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DIREKTIVA 2004/.../ES

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o nepo�tenih poslovnih praksah podjetij

v razmerju do potro�nikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS,

Direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES

ter Uredbe (ES) �t...../2004 Evropskega parlamenta in Sveta

(Direktiva o nepo�tenih poslovnih praksah)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA �

ob upo�tevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upo�tevanju predloga Komisije,

ob upo�tevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe2,

                                                
1 UL C 108, 30.4.2004, str. 81.
2 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2004 (�e ni objavljeno v Uradnem listu),

Skupno stali�če Sveta z dne    (�e ni objavljeno v Uradnem listu) in Stali�če Evropskega
parlamenta z dne... (�e ni objavljeno v Uradnem listu).
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ob upo�tevanju naslednjega:

(1) Člen 153(1) in (3)(a) Pogodbe predvideva, da mora Skupnost z ukrepi, ki jih sprejme v skladu

s členom 95 Pogodbe, prispevati k doseganju visoke ravni varstva potro�nikov.

(2) V skladu s členom 14(2) Pogodbe zajema notranji trg območje brez notranjih meja, na

katerem so zagotovljeni prosti pretok blaga, storitev in pravica do ustanavljanja. Razvoj

po�tenih poslovnih praks na območju brez notranjih meja je bistvenega pomena za

spodbujanje razvoja čezmejnih dejavnosti.

(3) Zakoni dr�av članic, ki se nana�ajo na nepo�tene poslovne prakse, ka�ejo izrazite razlike, ki

lahko povzročajo znatno izkrivljanje konkurence in nastanek ovir za nemoteno delovanje

notranjega trga. Na področju ogla�evanja določa Direktiva Sveta 84/450/EGS z dne 10.

septembra 1984 o zavajajočem in primerjalnem ogla�evanju1 minimalna merila za

usklajevanje zakonodaje o zavajajočem ogla�evanju, hkrati pa dr�avam članicam ne

preprečuje, da ohranijo ali sprejmejo ukrepe, ki zagotavljajo vi�jo raven varstva potro�nikov.

Predpisi dr�av članic o zavajajočem ogla�evanju se zato znatno razlikujejo.

                                                
1 UL L 250, 19.9.1984, str. 17. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/55/ES

Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 290, 23.10.1997, str. 18).
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(4) Ta neskladja povzročajo negotovost o tem, katera nacionalna pravila se uporabljajo za

nepo�tene poslovne prakse, ki �kodijo ekonomskim interesom potro�nikov in ki ustvarjajo

�tevilne ovire ter vplivajo na podjetja in potro�nike. Zaradi teh ovir imajo podjetja vi�je

stro�ke pri uresničevanju svobo�čin notranjega trga, zlasti če se �elijo lotiti čezmejnega

tr�enja in ogla�evalskih akcij ter pospe�evanja prodaje. Take ovire pri potro�nikih vzbujajo

tudi negotovost glede njihovih pravic in zmanj�ujejo njihovo zaupanje v notranji trg.

(5) Ob pomanjkanju enotnih pravil na ravni Skupnosti je ovire za čezmejni prosti pretok storitev

in blaga ali za pravico do ustanavljanja mogoče upravičiti na podlagi sodne prakse Sodi�ča

Evropskih skupnosti, kolikor sku�ajo te ovire za�čititi priznane cilje javnega interesa in so

sorazmerne s temi cilji. Ob upo�tevanju ciljev Skupnosti, kakor so podani v določbah

Pogodbe in sekundarni zakonodaji Skupnosti glede prostega pretoka, ter v skladu s politiko

Komisije o tr�nih komunikacijah, kakor je opredeljena v Sporočilu Komisije "Spremljanje

izvajanja Zelene knjige o tr�nih komunikacijah na notranjem trgu", je take ovire treba

odpraviti. Te ovire je mogoče odpraviti samo z določitvijo enotnih pravil na ravni Skupnosti,

ki bodo zagotavljala visoko raven varstva potro�nikov, in s pojasnitvijo nekaterih pravnih

pojmov na ravni Skupnosti, kolikor je to potrebno za pravilno delovanje notranjega trga in za

izpolnjevanje zahteve po pravni varnosti.
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(6) Ta direktiva torej pribli�uje zakonodaje dr�av članic o nepo�tenih poslovnih praksah,

vključno z nepo�tenim ogla�evanjem, ki neposredno �kodujejo ekonomskim interesom

potro�nikov in na ta način posredno ekonomskim interesom zakonitih konkurentov. V skladu

z načelom sorazmernosti ta direktiva varuje potro�nike pred učinki tak�nih nepo�tenih

poslovnih praks, če so bistveni, vendar upo�teva, da je lahko v nekaterih primerih vpliv na

potro�nike zanemarljiv. Ne zajema niti ne vpliva na posamezne nacionalne zakonodaje o

nepo�tenih poslovnih praksah, ki �kodujejo samo ekonomskim interesom konkurentov ali

zadevajo poslovanje med trgovci; dr�ave članice bodo lahko, če bodo tako �elele, �e naprej v

skladu z zakonodajo Skupnosti urejale tak�ne prakse, pri čemer bodo v celoti upo�tevale

načelo sorazmernosti. Ta direktiva ne zajema niti ne vpliva na določbe Direktive 84/450/EGS

o ogla�evanju, ki je zavajajoče za podjetja, vendar ni zavajajoče za potro�nike, ter o

primerjalnem ogla�evanju. Nadalje ta direktiva ne vpliva na sprejete ogla�evalske in tr�ne

prakse, na primer zakonito plasiranje izdelkov, razlikovanje med znamkami izdelkov ali

ponujanje spodbud, ki lahko na zakonit način vplivajo na potro�nikovo dojemanje izdelkov in

njegovo ravnanje, ne da bi s tem zmanj�evale njegovo sposobnost sprejemanja odločitev ob

poznavanju vseh pomembnih dejstev.

(7) Ta direktiva obravnava poslovne prakse, ki so neposredno povezane z vplivanjem na

odločitve potro�nikov o poslu v zvezi z izdelki. Ne nana�a se na poslovne prakse, ki slu�ijo

predvsem drugim namenom, vključno na primer na tr�ne komunikacije, namenjene

vlagateljem, kakr�na so letna poročila in promocijski prospekti podjetij. Ne nana�a se na

pravne zahteve glede dobrega okusa in spodobnosti, ki so zelo različne v posameznih dr�avah

članicah. Poslovne prakse, kot na primer pridobivanje strank z nagovarjanjem mimoidočih, so

lahko v posameznih dr�avah članicah iz kulturnih razlogov neza�elene. Dr�ave članice

morajo tako �e naprej imeti mo�nost, da v skladu z zakonodajo Skupnosti na svojem ozemlju

prepovedujejo poslovne prakse zaradi nasprotovanja dobremu okusu in spodobnosti, tudi če

tak�ne prakse ne omejujejo potro�nikove svobode izbire.
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(8) Ta direktiva neposredno �čiti ekonomske interese potro�nikov pred nepo�tenimi poslovnimi

praksami podjetij v razmerju do potro�nikov. Na ta način posredno �čiti tudi podjetja, ki

poslujejo zakonito, pred njihovimi konkurenti, ki ne upo�tevajo pravil te direktive, in tako na

področjih, ki jih ureja ta direktiva, zagotavlja po�teno konkurenco. Razume se, da obstajajo

druge poslovne prakse, ki lahko �kodijo konkurentom in strankam podjetij, čeprav ne �kodijo

potro�nikom. Komisija bi morala natančno preučiti potrebo po ukrepih Skupnosti na

področjih nelojalne konkurence, ki presegajo področje uporabe te direktive, in po potrebi

predstaviti zakonodajni predlog, ki bi vključeval te druge vidike nelojalne konkurence.

(9) Ta direktiva ne posega v individualne to�be posameznikov, o�kodovanih zaradi nepo�tene

poslovne prakse. Prav tako ne posega v pravila Skupnosti in nacionalna pravila o

pogodbenem pravu, o pravicah intelektualne lastnine, o vidikih zdravja in varnosti izdelkov, o

pogojih ustanavljanja in sistemih izdajanja dovoljenj, vključno s tistimi, ki se v skladu z

zakonodajo Skupnosti nana�ajo na igralni�tvo, in ne posega v pravila Skupnosti o konkurenci

in nacionalne določbe za njihovo izvajanje. Dr�ave članice bodo tako lahko ohranile ali

uvedle omejitve in prepovedi poslovnih praks zaradi varovanja zdravja in zagotavljanja

varnosti potro�nikov na svojem ozemlju, ne glede na to, kje se trgovec nahaja, na primer v

zvezi z alkoholom, tobakom ali farmacevtskimi izdelki. Finančne storitve in nepremičnine

terjajo zaradi svoje zapletenosti in resnih tveganj, ki so z njimi neločljivo povezana, podrobne

zahteve, vključno s pozitivnimi obveznostmi za trgovce. Zato na področju finančnih storitev

in nepremičnin ta direktiva ne posega v pravico dr�av članic, da z namenom za�čititi

ekonomske interese potro�nikov prese�ejo določbe te direktive. Ni primerno, da bi se s to

direktivo urejala izdajanje potrdil in označevanje čistosti predmetov iz plemenitih kovin.
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(10) Treba je zagotoviti, da sta ta direktiva in obstoječa zakonodaja Skupnosti usklajeni, zlasti če

se v določenih sektorjih uporabljajo podrobne določbe o nepo�tenih poslovnih praksah. Ta

direktiva zato spreminja Direktivo 84/450/EGS, Direktivo 97/7/ES Evropskega parlamenta in

Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu potro�nikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na

daljavo1, Direktivo 98/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o

opustitvenih to�bah zaradi varstva interesov potro�nikov2 in Direktivo 2002/65/ES

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o tr�enju finančnih storitev

potro�nikom na daljavo3. Zato se ta direktiva uporablja samo, kolikor ne obstajajo posebne

določbe Skupnosti, ki urejajo posebne vidike nepo�tenih poslovnih praks, na primer zahteve

po informacijah in pravila o načinu predstavitve informacij potro�niku. Zagotavlja varstvo

potro�nikov, v kolikor ni na voljo posebne sektorske zakonodaje na ravni Skupnosti, in

prepoveduje trgovcem, da ustvarijo la�en vtis o naravi izdelkov. To je zlasti pomembno za

zapletene izdelke, ki predstavljajo visoko raven tveganja za potro�nike, na primer nekatere

finančne storitve. Ta direktiva posledično dopolnjuje pravni red Skupnosti, ki se uporablja za

poslovne prakse, �kodljive ekonomskim interesom potro�nikov.

                                                
1 UL L 144, 4.6.1997, str. 19. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/65/ES (UL

L 271, 9.10.2002, str. 16).
2 UL L 166, 11.6.1998, str. 51. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/65/ES.
3 UL L 271, 9.10.2002, str. 16.
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(11) Z visoko stopnjo pribli�anja, dose�eno s pribli�evanjem nacionalnih določb na podlagi te

direktive, je vzpostavljena visoka skupna raven varstva potro�nikov. Ta direktiva določa

enotno splo�no prepoved tistih nepo�tenih poslovnih praks, ki izkrivljajo ekonomsko

obna�anje potro�nikov. Določa tudi pravila glede agresivnih poslovnih praks, ki trenutno niso

urejene na ravni Skupnosti.

(12) Z uskladitvijo se bo znatno povečala pravna varnost za potro�nike in podjetja. Potro�niki in

podjetja se bodo lahko zanesli na enotni ureditveni okvir, temelječ na jasno opredeljenih

pravnih pojmih, ki bodo urejali vse vidike nepo�tenih poslovnih praks po celotni EU.

Posledica bo odstranitev ovir, ki izvirajo iz razdrobljenosti pravil o nepo�tenih poslovnih

praksah, �kodljivih za ekonomske interese potro�nikov, in omogočanje vzpostavitve

notranjega trga na tem področju.

