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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Ochrana podnikov pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a zabezpečenie 
účinného uplatňovania – Revízia smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej 
reklame

(2013/0000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Ochrana podnikov 
pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a zabezpečenie účinného uplatňovania 
COM(2012)0702,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 
2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie)1,

– 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)2,

– 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)3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 
o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2011 o zavádzajúcich adresárových 
spoločnostiach5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2009 o transpozícii, vykonávaní 
a uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči 
spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej 
reklame6,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2008 o klamlivých adresárových 
spoločnostiach7,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21.
2 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
3 Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
4 Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 51.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0269.
6 Prijaté texty, P6_TA(2009)0008.
7 Prijaté texty, P6_TA(2008)0608.
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– so zreteľom na štúdiu s názvom Klamlivé praktiky adresárových spoločností v kontexte 
súčasných a budúcich právnych predpisov o vnútornom trhu zameraných na ochranu 
spotrebiteľa a MSP (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6), ktorú nechal 
vypracovať Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Ochrana podnikov 
pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a zabezpečenie účinného uplatňovania 
(COM(2012)0702)2, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, 
Výboru pre právne veci a Výboru pre petície (A7-0000/2013),

A. zavádzajúce marketingové praktiky môžu mať mnoho podôb, pričom najvýznamnejšie sú 
zavádzajúce systémy s adresármi spoločností, keď podvodná spoločnosť rozosiela 
formuláre, v ktorých vyzýva podniky, aby vyplnili alebo aktualizovali svoj obchodný 
názov a kontaktné údaje, zdanlivo zadarmo; keďže signatári neskôr zistia, že v skutočnosti 
neúmyselne podpísali zmluvu, ktorá je obvykle platná minimálne tri roky a podľa ktorej 
budú ich údaje uverejnené v adresári podnikov za ročný poplatok napríklad 1000 EUR 
alebo viac;

B. keďže výška finančných strát v EÚ v dôsledku zavádzajúcich marketingových praktík nie 
je známa, ale na základe niektorých národných štatistík ju možno odhadnúť na miliardy 
eur ročne; 

C. keďže malé a stredné podniky (MSP), najmä malé podniky a mikropodniky, sú hlavnými 
obeťami zavádzajúcich marketingových praktík; keďže terčom sú aj školy, kostoly, 
nemocnice, mimovládne organizácie a orgány miestnej samosprávy a iné verejné orgány;

D. keďže obete zavádzajúcich marketingových praktík sa často hanbia a nehlásia takéto 
praktiky orgánom presadzovania práva; keďže je preto veľmi dôležité, aby uvedené 
orgány uľahčili také nahlasovanie a kládli na takéto prípady dostačujúci dôraz;

E. keďže úroveň ochrany podnikov sa v jednotlivých členských štátoch značne líši, pričom 
iba Rakúsko a Belgicko zaviedli vo svojich právnych predpisoch osobitný zákaz 
zavádzajúcich systémov s adresármi a Holandsko v súčasnej dobe podobný zákon 
pripravuje;

F. keďže je potrebné uplatňovať súdržný prístup v záujme dosiahnutia rovnováhy medzi 
prevenciou a potrestaním; keďže orgány presadzovania práva budú aj naďalej váhať, či 
majú konať, kým nebudú jasné právne predpisy na riešenie tohto problému; 

G. keďže v súčasnosti je veľmi ťažké zistiť podvodných podnikateľov, pretože často 

                                               
1 IP/A/IMCO/ST/2008-06.
2 INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.
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posielajú faktúry z jednej krajiny do druhej a ich bankový účet je zas v ďalšej krajine, čo 
sťažuje sledovanie prevodu peňazí;

1. víta oznámenie Komisie, ale zdôrazňuje, že sú potrebné ešte ďalšie opatrenia, najmä 
pokiaľ ide o presadzovanie;

Prevencia a informácie

2. zdôrazňuje, že je potrebná lepšia výmena informácií medzi členskými štátmi; vyzýva 
všetky členské štáty, aby vytvorili celoštátne kontaktné miesto – alebo aby takúto úlohu 
niekomu priradili – kde budú môcť podniky a ďalšie obete zavádzajúcich praktík podať 
hlásenie a dostať pomoc a odbornú radu, pokiaľ ide o predchádzanie rôznym formám 
podvodov a ich riešenie; domnieva sa, že každé kontaktné miesto by malo viesť databázu 
všetkých druhov zavádzajúcich marketingových praktík vrátane zrozumiteľných 
príkladov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila koordináciu plynulej výmeny informácií z 
národných databáz okrem iného tým, že pomôže vytvoriť systém rýchleho varovania, 
ktorý dokáže identifikovať nové praktiky;

