obecné podmínky prodeje nebo neposkytnout jim dostatečně 
podrobné nebo jednoznačné informace o smluvních podmínkách nákupu. V neposlední řadě 
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navrhovatel doplňuje  na seznam nekalých obchodních praktik, které jsou zakázány, zákaz 
ztrátového prodeje zemědělských produktů nebo potravin, s výjimkou produktů, jejichž datum 
minimální trvanlivosti uplyne dva dny po dni prodeje, není-li jasně a jednoznačně dohodnuto 
jinak v dohodě s dodavatelem.

3. Stížnosti dodavatele v členském státě, kde je usazen kupující nebo dodavatel

Návrh Komise, aby dodavatel podával stížnost u donucovacího orgánu členského státu, v 
němž je usazen kupující, který je podezřelý z účasti na zakázaných obchodních praktikách, 
nechrání dostatečně dodavatele, který bude muset napsat svou stížnost jazykem, který není 
jeho vlastní, a způsobem, kterému nebude schopen porozumět. Lépe by tyto dodavatele 
chránilo, kdyby bylo stanoveno, že se mají obracet na orgán členského státu, ve kterém se 
sami nacházejí, a tento orgán by pak stížnost předal příslušnému orgánu členského státu, kde 
se nachází kupující.

4. Mediace nebo mechanismus alternativního řešení sporů
Navrhovatel navrhuje nový článek o používání mediace nebo o jiných záležitostech v případě 
sporu mezi dodavatelem a kupujícím z důvodu nekalých obchodních praktik. 

5. Zřízení „unijní sítě pro prosazování“ 

Navrhovatel je neochvějně přesvědčen, že je zapotřebí mechanismu koordinace donucovacích 
orgánů, který by mohl mít podobu sítě, a to s cílem podpořit lepší koordinaci mezi 
donucovacími orgány, orgány EU a relevantními subjekty v dodavatelském řetězci. 
Navrhovatel by rád takové síti dodal skutečný evropský rozměr tím, že by jí udělil pravomoc 
koordinovat a usnadňovat koordinovanou a systematickou výměnu informací a osvědčených 
postupů týkajících se vnitrostátních právních předpisů členských států a zkušeností v oblasti 
vymáhání práva s cílem zlepšit společné porozumění tomu, které konkrétní druhy obchodních 
praktik by měly být považovány za nekalé. Podobný mechanismus existuje v oblasti práva 
hospodářské soutěže (Evropská síť pro hospodářskou soutěž) a přispívá ke koordinaci mezi 
vnitrostátními orgány pro dohled nad hospodářskou soutěží a k tomu, aby byly diskuse 
podloženy fakty a týkaly se otázek uplatnění práva.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V roce 2010 podpořilo fórum na 
vysoké úrovni, v jehož čele stojí Komise, 
soubor zásad týkajících se osvědčených 



AD\1163523CS.docx 5/29 PE625.314v02-00

CS

postupů v oblasti vertikálních vztahů 
v potravinovém řetězci, na nichž se 
dohodly podnikatelské organizace 
zastupující všechny součásti působící 
v potravinovém řetězci, včetně zemědělců. 
Tyto zásady posloužily jako základ 
iniciativy dodavatelského řetězce, která 
byla zahájena v roce 2013.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ve fázích produkce, zpracování, 
uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodního prodeje potravinářských 
produktů jsou v potravinovém řetězci 
aktivní různé subjekty. Potravinový 
dodavatelský řetězec je zdaleka 
nejdůležitějším kanálem, jímž se 
potravinářské produkty dostávají ze 
zemědělského podniku až na stůl. Tyto 
subjekty obchodují s potravinářskými 
produkty, tj. s prvotními zemědělskými 
produkty, včetně produktů rybolovu a
akvakultury, uvedenými na seznamu v
příloze I Smlouvy, které jsou určené k 
užití jako potraviny, a jinými 
potravinářskými produkty neuvedenými na 
seznamu v dotyčné příloze, ale 
zpracovanými ze zemědělských produktů 
určených k užití jako potraviny.

(3) Ve fázích produkce, zpracování, 
uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodního prodeje zemědělských a 
potravinářských produktů jsou v 
zemědělském a potravinovém řetězci 
aktivní různé subjekty. Tento řetězec je 
zdaleka nejdůležitějším kanálem pro 
dodávání produktů. Tyto subjekty 
obchodují se zemědělskými nebo
potravinářskými produkty, tj. s prvotními 
zemědělskými produkty, včetně produktů 
rybolovu a akvakultury, uvedenými na 
seznamu v příloze I Smlouvy a jinými 
potravinářskými produkty neuvedenými na 
seznamu v dotyčné příloze, ale 
zpracovanými ze zemědělských produktů 
určených k užití jako potraviny
a zemědělské produkty.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Počet a velikost subjektů se 
v různých fázích potravinového řetězce 
liší. Rozdíly ve vyjednávací síle souvisejí 