(13) Za dosego ciljev Skupnosti z odstranitvijo ovir na notranjem trgu je treba nadomestiti

obstoječe, med dr�avami članicami razlikujoče se splo�ne klavzule in pravna načela. Enotna

skupna splo�na prepoved, kakor jo določa ta direktiva, zajema nepo�tene poslovne prakse, ki

izkrivljajo ekonomsko obna�anje potro�nikov. Da bi se zaupanje potro�nikov okrepilo, je

treba splo�no prepoved uporabljati tako za nepo�tene poslovne prakse, ki se pojavljajo izven

pogodbenih razmerij med trgovcem in potro�nikom, kakor tudi ob sklenitvi pogodbe in med

njenim izpolnjevanjem. Splo�no prepoved sestavljajo pravila o dveh vrstah poslovnih praks,

ki veljata za daleč najobičajnej�i, to so zavajajoče poslovne prakse in agresivne poslovne

prakse.
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(14) Za�eleno je, da zavajajoče poslovne prakse zajemajo prakse, vključno zavajajoče ogla�evanje,

ki z zavajanjem potro�niku preprečijo, da izbere ob poznavanju vseh pomembnih dejstev in

torej učinkovito. Ta direktiva v skladu z zakoni in praksami dr�av članic o zavajajočem

ogla�evanju deli zavajajoče prakse na zavajajoča dejanja in zavajajoče opustitve. V zvezi z

opustitvami predvideva ta direktiva omejeno �tevilo ključnih informacij, ki jih potro�nik

potrebuje, da lahko sprejme odločitev o poslu ob poznavanju vseh pomembnih dejstev. Ni

treba, da so tak�ne informacije podane v vseh oglasih, temveč samo v primeru, da trgovec

vabi k nakupu; ta pojem je v tej direktivi jasno opredeljen. Pristop popolne uskladitve, sprejet

v tej direktivi, ne preprečuje dr�avam članicam, da v nacionalni zakonodaji določijo glavne

značilnosti posameznih izdelkov, na primer zbirateljskih predmetov ali električnih naprav,

katerih opustitev bi bila bistvena v primeru vabila k nakupu. Ni namen te direktive zmanj�ati

izbiro potro�nikov s prepovedjo promocije izdelkov, ki so podobni drugim izdelkom, razen če

ta podobnost povzroča zmedenost pri potro�nikih v zvezi s tr�nim poreklom izdelka in je torej

zavajajoča. Ta direktiva ne sme posegati v obstoječo zakonodajo Skupnosti, ki dr�avam

članicam izrecno dopu�ča izbiro med več ureditvenimi mo�nostmi glede varstva potro�nikov

na področju poslovnih praks. Ta direktiva �e zlasti ne sme posegati v člen 13(3) Direktive

2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih

podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij1.

                                                
1 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
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(15) Če zakonodaja Skupnosti določa zahteve po informacijah v zvezi s tr�nimi komunikacijami,

ogla�evanjem in tr�enjem, se �teje, da so po tej direktivi te informacije bistvene. Dr�ave

članice bodo lahko ohranile ali dodale zahteve po informacijah, ki se nana�ajo na pogodbeno

pravo in imajo posledice na področju pogodbenega prava, v kolikor to dovoljujejo minimalne

klavzule v obstoječih pravnih instrumentih Skupnosti. Neizčrpen seznam tak�nih zahtev po

informacijah, predvidenih v pravnem redu Skupnosti, je vsebovan v Prilogi II. Glede na

popolno uskladitev, predvideno s to direktivo, veljajo za bistvene v smislu člena 7(5) te

direktive samo tiste informacije, ki jih zahteva zakonodaja Skupnosti. Če so dr�ave članice

uvedle zahteve po informacijah, ki presegajo zahteve, določene v pravu Skupnosti z

minimalnimi klavzulami, opustitev teh dodatnih informacij ne bo predstavljala zavajajoče

opustitve po tej direktivi. Nasprotno pa bodo dr�ave članice lahko ohranile ali uvedle stro�je

predpise v skladu z zakonodajo Skupnosti, da bi zagotovile vi�jo raven varstva individualnih

pogodbenih pravic potro�nikov, v kolikor bodo to dopu�čale minimalne klavzule v pravu

Skupnosti.

(16) Določbe o agresivnih poslovnih praksah morajo zajemati prakse, ki bistveno zmanj�ujejo

potro�nikovo svobodo izbire. To so prakse nadlegovanja, prisile, vključno z uporabo sile, in

nedopustnega vplivanja.

(17) Za�eleno je, da se za zagotovitev večje pravne varnosti opredelijo poslovne prakse, ki veljajo

v vseh okoli�činah za nepo�tene. Priloga I vsebuje torej izčrpen seznam vseh tak�nih praks.

To so edine poslovne prakse, ki lahko veljajo za nepo�tene, ne da bi bila potrebna ocena

posameznih primerov na podlagi določb iz členov 5 do 9.
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(18) Pred nepo�tenimi poslovnimi praksami je primerno je varovati vse potro�nike; vendar pa je

Sodi�če od sprejetja Direktive 1984/450/EGS pri razsojanju o zadevah v zvezi z ogla�evanjem

menilo, da je potrebno oceniti vpliv na nami�ljenega tipičnega potro�nika. V skladu z načelom

sorazmernosti in z namenom omogočiti dejansko uporabo v njej zajetih varovalnih ukrepov ta

direktiva kot merilo postavlja povprečnega potro�nika, kakor ga razlaga Sodi�če, hkrati pa

vsebuje določbe za preprečevanje izkori�čanja potro�nikov, ki imajo značilnosti, zaradi

katerih so �e posebej dovzetni za nepo�tene komercialne prakse. Če je poslovna praksa

posebej usmerjena na določeno skupino potro�nikov, na primer na otroke, je za�eleno, da se

učinek poslovne prakse oceni z vidika povprečnega predstavnika navedene skupine. Test

povprečnega potro�nika ni statističen test. Nacionalna sodi�ča in organi se bodo morali pri

opredelitvi tipične reakcije povprečnega potro�nika v danem primeru zana�ati na lastno

sposobnost za razsojanje, ob upo�tevanju sodne prakse Sodi�ča.

(19) Če so potro�niki zaradi nekaterih značilnosti, na primer starosti, telesne ali du�evne hibe ali

lahkovernosti, �e posebej dovzetni za določeno poslovno prakso ali za izdelek, na katerega se

slednja nana�a, in če bi tak�na praksa lahko povzročila izkrivljanje ekonomskega ravnanja

samo teh potro�nikov na način, ki ga trgovec lahko razumno predvidi, je primerno, da se

zagotovi ustrezno varstvo teh potro�nikov z oceno prakse z vidika povprečnega člana

navedene skupine.
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(20) Primerno je opredeliti vlogo kodeksov ravnanja, ki trgovcem omogočajo, da dejansko

uporabljajo načela te direktive na posameznih gospodarskih področjih. V sektorjih, za katere

veljajo posebne obvezne zahteve, ki urejajo ravnanje trgovcev, je primerno, da iz teh

obveznih zahtev izhajajo tudi dokazi o izpolnjevanju zahtev poklicne skrbnosti za ta sektor.

Nadzor, ki ga na nacionalni ravni ali na ravni Skupnosti izvajajo tvorci kodeksov z namenom

odstraniti nepo�tene poslovne prakse, lahko omogoči, da se ni treba zateči k upravnim ali

sodnim postopkom in ga je zato treba spodbujati. S sestavo kodeksov ravnanja bi se lahko

seznanilo organizacije potro�nikov in se jih pritegnilo k sodelovanju, z namenom doseči

visoko raven varstva potro�nikov.

(21) Osebe ali organizacije, ki imajo po nacionalni zakonodaji upravičen interes v zadevi, morajo

imeti na voljo pravna sredstva za začetek postopka proti nepo�tenim poslovnim praksam,

bodisi pred sodi�čem ali pri upravnem organu, ki je pristojen za odločanje o prito�bah ali za

začetek ustreznega postopka. Medtem ko dokazno breme določa nacionalna zakonodaja, je

primerno, da se sodi�čem in upravnim organom omogoči, da od trgovcev zahtevajo

predlo�itev dokazov o točnosti njihovih navedb.

(22) Dr�ave članice morajo določiti kazni za kr�itve določb te direktive in zagotoviti, da se te

kazni izvr�ujejo. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
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(23) Ker ciljev te direktive, in sicer odstranitve ovir za delovanje notranjega trga, ki jih

predstavljajo nacionalne zakonodaje o nepo�tenih poslovnih praksah, in zagotovitve visoke

ravni varstva potro�nikov z uskladitvijo zakonov in drugih predpisov dr�av članic o

nepo�tenih poslovnih praksah, dr�ave članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker jih torej

la�je dose�e Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz

člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne

prekoračuje okvirov, ki so potrebni za odstranitev ovir na notranjem trgu in doseganje visoke

skupne ravni varstva potro�nikov.

(24) To direktivo je primerno pregledati z namenom zagotovitve, da so bile ovire na notranjem

trgu odstranjene in da je bila dose�ena visoka raven varstva potro�nikov. Pregled je lahko

podlaga za predlog Komisije za spremembo te direktive, ki lahko vključuje časovno omejeno

podalj�anje odstopanja iz člena 3(5) in/ali spremembe druge zakonodaje o varstvu

potro�nikov, ki odra�ajo zavezanost strategije Komisije na področju potro�ni�ke politike k

pregledovanju obstoječega pravnega reda za dosego visoke, enotne ravni varstva potro�nikov.

(25) Ta direktiva spo�tuje temeljne pravice in upo�teva načela, ki so priznana zlasti v Listini o

temeljnih pravicah Evropske unije �

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:
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POGLAVJE 1

SPLO�NE DOLOČBE

Člen 1

Namen

Namen te direktive je prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga in doseči visoko raven

varstva potro�nikov s pribli�evanjem zakonov in drugih predpisov dr�av članic o nepo�tenih

poslovnih praksah, ki �kodijo ekonomskim interesom potro�nikov.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi:

(a) "potro�nik" pomeni vsako fizično osebo, ki v s to direktivo zajetih poslovnih praksah deluje

za namene izven svoje trgovske, poslovne, obrtne dejavnosti ali svobodne poklicne

dejavnosti;

(b) "trgovec" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki v s to direktivo zajetih poslovnih praksah

deluje za namene v zvezi z svojo trgovsko, poslovno, obrtno dejavnostjo ali svobodno

poklicno dejavnostjo, in kogar koli, ki deluje v imenu ali na račun trgovca;
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(c) "izdelek" pomeni vsako blago ali storitev, vključno z nepremičninami, pravicami in

obveznostmi;

(d) "poslovne prakse podjetji v razmerju do potro�nikov" (v nadaljevanju tudi "poslovne prakse")

pomenijo vsako dejanje, opustitev, ravnanje, razlaga ali tr�ne komunikacije, vključno z

ogla�evanjem in tr�enjem, s strani trgovca, neposredno povezano s promocijo, prodajo ali

dobavo izdelka potro�nikom;

(e) "bistveno izkrivljati ekonomsko obna�anje potro�nikov" pomeni uporabiti poslovno prakso z

namenom znatno zmanj�ati potro�nikovo sposobnost sprejeti odločitev ob poznavanju vseh

pomembnih dejstev in tako povzročiti, da potro�nik sprejme odločitev o poslu, ki je drugače

ne bi sprejel;

(f) "kodeks ravnanja" pomeni sporazum ali zbirko pravil, ki jih ne določa zakon ali drug predpis

dr�ave članice in ki določa ravnanje trgovcev, ki se zave�ejo, da bodo upo�tevali kodeks v

zvezi z eno ali več poslovnimi praksami ali poslovnimi sektorji;

(g) "tvorec kodeksa" pomeni vsak pravni subjekt, vključno s trgovcem ali skupino trgovcev, ki je

odgovoren za sestavo in pregled kodeksa ravnanja in/ali za spremljanje spo�tovanja kodeksa s

strani tistih, ki so se zavezali, da ga bodo spo�tovali;
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(h) "poklicna skrbnost" pomeni raven strokovnega znanja in skrbi, za katero se razumno

pričakuje, da jo trgovec upo�teva v razmerju do potro�nikov in ki je sorazmerna s po�teno

tr�no prakso in/ali splo�nim načelom dobre vere na področju dejavnosti trgovca;

(i) "vabilo k nakupu" pomeni tr�no komunikacijo, ki navaja značilnosti izdelka in ceno na način,

ki ustreza sredstvu uporabljene tr�ne komunikacije, in tako omogoči potro�niku nakup;

(j) "nedopustno vplivanje" pomeni izkori�čanje premoči v razmerju do potro�nika z namenom

izvajati pritisk, tudi brez uporabe ali brez gro�nje uporabe sile, in sicer na način, ki bistveno

omejuje potro�nikovo sposobnost sprejeti odločitev ob poznavanju vseh pomembnih dejstev;

(k) "odločitev o poslu" pomeni vsako odločitev, ne glede na to ali se potro�nik odloči za dejanje

ali opustitev dejanja, ki jo sprejme potro�nik v zvezi s tem, ali izdelek kupiti ali ne, kako in

pod kak�nimi pogoji, ali zanj plačati v celoti ali deloma, ga obdr�ati ali z njim nadalje

razpolagati, ali v zvezi z izdelkom uveljavljati katero izmed pogodbenih pravic;

(l) "zakonsko urejeni poklic" pomeni poklicno dejavnost ali skupino poklicnih dejavnosti, dostop

do katerih ali katerih izvajanje ali eden od načinov izvajanja je v skladu z zakoni in drugimi

predpisi posredno ali neposredno pogojen s specifičnimi poklicnimi kvalifikacijami.
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Člen 3

Področje uporabe

1. Ta direktiva se uporablja za nepo�tene poslovne prakse podjetij v razmerju do potro�nikov,

kakor je določeno v členu 5, pred, med in po poslovni transakciji v zvezi z nekim izdelkom.