3. domnieva sa, že národné kontaktné miesto by malo hrať aktívnu úlohu pri výmene 
informácií medzi verejnými orgánmi, občanmi a podnikmi, ktorí by mali spolupracovať s 
cieľom vystríhať sa navzájom v súvislosti s novými zavádzajúcimi praktikami; mali by 
pomáhať malým a stredným podnikom pri riešení cezhraničných sporov tým, že usmernia 
okradnuté firmy, pokiaľ ide o najvhodnejší právny mechanizmus;

4. vyzýva vnútroštátne obchodné organizácie, najmä organizácie MSP, aby úzko 
spolupracovali s národnými kontaktnými miestami; v tejto súvislosti víta aj verejno-
súkromnú spoluprácu;

5. vyzýva Komisiu, aby na základe overených kritérií preskúmala možnosť zavedenia čiernej 
listiny podvodných firiem v rámci celej EÚ s cieľom zabrániť takýmto spoločnostiam 
rozširovať svoje praktiky do iných členských štátov;

6. vyzýva Europol, aby zohrával aktívnejšiu úlohu pri riešení týchto foriem podvodov 
zhromažďovaním informácií o cezhraničných formách zavádzajúcich marketingových 
praktík a analýzou štruktúr, ktoré sú za podvodnými spoločnosťami, a aby zaviedol 
mechanizmy na rýchlu výmenu aktuálnych informácií o týchto praktikách a štruktúrach 
medzi orgánmi presadzovania práva;

7. zdôrazňuje nutnosť, aby vnútroštátne orgány presadzovania práva užšie spolupracovali 
s tými, ktorí umožňujú zavádzajúce marketingové praktiky, ako sú banky, telefónne 
spoločnosti, poštové služby a agentúry na vymáhajúce pohľadávky, s cieľom zabrániť 
podvodným spoločnostiam v činnosti;

Presadzovanie práva a trestné stíhanie

8. konštatuje so znepokojením, že vyšetrovacie orgány v rôznych členských štátoch sú veľmi 
neochotné riešiť prípady zavádzajúcich marketingových praktík a zvyčajne tvrdia, že 
nemajú istotu, že dôkazné bremeno môže byť dostatočne preukázané; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby boli vlády v boji proti finančnej a hospodárskej trestnej činnosti aktívnejšie;
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9. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť vyšetrovanie a stíhanie zavádzajúcich marketingových 
praktík; preto vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia pre vnútroštátne orgány 
presadzovania práva o osvedčených postupoch pre vnútroštátne orgány presadzovania 
práva, pokiaľ ide o priority vo vyšetrovaní a trestnom stíhaní; vyzýva členské štáty, aby 
zvýšili kapacity a odbornosť príslušných vyšetrovacích a súdnych orgánov;

10. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť účinné, primerané a odradzujúce sankcie, a pripomína, 
že trestné sankcie môžu mať preventívny účinok;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia neprijala odporúčanie Parlamentu na čiastočné 
rozšírenie pôsobnosti smernice o nekalých obchodných praktikách, aby príloha I (čierna 
listina nekalých praktík) zahŕňala zmluvy medzi podnikmi (B2B); domnieva sa, že 
zmenou tejto smernice namiesto smernice 2006/114/ES sa dosiahne súdržnejší prístup, 
pretože sa rozšíri pojem nekalých obchodných praktík spolu s čiernou listinou aj na 
vzťahy B2B; zdôrazňuje, že potom nebude potrebné rozšíriť definíciu klamlivej reklamy, 
ktorá je nevyhnutná, aby boli zahrnuté všetky formy zavádzajúcich praktík;

12. vyzýva Komisiu, aby prednostne preskúmala, či podniky, ktoré boli uznané za vinné za 
používanie zavádzajúcich marketingových praktík, môžu byť vylúčené z európskeho 
verejného obstarávania alebo spomedzi príjemcov finančných prostriedkov z EÚ na dobu 
najmenej päť rokov;

13. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili úzku spoluprácu svojich orgánov daňovej správy s 
národnými kontaktnými miestami tým, že budú aktívne kontrolovať spoločnosti, o ktorých 
majú informácie, že používali zavádzajúce marketingové techniky;

14. zdôrazňuje potrebu aktívnejšej úlohy organizácií zodpovedných za registráciu spoločností, 
ako sú obchodné komory, pokiaľ ide o identifikáciu podozrivého správania a 
predchádzanie podvodným praktikám;

15. upozorňuje najmä na úlohu agentúr na vymáhanie podvodných pohľadávok, ktoré 
neváhajú vyvíjať nátlak na podniky, aby uhrádzali faktúry, o ktorých vedia alebo mohli by 
vedieť, že sú podvodné; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli prostriedky na lepšiu 
kontrolu takýchto agentúr, a to pred ich formálnym zriadením i potom;