(5) Smluvní volnost je v tržním 
hospodářství základním kamenem 
jakéhokoliv vztahu mezi podniky a strany 
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s různými úrovněmi koncentrace subjektů 
a mohou umožňovat nespravedlivé 
uplatňování vyjednávací síly pomocí 
nekalých obchodních praktik. Nekalé 
obchodní praktiky jsou zvláště škodlivé pro 
malé a střední subjekty v potravinovém 
řetězci. Zemědělští výrobci, kteří dodávají 
prvotní zemědělské produkty, jsou většinou 
malé nebo střední podniky.

by měly být s to navrhnout smlouvy tak, 
aby co nejlépe vyhovovaly jejich 
potřebám. Počet a velikost subjektů se
však v různých fázích potravinového 
řetězce liší. Rozdíly ve vyjednávací síle
proto souvisejí s různými úrovněmi 
koncentrace subjektů a mohou umožňovat 
nespravedlivé uplatňování vyjednávací síly 
pomocí nekalých obchodních praktik. 
Nekalé obchodní praktiky jsou zvláště 
škodlivé pro malé a střední subjekty 
v potravinovém řetězci. Zemědělští 
výrobci, kteří dodávají prvotní zemědělské 
produkty, jsou většinou malé nebo střední 
podniky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Většina členských států, nikoli však 
všechny, má zavedena zvláštní vnitrostátní 
pravidla, která dodavatele chrání proti 
nekalým obchodním praktikám, k nimž 
dochází ve vztazích mezi podniky 
v potravinovém řetězci. Tam, kde se 
spoléhá na smluvní právo nebo 
samoregulační iniciativy, strach z odplaty 
proti stěžovateli omezuje praktickou 
hodnotu těchto forem nápravy. Některé 
členské státy, které mají zavedena zvláštní 
pravidla týkající se nekalých obchodních 
praktik, proto pověřují správní orgány 
jejich prosazováním. Pravidla členských 
států týkající se nekalých obchodních 
praktik, pakliže existují, se nicméně 
vyznačují značnou rozdílností.

(6) Většina členských států, nikoli však 
všechny, má zavedena zvláštní vnitrostátní 
pravidla, která dodavatele chrání proti 
nekalým obchodním praktikám, k nimž 
dochází ve vztazích mezi podniky 
v potravinovém řetězci. Strach z odplaty 
proti stěžovateli je často zmiňován jako 
problém pro domáhání se nápravy. 
Některé členské státy, které mají zavedena 
zvláštní pravidla týkající se nekalých 
obchodních praktik, proto pověřují správní 
orgány jejich prosazováním. Pravidla 
členských států týkající se nekalých 
obchodních praktik, pakliže existují, se 
nicméně vyznačují značnou rozdílností.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Měl by být zaveden minimální 
standard ochrany Unie proti určitým zjevně 
nekalým obchodním praktikám, aby se 
snížil výskyt takových praktik a přispělo se 
k zajištění odpovídající životní úrovně 
zemědělských výrobců. Tento standard by 
měl být přínosem pro všechny zemědělské 
výrobce či jakékoli fyzické a právnické 
osoby včetně organizací producentů 
a sdružení organizací producentů, které 
dodávají potravinářské produkty, pokud 
tyto osoby splňují definici mikropodniků 
a malých a středních podniků stanovenou 
v příloze doporučení Komise 
2003/361/ES1. Tito mikrododavatelé nebo 
malí a střední dodavatelé jsou zvláště 
zranitelní nekalými obchodními 
praktikami a nejméně schopni překonat je 
bez negativních účinků na svou 
ekonomickou životaschopnost. Jelikož 
finanční tlak na malé a střední podniky 
způsobený nekalými obchodními 
praktikami často prochází celým řetězcem 
a zasahuje zemědělské výrobce, měla by 
pravidla týkající se nekalých obchodních 
praktik chránit také malé a střední
zprostředkující dodavatele ve fázích 
navazujících na primární produkci. 
Ochrana zprostředkujících dodavatelů by 
měla rovněž zabránit nezamýšleným 
důsledkům odklonu obchodu od 
zemědělských výrobců a jejich sdružení, 
jež produkují zpracované produkty, 
k nechráněným dodavatelům (zejména ve 
formě nepřiměřeného zvýšení cen).

(7) Měl by být zaveden minimální 
standard ochrany Unie proti určitým zjevně 
nekalým obchodním praktikám, aby se 
snížil výskyt takových praktik a přispělo se 
k zajištění odpovídající životní úrovně 
zemědělských výrobců. Tento standard by 
měl být přínosem pro všechny zemědělské 
výrobce či jakékoli fyzické a právnické 
osoby včetně organizací producentů a
sdružení organizací producentů, které 
dodávají zemědělské nebo potravinářské 
produkty. Tito dodavatelé jsou zvláště 
zranitelní vůči nekalým obchodním 
praktikám a nejméně schopni překonat je 
bez negativních účinků na svou 
ekonomickou životaschopnost. Jelikož 
finanční tlak způsobený nekalými 
obchodními praktikami často prochází 
celým řetězcem a zasahuje zemědělské 
výrobce, měla by pravidla týkající se 
nekalých obchodních praktik chránit také 
zprostředkující dodavatele ve fázích 
navazujících na primární produkci. 
Ochrana zprostředkujících dodavatelů by 
měla rovněž zabránit nezamýšleným 
důsledkům odklonu obchodu od 
zemědělských výrobců a jejich sdružení, 
jež produkují zpracované produkty, 
k nechráněným dodavatelům (zejména ve 
formě nepřiměřeného zvýšení cen).

