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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o uporabi Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij 
2013/2116(INI)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 
2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem 
trgu („Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah“)1, 

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom „Prvo poročilo o uporabi Direktive o 
nepoštenih poslovnih praksah podjetij“ (COM(2013)0139),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru o uporabi Direktive o nepoštenih poslovnih praksah 
(COM(2013)0138),

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje 
zakonodaje o varstvu potrošnikov (Uredba o sodelovanju na področju varstva 
potrošnikov)2, 

– ob upoštevanju Direktive 98/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 
o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2009 o prenosu, izvajanju in 
izvrševanju Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do 
potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem 
oglaševanju4, 

– ob upoštevanju študije z naslovom „Transposition and Enforcement of the Directive on 
unfair commercial practices (2005/29/EC) and the Directive concerning misleading and 
comparative advertising (2006/114/EC)“ (Prenos in izvrševanje direktive o nepoštenih 
poslovnih praksah podjetij (2005/29/ES) ter direktive o zavajajočem in primerjalnem 
oglaševanju (2006/114/ES), ki je bila izvedena na zahtevo Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov5, 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora 
za pravne zadeve (A7-0000/2013),

                                               
1 UL L 149, 11.6.2005, str. 22.
2 UL L 364 , 9.12.2004, str. 1.
3 UL L 166, 11.6.1998, str. 51.
4 Sprejeta besedila, 13.1.2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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A. ker je potrošnja eno od gonil rasti v Uniji in imajo zato potrošniki bistveno vlogo v 
evropskem gospodarstvu;

B. ker je Direktiva 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2005/29/ES ali Direktiva) glavni zakonodajni akt Unije na področju 
zavajajočega oglaševanja in drugih nepoštenih praks podjetij v razmerju do potrošnikov;

C. ker je namen Direktive prek t. i. „klavzule o enotnem trgu“ potrošnikom v celotni Uniji 
zagotoviti visoko raven varstva, podjetjem pa veliko pravno varnost in zmanjšanje ovir za 
čezmejno trgovino;

D. ker sta začasni odstopanji, ki sta državam članicam omogočali, da še naprej uporabljajo 
nacionalne določbe, ki so bolj omejevalne ali strožje kot sama direktiva, oziroma da 
izvajajo klavzule o minimalni uskladitvi iz drugih zakonodajnih instrumentov Unije, 
prenehali veljati 12. junija 2013;

E. ker lahko države članice, ki to želijo, uporabo Direktive razširijo tudi na razmerja med 
podjetji, vendar so se doslej za to odločile le štiri države;

F. ker je Evropska komisija napovedala, da bo v prihodnje predlagala revizijo Direktive 
2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju, ki zadeva razmerja med 
podjetji;

G. ker je razvoj digitalnega gospodarstva z vsemi tehnološkimi aplikacijami temeljito 
spremenil način, kako potrošniki nakupujejo ter kako podjetja oglašujejo in prodajajo 
blago in storitve;

1. poudarja, da je zakonodajni okvir, vzpostavljen z Direktivo, učinkovit in pomemben z 
vidika povečanja zaupanja potrošnikov in trgovcev v zvezi s transakcijami na notranjem 
trgu, zlasti čezmejnimi transakcijami, ter hkrati zagotavlja večjo pravno varnost 
podjetjem;

2. obžaluje, da so kljub določbam Direktive 2006/114/ES, ki je bila sprejeta z namenom boja 
proti zavajajočim praksam pri oglaševanju na področju razmerij med podjetji, še vedno 
razširjene nekatere prakse, kot so zlasti „goljufije s poslovnimi imeniki“; je seznanjen z
namero Evropske komisije, da v prihodnje predlaga spremembo Direktive 2006/114/ES, 
ki zadeva razmerja med podjetji, da bi tako omogočila učinkovitejši boj proti tem 
praksam; meni, da za zdaj ni primerno, da bi področje uporabe Direktive 2005/29/ES, ki 
zadeva razmerja med podjetji in potrošniki, razširili na razmerja med podjetji; 

3. meni, da se širitev „črne liste“ iz Priloge I v tej fazi ne zdi primerna; vendar hkrati 
Komisijo poziva, naj sestavi seznam praks, ki jih nacionalni organi opredeljujejo kot 
nepoštene v smislu splošnih načel Direktive, da bi lahko ocenili, ali bi bila taka širitev 
morda primerna v prihodnje;

4. opozarja, da države članice od 12. junija 2013 ne morejo več ohraniti določb, ki so jih 
dotlej uporabljale na podlagi začasnih odstopanj; zato jih poziva, naj svoje določbe čim 
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prej uskladijo z besedilom direktive;

5. znova potrjuje, da je pomembno in nujno, da države članice Direktivo v celoti uporabljajo 
in ustrezno izvajajo;

