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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách
(2013/2116(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005
o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu („směrnice
o nekalých obchodních praktikách“)1, 

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru pod názvem „První zpráva o uplatňování směrnice
o nekalých obchodních praktikách“ (COM(2013)0139),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru týkající se uplatňování směrnice o nekalých 
obchodních praktikách (COM(2013)0139),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 
2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování 
zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany 
spotřebitele“)2, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998
o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. ledna 2009 o provádění, uplatňování a prosazování 
směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě4, 

– s ohledem na studii pod názvem „Provádění a uplatňování směrnice o nekalých 
obchodních praktikách (2005/29/ES) a směrnice o klamavé a srovnávací reklamě 
(2006/114/ES)“, která byla vypracována na žádost Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů5, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru 
pro právní záležitosti (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že spotřeba je jednou z hnacích sil růstu v Unii a že proto spotřebitelé 
hrají v evropské ekonomice významnou úlohu;

                                               
1 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s.22.
2 Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s.1.
3 Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s.51.
4 Texty přijaté 13.1.2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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B. vzhledem k tomu, že směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách je hlavním 
právním nástrojem Unie, neboť upravuje otázku klamavé reklamy a ostatních nekalých 
praktik při transakcích mezi podniky a spotřebiteli;

C. vzhledem k tomu, že prostřednictvím takzvaného ustanovení o „jednotném trhu“ je cílem 
směrnice zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v celé Unii a zároveň zajistit 
podnikům důležitou právní jistotu spolu se snížením počtu překážek v přeshraničním 
obchodu;

D. vzhledem k tomu, že dočasné odchylky, které členským státům umožňovaly nadále 
uplatňovat vnitrostátní předpisy stanovící více omezení nebo požadavků než samotná 
směrnice a provádějící ustanovení o minimální harmonizaci obsažené v dalších právních 
nástrojích Unie, pozbyly platnosti dne 12. června 2013;

E. vzhledem k tomu, že členské státy, které si to přejí, mohou rozšířit oblast působnosti 
směrnice na vztahy mezi podniky, a že tak k dnešnímu dni učinily pouze čtyři z nich;

F. vzhledem k tomu, že Evropská komise oznámila, že v blízké době navrhne přezkum 
směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě věnovaný vztahům mezi podniky;

G. vzhledem k tomu, že rozvoj digitálního hospodářství a veškeré jeho technologické 
aplikace vyvolaly revoluci způsobů nakupování a způsobu, jímž podniky provádějí 
reklamu a prodávají zboží a služby;

1. zdůrazňuje účinnost právního nástroje, který směrnice zavádí, i jeho význam pro zvýšení 
důvěry spotřebitelů a obchodníků vůči transakcím na vnitřním trhu, zejména pokud jde
o přeshraniční transakce, a pro zajištění větší právní jistoty podnikům;

2. lituje, že ačkoli cílem ustanovení směrnice 2006/114/ES je boj proti klamavým praktikám
v reklamě v oblasti vztahů mezi podniky, některé z těchto praktik, zejména „podvody
v katalozích firem“, přetrvávají; bere na vědomí záměr Komise navrhnout v blízké době 
změnu směrnice 2006/114/ES zaměřenou na vztahy mezi podniky s cílem lépe bojovat 
proti těmto praktikám; nepovažuje za vhodné, aby byla oblast působnosti směrnice 
2005/29/ES týkající se vztahů mezi podniky a spotřebiteli v blízké době rozšířena na 
vztahy mezi podniky; 

3. domnívá se, že v této fázi není vhodné rozšiřovat „černou“ listinu v příloze I; vyzývá však 
Komisi, aby vytvořila seznam praktik označovaných vnitrostátními orgány jako nekalé ve 
smyslu obecných zásad směrnice, s cílem posoudit případnou vhodnost takového rozšíření
v budoucnu;

4. připomíná, že od 12. června 2013 členské státy již nemohou zachovávat svá dosavadní 
ustanovení týkající se dočasných odchylek; vyzývá proto členské státy, aby co nejrychleji 
uvedly své předpisy do souladu se zněním směrnice;

5. znovu zdůrazňuje význam a nezbytnost komplexního uplatňování a odpovídajícího 
provádění směrnice ze strany členských států;
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6. vybízí Komisi, aby nadále pozorně sledovala uplatňování této směrnice a aby případně 
podávala žaloby na členské státy, které směrnici porušují, neprovádějí nebo řádně 
neuplatňují, v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie;

