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STANOVISKO KOMISE 
podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES 

o změnách z Evropského parlamentu 
ke společnému postoji Rady  

k návrhu 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY 

o nekalých obchodních praktikách podniků vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 
a o změně směrnice rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 

98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
(„směrnice o nekalých obchodních praktikách“) 

1. ÚVOD 

Ustanovení čl. 251 odst. 2 třetí pododstavec písm. c) Smlouvy o ES stanoví, že Komise má 
předložit stanovisko ke změnám navrženým Evropským parlamentem ve druhém čtení. 
Komise vytyčuje níže stanovisko ke změnám, které navrhl Parlament.  

2. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě 
(dokument KOM(2003)356 v konečném znění – 2003/0134 COD): 

20. června 2003. 

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského a sociálního 
výboru: 

29. ledna 2004. 

Datum vydání stanoviska Evropského parlamentu, první čtení: 20. dubna 2004. 

Datum předání změněného návrhu: - . 

Datum přijetí společného postoje: 

 
Datum vydání stanoviska Evropského parlamentu, druhé čtení 

15. listopadu 2004 
(kvalifikovaná 
většina). 

24. února 2005 

 

3. CÍL NÁVRHU 

Tento návrh se zabývá překážkami, které brání fungování vnitřního trhu u maloobchodního 
zboží a služeb a které vznikají z roztříštěnosti vnitrostátní úpravy a z ní vyplývajících nákladů 
a nejistot pro podnikatele, jakož i z rozdílných norem na ochranu spotřebitele, které narušují 
důvěru spotřebitele. 
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Přitom vytváří společný rámec v celé EU pro regulaci nekalých obchodních praktik (zejména 
reklamy a marketingu), které poškozují hospodářské zájmy spotřebitelů. Jádrem tohoto rámce 
je obecný zákaz nekalých obchodních praktik, který je založen na společných kritériích pro 
určení toho, zda je nějaká obchodní praktika nekalá. V zájmu další právní jistoty byly dále 
vymezeny dva klíčové druhy nekalosti, totiž zavádějící praktiky a agresivní praktiky, jakož 
i černá listina praktik, které budou vždy považovány za nekalé, a proto nepřípustné ve všech 
případech. 

4. STANOVISKO KOMISE KE ZMĚNÁM EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

4.1. Změny, které Komise přijala 

Komise může v plném rozsahu přijmout všech 19 změn přijatých Evropským parlamentem. 
Jsou výsledkem kompromisní dohody, ke které dospěly Evropský parlament, Rada a Komise 
během druhého čtení. Tyto změny jsou v souladu s cíli, o které usilovala Komise v návrhu, 
a udržují rovnováhu zájmů, které bylo dosaženo ve společném postoji. 

5. ZÁVĚR 

Podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změní Komise svůj návrh tak, jak je vytyčeno výše. 


