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1. Uvod

Nepoštene poslovne prakse spodkopavajo zaupanje potrošnikov v notranji trg in močno 
ovirajo delovanje notranjega trga. Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah (2005/29/ES) (v 
nadaljevanju „direktiva UCP“), ki je začela veljati 12. decembra 2007, je namenjena 
reševanju te težave. Ker nadomešča številna pravila v državah članicah z enotnim 
instrumentom, si direktiva UCP prizadeva zagotoviti večje zaupanje potrošnikov v izvajanje 
čezmejnih transakcij in večjo pravno varnost za podjetja glede dopustnosti različnih poslovnih 
praks in oglaševanja na notranjem trgu. 

Direktiva daje splošni pravni okvir za poslovanje s potrošniki na trgu. Nanaša se na spekter 
nepoštenih praks – od internetnih goljufij do agresivne prodaje od vrat do vrat – in vključuje 
vse sektorje. 

Direktiva UCP je bila sprejeta kot direktiva maksimalnega usklajevanja, kar pomeni, da 
državam članicam ni dovoljeno odstopati od njenih pravil, tj. ne smejo imeti strožjih ali bolj 
omejujočih določb, kot so določene v direktivi. Vendar je v praksi državam članicam 
dovoljeno precej samostojnosti pri izvajanju posameznih določb, in sicer:

 Splošna klavzula: direktiva UCP opredeljuje številne prakse, ki se štejejo za nepravične in 
prepovedane v vseh primerih. Vendar državam članicam tudi omogoča, da razširijo 
seznam na podlagi dokaj širokih meril, ki jih vsebuje direktiva. Nova splošna klavzula 
opredeljuje, da je poslovna praksa nepravična, če je v nasprotju z zahtevami poklicne 
skrbnosti in če materialno izkrivlja, ali lahko izkrivlja, ekonomsko vedenje povprečnega 
potrošnika.1

 Pravna sredstva in sankcije: pravna sredstva in sankcija določi nacionalna zakonodaja 
držav članic. Države članice imajo različne sisteme izvrševanja, odvisno od tega, ali se 
zanašajo na močno zasebno izvrševanje, kjer imajo pomembno vlogo potrošniške skupine 
(npr. Nemčija), na kazenske in upravne sankcije (npr. Francija) ali samoregulacijo (npr. 
Velika Britanija).

 Pravni pojmi: ključne določbe direktive UCP temeljijo na pojmih, kot so „povprečni 
potrošnik“, „poklicna skrbnost“ in „povabilo k nakupu“, ki jih lahko organi in sodišča v 
državah članicah različno interpretirajo. 

Treba je poudariti tudi, da direktiva UCP ščiti samo ekonomski interes potrošnikov pred 
nepoštenimi poslovnimi praksami. Države članice lahko uvedejo dodatne omejitve na osnovi 
varovanja zdravja in varnosti ali iz razlogov dobrega okusa in dostojnosti.2

Glede na razlike med sistemi izvrševanja v državah članicah, zapletenost nekaterih pravnih 
pojmov, številna in obširna nacionalna pravila, ki urejajo nepoštene poslovne prakse, ter 
široko področje uporabe te direktive, sta ustrezen prenos in dejansko izvajanje temeljnega 
pomena za doseganje največje usklajenosti, da bi tako zagotovili večje zaupanje potrošnikov 
in pravno varnost podjetij na notranjem trgu.

                                               
1 prim. člen 5(2) Direktive UCP
2 prim. člen 3(3); uvodna izjava 7, direktiva UPC
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2. Prenos

Rok za prenos direktive UCP je potekel 12. junija 2007. Čeprav je v večini držav članic 
postopek prenosa tekel brez večjih težav, pa nekatere države članice še vedno niso prenesle 
direktive, nekatere države članice pa so jo prenesle nepravilno.  

Do danes (16.09.2008) Komisiji ni prijavilo svojih ukrepov za prenos pet držav: Nemčija, 
Španija, Luksemburg, Nizozemska in Finska. Proti tem državam članicam je Komisija 
avgusta 2007 sprožila postopek za ugotavljanje kršitev. 

Komisija je odkrila neustrezen prenos v treh državah članicah: v Franciji, na Danskem in 
Švedskem. Formalni postopki za ugotavljanje kršitev zaradi neustreznega prenosa proti tem 
državam članicam še niso bili sproženi. 