____________________

1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit oblast působnosti tím, že se zakážou nekalé 
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obchodní praktiky, což bude ku prospěchu všech výrobců a kupujících. Návrh musí zajistit 
prostředky, které nejzranitelnějším subjektům umožní jednat s velmi omezenou vyjednávací 
silou. Jestliže jsou praktiky nekalé, musí být zakázány všem subjektům. Všechny společnosti 
by měly v rámci smluvních vztahů dodržovat pravidla řádné hospodářské soutěže, jednat v 
dobré víře a zachovávat loajalitu. Odlišné zacházení není odůvodněné rozdíly v objektivních a 
dostatečných situacích, a představuje tudíž diskriminaci.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Do oblasti působnosti této 
směrnice by měly být zahrnuty také služby 
související se zpracováváním a distribucí v 
rámci zemědělského a potravinářského 
řetězce. Tyto služby by neměly zahrnovat 
například dopravu, dezinfekci nebo 
fakturaci, poněvadž nesouvisí se 
zpracováním a distribucí v rámci 
zemědělského a potravinářského řetězce.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) S ohledem na to, že se místo 
usazení kupujícího není často shodné s 
místem, kde jsou zemědělské a 
potravinářské produkty dodávány a 
uváděny na trh, měly se bez ohledu na 
místo usazení na všechny kupující 
vztahovat příslušné předpisy v případě, že 
produkty, které nakupují, jsou určeny pro 
zemědělský a potravinový řetězec EU.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zahrnout do oblasti působnosti této směrnice všechny 
kupující, kteří nakupují a prodávají na vnitřním trhu, včetně těch, jejichž místo usazení se 
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nachází mimo Evropskou unii, a tak předejít situaci, kdy by mohlo dojít k tomu, že se ocitnou 
mimo oblast působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dodavatelé usazení mimo Unii by 
měli mít možnost spoléhat se na minimální 
standard Unie, když prodávají 
potravinářské produkty kupujícím
usazeným v Unii, aby se zabránilo 
nezamýšleným rušivým účinkům 
vyplývajícím z ochrany dodavatelů v Unii.

(8) Dodavatelé usazení mimo Unii by 
měli mít možnost spoléhat se na minimální 
standard Unie, když prodávají zemědělské 
a potravinářské produkty kupujícím, aby se 
zabránilo nezamýšleným rušivým účinkům 
vyplývajícím z ochrany dodavatelů v Unii.

Odůvodnění

Snižující se podíl na výnosech, který mají i drobní výrobci potravin a pracovníci 
v rozvojových zemích, a pracovní podmínky, jimž čelí v důsledku nekalých obchodních 
praktik, podrývají rozvojovou politiku Unie a její cíle v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 
2030.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Jelikož většina členských států již 
vnitrostátní pravidla týkající se nekalých 
obchodních praktik má, byť rozdílná, je 
vhodné použít jako nástroj pro zavedení 
minimálního standardu ochrany podle 
práva Unie směrnici.  To by mělo 
členským státům umožnit začlenit 
příslušná pravidla do jejich vnitrostátního 
právního řádu tak, aby vznikl soudržný 
režim. Členským státům by nemělo být 
bráněno v přijímání přísnějších 
vnitrostátních právní předpisů chránících

(10) Jelikož většina členských států již 
vnitrostátní pravidla týkající se nekalých 
obchodních praktik má, byť rozdílná, je 
vhodné použít jako nástroj pro zavedení 
minimálního standardu ochrany podle 
práva Unie směrnici. To by mělo členským 
státům umožnit začlenit příslušná pravidla 
do jejich vnitrostátního právního řádu tak, 
aby vznikl soudržný režim. Členským 
státům by nemělo být bráněno v přijímání 
přísnějších vnitrostátních právních
předpisů chránících dodavatele a kupující 
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malé a střední dodavatele a kupující proti 
nekalým obchodním praktikám, ke kterým 
dochází ve vztazích mezi podniky 
v potravinovém řetězci, a v jejich 
uplatňování na svém území, s výhradou 
omezení právních předpisů Unie platných 
pro fungování vnitřního trhu.

proti nekalým obchodním praktikám, ke 
kterým dochází ve vztazích mezi podniky 
v zemědělském a potravinovém řetězci, 
a v jejich uplatňování na svém území, 
s výhradou omezení právních předpisů 
Unie platných pro fungování vnitřního 
trhu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jelikož k nekalým obchodním 
praktikám může docházet v kterékoli fázi 
prodeje potravinářského produktu, tj. před 
prodejní transakcí, během ní i po ní, měly 
by členské státy zajistit, aby se ustanovení 
této směrnice na takové praktiky 
vztahovaly, ať k nim dochází kdykoli.