2. Ta direktiva ne posega v pogodbeno pravo in zlasti ne posega v predpise o veljavnosti,

sklenitvi ali učinkih pogodb.

3. Ta direktiva ne posega v pravila Skupnosti ali nacionalna pravila o vidikih zdravja in varnosti

izdelkov.

4. V primeru nasprotja med določbami te direktive in drugimi pravili Skupnosti, ki urejajo

posebne vidike nepo�tenih poslovnih praks, prevladajo slednja in se uporabljajo za te posebne

vidike.

5. V obdobju �estih let od ∗∗∗∗  dr�ave članice na področju, pribli�anem s to direktivo, lahko

uporabljajo nacionalne določbe, ki so bolj omejevalne ali stro�je kakor ta direktiva in ki izvajajo

direktive, ki vsebujejo klavzule o minimalni uskladitvi. Ti ukrepi morajo biti bistveni za

zagotovitev ustreznega varstva potro�nikov pred nepo�tenimi poslovnimi praksami in morajo biti

sorazmerni z doseganjem tega cilja. Pregled iz člena 18 lahko, če se to smatra za primerno, vsebuje

predlog za podalj�anje tega odstopanja za nadaljnje časovno omejeno obdobje.

                                                
∗∗∗∗ 24 mesecev po začetku veljavnosti te direktive.
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6. Dr�ave članice nemudoma uradno obvestijo Komisijo o vseh nacionalnih določbah, ki se

uporabljajo na podlagi odstavka 5.

7. Ta direktiva ne posega v pravila, ki določajo pristojnost sodi�č.

8. Ta direktiva ne posega v pogoje ustanavljanja ali sisteme izdajanja dovoljenj, v deontolo�ke

kodekse ravnanja ali druga posebna pravila o zakonsko urejenih poklicih, katerih namen je

vzdr�evati visoko raven po�tenosti oseb, ki opravljajo te poklice, in ki jih dr�ave članice v skladu z

zakonodajo Skupnosti lahko predpi�ejo tem osebam.

9. V zvezi s "finančnimi storitvami", kakor so opredeljene v Direktivi 2002/65 ES, in

nepremičninami lahko dr�ave članice postavijo zahteve, ki so bolj omejevalne ali stro�je, kakor

zahteve te direktive na področju, ki ga ta pribli�uje.

10. Ta direktiva ne velja za uporabo zakonov in drugih predpisov dr�av članic, ki se nana�ajo na

izdajanje potrdil in označevanje čistosti predmetov iz plemenitih kovin.
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Člen 4

Notranji trg

Dr�ave članice ne omejujejo niti svobode opravljanja storitev niti prostega pretoka blaga iz

razlogov, ki sodijo na področje, ki ga pribli�uje ta direktiva.

POGLAVJE 2

NEPO�TENE POSLOVNE PRAKSE

Člen 5

Prepoved nepo�tenih poslovnih praks

1. Nepo�tene poslovne prakse so prepovedane.

2. Poslovna praksa je nepo�tena, če:

(a) nasprotuje zahtevam poklicne skrbnosti in

(b) v zvezi z izdelkom bistveno izkrivlja ali bi lahko izkrivljala ekonomsko obna�anje

povprečnega potro�nika, ki ga izdelek dose�e ali je nanj usmerjen, ali obna�anje povprečnega

člana skupine, če je poslovna praksa usmerjena na določeno skupino potro�nikov.
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3. Poslovne prakse, ki dose�ejo večino potro�nikov, ki pa bi lahko povzročile bistveno

izkrivljanje ekonomskega obna�anja samo ene skupine potro�nikov, ki so zaradi telesne ali du�evne

hibe, starosti ali lahkovernosti �e posebej dovzetni za določeno poslovno prakso ali za izdelek, na

katerega se slednja nana�a, na način, ki ga trgovec lahko razumno predvidi, se ocenijo z vidika

povprečnega člana navedene skupine. To ne vpliva na običajno in zakonito ogla�evalsko prakso, za

katero so značilna pretiravanja ali trditve, ki naj se ne bi razumele dobesedno.

4. Zlasti so nepo�tene tiste poslovne prakse, ki so:

(a) zavajajoče, kakor je določeno v členih 6 in 7, ali

(b) agresivne, kakor je določeno v členih 8 in 9.

5. Priloga I vsebuje seznam poslovnih praks, ki se v vseh okoli�činah �tejejo za nepo�tene.
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ODDELEK 1

ZAVAJAJOČE POSLOVNE PRAKSE

Člen 6

Zavajajoča dejanja

1. Poslovna praksa se �teje za zavajajočo, če vsebuje napačne informacije in je torej neresnična,

ali če na kakr�en koli način, vključno s celotno predstavitvijo, zavaja ali bi utegnila zavajati

povprečnega potro�nika, četudi je informacija točna glede enega ali več sledečih elementov, ter v

vsakem primeru povzroči ali bi utegnila povzročiti, da povprečni potro�nik sprejme odločitev o

poslu, ki je drugače ne bi sprejel:

(a) glede obstoja ali narave izdelka;

(b) glede glavnih značilnosti izdelka, na primer njegove razpolo�ljivosti, prednosti, tveganj,

izvedbe, sestave, pritiklin, poprodajnih storitev in obravnavanja prito�b, metode in datuma

izdelave ali dobave, dostave, primernosti za namen, uporabe, količine, specifikacije,

geografskega ali tr�nega porekla ali rezultatov, ki jih lahko pričakujemo od njegove uporabe,

ali rezultatov in stvarnih značilnosti testov ali preizkusov, opravljenih na izdelku;

(c) glede obsega zavez trgovca, motivov za poslovno prakso in narave prodajnega procesa, glede

kakr�ne koli trditve ali znaka glede posrednega ali neposrednega sponzorstva ali odobritve

trgovca ali izdelka;
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(d) glede cene ali načina izračunavanja cene ali obstoja določene cenovne prednosti;

(e) glede potrebe po storitvi, nadomestnem delu, zamenjavi ali popravilu;

(f) glede narave, lastnosti in pravic trgovca ali njegovega zastopnika, na primer njegove

identitete in premo�enja, kvalifikacij, statusa, odobritve, članstva ali povezav ter imetni�tva

pravic industrijske, tr�ne ali intelektualne lastnine ali nagrad in priznanj, ki jih je prejel;

(g) glede potro�nikovih pravic ali drugih tveganj, s katerimi se lahko sooči.

2. Poslovna praksa se prav tako �teje za zavajajočo, če v konkretnem primeru ob upo�tevanju

vseh njenih značilnosti in okoli�čin povzroči ali bi utegnila povzročiti, da povprečni potro�nik

sprejme odločitev o poslu, ki je drugače ne bi sprejel; taka praksa zajema:

(a) vsako tr�enje izdelka, vključno s primerjalnim ogla�evanjem, ki ustvarja zmedo s kakr�nimi

koli izdelki, znamkami, trgovskimi imeni ali drugimi znaki razlikovanja konkurenta;

(b) neupo�tevanje zavez s strani trgovca, ki jih vsebujejo kodeksi ravnanja, za katere se je trgovec

zavezal, da jih bo spo�toval, če:
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(i) pri zavezi ne gre zgolj za namero, temveč za trdno zavezo, ki jo je mogoče preveriti, in

(ii) trgovec v poslovni praksi navede, da spo�tuje kodeks.

Člen 7

Zavajajoče opustitve

1. Poslovna praksa se �teje za zavajajočo, če v konkretnem primeru ob upo�tevanju vseh

značilnosti in okoli�čin ter omejitev sredstva komunikacije izpusti bistvene informacije, ki jih glede

na kontekst povprečni potro�nik potrebuje za sprejetje odločitve ob poznavanju vseh pomembnih

dejstev, in s tem povzroči ali bi utegnila povzročiti, da povprečni potro�nik sprejme odločitev o

poslu, ki je drugače ne bi sprejel.

2. Za zavajajočo opustitev se �teje tudi, če trgovec prikriva ali na nejasen, nerazumljiv, dvoumen

način ali ob nepravem času navede bistvene informacije iz odstavka 1 ali ne opredeli komercialnega

namena poslovne prakse, če ta ni razviden iz konteksta.

3. Če so za sredstvo, uporabljeno za komunikacijo poslovne prakse, značilne prostorske ali

časovne omejitve, se te omejitve in kateri koli ukrepi, ki jih trgovec sprejme, da postanejo

informacije dostopne potro�nikom prek drugih sredstev, upo�tevajo pri odločanju o tem, ali so bile

informacije opu�čene.
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4. V primeru vabila k nakupu se �tejejo za bistvene naslednje informacije, v kolikor niso

razvidne �e iz konteksta:

(a) glavne značilnosti izdelka v obsegu, ki ustreza sredstvu in izdelku;

(b) geografski naslov in identiteta trgovca, kot na primer njegovo poslovno ime, in po potrebi

geografski naslov in identiteta trgovca, v imenu katerega nastopa;

(c) cena, vključno z davki, ali če je zaradi narave izdelka ceno nemogoče razumno izračunati

vnaprej, način, na katerega se cena izračuna, ter po potrebi vključno z dodatnimi prevoznimi,

dostavnimi ali po�tnimi stro�ki, ali, če teh stro�kov ni mogoče razumno izračunati vnaprej,

dejstvo, da bo take dodatne stro�ke treba plačati;

(d) plačilni pogoji, pogoji dostave, izpolnitve in obravnavanja prito�b, če ti odstopajo od zahtev

poklicne skrbnosti;

(e) za izdelke in posle, ki vključujejo odstopno pravico ali pravico do preklica, obstoj take

pravice.

5. Zahteve po informacijah, določene s pravom Skupnosti glede tr�nih komunikacij, vključno z

ogla�evanjem ali tr�enjem, katerih neizčrpni seznam je podan v Prilogi II, se �tejejo za bistvene.
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ODDELEK 2

AGRESIVNE POSLOVNE PRAKSE

Člen 8

Agresivne poslovne prakse

Poslovna praksa se �teje za agresivno, če v konkretnem primeru ob upo�tevanju vseh značilnosti in

okoli�čin z nadlegovanjem, prisilo, vključno z uporabo sile, ali nedopustnim vplivanjem bistveno

zmanj�a ali bi utegnila bistveno zmanj�ati svobodo izbire ali ravnanja povprečnega potro�nika v

zvezi z izdelkom ter s tem povzroči ali bi utegnila povzročiti, da sprejme odločitev o poslu, ki je

drugače ne bi sprejel.

Člen 9

Uporaba nadlegovanja, prisile in nedopustnega vplivanja

Pri določanju, ali poslovna praksa uporablja nadlegovanje, prisilo, vključno z uporabo sile, ali

nedopustno vplivanje, se upo�teva:

(a) čas, kraj, naravo ali vztrajnost;
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(b) uporabo grozečega ali �aljivega jezika ali ravnanja;

(c) izkori�čanje določenega nesrečnega dogodka ali okoli�čin s strani trgovca, ki zaradi svoje

resnosti zmanj�ujejo potro�nikovo sposobnost presoje, česar se trgovec zaveda, z namenom

vplivati na potro�nikovo odločitev glede izdelka;

(d) vsako te�avno ali nesorazmerno nepogodbeno oviro, ki jo vsili trgovec za primere, ko �eli

potro�nik uveljavljati pogodbene pravice, vključno s pravico do razdora pogodbe, izbire

drugega izdelka ali drugega trgovca;

(e) vsako gro�njo s protipravnim ravnanjem.