Poleg tega so bili trije primeri predani Sodišču Evropskih skupnosti. Prva dva primera 
obravnavata združljivost belgijske zakonodaje, ki prepoveduje ponudbo svežnjev izdelkov 
in/ali storitev potrošnikom, z direktivo UCP1. Mnenje generalnega pravobranilca o prvih dveh 
primerih je predvideno konec septembra/začetek oktobra, odločitev Sodišča Evropskih 
skupnosti pa konec leta. Tretje predhodno odločanje je Sodišču Evropskih skupnosti predložil 
nemški Bundesgerichtshof in zadeva spremenljivost ponudb svežnjev.  

Izvajanje in izvrševanje

Leta 2007 je Komisija prvič uporabila akcijo „EU-Sweep“ kot novo orodje za preverjanje in 
zagotovitev izvajanja zakonodaje o varstvu potrošnikov. Akcija „sweep“ je sistemsko 
preverjanje, ki ga nacionalni organi, pristojni za izvrševanje zakonodaje, izvajajo hkrati v 
različnih državah članicah in ga usklajuje Evropska komisija na podlagi uredbe o sodelovanju 
na področju varstva potrošnikov (uredba (ES) št. 2006/2004), ki je začela veljati konec leta 
2006. Prva akcija glede spletnih mest letalskih družb se je izvajala septembra 2007. 
Nacionalni organi so preverili stotine spletnih mest letalskih družb, ki prodajajo vozovnice, da 
bi našli tiste, ki kršijo zakon. Kot nadaljnji ukrep so organi držav članic, pristojni za 
izvrševanje zakonodaje, stopili v stik s podjetji in jih prosili, naj svoja spletna mesta uskladijo 
s pravili ali pojasnijo svoja stališča. Nedavno, junija 2008, je Komisija izvedla akcijo glede 
mobilne telefonije, ki je bila osredotočena na internetno prodajo melodij za mobilne telefone 
in ozadij. 

V akciji leta 2007 je bilo od vseh pregledanih spletnih mest 43,6 % takih, kjer so bile med 
fazo izvrševanja potrjene nepravilnosti. Šlo je zlasti za nepravilnosti glede nepopolnega 
navajanja cen (prvotna cena ni vključevala davka ali dajatev), polja za privolitev v prejemanje 
(opt-in) in fiktivne predtržne ponudbe vozovnic ali ponudbe brezplačnih vozovnic.

Prve ugotovitve akcije, ki se je leta 2008 izvajala na področju storitev mobilne telefonije, se 
nanašajo na manjkajoče ali nepopolno navajanje cen (50 % preverjenih spletnih mest), 
manjkajoče ali nepopolne podatke o trgovcu (70 % preverjenih spletnih mest) in zavajajočo 
predstavitev podatkov, kar vključuje drobni tisk in zavajajočo uporabo besede 

                                               
1 C-261/07 VTB-VAB v.n.v. Total Belgium; C-299/07 Galatea BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV in C -
304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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„brezplačno“ (60 % preverjenih spletnih mest).

Zahvaljujoč akcijam „sweep“ so na voljo podrobnejši podatki o težavah pri izvajanju na 
področju spletnih mest letalskih družb in spletnih mest za internetno prodajo melodij za 
mobilne telefone in ozadij. Toda podatki za druga področja so še vedno zelo omejeni. Letno 
poročilo mreže evropskih potrošniških centrov za leto 2007 vsebuje podatke o možnih 
zaskrbljujočih področjih. Poročilo kaže, da največji delež pritožb, ki so jih zabeležili evropski 
potrošniški centri (22 %), zadeva storitve prometa, zlasti pravice letalskih potnikov. 
Letalskemu sektorju so sledile rekreacijske in kulturne storitve (skoraj 12 % pritožb), tem pa 
avdiovizualne storitve (skoraj 10 %). 

Poročevalec ugotavlja, da so nedavna prizadevanja Evropske komisije, zlasti začetek akcij 
„sweep“, zelo dobrodošla za izboljšanje nadzora izvajanja zakonodaje o notranjem trgu. Na 
splošno pa podatki o stanju dejanskega izvajanje zakonodaje o notranjem trgu še vedno niso 
popolni. To je v veliki meri posledica dejstva, da zahteva nadzorovanje izvajanja in 
izvrševanja znatna sredstva, zato je treba razviti učinkovitejša orodja za nadzorovanje 
izvajanja, kot so akcije „sweep“, da bo državljanom mogoče zagotoviti koristi notranjega trga.