6. spodbuja Komisijo, naj še naprej pozorno spremlja uporabo Direktive in, če je to 
primerno, v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije vloži tožbo zoper države 
članice, ki kršijo Direktivo, je ne izvajajo ali ne zagotavljajo njene pravilne uporabe;

7. znova poudarja pomen krepitve sodelovanja med nacionalnimi organi, pristojnimi za 
uporabo Direktive; v zvezi s tem spodbuja Komisijo, naj poglobljeno preuči področje 
uporabe, učinkovitost in mehanizme delovanja Uredbe o sodelovanju na področju varstva 
potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: Uredba SVP), kot se je zavezala, da bo to storila do 
konca leta 2014;

8. vztraja pri koristnosti skupnih nadzornih preiskav („čistk“), izvedenih v okviru Uredbe 
SVP, in Komisijo poziva k razvoju in krepitvi takih preiskav; poziva Komisijo, naj 
pripravi povzetek zbranih podatkov in seznam ukrepov, ki so jih sprejele Komisija in 
države članice po zadevnih preiskavah, ter naj javnosti zagotovi dostop do te analize;

9. obžaluje, da so potrošniki kljub veljavnemu evropskemu zakonodajnemu okviru, ki ureja 
cene letalskih prevozov, in izvedbi „čistke“ leta 2007 na podlagi Uredbe SVP, med katero 
so se preverjale spletne strani, ki prodajajo letalske karte, še naprej žrtve številnih 
zavajajočih praks v tem sektorju; 

10. meni, da ne bi smele biti kazni, naložene za neupoštevanje Direktive, nikoli nižje od 
dobička, ustvarjenega s prakso, ki se šteje za nepošteno ali zavajajočo; opozarja države 
članice, da Direktiva določa, da morajo biti kazni učinkovite, sorazmerne in odvračalne; 
poziva Komisijo, naj zbere in analizira podatke o kaznih, ki jih izvajajo države članice;

11. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Komisija izdelala zbirko podatkov o nepoštenih 
poslovnih praksah; obžaluje, da je ta na voljo le v angleščini; poziva Komisijo, naj 
postopoma povečuje število jezikov, v katerih je zbirka podatkov na voljo, in razvija njeno 
prepoznavnost, zlasti pri gospodarskih subjektih;

12. poudarja pomen smernic, ki jih je pripravila Komisija v zvezi z uporabo Direktive; 
pozdravlja namero Komisije, da do leta 2014 pripravi revizijo tega dokumenta;

13. vztraja pri tem, da je za potrošnike pomembno, da imajo na voljo učinkovita, hitra in 
poceni pravna sredstva; v zvezi s tem poziva države članice, naj v celoti izvajajo direktivo 
o alternativnem reševanju sporov in uredbo o spletnem reševanju sporov;

14. opozarja na pomen, ki ga imajo za potrošnike kolektivni pravni instrumenti; poziva 
Komisijo, naj poda zakonodajni predlog za uvedbo usklajenega vseevropskega 
mehanizma kolektivnih pravnih instrumentov na področju varstva potrošnikov, ki se bo 
uporabljal za čezmejne primere; vztraja pri tem, da se mora pristop Unije na področju 
kolektivnih pravnih instrumentov prednostno osredotočati na skupinske tožbe, ki jih 
vložijo subjekti, ustrezno priznani na nacionalni ravni, in temeljijo na načelu predhodnega 
soglasja („opt-in“);



PE519.576v01-00 6/8 PR\1003845SL.doc

SL

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Namen Direktive 2005/29/ES je potrošnike zavarovati pred nepoštenimi poslovnimi praksami 
podjetij v zvezi z njimi, povečati njihovo zaupanje v zvezi s transakcijami na notranjem trgu 
in hkrati zagotoviti večjo pravno varnost podjetij. 

Poročevalec sicer meni, da so določbe veljavne direktive zadovoljive in je zato v tem trenutku 
ni treba temeljito revidirati, vendar je po njegovem mnenju hkrati bistveno, da jo države 
članice v celoti izvajajo in pravilno uporabljajo.

Treba se je vprašati, ali bi bilo področje uporabe Direktive smiselno razširiti na transakcije 
med podjetji („B2B“), zlasti za odpravo težave „goljufij s poslovnimi imeniki“. Evropska 
komisija je v poročilu COM(2013)0139 menila, da to ni najboljša možnost, s čimer se 
poročevalec strinja.

– Na področje uporabe Direktive 2006/114/ES je že vključena možnost boja proti tem 
praksam, Komisija, ki je napovedala, da namerava v prihodnje revidirati to besedilo, pa bo 
lahko ob tej priložnosti podala natančna pojasnila, za katera meni, da so potrebna za okrepitev 
obstoječega okvira. Parlament bo v tem postopku vsekakor odigral vlogo sozakonodajalca.

– Poleg tega lahko države članice, ki to želijo, uporabo Direktive 2005/29/ES že zdaj razširijo 
tudi na razmerja med podjetji, vendar so doslej to storile le štiri države. 