(11) Jelikož k nekalým obchodním 
praktikám může docházet v kterékoli fázi 
prodeje potravinářského produktu, tj. před 
prodejní transakcí, během ní i po ní, nebo 
v souvislosti s poskytováním služeb 
kupujícího dodávajícímu, měly by členské 
státy zajistit, aby se ustanovení této 
směrnice na takové praktiky vztahovaly, ať 
k nim dochází kdykoli.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Stížnosti organizací producentů 
nebo sdružení těchto organizací mohou 
sloužit k ochraně totožnosti jednotlivých 
členů organizace, kteří jsou malými a
středními dodavateli a považují se za 
vystavené nekalým obchodním praktikám. 
Donucovací orgány členských států by 
proto měly mít možnost přijímat stížnosti 
těchto subjektů a konat na jejich základě 
a zároveň chránit procesní práva žalované 
strany.

(14) Stížnosti organizací producentů či 
dodavatelů nebo sdružení těchto organizací 
a také organizací pracujících s výrobci 
nebo s prokazatelnou odborností 
s obchodními praktikami v zemědělském a 
potravinovém řetězci, včetně nevládních 
organizací a organizací občanské 
společnosti, mohou sloužit k ochraně 
totožnosti jednotlivých členů organizace, 
kteří jsou malými a středními dodavateli 
a považují se za vystavené nekalým 
obchodním praktikám. Donucovací orgány 
členských států by proto měly mít možnost 
přijímat stížnosti těchto subjektů a konat na 
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jejich základě a zároveň chránit procesní 
práva žalované strany.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Zvláštní pozornost by se měla 
věnovat ochraně totožnosti stěžovatelů 
i dalších osob, které jsou oběťmi nekalých 
praktik, pokud orgán splní povinnost 
vyplývající z čl. 6 písm. e) této směrnice.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Donucovací orgány členských států 
by měly mít nezbytné pravomoci, které jim 
umožní pomocí žádostí o informace 
účinně shromažďovat veškeré faktické 
informace. Měly by mít pravomoc 
případně nařídit ukončení zakázané 
praktiky. Existence odrazujícího 
prostředku, jako je pravomoc ukládat 
pokuty a zveřejňování výsledků šetření, 
může povzbudit změnu chování a řešení 
sporů mezi stranami před zahájením 
soudního řízení, a proto by takové 
prostředky měly být součástí pravomocí 
donucovacích orgánů. Komise 
a donucovací orgány členských států by 
měly úzce spolupracovat, aby zajistily
společný přístup k uplatňování pravidel 
stanovených v této směrnici. Donucovací 
orgány by si zejména měly poskytovat 
vzájemnou pomoc, například v podobě 
sdílení informací a spolupráce při 
šetřeních, jež mají přeshraniční rozměr.

(15) Donucovací orgány členských států 
by měly mít nezbytné pravomoci, které jim 
umožní vykonávat jejich povinnosti. Měly 
by mít pravomoc případně nařídit ukončení 
zakázané praktiky s cílem zajistit 
spravedlivé a řádné fungování 
zemědělského a potravinového řetězce. 
Existence odrazujícího prostředku, jako je 
pravomoc ukládat sankce, včetně pokut 
nebo jiných sankcí, a zveřejňování 
výsledků šetření, může povzbudit změnu 
chování a řešení sporů mezi stranami před 
zahájením soudního řízení, a proto by 
takové prostředky měly být součástí 
pravomocí donucovacích orgánů. Je nutné 
zřídit unijní síť pro prosazování (dále jen 
„síť“), kterou bude spravovat Komise a
jejímž cílem by byla koordinace a 
usnadnění koordinované a systematické 
výměny informací a osvědčených postupů 
týkajících se vnitrostátních předpisů
členských států a zkušeností v oblasti 
prosazování práva, aby se zajistil společný 
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přístup k uplatňování pravidel stanovených 
v této směrnici. Síť by měla rovněž 
pomoci zlepšit společné chápání toho, 
jaké konkrétní druhy obchodních praktik 
by měly být považovány za nekalé a jak 
lépe bojovat proti případným 
přeshraničním nekalým obchodním 
praktikám.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Za účelem zlepšení fungování 
zemědělského a potravinového řetězce by 
členské státy měly mít možnost podporovat 
využívání mediace nebo mechanismu 
alternativního řešení sporů, přičemž by 
Komise měla usnadňovat dialog a výměnu 
osvědčených postupů mezi příslušnými 
zúčastněnými stranami na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pro usnadnění účinného 
prosazování by Komise měla pomáhat 
organizovat setkání donucovacích orgánů 
členských států, na nichž si mohou 
vyměňovat osvědčené postupy a sdílet 
relevantní informace. Komise by měla 
zřídit a spravovat webové stránky na 
podporu těchto výměn.

(16) Pro usnadnění účinného 
prosazování by Komise měla pomáhat při 
organizaci zasedání sítě, na nichž si 
mohou účastníci vyměňovat osvědčené 
postupy a sdílet relevantní informace. 
Komise by měla zřídit a spravovat webové 
stránky na podporu těchto výměn.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pravidla stanovená v této směrnici 
by neměla bránit členským státům v tom, 
aby si zachovaly stávající pravidla, jsou-li 
širší, nebo přijaly taková pravidla 
v budoucnu, s výhradou omezení právních 
předpisů Unie platných pro fungování 
vnitřního trhu. Pravidla by platila současně 
s dobrovolnými správními opatřeními.

