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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách 
(2013/2116(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 
o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu 
(smernica o nekalých obchodných praktikách),1

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru s názvom Prvá správa o uplatňovaní smernice 
o nekalých obchodných praktikách (COM(2013) 139),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru o uplatňovaní smernice o nekalých obchodných 
praktikách (COM(2013) 138),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 
2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych 
predpisov na ochranu spotrebiteľa („nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany 
spotrebiteľa“),2

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 
o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov,3

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2009 o transpozícii, vykonávaní 
a presadzovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov 
voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej 
a porovnávacej reklame,4

– so zreteľom na štúdiu s názvom Transpozícia a uplatňovanie smernice o nekalých 
obchodným praktikách (2005/29/ES) a smernice o klamlivej a porovnávacej reklame 
(2006/114/ES) realizovanú na žiadosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,5

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko 
Výboru pre právne veci (A7-0000/2013),

A. keďže spotreba je jedným z motorov rastu v EÚ, a spotrebitelia preto hrajú kľúčovú úlohu 
v európskom hospodárstve;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
3 Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 51.
4 Prijaté texty, 13. januára 2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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B. keďže smernica 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách je hlavným právnym 
aktom EÚ upravujúcim pravidlá týkajúce sa klamlivej reklamy a iných nekalých praktík 
v transakciách medzi podnikmi a spotrebiteľmi;

C. keďže cieľom smernice je prostredníctvom ustanovenia o jednotnom trhu zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov v celej Únii a súčasne zaručiť podnikom vysokú 
právnu istotu a odstraňovanie prekážok v cezhraničnom obchode;

D. keďže platnosť dočasných výnimiek, ktoré členským štátom umožňovali pokračovať 
v uplatňovaní vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú reštriktívnejšie alebo 
normatívnejšie ako táto smernica a vykonávajú iné právne predpisy EÚ obsahujúce 
doložky o minimálnej harmonizácii, sa skončila 12. júna 2013;

E. keďže členské štáty, ktoré si to želajú, môžu rozšíriť uplatňovanie smernice na vzťahy 
medzi podnikmi, pričom do dnešného dňa tak urobili iba štyri z nich;

F. keďže Európska komisia oznámila, že v dohľadnom čase predloží revíziu smernice 
2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame so zameraním na vzťahy medzi 
podnikmi;

G. keďže rozvoj digitálneho hospodárstva a všetky jeho technologické uplatnenia zmenili 
spôsoby nakupovania a spôsob, akým podniky robia svoju reklamu a predávajú tovar 
a služby;

1. zdôrazňuje účinnosť právneho rámca zavedeného smernicou a jeho význam pri zvyšovaní 
dôvery spotrebiteľov a obchodníkov v transakcie na vnútornom trhu, najmä pokiaľ ide 
o cezhraničné transakcie, a pri zabezpečovaní väčšej právnej istoty pre podniky; 

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek ustanoveniam smernice 2006/114/ES 
zameraným na boj proti klamlivým reklamným praktikám v oblasti vzťahov medzi 
podnikmi niektoré praktiky, ako sú „podvodné adresáre“, pretrvávajú; berie na vedomie 
zámer Komisie predložiť v dohľadnom čase zmenu smernice 2006/114/ES zameranú na 
vzťahy medzi podnikmi s cieľom lepšie bojovať proti týmto praktikám; nepovažuje za 
vhodné, aby sa rozsah pôsobnosti smernice 2005/29/ES o vzťahoch medzi podnikmi 
a spotrebiteľmi okamžite rozšíril na vzťahy medzi podnikmi; 

3. domnieva sa, že rozšírenie „čiernej listiny“ z prílohy I nie je v tejto fáze vhodné; vyzýva 
však Komisiu, aby vypracovala zoznam praktík, ktoré vnútroštátne orgány označia za 
nekalé v zmysle všeobecných zásad smernice, s cieľom posúdiť prípadnú vhodnosť 
takéhoto rozšírenia v budúcnosti;

4. pripomína, že od 12. júna 2013 sa členské štáty nemôžu riadiť ustanoveniami 
ponechanými do tohto dátumu na základe dočasnej výnimky; vyzýva preto členské štáty, 
aby čo najskôr zladili svoju právnu úpravu so znením smernice;

5. znovu zdôrazňuje dôležitosť a nutnosť úplného uplatňovania a primeraného vykonávania
tejto smernice členskými štátmi;
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6. nabáda Európsku komisiu, aby aj naďalej pozorne sledovala uplatňovanie smernice 
a v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ podnikla prípadné právne kroky voči členským 
štátom, ktoré smernicu porušujú, nevykonávajú alebo ju uplatňujú nesprávne;