POGLAVJE 3

KODEKSI RAVNANJA

Člen 10

Kodeksi ravnanja

Ta direktiva ne izključuje nadzora nad nepo�tenimi poslovnimi praksami s strani tvorcev kodeksov,

niti ne izključuje mo�nosti, da se osebe ali organizacije iz člena 11 obrnejo na taka telesa, če so

postopki pred njimi na voljo poleg sodnih ali upravnih postopkov iz navedenega člena.
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POGLAVJE 4

KONČNE DOLOČBE

Člen 11

Izvr�evanje

1. Dr�ave članice zagotovijo, da so v interesu potro�nikov na voljo ustrezna in učinkovita

sredstva za boj proti nepo�tenim poslovnim praksam in za spo�tovanje določb te direktive.

Taka sredstva vključujejo predpise, po katerih osebe ali organizacije, ki imajo po nacionalnem

pravu upravičen interes za boj proti nepo�tenim poslovnim praksam, vključno s konkurenti, lahko:

� spro�ijo sodni postopek proti takim nepo�tenim poslovnim praksam in/ali

� prijavijo take nepo�tene poslovne prakse upravnemu organu, ki odloča o prito�bah ali spro�i

ustrezne sodne postopke.

Odločitev za eno od teh mo�nosti in odločitev o tem, ali sodi�čem oz. upravnim organom dopustiti,

da zahtevajo predhodno zatekanje k drugim predvidenim načinom obravnavanja prito�b, vključno s

tistimi iz člena 10, je prepu�čena dr�avam članicam. Te mo�nosti so na razpolago ne glede na to, ali

je prizadeti potro�niki na ozemlju dr�ave članice, v kateri se nahaja trgovec, ali v drugi dr�avi članici.
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Dr�avam članicam je prepu�čena odločitev:

� ali je te postopke mogoče spro�iti ločeno ali skupaj proti več trgovcem iz istega gospodarskega

sektorja in

� ali je te postopke mogoče spro�iti proti tvorcem kodeksov ravnanja, v kolikor zadevni kodeks

spodbuja nespo�tovanje pravnih zahtev.

2. V skladu s predpisi iz odstavka 1 dr�ave članice prenesejo na sodi�ča ali upravne organe

pooblastila, ki jim v primerih, kjer ocenijo take ukrepe za potrebne, ob upo�tevanju vseh interesov

in zlasti javnega interesa omogočajo:

� odreditev prenehanja ali uvedbo ustreznih sodnih postopkov za odreditev prenehanja

nepo�tenih poslovnih praks ali

� če se nepo�tene poslovne prakse �e ne izvajajo, vendar so tik pred izvedbo, odreditev

prepovedi prakse ali uvedbo ustreznih sodnih postopkov, s katerimi se odredi prepoved take

prakse,

tudi če ni dokazov o dejanski izgubi ali �kodi ali o naklepu ali malomarnosti trgovca.

Dr�ave članice prav tako predvidijo, da se ukrepi iz prvega pododstavka sprejmejo po hitrem postopku,

in sicer z:

� začasnim učinkom ali

� dokončnim učinkom,
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ob tem, da je izbira med navedenima mo�nostma prepu�čena dr�avam članicam.

Da bi odstranili trajne učinke nepo�tenih poslovnih praks, katerih prenehanje je bilo odrejeno z

dokončno odločitvijo, lahko dr�ave članice nadalje podelijo sodi�čem ali upravnim organom

pooblastila:

� da zahtevajo celotno ali delno objavo te odločitve in to v obliki, ki se jim zdi primerna,

� da poleg tega zahtevajo objavo popravka.

3. Upravni organi iz odstavka 1 morajo:

(a) biti sestavljeni tako, da ni dvoma v njihovo nepristranskosti;

(b) pri odločanju o prito�bah imeti ustrezna pooblastila za učinkovito spremljanje in zagotovitev

upo�tevanja svojih odločitev;

(c) načeloma navesti razloge za svoje odločitve.

Če pooblastila iz odstavka 2 izvaja izključno upravni organ, mora vedno navesti razloge za svoje

odločitve. Nadalje je treba v takem primeru predvideti postopke sodnega nadzora nad nepravilnim ali

nerazumnim izvajanjem pooblastil oz. nepravilno ali nerazumno opustitvijo izvajanja pooblastil

upravnega organa.
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Člen 12

Sodi�ča in upravni organi: dokazovanje navedb

Dr�ave članice podelijo sodi�čem ali upravnim organom pooblastila, ki jim omogočajo, da v civilnih

ali upravnih postopkih iz člena 11:

(a) zahtevajo od trgovca, da predlo�i dokaze o točnosti dejanskih navedb o poslovni praksi, če se

taka zahteva zdi primerna glede na okoli�čine posameznega primera in ob upo�tevanju

upravičenih interesov trgovca in vseh drugih strank v postopku, ter

(b) �tejejo dejanske trditve za netočne, če se ne predlo�ijo dokazi, ki se zahtevajo po točki (a), ali so

po mnenju sodi�ča ali upravnega organa nezadostni.

Člen 13

Kazni

Dr�ave članice določijo kazni za kr�itve nacionalnih predpisov, sprejetih za uporabo te direktive, in

sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se izvr�ujejo. Te kazni morajo biti učinkovite,

sorazmerne in odvračilne.
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Člen 14

Spremembe Direktive 1984/450/EGS

Direktiva 84/450/EGS se spremeni:

1) člen 1 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 1

Namen te direktive je varstvo trgovcev pred zavajajočim ogla�evanjem in nepo�tenimi

posledicami takega ogla�evanja ter določitev pogojev, pod katerimi je primerjalno

ogla�evanje dovoljeno.";

2) v členu 2:

� se točka 3 nadomesti z naslednjim:

"3. 'trgovec' pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene v zvezi z

svojo trgovsko, poslovno, obrtno dejavnostjo ali svobodno poklicno dejavnostjo, in

kogar koli, ki deluje v imenu ali na račun trgovca ";

� se doda naslednja točka:

"4. 'tvorec kodeksa' pomeni vsak pravni subjekt, vključno s trgovcem ali skupino

trgovcev, ki je odgovoren za sestavo in pregled kodeksa ravnanja in/ali za spremljanje

spo�tovanja kodeksa s strani tistih, ki so se zavezali, da ga bodo spo�tovali.";
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3) člen 3a se nadomesti z naslednjim:

"Člen 3a

1. Kar zadeva primerjavo, je primerjalno ogla�evanje dovoljeno, če so izpolnjeni naslednji

pogoji:

(a) ogla�evanje ni zavajajoče v skladu s členi 2(2), 3 in 7(1) te direktive ali členi 6 in 7

Direktive 2004/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ...� o nepo�tenih

poslovnih praksah podjetij v razmerju do potro�nikov na notranjem trgu*;

(b) primerja blago ali storitve, ki zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak namen;

(c) objektivno primerja eno ali več bistvenih, pomembnih, preverljivih in reprezentativnih

lastnosti takega blaga ali storitev, s čemer so mi�ljene tudi cene;

(d) ne diskreditira ali očrni znamk, trgovskih imen, drugih znakov razlikovanja, blaga,

storitev, dejavnosti ali razmer konkurenta;

(e) pri izdelkih z navedbo porekla v vsakem primeru obravnava izdelke z enakim poreklom;

(f) se ne okori�ča nepo�teno z ugledom znamke, trgovskega imena ali drugih znakov

razlikovanja konkurenta ali z navedbo porekla konkurenčnih izdelkov;
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(g) ne predstavlja blaga ali storitev kot imitacije ali kopije blaga ali storitev, ki imajo

za�čiteno znamko ali trgovsko ime;

(h) ne ustvarja zmede pri trgovcih med ogla�evalcem in konkurenti ali med znamkami,

trgovskimi imeni, drugimi znaki razlikovanja, blagom ali storitvami ogla�evalca in

konkurentov.

                                        

* UL L ";

4) člen 4(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Dr�ave članice zagotovijo, da so v interesu trgovcev in konkurentov na voljo ustrezna in

učinkovita sredstva za boj proti zavajajočemu ogla�evanju in za spo�tovanje določb o

primerjalnem ogla�evanju. Taka sredstva vključujejo predpise, po katerih osebe ali

organizacije, ki imajo po nacionalnem pravu upravičen interes za boj proti zavajajočemu

ogla�evanju ali za urejanje primerjalnega ogla�evanja, lahko:

(a) spro�ijo sodni postopek proti takemu ogla�evanju ali

(b) prijavijo tako ogla�evanje upravnemu organu, ki odloča o prito�bah ali spro�i ustrezne

sodne postopke.

Odločitev za eno od teh mo�nosti in odločitev o tem, ali sodi�čem oz. upravnim organom

dopustiti, da zahtevajo predhodno zatekanje k drugim predvidenim načinom obravnavanja

prito�b, vključno s tistimi iz člena 5, je prepu�čena dr�avam članicam.
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Dr�avam članicam je prepu�čena odločitev:

(a) ali je te postopke mogoče spro�iti ločeno ali skupaj proti več trgovcem iz istega

gospodarskega sektorja in

(b) ali je te postopke mogoče spro�iti proti tvorcem kodeksov ravnanja, v kolikor zadevni
kodeks spodbuja nespo�tovanje pravnih zahtev.";

5) člen 7(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Ta direktiva ne preprečuje dr�avam članicam, da bi ohranile ali sprejele določbe s

ciljem zagotavljanja �ir�ega varstva trgovcev in konkurentov v zvezi z zavajajočim

ogla�evanjem.".
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Člen 15

Spremembe Direktiv 97/7/ES in 2002/65/ES

1) Člen 9 Direktive 97/7/ES se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

Nenaročeno blago ali storitve

Glede na prepoved dobave nenaročenega blaga ali storitev, določeno v Direktivi 2004/.../ES

Evropskega parlamenta in Sveta z dne �� o nepo�tenih poslovnih praksah podjetij v

razmerju do potro�nikov na notranjem trgu*, dr�ave članice sprejmejo potrebne ukrepe za

oprostitev potro�nika kakr�nega koli plačila v primeru dobave nenaročenega blaga ali storitve,

pri čemer izostanek potro�nikovega odgovora ne pomeni sprejema ponudbe.

                                        

* UL L ".

2) Člen 9 Direktive 2002/65/ES se nadomesti z naslednjim:
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"Člen 9

Glede na prepoved dobave nenaročenega blaga ali storitev, določeno v Direktivi 2004/.../ES

Evropskega parlamenta in Sveta z dne �� o nepo�tenih poslovnih praksah podjetij v

razmerju do potro�nikov na notranjem trgu*, in brez poseganja v določbe zakonodaje dr�av

članic o tihem podalj�anju pogodb, sklenjenih na daljavo, kadar te določbe tiho podalj�anje

dovoljujejo, dr�ave članice sprejmejo ukrepe, da potro�nika v primeru nenaročenih ponudb

oprostijo vsakr�ne obveznosti, pri čemer izostanek potro�nikovega odgovora ne pomeni

sprejema ponudbe.

                              

* UL L ".

Člen 16

Spremembe Direktive 98/27/ES in Uredbe (ES) �t.    /2004

1) V Prilogi k Direktivi 98/27/ES se točka 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Direktiva 2004/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ...� o nepo�tenih

poslovnih praksah podjetij v razmerju do potro�nikov na notranjem trgu".

2) V Prilogi k Uredbi (ES) �t.   /2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o

sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvr�evanje zakonodaje o varstvu

potro�nikov ("Uredba o sodelovanju na področju varstva potro�nikov")* se doda naslednja

točka:



11630/2/04 REV 2 MP/us 36
DG I    SL

"15. Direktiva 2004/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ...� o nepo�tenih

poslovnih praksah podjetij v razmerju do potro�nikov na notranjem trgu (UL L           , str.   ).

".

Člen 17

Informacije

Dr�ave članice sprejmejo ustrezne ukrepe za obve�čanje potro�nikov o nacionalnih predpisih, ki

prena�ajo to direktivo in, kadar je primerno, spodbujajo trgovce in tvorce kodeksov, da obve�čajo

potro�nike o svojih kodeksih ravnanja.

Člen 18

Pregled

1. Komisija najpozneje v �tirih letih po           ∗∗∗∗  predlo�i Evropskemu parlamentu in Svetu

izčrpno poročilo o uporabi te direktive, zlasti člena 4 in Priloge I, o obsegu nadaljnje uskladitve in

poenostavitve prava Skupnosti glede varstva potro�nikov in, ob upo�tevanju člena 3(5) te direktive,

o morebitnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti na ravni Skupnosti, da se ohrani primerna raven varstva

potro�nikov. Poročilu se po potrebi prilo�i predlog za pregled te direktive ali drugih ustreznih delov

prava Skupnosti.

                                                
∗∗∗∗ 24 mesecih po začetku veljavnosti te direktive.
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2. Evropski parlament in Svet si v skladu s Pogodbo prizadevata ukrepati v roku dveh let od

predlo�itve predloga Komisije iz odstavka 1.