(17) Pravidla stanovená v této směrnici 
by neměla bránit členským státům v tom, 
aby si zachovaly stávající pravidla, jsou-li 
přísnější, nebo přijaly taková pravidla 
v budoucnu, s výhradou omezení právních 
předpisů Unie platných pro fungování 
vnitřního trhu. Pravidla by měla podléhat 
postupu předběžného oznamování 
a platila by současně s dobrovolnými 
správními opatřeními.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V zájmu účinného provádění 
politiky ve vztahu k nekalým obchodním 
praktikám ve vztazích mezi podniky 
v potravinovém řetězci by Komise měla 
přezkoumat uplatňování této směrnice 
a předložit zprávu Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů. Přezkum by měl rovněž 
věnovat zvláštní pozornost tomu, zda by –
kromě ochrany malých a středních 
dodavatelů – v budoucnu byla odůvodněná 
ochrana malých a středních kupujících 
potravinářských produktů v dodavatelském 
řetězci,

(19) V zájmu účinného provádění 
politiky ve vztahu k nekalým obchodním 
praktikám ve vztazích mezi podniky 
v zemědělském a potravinovém řetězci by 
Komise měla přezkoumat uplatňování této 
směrnice a předložit zprávu Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů. Přezkum by měl rovněž 
věnovat zvláštní pozornost tomu, zda by –
kromě ochrany dodavatelů – v budoucnu 
byla odůvodněná ochrana kupujících 
potravinářských produktů v dodavatelském 
řetězci,

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví minimální 
seznam zakázaných nekalých obchodních 
praktik mezi kupujícími a dodavateli 
v potravinovém řetězci, minimální pravidla 
pro jejich prosazování a opatření týkající se 
koordinace mezi donucovacími orgány.

1. Tato směrnice stanoví minimální 
seznam zakázaných nekalých obchodních 
praktik mezi kupujícími a dodavateli 
v zemědělském a potravinovém řetězci, 
minimální pravidla pro jejich prosazování 
a opatření týkající se koordinace mezi 
donucovacími orgány.

(Tento pozměňovací návrh vyžaduje, aby 
byla v celém textu provedena změna z 
„potravinového řetězce“ na „zemědělský a 
potravinový řetězec“. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se vztahuje na 
některé nekalé obchodní praktiky, k nimž 
dochází v souvislosti s prodejem 
potravinářských produktů dodavatelem, 
který je malým nebo středním podnikem,
kupujícímu, který není malým ani středním 
podnikem.

2. Tato směrnice se vztahuje na 
některé nekalé obchodní praktiky, k nimž 
dochází v souvislosti s prodejem 
zemědělských a potravinářských produktů 
dodavatelem kupujícímu, který není malým 
ani středním podnikem.

(Tento pozměňovací návrh, v němž je 
nahrazován pojem „potravinářské 
produkty“ za „zemědělské a potravinářské 
produkty“, se vztahuje na celý text.) Jeho 
přijetí si vyžádá odpovídající změny v 
celém textu.)

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – point -a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) „nekalou obchodní praktikou“ 
praktika, jež se výrazně odchyluje od 
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poctivých obchodních zvyklostí, je v 
rozporu s dobrou vírou a poctivým 
jednáním a je jednostranně zavedena 
jedním obchodním partnerem vůči 
druhému;

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „kupujícím“ každá fyzická nebo 
právnická osoba usazená v Unii, která 
kupuje potravinářské produkty pro 
obchodní účely. Pojem „kupující“ může 
zahrnovat skupinu takových fyzických 
a právnických osob;

a) „kupujícím“ každá fyzická nebo 
právnická osoba, která není malým ani 
středním podnikem a která kupuje 
zemědělské nebo potravinářské produkty 
za účelem zpracování a distribuce v Unii 
nebo poskytuje dodavatelům služby 
související se zpracováváním a distribucí 
bez ohledu na její místo usazení. Pojem 
„kupující“ může zahrnovat skupinu 
takových fyzických a právnických osob;

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „potravinářskými produkty“ 
produkty uvedené na seznamu v příloze I 
Smlouvy určené pro použití jako potravina, 
jakož i produkty neuvedené na seznamu 
v dotyčné příloze, ale zpracované z těchto 
produktů pro použití jako potravina;

d) „zemědělskými a potravinářskými 
produkty“ produkty uvedené na seznamu 
v příloze I Smlouvy určené pro použití jako 
potravina, jakož i produkty neuvedené na 
seznamu v dotyčné příloze, ale zpracované 
z těchto produktů pro použití jako 
potravina a zemědělské produkty;

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „potravinářskými produkty 
podléhajícími rychlé zkáze“ potravinářské 
produkty, které se stanou nevhodnými 
k lidské spotřebě, nejsou-li skladovány, 
upraveny, zabaleny nebo jinak 
konzervovány, aby se zabránilo tomu, že se 
stanou nevhodnými.