7. znovu potvrdzuje význam posilnenia spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi
zodpovednými za uplatňovanie tejto smernice; nabáda v tejto súvislosti Komisiu, aby 
dôkladne posúdila rozsah pôsobnosti, účinnosť a mechanizmy fungovania nariadenia 
o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa („nariadenie CPC“), ako sa odhodlala 
uskutočniť do konca roka 2014;

8. kladie dôraz na užitočnosť tzv. celoplošných akcií vykonávaných v rámci nariadenia CPC 
a vyzýva Komisiu, aby tieto operácie rozvinula a posilnila; vyzýva Komisiu, aby zhrnula 
zozbierané údaje, ako aj zoznam opatrení prijatých Komisiou a členskými štátmi po týchto 
operáciách a aby svoju analýzu zverejnila;

9. vyjadruje poľutovanie na tým, že aj napriek súčasnému európskemu právnemu nástroju 
v oblasti cien v leteckej doprave a celoplošným akciám, ktoré sa uskutočnili v roku 2007 
na základe nariadenia CPC a so zameraním na internetové stránky predávajúce letenky, 
spotrebitelia sú v tomto odvetví aj naďalej obeťami klamlivých praktík; 

10. domnieva sa, že sankcie vyplývajúce z nedodržania ustanovení tejto smernice by nemali 
byť nikdy menšie ako zisk dosiahnutý vďaka praktike, ktorá je považovaná za nekalú 
alebo klamlivú; pripomína členským štátom, že sankcie musia byť podľa smernice účinné, 
primerané a odradzujúce; žiada Komisiu, aby zhromaždila a analyzovala údaje 
o sankciách uplatnených v jednotlivých členských štátoch;

11. s uspokojením berie na vedomie realizáciu databázy Komisie o nekalých obchodných 
praktikách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že je k dispozícii iba v angličtine; žiada 
Komisiu, aby postupne zvyšovala počet jazykov, v ktorých je databáza k dispozícii a aby 
ju zviditeľnila najmä medzi hospodárskymi subjektmi;

12. podčiarkuje význam usmerňovacieho dokumentu, ktorý vypracovala Komisia na podporu 
pri uplatňovaní smernice; víta zámer Komisie revidovať tento dokument do roku 2014;

13. zdôrazňuje dôležitosť účinných, rýchlych a nenákladných prostriedkov na zákonnú opravu 
pre spotrebiteľov; žiada v tejto súvislosti členské štáty, aby v plnej miere vykonali 
smernicu o alternatívnych riešeniach sporov a mimosúdnom riešení sporov online;

14. upozorňuje na dôležitosť mechanizmov kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu 
pre spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby navrhla legislatívnu iniciatívu zameranú 
na vytvorenie konzistentného mechanizmu kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu 
v oblasti ochrany spotrebiteľa pre celú Úniu, ktorý by sa mohol uplatňovať na cezhraničné 
prípady; trvá na tom, že prístup EÚ ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov by sa mal 
zamerať predovšetkým na skupinové žaloby podané subjektmi riadne uznanými na 
vnútroštátnej úrovni a opierať sa o zásadu predchádzajúceho súhlasu (tzv. zásada opt-in);

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom smernice 2005/29/ES je chrániť spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami 
podnikov voči nim, zvyšovať dôveru spotrebiteľov v transakcie na vnútornom trhu a súčasne 
zabezpečiť väčšiu právnu istotu pre podniky. 

Spravodajca sa domnieva, že ustanovenia súčasnej smernice sú postačujúce a nemyslí si, že je 
potrebné uskutočniť dôkladnú revíziu ich znenia, považuje však za nevyhnutné, aby členské 
štáty smernicu v plnej miere zaviedli a správne uplatňovali.

Otázka vhodnosti rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice na sektor B2B má svoje 
opodstatnenie najmä v súvislosti s vyriešením problému „podvodných adresárov“. Európska 
komisia sa vo svojej správe COM(2013) 139 rozhodla, že to nie je najlepšia možnosť 
a spravodajca súhlasí:

– Smernica 2006/114/ES už vo svojom rozsahu pôsobnosti zahŕňa možnosť boja proti týmto 
praktikám a Komisia, ktorá oznámila svoj zámer predložiť v dohľadnom čase revíziu tejto 
smernice, bude mať pri tejto príležitosti možnosť doplniť údaje, ktoré považuje za nevyhnutné 
na posilnenie súčasného nástroja. Parlament v tejto veci určite nepremešká svoju úlohu 
spoluzákonodarcu.

– Navyše tie členské štáty, ktoré si to želajú, už teraz môžu uplatňovať smernicu 2005/29/ES 
na vzťahy medzi podnikmi, pričom do dnešného dňa tak urobili iba štyri z nich. 