16. so znepokojením konštatuje, že procesy riešenia sporov sa ukázali ako neefektívne, 
zdĺhavé a nákladné a že neponúkajú žiadnu záruku adekvátnej a včasnej a náhrady za 
spôsobenú škodu; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh, ktorý umožní obetiam 
zavádzajúcich marketingových praktík konať v prípade podvodnej spoločnosti kolektívne; 
zdôrazňuje, že obete by mali mať možnosť byť zastupované určenými organizáciami, 
napríklad národnými organizáciami podnikateľov; požaduje účinné opravné prostriedky 
pre obete vrátane zrušenia príslušných zmlúv;

Medzinárodná spolupráca mimo EÚ

17. zdôrazňuje, že zavádzajúce marketingové praktiky predstavujú medzinárodný problém, 
ktorý sa v žiadnom prípade nezastaví na hraniciach členských štátov; vyzýva preto 
Komisiu a členské štáty, aby sa v tejto oblasti snažili o medzinárodnú spoluprácu, a to s 
tretími krajinami i s príslušnými medzinárodnými organizáciami;
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18. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila činnosť v medzinárodnej pracovnej skupine pre oblasť 
hromadného marketingu, v ktorej sú zastúpené orgány presadzovania právnych predpisov, 
regulačné orgány a spotrebiteľské agentúry z USA, Austrálie, Belgicka, Kanady, 
Holandska, Nigérie a Spojeného kráľovstva a tiež Europol;

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

Zavádzajúce marketingové praktiky môžu mať mnoho podôb, pričom najvýznamnejšie sú 
zavádzajúce systémy s adresármi spoločnosti, keď podvodná spoločnosť rozosiela formuláre, 
v ktorých vyzýva podniky, aby zdanlivo zadarmo vyplnili alebo aktualizovali svoj obchodný 
názov a kontaktné údaje. Tí, ktorí to podpísali, neskôr zistia, že v skutočnosti neúmyselne 
podpísali zmluvu, ktorá je obvykle platná minimálne tri roky a podľa ktorej budú ich údaje 
uverejnené v adresári podnikov za ročný poplatok napríklad 1000 EUR alebo viac.

Medzi ďalšie zavádzajúce marketingové praktiky patria: zavádzajúce platobné formuláre, 
ktoré vyzerajú ako faktúry za služby, ktoré si obchodník už údajne objednal, čo v skutočnosti 
neurobil; ponuky na rozšírenie názvov internetových domén, kde podvodný obchodník uvedie 
nesprávne informácie a vyvíja psychologický nátlak na uzatvorenie zmluvy za oveľa vyššiu 
cenu, než je registrácia prostredníctvom oficiálnych poskytovateľov; ponuky na rozšírenie 
ochrany ochranných známok v iných krajinách, pričom takúto ochrana môžu zaručiť len
oficiálne orgány.

Úroveň ochrany podnikov sa v jednotlivých členských štátoch značne líši. Iba Rakúsko a 
Belgicko zaviedli vo svojich právnych predpisoch osobitný zákaz zavádzajúcich systémov 
s adresármi. V Rakúsku sa v odseku 28a zákona o nekalých obchodných praktikách uvádza: 
„Zakazujú sa reklamy na zaregistrovanie v zoznamoch v rámci podnikania a na účely 
hospodárskej súťaže, ako napríklad v žltých stránkach, telefónnych zoznamoch alebo 
v podobných zoznamoch formou platobného príkazu, poštovej poukážky, faktúry, ponuky na 
opravu alebo podobným spôsobom, ako aj ponuka takéhoto zaregistrovania priamo bez 
jednoznačného zdôraznenia jasnými a grafickými prostriedkami, že takáto reklama je 
výhradne ponukou na zmluvu“. V Belgicku sa v článku 97 ods. 1 zákona o trhovej praxi a 
ochrane spotrebiteľa uvádza: „Je zakázané každej spoločnosti získavať inzerentov – priamo 
alebo prostredníctvom platobného formulára, objednávkového formulára, faktúry, 
ponuky, podmienok, ponuky na opravu alebo iného podobného dokladu – na zaregistrovanie 
v katalógoch, adresároch, telefónnych zoznamoch a podobných zoznamoch alebo súboroch 
bez výslovného uvedenia, že uvedený dotazník je ponukou na uzatvorenie zmluvy, a bez toho, 
aby sa v dokumente uviedli tučným a najväčším písmom použitým v texte podmienky zmluvy 
a súvisiaca cena.“ V Holandsku podobný zákon v súčasnosti pripravujú poslanci 
Socialistickej strany v spolupráci s Liberálnou stranou. 

Spravodajca víta oznámenie Komisie o ochrane podnikov pred zavádzajúcimi 
marketingovými praktikami a o zabezpečení účinného presadzovania, je však presvedčený, že 
je potrebné urobiť ešte ďalšie kroky. Preto v tomto návrhu správy predkladá ďalšie opatrenia 
v oblasti prevencie, poskytovania informácií, presadzovania a stíhania. Zavádzajúce 
marketingové praktiky nie sú čisto európskym fenoménom. Preto spravodajca zdôrazňuje 
význam medzinárodnej spolupráce v boji proti týmto praktikám. 