e) „zemědělskými a potravinářskými 
produkty podléhajícími rychlé zkáze“ 
čerstvé zemědělské a potravinářské 
produkty, které se stanou nevhodnými k
lidské spotřebě nebo plánovanému použití, 
zejména v důsledku rychlé zkázy 
způsobené přirozenými vlastnostmi 
produktu, nejsou-li skladovány, upraveny, 
zabaleny nebo jinak konzervovány, aby se 
zabránilo tomu, že se stanou nevhodnými.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „hospodářskou závislostí“ situace, 
kdy ukončení obchodních vztahů mezi 
kupujícím a dodavatelem může ohrozit 
další výkon činnosti na straně dodavatele, 
pokud dodavatel nemá k dotčeným 
obchodním vztahům náhradní řešení, 
které lze provést v přiměřeném časovém 
období. Má se za to, že tato situace 
nastane v případě, že kupující vytváří 
alespoň 40 % obratu dodavatele;

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly 
zakázány tyto obchodní praktiky:

1. Členské státy zajistí, aby byly 
zakázány přinejmenším tyto obchodní 
praktiky:

Pozměňovací návrh 26
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kupující zruší objednávky na 
potravinářské produkty podléhající rychlé 
zkáze v tak krátké lhůtě, že od dodavatele 
nelze odůvodněně očekávat, že nalezne 
alternativu, jak tyto produkty uvést na trh 
nebo využít;

b) kupující jednostranně zruší 
objednávky na zemědělské nebo
potravinářské produkty podléhající rychlé 
zkáze v tak krátké lhůtě, že od dodavatele 
nelze odůvodněně očekávat, že nalezne 
alternativu, jak tyto produkty uvést na trh 
nebo využít;

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kupující jednostranně a se zpětnou 
působností změní podmínky smlouvy 
o dodávkách týkající se četnosti, 
načasování nebo objemu zásobování či 
dodávek, norem jakosti nebo cen
potravinářských produktů;

c) kupující jednostranně a se zpětnou 
působností změní podmínky smlouvy 
o dodávkách týkající se četnosti, 
načasování nebo objemu zásobování či 
dodávek, norem jakosti, cen zemědělských 
nebo potravinářských produktů nebo 
platebních podmínek;

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dodavatel platí za plýtvání 
potravinářskými produkty, ke kterému 
dochází v prostorách kupujícího a jež není 
způsobeno nedbalostí ani pochybením 
dodavatele.

d) dodavatel platí za plýtvání 
zemědělskými nebo potravinářskými 
produkty, ke kterému dochází po přechodu 
produktu do vlastnictví kupujícího a jež 
není způsobeno nedbalostí ani pochybením 
dodavatele;

Pozměňovací návrh 29
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) kupující sdílí s třetí stranou nebo 
jinak úmyslně či z nedbalosti zneužívá 
důvěrné informace, které mu poskytl 
dodavatel, například obsah smlouvy o 
dodávkách, nebo obchodní tajemství; to 
zahrnuje i využití takových informací 
kupujícím k tomu, aby si vytvořil vlastní 
konkurenční produkt;

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) kupující neodůvodněně nebo v 
nepřiměřené míře přenáší nebo se pokouší 
přenést své hospodářské riziko na 
dodavatele;

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byly 
zakázány tyto obchodní praktiky, pokud 
nejsou srozumitelně a jednoznačně
sjednány při uzavření smlouvy 
o dodávkách:

2. Členské státy zajistí, aby byly 
zakázány tyto obchodní praktiky, pokud 
nejsou jasně, jednoznačně a srozumitelně
sjednány smluvními stranami při uzavření 
smlouvy o dodávkách nebo pokud jsou 
způsobeny hospodářskou závislostí 
dodavatele na kupujícím, což kupujícímu 
umožnilo stanovit tyto podmínky:

Pozměňovací návrh 32
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kupující účtuje dodavateli platbu,
jíž podmiňuje nasazení potravinářských 
produktů dodavatele, jejich vystavení nebo 
zařazení do nabídky;

b) kupující účtuje dodavateli platbu, 
jíž podmiňuje nasazení zemědělských nebo 
potravinářských produktů dodavatele, 
jejich vystavení nebo zařazení do nabídky;

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) další prodej zemědělských nebo 
potravinářských produktů se ztrátou, 
ledaže se jedná o produkty, jejichž datum 
minimální trvanlivosti je dva dny po dni 
prodeje.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a

Smluvní vztahy

Dodavatel může požadovat, aby každá 
dodávka zboží nebo služeb podléhala 
písemné smlouvě o dodávkách v jasném 
a jednoznačném znění, která bude 
obsahovat všechny příslušné aspekty 
tohoto obchodního ujednání a v níž se 
vymezí minimálně tyto následující pojmy:

a) smluvní strany;

b) předmět smlouvy;

c) objem, cena a kvalita poskytovaných 
produktů nebo služeb;

d) platba;



PE625.314v02-00 20/29 AD\1163523CS.docx

CS

e) sankce v případě neplnění smlouvy;

f) doba trvání a případně i obnovení 
smlouvy;

g) důvody pro ukončení smlouvy, včetně 
přiměřené výpovědní lhůty; 

h) rozhodné právo.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy informují Komisi 
o jmenovaném příslušném orgánu.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dodavatel podává stížnost 
donucovacímu orgánu členského státu, 
v němž je usazen podezřelý kupující, který 
se měl uchýlit k zakázané obchodní 
praktice.