Člen 19

Prenos

Dr�ave članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to

direktivo, najpozneje do ............∗∗∗∗ . O tem in o kakr�nih koli nadaljnjih spremembah takoj obvestijo

Komisijo.

Te ukrepe uporabljajo od ...........∗∗∗∗∗∗∗∗  .Dr�ave članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo

ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo dr�ave članice.

Člen 20

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

                                                
∗∗∗∗ 24 mesecev po začetku veljavnosti te direktive
∗∗∗∗∗∗∗∗ 30 mesecev po začetku veljavnosti te direktive
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Člen 21

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na dr�ave članice.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik    Predsednik
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PRILOGA I

Poslovne prakse, ki veljajo v vseh okoli�činah za nepo�tene

Zavajajoče poslovne prakse

1. Če trgovec trdi, da je podpisnik kodeksa ravnanja, čeprav ni.

2. Prikazovati znak zaupanja, kakovosti ali podobno brez potrebne odobritve.

3. Trditi, da je kodeks ravnanja odobrila javna ali druga organizacija, čeprav to ni res.

4. Trditi, da je bil izdelek potrjen, odobren ali dovoljen s strani javnega ali zasebnega organa,

čeprav to ni res, ali to zatrjevati brez upo�tevanja pogojev potrditve, odobritve ali dovoljenja.

5. Vabiti k nakupu izdelkov po določeni ceni brez razkritja, da obstajajo utemeljeni razlogi,

zaradi katerih trgovec verjame, da ne bo mogel zagotoviti dobave ali drugega trgovca za

dobavo navedenih izdelkov ali njim enakovrednih izdelkov po navedeni ceni za obdobje in v

količinah, ki so razumni glede na izdelek, obseg ogla�evanja izdelka in ponujeno ceno ("bait

advertising").
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6. Trgovec vabi k nakupu izdelkov po določeni ceni, nakar:

(a) noče pokazati potro�nikom izdelka, ki se ogla�uje, ali

(b) noče sprejeti naročil zanj ali ga dostaviti v razumnem času ali

(c) poka�e primerek z napako

z namenom promocije drugačnega izdelka ("bait and switch").

7. La�no zatrjevati, da bo izdelek na voljo samo za omejeno obdobje, z namenom potro�nika

napeljati k takoj�nji odločitvi in ga prikraj�ati za mo�nost ali čas, da bi sprejel odločitev ob

poznavanju vseh pomembnih dejstev.

8. Obvezati se k zagotavljanju poprodajnih storitev za potro�nike, s katerimi se je trgovec pred

sklenitvijo posla sporazumeval v jeziku, ki ni uradni jezik dr�ave članice, kjer se trgovec

nahaja, potem pa to storitev ponujati izključno v drugem jeziku, ne da bi bil potro�nik na to

jasno opozorjen, preden se je zavezal k sklenitvi posla.

9. Izjaviti ali drugače ustvariti vtis, da se izdelek lahko zakonito prodaja, čeprav se ne more.

10. Pravice, ki potro�nikom pripadajo po zakonu, predstavljati kot posebnost trgovčeve ponudbe.
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11. Uporabiti uredni�ko vsebino v medijih za promocijo izdelka, če je trgovec plačal za

promocijo, ne da bi to bilo jasno označeno v vsebini ali slikah ali zvokih, ki jih potro�nik z

lahkoto prepozna ("advertorial"). To ne posega v Direktivo 89/552/EGS1.

12. Navesti vsebinsko netočno trditev glede narave in obsega tveganja za osebno varnost

potro�nika ali njegove dru�ine, če potro�nik ne kupi izdelka.

13. Ustanoviti, voditi ali spodbujati piramidni sistem pospe�evanja prodaje, pri kateri se potro�nik

nadeja nagrade, predvsem zato, ker je uvedel v sistem nove potro�nike, in ne toliko zaradi

prodaje ali rabe izdelkov.

14. Trditi, da bo trgovec v kratkem prenehal z dejavnostjo ali preselil poslovne prostore, čeprav

tega ne namerava storiti.

15. Trditi, da lahko izdelki pripomorejo k zmagi v igrah na srečo.

16. La�no zatrjevati, da lahko izdelek pozdravi bolezni, pomanjkljivosti ali okvare.

                                                
1 Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in

drugih predpisov dr�av članic o opravljanju dejavnosti raz�irjanja televizijskih programov
(UL L 298, 17.10.1989, str. 23). Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/36/ES
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 202, 30.7.1997, str. 60).
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17. Posredovati vsebinsko netočne informacije o tr�nih pogojih ali o mo�nosti, da se izdelek

najde, z namenom napeljati potro�nika k nakupu izdelka pod pogoji, ki so manj ugodni kot

običajni tr�ni pogoji.

18. V okviru poslovne prakse trditi, da se razpisuje nagradno tekmovanje ali promocija, ne da bi

se potem te nagrade ali nadomestila zanje razdelila.

19. Izdelke označiti kot "gratis", "zastonj", "brezplačno" ali podobno, če mora potro�nik plačati

kakr�en koli znesek poleg neizogibnih stro�kov, nastalih, ker se je odzval na poslovno prakso,

in stro�kov zaradi prejema ali plačila za dostavo izdelka.

20. V tr�no gradivo vključiti račun ali podoben zahtevek za plačilo, ki daje potro�niku vtis, da je

�e naročil izdelek, ki se ogla�uje, čeprav tega ni storil.

Agresivne poslovne prakse

21. Ustvariti vtis, da potro�nik ne more zapustiti poslovnih prostorov, dokler pogodba ni

sklenjena.

22. Obiskovati potro�nika na domu in ga ne upo�tevati, ko prosi, da se odide iz njegovega doma

ali da se vanj ne vrača, razen v okoli�činah in v mejah, upravičenih po nacionalnem pravu, ko

se izvr�uje pogodbene obveznosti.
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23. Vztrajno in neza�eleno nagovarjanje po telefonu, telefaksu, elektronski po�ti ali drugem

sredstvu za sporazumevanje na daljavo, razen v okoli�činah in v mejah, upravičenih po

nacionalnem pravu, ko se izvr�uje pogodbene obveznosti. To ne posega v člen 10 Direktive

97/7/ES ter Direktiv 95/46/ES1 in 2002/58/ES.

24. Zahtevati, da potro�nik, ki �eli vlo�iti od�kodninski zahtevek iz zavarovalne police, predlo�i

dokumente, ki se ne morejo utemeljeno �teti za pomembne pri določanju veljavnosti zahtevka,

z namenom potro�nika odvrniti od uveljavljanja njegovih pogodbenih pravic.

25. V ogla�evanje vključiti neposreden poziv otrokom k prigovarjanju star�ev ali drugih odraslih,

da jim kupijo izdelke, ki se ogla�ajo. Ta določba ne posega v člen 16 Direktive 89/552/EGS.

26. Zahtevati takoj�nje ali odlo�eno plačilo za izdelke ali vračilo ali hrambo izdelkov, ki jih je

dobavil trgovec, vendar jih potro�nik ni naročil, razen če ni izdelek zamenjava, dobavljena v

skladu s členom 7(3) Direktive 97/7/ES (nenaročeno blago ali storitve).

27. Potro�nika eksplicitno obvestiti, da ogro�a trgovčevo delovno mesto ali pre�ivetje, če ne kupi

izdelka ali storitve.

28. Ustvariti vtis, da je potro�nik tudi brez nakupa �e dobil nagrado, čeprav je mo�nost dobiti ali

podeliti nagrado odvisna od nakupa izdelka s strani potro�nika.

                               

                                                
1 Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281,
23.11.1995, str. 31). Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) �t. 1882/2003 (UL L
284, 31.10.2003, str. 1).
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PRILOGA II

Določbe prava Skupnosti, ki določajo pravila o ogla�evanju in tr�nih komunikacijah

Člena 4 in 5 Direktive 97/7/ES

Člen 3 Direktive Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih

počitnicah in izletih1

Člen 3(3) Direktive 94/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 1994 o varstvu

potro�nikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o nakupu pravice do uporabe nepremičnin na

podlagi časovnega zakupa2

Člen 3(4) Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu

potro�nikov pri označevanju cen potro�nikom ponujenih proizvodov3

Členi 86 do 100 Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o

zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini4

                                                
1 UL L 158, 23.6.1990, str. 59.
2 UL L 280, 29.10.1994, str. 83.
3 UL L 80, 18.3.1998, str. 27.
4 UL L 311, 28.11.2001, str. 67. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo

2004/27/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 34).
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Člena 5 in 6 Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8.junija 2000 o nekaterih

pravnih vidikih storitev informacijske dru�be, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu

(Direktiva o elektronskem poslovanju)1

Člen 1d Direktive 98/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o spremembi

Direktive Sveta 87/102/EGS z dne 22. decembra 1986 o pribli�evanju zakonov in drugih predpisov

dr�av članic v zvezi s potro�ni�kimi krediti2]

Člena 3 in 4 Direktive 2002/65/ES

Člen 1(9) Direktive 2001/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. januarja 2002 o

spremembi Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih

nalo�benih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), z namenom zakonsko

urediti dru�be za upravljanje in izvlečke prospektov3

                                                
1 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
2 UL L 101, 1.4.1998, str. 17.
3 UL L 41, 13.2.2002, str. 20.
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Člena 12 in 13 Direktive 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 2002 o

zavarovalnem posredovanju1

Člen 36 Direktive 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o

�ivljenjskem zavarovanju2

Člen 19 Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov3

Člena 31 in 43 Direktive Sveta 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o uskladitvi zakonov in drugih

predpisov o neposrednem zavarovanju razen �ivljenjskega zavarovanja4 (Tretja direktiva o

ne�ivljenjskem zavarovanju).

Členi 5, 7 in 8 Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o prospektih objavljenih ob

javni ponudbi vrednostnih papirjev ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje5

                              

                                                
1 UL L 9, 15.1.2003, str. 3.
2 UL L 345, 19.12.2002, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta

2004/66/ES (UL L 168, 1.5.2004, str. 35).
3 UL L 145, 30.4.2004, str. 1.
4 UL L 228, 11.8.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo

2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 35, 11.2.2003, str. 1).
5 UL L 345, 31.12.2003, str. 64.
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I. UVOD

1. Komisija je 24. junija 2003 na podlagi člena 95 Pogodbe Svetu predlo�ila predlog

Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepo�tenih poslovnih praksah med podjetji

in potro�niki na notranjem trgu ter o spremembi direktiv 84/450/EGS, 97/7/ES in

98/27/ES (Direktiva o nepo�tenih poslovnih praksah).

2. Evropski parlament je sprejel mnenje1 na prvi obravnavi 20. aprila 2004.

Ekonomsko-socialni odbor je sprejel mnenje2 29. januarja 2004.

3. Svet je v skladu s členom 251 Pogodbe sprejel skupno stali�če 15. novembra 2004 .

II. CILJ

Cilj direktive je uskladitev zakonodaje dr�av članic glede nepo�tenih poslovnih praks med

podjetji in potro�niki, ki �kodijo ekonomskim interesom potro�nikov, kar bo prispevalo k

pravilnemu delovanju notranjega trga in dosegu visoke ravni varstva potro�nikov.

Besedilo:

- opredeljuje pogoje, ki določajo, ali je poslovna praksa nepo�tena;

- vsebuje splo�no prepoved tovrstnih nepo�tenih praks: podrobno opisuje dve vrsti

nepo�tenih praks (zavajajoče ali agresivne).

                                                
1 8492/04 + COR 1
2 UL C 108 z dne 30.4.2004, str. 81.
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III. ANALIZA SKUPNEGA STALI�ČA

1. Splo�ne pripombe

V splo�nem je Svet sledil mnenju Evropskega parlamenta iz prve obravnave in stali�ču

Komisije glede tega mnenja.  V svoje skupno stali�če je v celoti ali delno vključil

51 od 58 sprememb, ki jih je sprejela Komisija. Potrdil je tudi �tiri spremembe

(43, 64, 91 in 110), za katere je Komisija uvodoma naznanila, da jih ne more sprejeti.