– Poleg tega bi se zaradi širitve področja uporabe Direktive, ki obravnava razmerja med 
podjetji in potrošniki („B2C“), na razmerja med podjetji („B2B“), zmanjšala jasnost 
trenutnega okvira, v katerem sta zadevni področji jasno ločeni. 

– In še nazadnje, s širitvijo področja uporabe Direktive 2005/29/ES na področje „B2B“ bi
pristojnim organom naložili obveznost njene uporabe tudi v primerih s tega področja (poleg 
primerov s področja „B2C“), kar bi bilo lahko v praksi težavno. 

Iz navedenih razlogov poročevalec podobno kot Evropska komisija meni, da širitev področja 
uporabe Direktive 2005/29/ES na področje „B2B“ v tej fazi ni primerna. 

Kar zadeva potrebo po krepitvi uporabe Direktive, ki je včasih še vedno pomanjkljiva, mora 
Komisija pozorno spremljati njeno uporabo in v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije 
brez odlašanja vložiti tožbo zoper države članice, ki kršijo Direktivo, je ne izvajajo ali ne 
zagotavljajo njene pravilne uporabe. 

Poročevalec vztraja tudi pri tem, da je treba okrepiti sodelovanje med nacionalnimi organi v 
okviru mreže SVP. Zamisel Komisije o organizaciji usposabljanj za zadevne organe in 
subjekte, vključene v pravosodni sistem, je dobra, ob čemer bi si bilo treba z usposabljanji 
prizadevati zlasti za to, da bi izboljšali poznavanje delovanja sistema, ki se uporablja v drugih 
državah članicah. 

Poročevalec opozarja na pomen „čistk“ in poziva k njihovi okrepitvi. Poleg tega se zdi, da bi 
bilo dobro podatke, ki so bili zbrani med temi preiskavami, in zatem sprejete ukrepe, dati na 
voljo javnosti.
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Vendar pa je mogoče celo ob pravilni uporabi in polnem izvajanju Direktive v državah 
članicah od podjetij pričakovati, da bodo dosledneje upoštevala njene določbe, le če bodo 
okrepljeni preventivni ukrepi in jim bo jasno, da jim bo v primeru kršitve izrečena kazen. 
Poročevalec meni, da ne bi smeli nikoli dopustiti, da ima kdo zaradi uporabe nepoštene prakse 
dobiček, zato bi morale biti kazni vedno višje od dobička, ustvarjenega z zadevnimi praksami. 
Koristil bi lahko dialog med nacionalnimi organi ter med temi organi in Evropsko komisijo v 
zvezi s kaznimi, naloženimi podjetjem, obsojenim zaradi nepoštenih poslovnih praks.

Čeprav se sprememba samega besedila Direktive v tej fazi ne zdi potrebna, bi bila nekatera 
pojasnila dobrodošla, zato poročevalec pozdravlja namero Evropske komisije, da se v 
naslednjih mesecih loti posodobitve smernic v zvezi z njeno uporabo. 

Zadevna posodobitev bo zlasti priložnost za dodatna pojasnila na dveh z vidika potrošnikov 
pomembnih področjih, to je v zvezi z informacijami, ki jih mora potrošniku pred sklenitvijo 
pogodbe dati prodajalec glede garancije, in dopustnimi praksami pri oglaševanju cen 
letalskega prevoza. 

Koristnost zbirke podatkov o nepoštenih poslovnih praksah je splošno priznana, zato 
poročevalec z zadovoljstvom sprejema dejstvo, da jo želi Evropska komisija razvijati. Vendar 
imajo lahko nekatera mala in srednja podjetja ter mikropodjetja težave, ker je na voljo le v 
angleščini. V zvezi s tem se zdi, da bi bilo zlasti za takšna podjetja koristno, če bi bila 
zadevna zbirka lahko na voljo v različnih jezikih EU. 

Nazadnje je bistveno še, da se potrošnikom zagotovijo učinkovita, hitra in poceni pravna 
sredstva. V zvezi s tem morajo države članice v celoti izvajati direktivo o alternativnem 
reševanju sporov in uredbo o spletnem reševanju sporov. 

Poročevalec opozarja, da veliko potrošnikov okleva z vložitvijo zahtevkov za povračilo 
škode, če se jim zdi obravnavani znesek nizek. Da bi lahko potrošniki polno uveljavljali svoje 
pravice, je treba podpreti uvedbo usklajenega vseevropskega mehanizma kolektivnih pravnih 
instrumentov na področju varstva potrošnikov, ki bi se uporabljal za čezmejne primere in bi 
temeljil na načelu predhodnega soglasja („opt-in“).

Za konec poročevalec še poudarja, da bi bilo treba potrošnike bolje seznaniti s podporo, ki jim 
jo lahko pri izterjavi odškodnine nudijo potrošniška združenja in evropska mreža centrov za 
varstvo potrošnikov. 