– Okrem toho rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice, ktorá sa zaoberá vzťahmi medzi 
podnikmi a spotrebiteľmi (B2C), na vzťahy medzi podnikmi (B2B), by škodilo 
zrozumiteľnosti súčasného nástroja, ktorý zreteľne rozlišuje medzi B2B a B2C. 

– V neposlednom rade by rozšírenie pôsobnosti smernice 2005/29/ES na B2B prinútilo 
orgány zodpovedné za jej uplatňovanie zaoberať sa aj prípadmi B2B (okrem prípadov B2C), 
čo by im v praxi mohlo spôsobovať problémy. 

Pre všetky uvedené dôvody spravodajca, takisto ako Európska komisia, nepovažuje v tejto 
fáze rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 2005/29/ES na B2B za vhodné. 

Pokiaľ ide o potrebu posilniť uplatňovanie smernice, ešte stále existujú nedostatky a Európska 
komisia musí pozorne sledovať uplatňovanie tohto právneho aktu a v súlade so Zmluvou 
o fungovaní EÚ bez váhania podniknúť prípadné právne kroky voči členským štátom, ktoré 
smernicu porušujú, nevykonávajú, prípadne ju uplatňujú nesprávne. 

Spravodajca tiež zdôrazňuje potrebu posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi
v rámci siete CPC. Myšlienka Komisie zorganizovať školenia určené pre tieto orgány 
a subjekty súdneho systému je dobrá a tieto školenia by sa mali zameriavať najmä na lepšiu 
znalosť fungovania systému zavedeného v ostatných členských štátoch. 

Spravodajca pripomína dôležitosť celoplošných akcií a požaduje ich posilnenie. Okrem toho 
sa ukazuje ako žiaduce, aby sa zverejnili údaje zozbierané počas týchto operácií a opatrenia 
prijaté na ich základe.
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Aj pri správnom a úplnom uplatňovaní smernice členskými štátmi bude jej úplné dodržiavanie 
podnikmi účinné iba pri posilnení prevencie a pri jasnej perspektíve sankcií v prípade jej 
porušenia. Spravodajca sa domnieva, že nekalá praktika by nikdy nemala priniesť zisk: 
sankcie by mali byť vždy vyššie ako zisk z takýchto praktík. Dialóg medzi samotnými 
vnútroštátnymi orgánmi a medzi vnútroštátnymi orgánmi a Európskou komisiou o sankciách 
pre podniky odsúdené za nekalé praktiky by mohol byť užitočný.

Aj keď by sa vlastné znenie smernice v tejto fáze meniť nemalo, niektoré spresnenia by boli 
vhodné a spravodajca víta zámer Európskej komisie pracovať v najbližších mesiacoch na 
aktualizácii usmerňovacieho dokumentu, ktorý je priložený k smernici. 

Táto aktualizácia bude príležitosťou najmä na spresnenie predzmluvnej informácie, ktorú 
predajca musí poskytnúť spotrebiteľovi v oblasti záruky, ako aj tolerovaných postupov 
v oblasti reklamy na ceny v leteckej doprave, tzn. v dvoch dôležitých oblastiach z hľadiska 
ochrany spotrebiteľa. 

Užitočnosť databázy o nekalých obchodných praktikách je široko uznávaná a spravodajca víta 
ochotu Komisie vytvoriť ju. Samotná skutočnosť, že je k dispozícii iba v anglickom jazyku, 
však môže byť pre niektoré malé a veľmi malé podniky problematická. V tejto situácii by 
bolo užitočné, najmä pre malé a veľmi malé podniky, aby táto databáza bola prístupná aj 
v iných jazykoch EÚ. 

Napokon je dôležité, aby spotrebitelia mali k dispozícii účinné, rýchle a nenákladné 
prostriedky na zákonnú opravu. Členské štáty musia v tejto súvislosti v plnom rozsahu 
zaviesť smernicu o alternatívnych riešeniach sporov a mimosúdnom riešení sporov online. 

Spravodajca pripomína, že veľa spotrebiteľov váha pri žiadostiach o nápravu, ak sa im zdá, že 
zaplatená suma je príliš nízka. Na to, aby spotrebitelia v plnej miere uplatňovali svoje práva, 
treba podporovať zavedenie konzistentného mechanizmu kolektívneho uplatňovania nárokov 
na nápravu v oblasti ochrany spotrebiteľa pre celú Úniu, ktorý by sa mohol uplatňovať na 
cezhraničné prípady a opieral by sa o zásadu predchádzajúceho súhlasu (tzv. zásada opt-in).

Spravodajca napokon trvá na potrebe lepšieho informovania spotrebiteľov o pomoci, ktorú im 
pri získavaní náhrady škody môžu poskytnúť spotrebiteľské organizácie a sieť európskych 
spotrebiteľských centier. 