1. Před podáním stížnosti může 
dodavatel využít zavedené mediační 
služby, jsou-li k dispozici. Není-li tento 
postup vhodný nebo se jím problém 
nevyřeší, dodavatel podává stížnost 
donucovacímu orgánu členského státu, 
v němž je usazen podezřelý kupující, který 
se měl uchýlit k zakázané obchodní 
praktice, nebo donucovacímu orgánu 
členského státu, v němž je dodavatel 
usazen. Ve druhém uvedeném případě 
donucovací orgán předá stížnost 
donucovacímu orgánu členského státu, 
v němž je usazen kupující podezřelý 
z toho, že se dopustil zakázané obchodní 
praktiky.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Organizace producentů nebo 
sdružení organizací producentů, jejichž 
člen (členové) nebo člen (členové) jejich 
členů se domnívá (domnívají), že byl 
postižen (byli postiženi) zakázanými 
obchodními praktikami, mají právo 
předložit stížnost.

2. Organizace dodavatelů nebo 
producentů a sdružení organizací 
dodavatelů nebo producentů podle 
nařízení (EU) 1308/2013 a profesionální 
zemědělské organizace, jejichž člen 
(členové) nebo člen (členové) jejich členů 
se domnívá (domnívají), že byl postižen 
(byli postiženi) zakázanými obchodními 
praktikami, neziskové nevládní organizace 
a organizace občanské společnosti, stejně 
jako organizace pracující s producenty 
nebo disponující prokazatelnými 
odbornými znalostmi v oblasti obchodních 
praktik v zemědělském a potravinovém 
řetězci mají právo předložit jménem členů 
organizace nebo sdružení stížnost a být 
řádnou součástí řízení s cílem zjistit 
protiprávní jednání, a to v souladu 
s ustanoveními článku 6.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud to stěžovatel požaduje, 
donucovací orgán zajistí důvěrnost 
totožnosti stěžovatele a všech dalších 
informací, u nichž stěžovatel považuje 
zveřejnění za poškozující jeho zájmy. 
Stěžovatel určí takové informace 
v případné žádosti o zachování důvěrnosti.

3. Pokud to stěžovatel požaduje, 
donucovací orgán zajistí anonymitu nebo 
důvěrnost totožnosti stěžovatele a všech 
dalších informací, u nichž stěžovatel 
považuje zveřejnění za poškozující jeho 
zájmy. Stěžovatel určí takové informace 
v případné žádosti o zachování anonymity 
nebo důvěrnosti. Orgán zajistí anonymitu 
či důvěrnost řízení ve prospěch žalované 
strany, a to aniž jsou dotčena procesní 
práva žalované strany.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud se donucovací orgán 
domnívá, že pro konání na základě 
stížnosti existují dostatečné důvody, 
provede šetření nejpozději ve lhůtě šesti 
měsíců. Ve složitých a řádně 
odůvodněných případech může být tato 
lhůta prodloužena až o šest měsíců. 
Donucovací orgán informuje stěžovatele 
o tomto prodloužení a o důvodech, které 
k němu vedly.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a

Mediace nebo mechanismus 
alternativního řešení sporů

1. Aniž jsou dotčeny pravomoci 
a povinnosti donucovacího orgánu 
stanovené v článku 6, mohou členské státy 
v případě sporu mezi dodavatelem 
a kupujícím týkajícího se nekalé obchodní 
praktiky podpořit využití mediace či 
mechanismu alternativního řešení sporů.

2. Využitím mediace či mechanismu 
alternativního řešení sporů není dotčeno 
právo dodavatele předložit stížnost, jak je
stanoveno v článku 5.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby donucovací orgán 
byl řádně vybaven, a svěří mu tyto 
pravomoci:

Členské státy zajistí, aby určený 
donucovací orgán měl pro plnění svých 
povinností potřebné zdroje, včetně 
dostatečných rozpočtových zdrojů 
a odborníků, a svěří mu tyto pravomoci:

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) provádět v rámci svých šetření 
neohlášené inspekce na místě;

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přijímat rozhodnutí, jimiž 
konstatují porušení zákazů stanovených 
v článku 3, a požadovat od kupujících, aby 
zakázanou obchodní praktiku ukončili. 
Orgán se může zdržet přijetí jakéhokoli 
takového rozhodnutí, pokud by takové 
rozhodnutí hrozilo odhalením totožnosti 
stěžovatele nebo zveřejněním jakýchkoli 
jiných informací, u nichž stěžovatel 
považuje zveřejnění za poškozující jeho 
zájmy, pokud stěžovatel určil tyto 
informace v souladu s čl. 5 odst. 3;

c) přijímat v rámci použitelných 
vnitrostátních předpisů rozhodnutí, jimiž 
konstatují porušení zákazů stanovených 
v článku 3, a požadovat od kupujících, aby 
zakázanou obchodní praktiku ukončili. 
Orgán se může zdržet přijetí jakéhokoli 
takového rozhodnutí, pokud by takové 
rozhodnutí hrozilo odhalením totožnosti 
stěžovatele nebo zveřejněním jakýchkoli 
jiných informací, u nichž stěžovatel 
považuje zveřejnění za poškozující jeho 
zájmy, pokud stěžovatel určil tyto 
informace v souladu s čl. 5 odst. 3;

Pozměňovací návrh 44
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) uložit pachateli protiprávního 
jednání peněžitou pokutu. Pokuta musí být 
účinná, přiměřená a odrazující 
s přihlédnutím k povaze, době trvání 
a závažnosti porušení;

d) uložit pachateli protiprávního 
jednání sankce, včetně peněžitých pokut 
nebo jiných odrazujících sankcí, a to v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Sankce musí být účinné, 
přiměřené způsobené škodě a odrazující 
s přihlédnutím k povaze, době trvání 
a závažnosti porušení.