7. opětovně potvrzuje, že je důležité posilovat spolupráci mezi vnitrostátními orgány, které 
za uplatňování směrnice odpovídají; vybízí v této souvislosti Komisi, aby přistoupila
k podrobnému přezkumu oblasti působnosti, účinnosti a mechanismů fungování nařízení
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, k čemuž se zavázala do konce roku 2014;

8. zdůrazňuje užitečnost dozorových akcí (sweeps), které jsou prováděny v rámci nařízení
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, a vyzývá Komisi, aby tyto postupy rozvíjela
a posilovala; vybízí Komisi, aby provedla syntézu zjištěných údajů, vytvořila seznam 
opatření, která Komise a členské státy přijaly v návaznosti na tyto postupy, a zveřejnila 
svou analýzu;

9. vyjadřuje politování nad tím, že bez ohledu na stávající evropský právní nástroj týkající se 
cen v letecké dopravě a na dozorovou akci (sweep) provedenou v roce 2007 v rámci 
nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, která se zaměřila na webové stránky 
zajišťující prodej letenek, jsou spotřebitelé v tomto odvětví nadále oběťmi mnoha 
klamavých praktik; 

10. domnívá se, že sankce uvalené při nedodržování směrnice by nikdy neměly být nižší než 
zisk plynoucí z praktiky, která je považována za nekalou či klamavou; připomíná 
členským státům, že podle ustanovení směrnice musí být sankce účinné, přiměřené
a odrazující; žádá Komisi, aby shromažďovala a analyzovala údaje o sankcích 
prováděných členskými státy;

11. bere s uspokojením na vědomí, že Komise vytvořila databázi týkající se nekalých 
obchodních praktik; lituje, že databáze je k dispozici pouze v angličtině; žádá Komisi, aby 
postupně zvyšovala počet jazyků, v nichž bude databáze k dispozici, a aby rozvíjela 
povědomí o této databázi, zejména u hospodářských subjektů;

12. zdůrazňuje význam pokynů, které Komise vytvořila jako doprovodný dokument
k uplatňování směrnice; vítá záměr Komise provést do roku 2014 přezkum tohoto 
dokumentu;

13. zdůrazňuje, že pro spotřebitele je důležité, aby mohli využívat účinné, rychlé a nepříliš 
nákladné opravné prostředky; žádá v této souvislosti, aby členské státy plně prováděly 
směrnici o alternativním řešení sporů a mimosoudním řešení sporů on-line;

14. připomíná význam, který mají pro spotřebitele hromadné žaloby; žádá Komisi, aby 
předložila legislativní návrh, který by vedl k vytvoření celounijního jednotného 
mechanismu hromadné žaloby v oblasti ochrany spotřebitelů a který by se vztahoval 
na přeshraniční případy; zdůrazňuje, že přístup Unie k případům hromadné žaloby se musí 
přednostně zaměřit na reprezentativní akce zahájené subjekty řádně uznanými na 
vnitrostátní úrovni a že musí vycházet ze zásady předchozího souhlasu („opt-in“);

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem směrnice 2005/29/ES je chránit spotřebitele před nekalými obchodními praktikami, 
které vůči nim uplatňují podniky, a zajistit větší důvěru spotřebitelů v oblasti transakcí 
prováděných na vnitřním trhu a zároveň větší právní jistotu podniků. 

Zpravodaj se domnívá, že ustanovení stávající směrnice jsou uspokojivá a nepovažuje
v současnosti za nutné přistupovat k hlubšímu přezkumu textu, avšak domnívá se, že je 
zásadní, aby členské státy tuto směrnici plně prováděly a řádně uplatňovaly.

Měla by být položena otázka, zda je vhodné rozšiřovat oblast působnosti směrnice na odvětví 
B2B, zejména za  účelem řešení problému „podvodů v katalozích firem“. Evropská komise ve 
zprávě COM(2013)139 usoudila, že se nejedná o nejlepší možnost, což zpravodaj také 
uznává.

– Možnost bojovat proti těmto praktikám zahrnuje ve své oblasti působnosti již směrnice 
2006/114/ES a Komise, která oznámila svůj záměr navrhnout v blízké době přezkum tohoto 
znění, bude moci při této příležitosti zavést upřesnění, která považuje za nezbytná pro posílení 
existujícího nástroje. Evropský parlament bude při této příležitosti nepochybně plnit svou 
úlohu spoluzákonodárce.

– Členské státy, které si to přejí, mohou mimoto již uplatňovat směrnici 2005/29/ES na vztahy 
mezi podniky, což k dnešnímu dni učinily pouze čtyři z nich. 