Skupno stali�če predstavlja ravnote�je med prizadevanji in interesi, glavni rezultati pa

so:

- ohranitev splo�ne prepovedi nepo�tenih poslovnih praks (člen 5), pri čemer se v

Prilogi 1 nahaja seznam tistih poslovnih praks, ki jih je treba obravnavati kot

nepo�tene v vseh okoli�činah;

- ohranitev predlaganega povprečnega merila za potro�nike, vendar z vključitvijo

jasnih določb za varstvo občutljivih potro�nikov (predvsem tretji odstavek člena

5);

- črtanje klavzule o izvorni dr�avi, ki jo je na začetku predlagala Komisija;

- ohranitev klavzule o prostem pretoku storitev in blaga, pri čemer prosti pretok ne

sme biti omejen zaradi razlogov, ki spadajo v področje te direktive (člen 4);

- začasno dovoljenje dr�avam članicam, da na področju, ki ga zajema ta direktiva,

uporabljajo nacionalne določbe, ki so bolj omejevalne ali predpisujoče kot ta

direktiva in izvajajo direktive s klavzulami o minimalnem usklajevanju

(peti in �esti odstavek člena 3);

- razjasnitev področja uporabe te direktive, predvsem v zvezi z določenimi poklici,

izdelki in dejavnostmi (osmi, deveti in deseti odstavek člena 3); in

- vključitev klavzule o reviziji (člen 18).

Komisija je sprejela skupno stali�če Sveta.
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2. Spremembe Evropskega parlamenta

Na plenarnem glasovanju 20. aprila 2004 je Evropski parlament sprejel 94 sprememb

k predlogu.

Svet je:

a) v skupno stali�če brez preoblikovanja vključil sedem sprememb:

Uvodne izjave:

sprememba 1 (uvodna izjava 6 - cilj/področje uporabe):

sprememba 5 (uvodna izjava 10 - cilj/področje uporabe):

sprememba 10 (uvodna izjava 14 - kodeksi ravnanja);

Členi:

sprememba 19 (točka (h) člena 2 - opredelitev "kodeksa na ravni Skupnosti");

sprememba 23 (točka (l) člena 2 - opredelitev "nedovoljenega vplivanja");

Priloge:

sprememba 71 (Priloga 1, "Zavajajoče poslovne prakse", točka (5)).

sprememba 91 (Priloga 1, "Agresivne poslovne prakse", točka (7)):

(b) v skupno stali�če 48 sprememb vključil deloma in/ali s preoblikovanjem ali

drugimi prilagoditvami:

Uvodne izjave:

sprememba 112 (navedek 1 - k pravni podlagi se doda člen 153 Pogodbe):

vstavljena je bila nova uvodna izjava 1, ki se sklicuje na člen 153;
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sprememba 105 (uvodna izjava 5 - cilj/področje uporabe): sprememba je bila

vključena v novo besedilo uvodne izjave 6, ki pojasnjuje povezavo z nacionalnimi

predpisi za zadeve izven področja uporabe direktive;

sprememba 6 (uvodna izjava 11 - "podobni izdelki" in "zavajanje"): cilj

spremembe je bil upo�tevan v novem besedilu uvodne izjave 14;

sprememba 7 (uvodna izjava 11 a (nova) - status Priloge I o

"Zavajajočih poslovnih praksah"): �eleni učinek spremembe je bil upo�tevan v

novem besedilu uvodne izjave 17;

sprememba 8 (uvodna izjava 13 - občutljivi potro�niki): bistvo spremembe je bilo

upo�tevano v novem besedilu uvodne izjave 19, ki pojasnjuje pojem "občutljiv

potro�nik";

sprememba 106 (uvodna izjava 13a (nova) - občutljivi potro�niki): bistvo

spremembe je bila upo�tevano v novem besedilu uvodne izjave 19

(glej tudi spremembo 8 zgoraj);

sprememba 9 (uvodna izjava 14 - kodeksi ravnanja); cilj spremembe je bil ob

upo�tevanju obstoječe zakonodaje delno preoblikovan in upo�tevan v novem

besedilu uvodne izjave 20;

Členi:

sprememba 107 (točka (b) člena 2 - opredelitev "povprečnega potro�nika"); bistvo

spremembe je bila upo�tevano v novem besedilu uvodne izjave 18;

sprememba 13 (točka (ba) člena 2 (nova)- opredelitev "določene skupine

potro�nikov"); bistvo spremembe je bilo upo�tevano v novem besedilu tretjega

odstavka člena 5 (glej tudi spremembo 8 zgoraj);
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sprememba 14 (točka (c) člena 2 - opredelitev "prodajalca ali dobavitelja"); cilj

spremembe je bil vključen v novo besedilo točke (b), ob upo�tevanju dejstva, da

pričujoča direktiva ne ureja odgovornosti;

sprememba 17 (točka (g) člena 2 - opredelitev "kodeksa ravnanja"); bistvo

spremembe je bilo upo�tevano v novem besedilu točke (f);

sprememba 104 (točka (g) člena 2 - opredelitev "kodeksa ravnanja"); cilj

spremembe je bil upo�tevan v novem besedilu uvodne izjave 20;

spremembi 21 in 108 (točka (j) člena 2 - opredelitev "poklicne prizadevnosti");

koncepta iz teh sprememb sta bila vključena v novo besedilo točke (h);

sprememba 24 (točka (la) člena 2 (nova) - opredelitev "trdne zavezanosti"); cilj

spremembe je bil upo�tevan v novem besedilu točke (b) odstavka 2 člena 6;

sprememba 25 (odstavek 1 člena 3 - področje uporabe): prvi del spremembe je bil

prevzet v tem odstavku, medtem ko drugi del �e zajema točka (k) člena 2;

sprememba 27 (odstavek 6a člena 3 (novi) - področje uporabe): cilj spremembe je

bil upo�tevan v osmem, devetem in desetem odstavku člena 3;

sprememba 28 (odstavek 2a člena 4 (novi) - področje uporabe): bistvo spremembe

je bilo upo�tevano z novem besedilu uvodne izjave 9;

sprememba 109 (odstavka 2b in 2c člena 4 (nova) - začasno odstopanje): �eleni

učinek spremembe je bil z nekaterimi spremembami upo�tevan v petem in �estem

odstavku člena 3;
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sprememba 29 (prva alinea drugega odstavka člena 5 - dobra vera): cilj

spremembe je bil upo�tevan v novem besedilu točke (j) člena 2

(glej tudi spremembo 108);

sprememba 110 (prva alinea drugega odstavka člena 5 - občutljiv potro�nik):

bistvo spremembe je bilo upo�tevano v novem besedilu tretjega odstavka

člena 5 (glej tudi spremembo 8);

sprememba 33 (četrti odstavek člena 5 - status Priloge I): cilj spremembe je bil

upo�tevan v novem besedilu odstavka in v uvodni izjavi 17;

sprememba 34 (uvodni del prvega odstavka člena 6 - pojem "zavajajoča poslovna

praksa"): cilj spremembe je bil upo�tevan v točki (k) člena 2;

sprememba 37 (točka (f) prvega odstavka člena 6 - pojem "zavajajoča poslovna

praksa"): bistvo spremembe je bilo upo�tevano, ker je bila ta točka črtana;

sprememba 39 (uvodni stavek drugega odstavka člena 6 - pojem "zavajajoča

poslovna praksa"): cilj spremembe je bil upo�tevan v točki (k) člena 2;

sprememba 40 (tretja alinea točke (b) drugega odstavka člena 6 (nova) - pojem

"zavajajoča poslovna praksa"): cilj spremembe je bil upo�tevan v novem besedilu

druge alinee točke (b) drugega odstavka člena 6;

spremembe 43, 44 in 45 (prvi odstavek člena 7 - pojem "zavajajoče izpu�čanje"):

bistvo spremembe je bilo upo�tevano v novem besedilu prvega in tretjega

odstavka člena 7;

sprememba 47 (drugi odstavek člena 7 - pojem "zavajajoče opustitve"): drugi del

spremembe je bil upo�tevan v novem besedilu odstavka, medtem ko je prvi del

zajet v prvem in tretjem odstavku člena 7;
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spremembi 111 in 59 (točka (c) člena 9 - izkori�čanje določenih nesrečnih

dogodkov ali okoli�čin): �eleni učinek spremembe je bil upo�tevan v novem

besedilu točke;

sprememba 103 (člen 10 - izvr�evanje kodeksov ravnanja): cilj spremembe je bil

upo�tevan v novem besedilu člena;

sprememba 61 (prvi odstavek člena 10 (nov) - vsebina in oblikovanje kodeksov

ravnanja): cilj spremembe je bil upo�tevan v novem besedilu uvodne izjave 20

(glej tudi spremembo 9);

spremembi 64 in 65 (četrti pododstavek prvega odstavka člena 11 - neodgovornost

imetnika kodeksa): bistvo spremembe je bilo upo�tevano v novem besedilu druge

alinee četrtega pododstavka prvega odstavka člena 11;

sprememba 67 (peti odstavek člena 14 - neodgovornost imetnika kodeksa): cilj

spremembe je bil upo�tevan v novem besedilu točke (b) drugega pododstavka

četrtega odstavka člena 14 (glej spremembi 64 in 65);

sprememba 68 (člen 17 - prenos bodoče direktive): �eleni učinek spremembe je
bil upo�tevan v novem besedilu točke;
sprememba 69 (uvodna izjava 17a (nova) - revizija ): cilj spremembe je bil

upo�tevan v členu 18, besedilo je bilo prilagojeno;

Priloge:

sprememba 99 (Priloga 1, "Zavajajoče poslovne prakse", točka (3)): cilj

spremembe je bil upo�tevan v novem besedilu točke (5);

sprememba 73 (Priloga 1, "Zavajajoče poslovne prakse", točka (9)): cilj

spremembe je bil upo�tevan v novem besedilu točke (12);

sprememba 76 (Priloga 1, "Zavajajoče poslovne prakse", točka (12)): cilj

spremembe je bil upo�tevan v novem besedilu točke (14);
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sprememba 84 (Priloga 1, "Zavajajoče poslovne prakse", točka (12h) (nova)): cilj

spremembe je bil z nekaterimi prilagoditvami zaradi razjasnitve njene uporabe

upo�tevan v besedilu točke (18);

sprememba 85 (Priloga 1, "Agresivne poslovne prakse", točka (2)): cilj

spremembe je bil z nekaterimi prilagoditvami zaradi razjasnitve njene uporabe

upo�tevan v besedilu točke (22);

sprememba 87 (Priloga 1, "Agresivne poslovne prakse", pododstavek 1a točke (3)

(nov)): cilj spremembe je bil upo�tevan v besedilu točke (23) zaradi razjasnitve

njene uporabe;

sprememba 88 (Priloga 1, "Agresivne poslovne prakse", točka (4)):

cilj spremembe je bil dose�en s črtanjem te točke;

sprememba 90 (Priloga 1, "Agresivne poslovne prakse", točka (6)): cilj

spremembe je bil z nekaterimi prilagoditvami zaradi razjasnitve njene uporabe

upo�tevan v besedilu točke (25);

sprememba 92 (Priloga 1, "Agresivne poslovne prakse", točka (7)): cilj

spremembe je bil z nekaterimi prilagoditvami zaradi razjasnitve njene uporabe

upo�tevan v besedilu točke (26);

(c) v skupno stali�če ni vključil 39 sprememb (2, 3, 4, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 36, 46,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 66, 70, 97, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 83, 86, 89 in 94).

Glede sprememb 3, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,

57, 63, 66, 70, 97, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86 in 94 je Svet sledil stali�ču

Komisije.

V zvezi s spremembami 2, 4, 60, 62, 72, 80 in 89, ki jih je Komisija v celoti ali

deloma sprejela, a niso bile vključene v skupno stali�če:
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Uvodne izjave:

sprememba 2 (uvodna izjava 8 - cilj/področje uporabe bodoče direktive):

oblikovanje spremembe bi zmanj�alo gotovost glede usklajevalnega učinka

direktive, medtem ko novo besedilo uvodne izjave 11 pojasnjuje, da je področje

uporabe besedila omejeno;

sprememba 4 (uvodna izjava 10 - cilj/področje uporabe): oblikovanje spremembe

bi zmanj�alo gotovost, da znotraj področja, zajetega v Direktivi, dr�ave članice ne

bodo mogle obdr�ati splo�nih prepovedi, ki niso v skladu s tistimi iz Direktive;

Členi:

sprememba 60 (točka (e) člena 9 - dobra vera): vpra�anje dokaznega bremena je

treba ohraniti zunaj področja uporabe besedila, kot je nakazano v uvodni izjavi 21,

zato spremembe ni bilo mogoče sprejeti;

sprememba 62 (odstavek 1a člena 10 (nov) - neobvezni postopki): direktiva ne

ureja vrste postopkov, ki se lahko uporabijo v okviru člena 10, torej so mo�nosti

iz spremembe �e na razpolago;

Priloge:

sprememba 72 (Priloga 1, "Zavajajoče poslovne prakse", točka (8)): spremembe

ni bilo moč sprejeti, saj ne opredeljuje prakse, ki je nepo�tena v vseh okoli�činah,

kar je merilo za vključitev v Prilogo;

sprememba 80 (Priloga 1, "Zavajajoče poslovne prakse", točka (12d) (nova)): v

spremembi opredeljeno prakso dejansko te�ko ločimo od zakonite prakse;

sprememba 89 (Priloga 1, "Agresivne poslovne prakse", točka (5)): �eleni učinek

spremembe je nejasen, toda njeno oblikovanje bi lahko v večji meri zajelo

nepotro�nike (ki so izven področja uporabe direktive).
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3. Druge novosti, ki jih je vključil Svet

Druge novosti, ki jih uvaja skupno stali�če, so:

- prilagoditev nekaterih opredelitev (opredelitvi "vabila k nakupu" in

"nedovoljenega vplivanja" iz člena 2 sta spremenjeni, vstavljena je nova

opredelitev "poslovne odločitve", črtani sta opredelitvi "povprečnega potro�nika"

in "kodeksa na ravni Skupnosti";

- prilagoditev meril za zavajajoča dejanja (člen 6);

- razjasnitev statusa in vsebine prilog (prilagojene so nekatere točke prilog,

vstavljeni sta novi uvodni izjavi 15 in 17 o statusu prilog, ustrezno je prilagojen

peti odstavek člena 5, ki obravnava Prilogo 1).