Při stanovení sankce, jež má být 
uplatněna, donucovací orgán přihlédne k 
opakovanému porušení předpisů ze strany 
téhož subjektu;

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
donucovací orgány účinně spolupracovaly 
a poskytovaly si vzájemnou pomoc při 
šetřeních, jež mají přeshraniční rozměr.

1. Členské státy zajistí, aby 
donucovací orgány účinně spolupracovaly 
a poskytovaly si vzájemnou pomoc při 
šetřeních, jež mají přeshraniční rozměr, v 
rámci unijní sítě pro prosazování.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Donucovací orgány se scházejí 
jednou ročně, aby projednaly uplatňování 
této směrnice na základě výročních zpráv 
uvedených v čl. 9 odst. 1 a osvědčené 
postupy v oblasti, na niž se směrnice 
vztahuje. Komise tato setkání 
zprostředkuje.

2. Donucovací orgány se scházejí 
jednou ročně, aby projednaly uplatňování 
této směrnice v rámci unijní sítě pro 
prosazování. Komise tato setkání 
zprostředkuje.
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Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a

Složení a úlohy unijní sítě pro 
prosazování

1. Unijní síť pro prosazování (dále 
jen „síť“) je složena z jednoho zástupce z 
každého donucovacího orgánu, dvou 
zástupců Komise a jejich příslušných 
náhradníků.

Síť se schází v pravidelných intervalech, a 
pokud je to nutné, na základě odůvodněné 
žádosti Komise nebo členského státu.

Síť zapojí do diskuse o uplatňování této 
směrnice všechny příslušné zúčastněné 
strany s cílem usnadnit dialog a výměnu 
osvědčených postupů a za účelem podpory 
společného přístupu.

2 Síť má tyto úkoly:

a) diskutovat o uplatňování této 
směrnice na základě výročních zpráv 
uvedených v čl. 9 odst. 1;

b) zprostředkovat výměnu informací 
na relevantní témata, včetně informací o 
výsledcích šetření uvedených v čl. 6 odst. 1 
písm. a) a o nových případech nekalých 
obchodních praktik;

c) koordinovat a usnadňovat 
koordinovanou a systematickou výměnu 
informací a osvědčených postupů 
týkajících se vnitrostátních právních 
předpisů členských států a zkušeností v 
oblasti vymáhání práva s cílem zlepšit 
společné porozumění tomu, které 
konkrétní druhy obchodních praktiky by 
měly být považovány za nekalé a jak lépe 
bojovat proti případným přeshraničním 
nekalým obchodním praktikám;

d) posuzovat nové formy nekalých 
obchodních praktik a analyzovat je;
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e) posuzovat veškeré otázky týkající 
se uplatňování této směrnice a přijímat 
pokyny a doporučení s cílem podpořit 
jednotné uplatňování této směrnice, mimo 
jiné vytvořením společné metodiky pro 
definici a ukládání sankcí.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit pravidla
mající za cíl bojovat proti nekalým 
obchodním praktikám nad rámec pravidel 
stanovených v článcích 3, 5, 6 a 7, pokud 
jsou tato vnitrostátní pravidla v souladu 
s pravidly pro fungování vnitřního trhu.

Členské státy mohou stanovit pravidla 
mající za cíl bojovat proti nekalým 
obchodním praktikám nad rámec pravidel 
stanovených v článcích 1, 3, 5, 6 a 7, 
pokud jsou tato vnitrostátní pravidla 
v souladu s pravidly pro fungování 
vnitřního trhu, včetně volného pohybu 
zboží a služeb a svobody usazování, 
nediskriminace a přístupu k nestrannému 
a nezávislému soudnímu přezkumu.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré nové vnitrostátní předpisy, jež 
překračují rámec ustanovení této 
směrnice, se oznámí Komisi v předstihu tří 
měsíců před jejich uplatňováním, aby je 
Komise mohla posoudit podle postupu 
stanoveného v článcích 5 a 6 směrnice 
(EU) 2015/1535.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
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Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány členských států projednávají se 
všemi příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně organizací spotřebitelů, fungování 
dodavatelského řetězce ve svém členském 
státě a účinnost svých opatření, pokud jde 
o plnění cílů této směrnice.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede hodnocení této 
směrnice a předloží zprávu o hlavních 
zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů, a to nejdříve za 
tři roky ode dne zahájení uplatňování této 
směrnice.

1. Komise provede hodnocení této 
směrnice a předloží zprávu o hlavních 
zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů, a to nejpozději 
do tří let ode dne zahájení uplatňování této 
směrnice. V rámci tohoto hodnocení zváží 
potřebu přezkoumat tuto směrnici, 
zejména z hlediska zahrnutí nových forem 
nekalých obchodních praktik.
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