– Rozšíření oblasti působnosti směrnice týkající se vztahů mezi podniky a spotřebiteli na 
vztahy mezi podniky by mimoto narušilo jasnost stávajícího nástroje, v němž jsou jasně 
odděleny kategorie B2B a B2C. 

– Rozšíření směrnice 2005/29/ES na kategorii B2B by od orgánů odpovědných za její 
uplatňování vyžadovalo, aby se také zabývaly případy B2B (kromě případů B2C), což by jim 
mohlo v praxi způsobovat problémy. 

Ze všech těchto důvodů zpravodaj stejně jako Evropská komise nepovažuje rozšíření oblasti 
působnosti směrnice 2005/29/ES na kategorii B2B v této fázi za vhodné. 

Pokud jde o nutnost posílit uplatňování této směrnice, přetrvávají některé nedostatky
a Komise by měla pozorně sledovat, jak je znění uplatňováno, a neměla by váhat se žalobou 
na ty členské státy, které směrnici porušují, řádně ji neprovádějí nebo nezajišťují její 
uplatňování, a to v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie. 

Zpravodaj také zdůrazňuje, že je nezbytné posílit spolupráci mezi vnitrostátními orgány
v oblasti ochrany spotřebitele. Myšlenka Komise zavést odborné vzdělávání pro tyto orgány
a pro subjekty soudnictví je správná, přičemž cílem tohoto vzdělávání by mělo být zejména 
zlepšení znalostí o fungování systému zavedeného v ostatních členských státech. 

Zpravodaj připomíná význam dozorových akcí („sweeps“) a žádá, aby byly tyto postupy 
posíleny. Jako žádoucí se mimo jiné jeví, aby údaje shromážděné při těchto operacích
i opatření, která budou následně učiněna, byly zveřejňovány.
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Avšak i při řádném a úplném uplatňování této směrnice ze strany členských států bude její 
plné dodržování ze strany podniků efektivnější, pouze prostřednictvím posílení prevence
a jasné perspektivy sankcí v případě porušení pravidel. Zpravodaj se domnívá, že by nikdy 
nemělo být možné mít z nekalých praktik zisk. Sankce by měly být vždy vyšší než přínosy, 
které z takových praktik plynou. Užitečný by mohl být dialog mezi vnitrostátními orgány 
navzájem a mezi vnitrostátními orgány a Evropskou komisí o sankcích uvalených na podniky 
odsouzené za nekalé obchodní praktiky.

Ačkoli se zdá, že samotný text směrnice by nemusel být v této fázi změněn, byla by vhodná 
některá upřesnění, a zpravodaj vítá záměr Evropské komise pracovat v nadcházejících 
měsících na aktualizaci pokynů, které jsou ke směrnici připojeny. 

Tato aktualizace bude zejména příležitostí k upřesnění informací, které musí prodávající sdělit 
spotřebiteli před uzavřením smlouvy a které se vztahují na záruku a také na tolerovanou praxi
v oblasti reklamy týkající se ceny v letecké dopravě, což jsou z hlediska ochrany spotřebitelů 
dvě významná odvětví. 

Užitečnost databáze týkající se nekalých obchodních praktik je široce uznána a zpravodaje 
těší, že EK má vůli ji dále rozvíjet. Avšak skutečnost, že databáze je k dispozici pouze
v angličtině, může představovat problém pro některé malé a střední podniky a mikropodniky.
V této souvislosti se zejména pro malé podniky a mikropodniky jeví jako užitečné, aby byla 
tato databáze dostupná ve všech různých jazycích EU. 

Je také zásadní, aby byly pro spotřebitele zajištěny účinné, rychlé a nepříliš nákladné opravné 
prostředky. V této souvislosti by členské státy měly plně provádět směrnici o alternativním 
řešení sporů a mimosoudním řešení sporů on-line. 

Zpravodaj připomíná, že mnozí spotřebitelé se žádostí o náhradu škody váhají, pokud jim 
uhrazená částka připadá nízká. K tomu, aby spotřebitelé svá práva plně uplatňovali, je 
zapotřebí podpořit zavedení konzistentního systému hromadné žaloby v oblasti ochrany 
spotřebitelů na úrovni Unie, který by bylo možné uplatňovat u přeshraničních obchodů a který 
by vycházel ze zásady předchozího souhlasu („opt-in“).

Na závěr zpravodaj zdůrazňuje, že je nutné dále zvyšovat povědomí spotřebitelů o podpoře, 
kterou jim za účelem náhrady škody mohou poskytnout jak sdružení spotřebitelů, tak síť 
evropských spotřebitelských center. 