IV. ZAKLJUČEK

Svet meni, da njegovo skupno stali�če, ki v oddelkih III.2.(a) in (b) vključuje omenjene

spremembe, primerno upo�teva mnenje Evropskega parlamenta iz prve obravnave.

Predstavlja uravnote�eno re�itev, ki zagotavlja varstvo potro�nika in dobro delovanje

notranjega trga, saj bo nov skupni okvir poenostavil zakonodajno okolje, v katerem se gibljejo

trgovci in potro�niki in hkrati zagotovil visoko raven varstva potro�nikov.
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1. At its meeting on 18 May 2004, the Council reached political agreement by qualified

majority, the Danish and Swedish delegations having indicated they could not join the

agreement, with a view to the adoption of a common position on the above Directive.

2. As the text agreed, including its preamble, has undergone legal/linguistic finalisation, the

Permanent Representatives Committee could request the Council:

- to adopt a common position on the above Directive as set out in 11630/04 CONSOM 63

MI 215 CODEC 929;

- to enter in its minutes the statements as contained in the Addendum to the present note.
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The statement of the Council's reasons is contained in 11630/04 CONSOM 63 MI 215

CODEC 929 ADD 1.

________
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ADDENDUM TO THE I/A ITEM NOTE
from: General Secretariat
to : Coreper / Council
No. prev. doc. : 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748
No. Cion prop. : 10904/03 CONSOM 72 MI 159 CODEC 915 + ADD 1
Subject : Common position of the Council with a view to the adoption of a Directive of the

European Parliament and of the Council concerning unfair business-to-consumer
commercial practices in the internal market and amending Council
Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the
European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No   /2004 of the
European Parliament and of the Council
("Unfair Commercial Practices Directive")

Statements to be entered in the minutes

1. The Commission can only agree to the deletion of article 4.1 of its proposal on the

understanding that the present directive provides for a full harmonisation of the domain covered

by the directive and that for this reason article 4.1 is not legally required to ensure the proper

functioning of the internal market in this field. The practical implementation of this directive

will be actively monitored by the Commission so as to achieve its uniform application.
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2. United Kingdom, Netherlands, Luxembourg and Estonia strongly support the principle of

mutual recognition as a key policy tool for completing the internal market. They therefore regret

the deletion of the “country of origin” principle.

They note the Commission statement on the essential compatibility of the proposal in its current

form with the proper functioning of the internal market. Since this is a maximum harmonisation

directive which Member States will transpose to give equivalent effect to its principles, it should

therefore ordinarily be presumed that traders who conform with the laws in the Member State

where they are established will not be in breach of the laws in other Member States.

This de facto principle should be communicated to economic operators to provide them with the

legal certainty and confidence needed to fully realise the potential of the internal market, as

called for by the Presidency Conclusions to the Spring European Council, 25 – 26 March 2004.

3. Germany and Austria welcome the attempt to harmonise the law on fair trading practices.

However, by restricting the scope of application to consumer interests, such harmonisation will

not go far enough. It will lead to an unnecessary division into two aspects of competitive

practices which safeguard consumer protection and those which protect the competitors. It will

therefore never be possible to fully achieve the goal of harmonisation. Thus, from their point of

view, a consistent legal framework must be created whose purpose is also to include measures

to protect entrepreneurs.

Germany and Austria regret that at present no majority is in favour of this position.

Nevertheless, the current proposal for a directive is a step in the right direction. Any

reservations will be deferred without the overall goal of creating a common legal framework

having to be relinquished. Germany and Austria ask that the Commission pave the way for

businesses to be included in the European law on fair trading practices in such a way that they

can also be party to the rules on fairness it sets out.

Germany and Austria assume that an integrated approach to the protection of business and

consumer interests may still be pursued on a national level.



14166/04 ADD1  LL/jm 3
DG I    EN

4. In general, Denmark and Sweden find that the proposal on Unfair Commercial Practices in

practice will lead to fully harmonised rules on Commercial Practices within the Community and

thereby an overall increase in the consumer protection to the benefit of both consumers and

companies in the internal market.

However Denmark and Sweden are of the opinion that the proposal is likely to have a negative

impact on the level of consumer protection in certain specific areas where Member States

already have implemented stricter national legislation than provided for in existing minimum

directives in the consumer field.

A change of these minimum directives should be carried out through a revision of the existing

directives and not through this proposal. The derogation proposed in Article 3 (5) does not

guarantee that existing minimum directives will be harmonised at a sufficient high level of

consumer protection before the six-year period expires.

For these reasons Denmark and Sweden cannot support the proposal for a Directive on Unfair

Commercial Practices.

___________________
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REVISED ADDENDUM TO THE I/A ITEM NOTE
from: General Secretariat
to : Coreper / Council
No. prev. doc. : 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748
No. Cion prop. : 10904/03 CONSOM 72 MI 159 CODEC 915 + ADD 1
Subject : Common position of the Council with a view to the adoption of a Directive of the

European Parliament and of the Council concerning unfair business-to-consumer
commercial practices in the internal market and amending Council
Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the
European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No   /2004 of the
European Parliament and of the Council
("Unfair Commercial Practices Directive")

Statements to be entered in the minutes

1. The Commission can only agree to the deletion of article 4.1 of its proposal on the

understanding that the present directive provides for a full harmonisation of the domain covered

by the directive and that for this reason article 4.1 is not legally required to ensure the proper

functioning of the internal market in this field. The practical implementation of this directive

will be actively monitored by the Commission so as to achieve its uniform application.
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2. United Kingdom, Netherlands, Luxembourg and Estonia strongly support the principle of

mutual recognition as a key policy tool for completing the internal market. They therefore regret

the deletion of the “country of origin” principle.

They note the Commission statement on the essential compatibility of the proposal in its current

form with the proper functioning of the internal market. Since this is a maximum harmonisation

directive which Member States will transpose to give equivalent effect to its principles, it should

therefore ordinarily be presumed that traders who conform with the laws in the Member State

where they are established will not be in breach of the laws in other Member States.

This de facto principle should be communicated to economic operators to provide them with the

legal certainty and confidence needed to fully realise the potential of the internal market, as

called for by the Presidency Conclusions to the Spring European Council, 25 – 26 March 2004.

3. Germany and Austria welcome the attempt to harmonise the law on fair trading practices.

However, by restricting the scope of application to consumer interests, such harmonisation will

not go far enough. It will lead to an unnecessary division into two aspects of competitive

practices which safeguard consumer protection and those which protect the competitors. It will

therefore never be possible to fully achieve the goal of harmonisation. Thus, from their point of

view, a consistent legal framework must be created whose purpose is also to include measures

to protect entrepreneurs.

Germany and Austria regret that at present no majority is in favour of this position.

Nevertheless, the current proposal for a directive is a step in the right direction. Any

reservations will be deferred without the overall goal of creating a common legal framework

having to be relinquished. Germany and Austria ask that the Commission pave the way for

businesses to be included in the European law on fair trading practices in such a way that they

can also be party to the rules on fairness it sets out.

Germany and Austria assume that an integrated approach to the protection of business and

consumer interests may still be pursued on a national level.
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4. In general, Denmark and Sweden find that the proposal on Unfair Commercial Practices in

practice will lead to fully harmonised rules on Commercial Practices within the Community

and thereby an overall increase in the consumer protection to the benefit of both consumers and

companies in the internal market.

However Denmark and Sweden are of the opinion that the proposal is likely to have a negative

impact on the level of consumer protection in certain specific areas where Member States

already have implemented stricter national legislation than provided for in existing minimum

directives in the consumer field.

A change of these minimum directives should be carried out through a revision of the existing

directives and not through this proposal. The derogation proposed in Article 3 (5) does not

guarantee that existing minimum directives will be harmonised at a sufficient high level of

consumer protection before the six-year period expires.

For these reasons Denmark and Sweden cannot support the proposal for a Directive on Unfair

Commercial Practices.

5. In the opinion of the Council, when the word “penalties” is used in the English version of legal

instruments of the European Community, this word is used in a neutral sense and does not

relate specifically to criminal law sanctions, but could also include administrative and financial

sanctions, as well as other types of sanctions.  When Member States are obliged under a

Community act to introduce “penalties”, it is up to them to choose the appropriate type of

sanction in conformity with the case law of the European Court of Justice.

In the Community language Data Base, the following translations are made of the word

“penalty” in some other languages:

in Spanish, “sanciones”, in Danish “sanktioner”, in German, “Sanktionen”, in Hungarian,

“jogkövetkezmények”, in Italian, “sanzioni”, in Dutch “sancties”, in Portuguese, “sanções”, in

Swedish, “sanktioner”.

If, in revised English versions of legal instruments where the word “sanctions” has previously

been used, this word is replaced with the word “penalties”, this does not constitute a

substantive difference."

___________________
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, 16.11.2004 
KOM(2004)753 končno 

2003/0134(COD) 

  

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 
 

na podlagi drugega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES, 
 
 

ki se nanaša na  

skupno stališče Sveta o sprejetju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
nepoštenem poslovnem ravnanju s potrošnikom na notranjem trgu in spremembah 

Uredbe [sodelovanje pri izvajanju] ter Direktiv 84/450/EGS, 97/7/ES, 98/27/ES, 
2002/65/ES (Direktiva o nepoštenem poslovnem ravnanju) 
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2003/0134(COD) 

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 
 

na podlagi drugega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES, 
 
 

ki se nanaša na  

skupno stališče Sveta o sprejetju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
nepoštenem poslovnem ravnanju s potrošnikom na notranjem trgu in spremembah 

Uredbe [sodelovanje pri izvajanju] ter Direktiv 84/450/EGS, 97/7/ES, 98/27/ES, 
2002/65/ES (Direktiva o nepoštenem poslovnem ravnanju) 

1 OZADJE 

Datum posredovanja predloga Evropskemu parlamentu in Svetu: 
(dokument COM(2003) 356 končni – 2003/0134(COD): 

20. junij 2003. 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 29. januar 2004. 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: 20. april 2004. 

Datum posredovanja spremenjenega predloga: 15.11.2004. 

Datum sprejetja skupnega stališča: 15. oktober 2004. 
(kvalificirana večina). 

2- CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Ta predlog obravnava ovire pri delovanju notranjega trga na področju maloprodajnega blaga 
in storitev, ki izhajajo iz razdrobljene nacionalne ureditve, finančnih posledic in 
nezanesljivosti poslovanja ter iz spreminjajočih se standardov za varstvo potrošnika, ki 
načenjajo kupčevo zaupanje. 

Namen je vzpostavitev skupnega okvirja znotraj Evropske unije za regulacijo nepoštenega 
poslovnega ravnanja s potrošnikom (še posebej na področju oglaševanja in marketinga), ki 
škodi ekonomskim interesom potrošnikov. Osrednja točka tega okvirja je splošna prepoved 
nepoštenega poslovnega ravnanja, osnovana na skupnih kriterijih, ki določajo, v katerem 
primeru je poslovanje nepošteno. Dodatna pravna varnost je zagotovljena z izdelavo dveh 
glavnih tipov nepoštenega ravnanja - zavajanje in agresivno ravnanje, ter črnim seznamom 
ravnanj, ki bodo vedno veljala za nepoštena in zatorej vnaprej prepovedana.  