Čezmejne dejavnosti izvajanja 

Poročevalec meni, da je posebno pozornost treba nameniti čezmejnim poslovnim praksam, tj. 
praksam, kjer trgovec trži potrošniško blago in storitve ene države (izvorne države) 
potrošnikom druge države (ciljne države). V takih primerih organi v ciljni državi težje 
uveljavljajo pravna sredstva zoper trgovce. Poleg tega potrošniški organi v izvorni državi 
včasih niso zainteresirani za ustrezno ukrepanje proti nepoštenim poslovnim praksam v ciljni 
državi. Države članice tudi namenjajo za izvrševanje različna sredstva in pri uporabi in 
izvrševanju direktive UCP glede čezmejnega trženja se pojavljajo resne pomanjkljivosti . Zato 
ni presenetljivo, da rezultati akcije glede letalskih družb iz leta 2007 izkazujejo, da je 
doslednost izvrševanja nacionalnih spletnih mest 55 % (50 od 90 mest), doslednost 
izvrševanja čezmejnih primerov pa 12 % (5 od 42 mest).

Za čezmejno izvrševanje obstaja uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, ki 
odpravlja ovire, s katerimi se soočajo organi držav članic pri uveljavljanju potrošnikovih 
pravic znotraj skupnosti. Mrežo sestavljajo organi držav članic, ki so odgovorni za 
izvrševanja na nacionalni ravni. Od začetka veljavnosti uredbe beleži zbirka podatkov CPC 
234 zahtevkov za informacije (zahteve za preiskave), 137 opozoril in 214 zahtevkov za 
ukrepe izvrševanja.1

Uredba o mreži za sodelovanje na področju varstva potrošnikov zagotavlja pod „Usklajevanje 
izvrševanja“ financiranje izmenjave uradnikov. Leta 2007 se je financirala izmenjava štirih 
uradnikov. 

Pravna sredstva in sankcije

Poročevalec poudarja, da so pravna sredstva in sankcije pomemben vidik dejanskega 

                                               
1 Stanje: 04.09.2008.
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izvrševanja direktive UCP. V skladu z direktivo morajo države članice zagotoviti, da imajo 
zadevne stranke pravna sredstva za sprožitev postopkov proti nepoštenim poslovnim 
praksam1, izbira konkretnega pravnega sredstva pa je prepuščena državam članicam. Države 
članice so pozvane, naj določijo kazni za kršitve nacionalnih ukrepov za prenos, ki morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.2

Na splošno so države članice pri izbiri načina zagotavljanja skladnosti precej samostojne, naj 
gre za sankcije zasebnega ali javnega prava. V primeru goljufij, agresivnega vedenja, groženj 
ali ogrožanja fizične varnosti potrošnikov lahko države članice odredijo kazenske sankcije, 
čeprav direktiva ne določa take obveznosti. Kazenske sankcije bodo trgovce morda odvrnile 
od izvajanja tako skrajnih praks. Združeno kraljestvo je na primer določilo, da je izvajanje 
nepoštenih poslovnih praks „zavestno ali iz nepremišljenosti“ kaznivo dejanje.

Najboljše prakse

Poročevalec predlaga, da je Komisijo treba spodbuditi k pomoči in sodelovanju z državami 
članicami pri izvajanju direktive UCP in spodbujanju najboljših praks pri izvajanju in 
izvrševanju direktive. To lahko vključuje krepitev izmenjave osebja, pristojnega za 
izvrševanje zakonodaje. Take dejavnosti zagotavljajo boljše izvrševanje direktive in večjo 
usklajenost izvrševanja med regulativnimi organi v EU.

Pravilno izvajanje direktive pomeni, da se posamezniki v celoti zavedajo svojih pravic. 
Razširitev pravic potrošnikov z direktivo UCP mora potekati sočasno z ukrepi, ki so potrebni 
za podporo uporabi teh pravic. Na ravni držav članic je treba razmisliti o kampanjah za 
ozaveščanje potrošnikov, izboljšanju izobraževanja potrošnikov in usposabljanju potrošniških 
svetovalcev.  

Izbrana vprašanja za razpravo

Za začetek razprave želi poročevalec podati nekaj izhodišč, ki zahtevajo temeljit razmislek. 
Ta ali morebitna nadaljnja vprašanja, ki se utegnejo pojaviti med posvetovanjem odbora, 
utegnejo biti, v odvisnosti od poteka razprave, predmet predlogov sprememb s strani 
poročevalca. 

 Kako zagotoviti dejansko uporabo direktive UCP?
 Kako zagotoviti čezmejno izvrševanje direktive UCP in na splošno zakonodaje EU o 

varstvu potrošnikov?
 Kateri instrumenti so najprimernejši za nadzorovanje izvajanja zakonodaje o varstvu 

potrošnikov?

                                               
1 Člen 11 in uvodna izjava 21 direktive UCP
2 Člen 13 direktive UCP
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