3- PRIPOMBE NA SKUPNO STALIŠČE 

Splošne pripombe 

Komisija podpira skupno stališče Sveta. To je v skladu s cilji in pristopom, ki jih je navedla 
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Komisija v originalnem predlogu, in potrdil Parlament v prvi obravnavi.  

Dodane spremembe skupnega stališča 

Skupno stališče v celoti ali pa delno odraža duha 51-tih sprememb od 58-tih, ki so bile v 
celoti, deloma ali pa s spremembo sprejemljive za Komisijo, in treh sprememb, ki jih je 
Komisija prvotno označila za nesprejemljive.  

Pravna podlaga 

Skupno stališče vključuje sklicevanje na člena 153(1) in 3(a) v uvodnih izjavah, ki odražata 
stališče Komisije o spremembi 112 o tem, da bi lahko sprejela prednostno oznako, ki je 
vezana na varstvo potrošnika, vendar pri tem samo člen 95 predstavlja pravo pravno podlago. 

Merilo potrošnika 

V skupnem stališču se ohrani merilo povprečnega potrošnika, ki ga je predlagala Komisija in 
podprl Parlament kot “privzeto” merilo, po katerem bo ocenjen vpliv morebitnih nepoštenih 
poslovnih ravnanj. Osnutek je bil spremenjen tako, da v tekstu ni več definicije povprečnega 
potrošnika zaradi bojazni, da se pojem ne bi razvijal v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropskih skupnosti. Komisija je zadovoljna z dejstvom, da imata ohranitev povprečnega 
potrošnika v besedilu in jasna povezava s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti v uvodni 
izjavi 18a enak učinek kot sprememba 107. 

Skupno stališče vsebuje posebno določbo za varstvo izpostavljenih potrošnikov v členu 5.3 in 
uvodni izjavi 19a. To odraža skrb, ki je izražena v številnih spremembah Parlamenta 
(spremembe 8, 13, 106, in 111, ki so bile sprejeti v celoti ali delno s strani Komisije in 
sprememba 110, ki ni bila sprejeta), da mora biti povezovanje varstva povprečnega potrošnika 
ter izpostavljenega potrošnika bolj določno. Komisija lahko podpira te spremembe, ker ne 
zahtevajo ocene okoliščin vsakega posameznika, kar bi bilo neizvedljivo. Z jamstvom 
zakonitih oglaševalskih dejavnosti zagotavljajo varstvo izpostavljenih potrošnikov v še 
posebej tveganih situacijah, kot so na primer izjave, ki se naj jih ne bi dobesedno upoštevalo. 

Strokovna prizadevnost  

V skupnem stališču je pojem strokovne prizadevnosti prilagojen z namenom, da bi mu dodali 
še pojem dobre vere (ki ga obravnava sprememba 108 in 29) in standard sposobnosti ter 
skrbnosti, ki ga mora izvajati trgovec, v skladu s spremembo 21. 

Gospodarsko obnašanje 

Skupno stališče vključuje definicijo ‘poslovne odločitve’, s katero pojasnjuje, kaj je vključeno 
znotraj potrošnikovega ‘gospodarskega obnašanja’. Z vidika Komisije to ustreza cilju 
sprememb 34, 39 in 45, ki obravnavajo gospodarsko obnašanje potrošnikov. 

Označevanje 

Skupno stališče črta sklicevanja na označevanje na evropski ravni v skladu s spremembami 19 
in 103. Prav tako v uvodni izjavi 20 pojasnjuje, da so lahko združenja potrošnikov obveščena 
in vključena v pripravo oznak, kot je zahtevano v spremembah 10, 61 in 104, ter črta 
sklicevanje na strokovno prizadevnost v skladu s spremembo 9. Definicija ‘oznake’ je bila 
prilagojena z namenom, da bi odražala spremembo, ki je zahtevana v spremembi 17. Člen 
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6.2b loči med trdnimi in prizadevnimi obveznostmi označevanja, kot je zahtevano v 
spremembi 24, druga alinea pa je bila revidirana z namenom, da odraža spremembo 40. 
Spremembi 65 in 67 zagotavljata, da lastniki oznak ne bodo odgovorni za neizpolnjevanje 
obveznosti tistih, ki so z njim obvezani.1 Skupno stališče pojasnjuje, da se lahko izvajajo 
ukrepi proti lastnikom oznak, če se sama oznaka ne sklada z zakonskimi zahtevami.  

Določitev prava 

Predlog Komisije je vključeval določbo, da se uporablja pravo države, v kateri ima trgovec 
sedež (tj. pravilo o določitvi prava). Sprememba 26 Parlamenta predlaga izločitev pravil, ki 
določajo pravo, ki se uporablja pri nepogodbenih obveznostih, iz te določbe. Komisija je 
naznanila, da ta sprememba ni sprejemljiva, ker bi lahko povzročila, da bi bili trgovci 
podvrženi zahtevam javnega prava ene države in hkrati, z uporabo pravil mednarodnega 
zasebnega prava, pravu druge države članice. V skupnem stališču je bila določitev prava 
delno izbrisana zaradi bojazni večine držav članic, da bi bili pri čezmejnih sporih potrošniki 
oškodovani, če bi se uporabljalo pravo države, kjer ima trgovec sedež. Komisije nima te 
bojazni, saj je v predlogu dosegla popolno harmonizacijo in visoko stopnjo varstva 
potrošnika. Komisija zato v tem konkretnem primeru ne smatra za bistveno vztrajati pri tem, 
saj je prišlo do znatne poenostavitve, ki izhaja iz popolne harmonizacije, in posledično tudi do 
koristi na notranjem trgu. Komisija meni, da je črtanje pravila o določitvi prava boljša rešitev 
kot tista, ki je navedena v spremembi 26. Iz teh razlogov se Komisija strinja s črtanjem 
pravila o določitvi prava iz tega predloga. V skladu z običajnim delovanjem bodo pravo, ki se 
uporablja v čezmejnih sporih, določila sodišča.  

Začasno odstopanje 

Skupno stališče vključuje v členu 3 začasno odstopanje za nacionalne zakone, ki temeljijo na 
minimalnih klavzulah obstoječih direktiv, kar odraža predlagano v spremembi 109. Vsebuje 
tudi klavzulo, ki zahteva redno preverjanje uporabe direktive po štirih letih, kar je zapisano v 
spremembi 69. Komisija je z namenom, da bi državam članicam omogočila prehod iz 
minimalne na popolno harmonizacijo, pripravljena sprejeti to odstopanje, vendar le, če je 
omejeno in začasno. 

Priloga 1 

Skupno stališče vsebuje pojasnitev statusa Priloge, ki jo je zahteval Parlament v spremembah 
7 in 33 preko sprememb v členu 5.5 in novi uvodni izjavi 12a. Čeprav skupno stališče ne 
določa natančno, da je Priloga 1 lahko spremenjena zgolj s procesom soodločanja, je vseeno 
možno zgolj slednje, saj ni določen noben drug postopek.  

Razno 

Spremembe 1, 5, 6, 23, 25 (prvi del), 47 (drugi del), 68, 99 (drugi del), 71, 73, 84, 85, 87, 91, 
in 92 so bile dodane dobesedno oz. z manjšimi pripravljenimi popravki. Komisija je 
pripravljena sprejeti spremembo 91, ki jo je primarno označila za nesprejemljivo, zaradi 
bojazni Parlamenta in Sveta pred zlorabami, ki bi izhajale iz zahtev za vračila neželenih 
izdelkov.  

                                                 
1 Sprememba 64 je vsebovala enako besedilo kot sprememba 65, toda z drugo obrazložitvijo,ki je bilo za 

Komisijo nesprejemljivo. Sprememba, ki jo je vnašala sprememba 64, je bila vključena v spremembo 
65. 
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Vsebina spremembe 105 se odraža v novem besedilu v uvodni izjavi 6, ki pojasnjuje 
povezave z nacionalnimi predpisi, ki urejajo vidike nepoštene konkurence, ki so zunaj dometa 
direktive, v skladu z nameni Komisije.  

Sprememba 14 se deloma odraža v definiciji člena 2(b), ki ga skupno stališče spreminja , da 
bi pojasnilo, da bo priprt vsak, ki bo deloval v imenu ali na račun trgovca. Komisija podpira 
to pojasnilo. 

Sprememba 27 je bila zaobjeta v uvodu k točkam od 3.8 do 3.10, ki se posvečajo sistemom 
pooblastil in področjem, ki zahtevajo posebne predpise. 

Sprememba 28 je bila obravnavana preko obširne razlage dometa direktive v uvodni izjavi 9. 

Člen 6.1f predloga Komisije je bil v skupni izjavi črtan s privolitvijo Komisije zaradi zmede 
pri posledicah dokaznega bremena. To črtanje je povezano z zaskrbljenostjo, ki je osnova 
spremembe 37.  

Člen 7 je bil spremenjen z namenom, da se upošteva fizične omejitve komunikacijskega 
medija, ki se uporablja pri trgovanju, v skladu s spremembami 43, 44 in 45. Komisija lahko 
sprejme to rešitev, čeprav sprva ni podpirala spremembe 43, ker ne vsebuje zahteve, da naj 
potrošniki še posebej zahtevajo informacije.  

Kriterij v členu 9(c) je bil omejen tako, da se nanaša na “izrabljanje” resne škode in se nanaša 
na bojazen, izraženo v spremembi 59. 

V Prilogi 1 je bilo znova vzpostavljeno načrtovanje točke 12 seznama zavajajočih ravnanj v 
predlogu Komisije, da bi se izognili težavi, ki je nastala zaradi besede “razprodaja”, na katero 
se nanaša sprememba 76. Točka 4 seznama agresivnega ravnanja je bila črtana, kar se nanaša 
na skrb o legitimni prodaji prizadetim ali hudo bolnim potrošnikom, ki je izpostavljena v 
spremembi 88. Točka 6 tega seznama je bila revidirana, da se zagotovi, da vsebuje poziv 
vsakemu odraslemu, ki ni nujno starš, naj kupi otroku igračo, v skladu s spremembo 90.  

V luči znatne stopnje uskladitve sprememb s strani Parlamenta, ki so sprejemljive za 
Komisijo, in skupnega stališča je bila Komisija pripravljena sprejeti kompromis, ki ni 
vključeval manjšega števila sprememb, ki bi jih lahko vsaj delno sprejela (spremembe 2, 4, 
60, 62, 72, 80, 89). 

Nove določbe v skupnem stališču Sveta 

Skupnemu stališču niso bila dodana nobena nova izstopajoča področja. Skupno stališče 
vsebuje manjše uskladitve kriterijev za zavajajoče ravnanje v členu 6 in mnoge nove primere 
v Prilogi 1, ki so v skladu s kriteriji, ki so navedeni v bistvenih določbah glavnega dela 
direktive (tj. glede na teste, določene v direktivi, se smatrajo za nepoštene). 

Razjasnitve področja uporabe so bile vključene v uvodne izjave (npr. uvodne izjave 8, 15 in 
21), izvedene so bile tudi tehnične spremembe v členu 14, da bi odražale druge spremembe v 
direktivi; v členu 15, da bi zagotovile dosledno uporabljanje dveh direktiv, ki obravnavata 



 

SL 6   SL 

prodajo na daljavo2, ter v členu 16, da bi odsevale sprejetje uredbe o medsebojnem 
sodelovanju pri varstvu potrošnika3. 

4. SKLEP 

Komisija pozdravlja skupno stališče, ki bo, po njenem mnenju, doseglo cilje prvotnega 
predloga Komisije in ki ohranja pristop za dosego tistih ciljev, ki jih je v prvi obravnavi 
predloga Komisije potrdil Parlament. 

5. IZJAVE KOMISIJE 

Komisija je dala izjavo, ki je bila priložena zapisniku Sveta in je vsebovana tudi v Prilogi k 
temu sporočilu.  

                                                 
2 Direktiva 97/7/ES o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo in Direktiva 

2002/65/ES o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo. 
3 COM(2003)443 končni, 2003/0162(COD). 
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PRILOGA: IZJAVA KOMISIJE  

Komisija se strinja s črtanjem člena 4.1 njenega predloga samo s pogojem, da sedanja 
direktiva zagotavlja popolno harmonizacijo na področju, ki ga zaobjema direktiva, in da iz 
tega razloga člen 4.1 ni pravno obvezen za zagotavljanje pravilnega delovanja notranjega trga 
na tem področju. Komisija bo aktivno spremljala praktično izvajanje te direktive z namenom, 
da bi dosegli enotno izvajanje.  
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