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2.5 Zavajajoče okoljske trditve 
 
2.5.1 Uvod/opredelitev 
 
Izraza „okoljske trditve“ ali „zelene trditve“ se nanašata na namigovanje ali drugo ustvarjanje 
vtisa (v okviru komercialnega sporočila, trženja ali oglaševanja), da so izdelki ali storitve 
okolju prijazne (tj. da imajo pozitiven vpliv na okolje) ali pa manj škodljive za okolje kot 
konkurenčno blago ali storitve. Razlog za to je lahko, na primer, sestava takšnega izdelka, 
način njegove izdelave ali proizvodnje, način njegovega odstranjevanja in zmanjšanje 
pričakovane porabe energije ali onesnaženja v zvezi z njegovo uporabo. Kadar so takšne 
trditve neresnične ali jih ni mogoče preveriti, se lahko ta praksa opiše z izrazom „zeleno 
pranje“. 
 
Potrošniki bodo pri nakupu izdelkov morda upoštevali okoljske vidike. Trgovci pri 
načrtovanju oglaševanja in tržnih kampanj vse pogosteje upoštevajo te dejavnike, pri čemer so 
okoljske trditve postale močno tržno orodje. Vendar če želimo, da bi bile okoljske trditve 
informativne za potrošnike ter da bi učinkovito spodbujale blago in storitve z manjšim 
vplivom na okolje, morajo biti nujno jasne, resnične, točne in nezavajajoče. Prav tako ne 
smejo poudarjati samo enega okoljskega vprašanja in prikrivati morebitnih kompromisov ali 
negativnih vplivov na okolje. Uporaba resničnih okoljskih trditev je prav tako pomembna, da 
se trgovce, ki navajajo resnične trditve, zaščiti pred nepošteno konkurenco trgovcev, ki 
navajajo neutemeljene okoljske trditve50. 
 
Okoljskega trženja posebej ne usklajuje nobena zakonodaja na ravni EU. Okoljske trditve 
delno zajema posebna zakonodaja Skupnosti, ki ureja okoljsko učinkovitost kategorije 
izdelkov in prepoveduje zavajajočo uporabo trditve, logotipa ali oznake, ki se uporablja v 
zvezi s to posebno zakonodajo. Ti zakoni določajo posebna pravila, ki imajo prednost pred 
splošnejšimi določbami Direktive, kot je pojasnjeno v oddelku 1.9. Primeri takšne zakonodaje 
so navedeni v oddelku 2.5.2.  
 
Zunaj tistih vidikov, ki jih zajema posebna zakonodaja EU, se morajo splošne določbe 
Direktive uporabljati pri oceni okoljskih trditev in ugotavljanju, ali je trditev zavajajoča zaradi 
vsebine ali zaradi načina, na katerega je predstavljena potrošnikom. 
To je bilo izpostavljeno, ko je Svet za okolje 4. decembra 2008 sprejel sklepe o akcijskem 
načrtu za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter trajnostno industrijsko politiko. V točki 18 
sklepov Svet „POZIVA države članice, da dosledno izvajajo direktivo o nepoštenih poslovnih 

                                                 
50 Glej na primer nedavno raziskavo z naslovom Zelena pričakovanja – potrošnikovo razumevanje zelenih trditev 
v oglaševanju (Green expectations – Consumers' understanding of green claims in advertising), 
ki jo je izvedla organizacija Consumer Focus, in katere rezultati kažejo, da 58 % vprašanih potrošnikov meni, 
da veliko podjetij trdi, da so zelena, samo zato, da lahko postavijo višje cene. Raziskava je objavljena na spletni 
strani: 
http://consumerfocus.org.uk/en/content/cms/Publications___Repor/Publications___Repor.aspx. 



praksah v zvezi z okoljskimi zahtevki; POZIVA Komisijo, naj v vse prihodnje smernice o 
direktivi o nepoštenih poslovnih praksah vključi okoljske zahtevke“. 
 
2.5.2 Pregled posebne zakonodaje EU o okoljskih trditvah 
 
(a) Ekološke oznake določa in ureja Uredba (ES) št.°834/200751, ki navaja seznam izrazov in 
okrajšav (kot je „bio“ ali „eko“), ki se lahko uporabljajo pri označevanju, v reklamnem 
gradivu ali poslovnih dokumentih izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, določene s to uredbo. 
 
Zavajajoča uporaba takšnih oznak je prepovedana v skladu s členom 23 Uredbe: 
 
„2. Izrazi iz odstavka 1 se ne uporabljajo nikjer v Skupnosti in v nobenem jeziku Skupnosti za 
označevanje in oglaševanje proizvoda ter za poslovne dokumente proizvoda, ki ne izpolnjuje 
zahtev, določenih s to uredbo, razen če se ne uporabljajo za kmetijske proizvode v hrani ali 
krmi ali če je očitno, da niso povezani z ekološko pridelavo. 
 
Poleg tega se ne uporabljajo izrazi – vključno z izrazi, ki se uporabljajo v blagovnih znamkah 
– ali prakse, ki se uporabljajo za označevanje ali oglaševanje, in bi lahko zavedli potrošnika 
ali uporabnika zaradi napeljevanja na domnevo, da proizvod ali njegova sestavina izpolnjuje 
zahteve, določene s to uredbo.  
 
3. Izrazi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za proizvod, na katerem mora biti pri označevanju ali 
oglaševanju navedeno, da vsebuje GSO, je sestavljen iz GSO ali pridelan iz GSO v skladu z 
določbami Skupnosti.“  
 
Uredba določa tudi pravila o predelani hrani ter obvezne označbe in logotipe. 
 
(b) Energijsko označevanje ureja Direktiva 92/75/EGS52. Gospodinjski aparati, ki so ponujeni 
v prodajo, najem ali nakup na obroke, morajo imeti priložene standardne podatke o izdelku in 
oznako s podatki o porabi energije (električne ali druge) ali drugih bistvenih virov. 
Zavajajoča uporaba takšnih oznak je prepovedana v skladu s členom 7(b) Direktive: 
 
„če to lahko zavede ali povzroči zamenjavo, je prepovedano prikazovanje drugih nalepk, 
znakov, simbolov ali napisov v zvezi s porabo energije, ki niso skladni z zahtevami te direktive 
in ustreznih izvedbenih direktiv. Ta prepoved ne velja za nacionalne sisteme ali sisteme 
Skupnosti okoljskega označevanja“.53

 

                                                 
51 Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških 
proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, UL L 189, 20.7.2007, str. 1–23). 
52 Direktiva Sveta 92/75/EGS z dne 22. septembra 1992 o navajanju porabe energije in drugih virov 
gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku, UL L 297, 13.10.1992,  
str. 16–19. 
53 Predlog prenovitve Direktive 1992/75/EGS je trenutno v zadnji fazi zakonodajnega postopka. Ko bo direktiva 
začela veljati, bo Komisija pooblaščena za sprejem ukrepov glede oznak na posameznih izdelkih. Področje 
uporabe direktive o označevanju bo razširjeno na vse izdelke, ki vplivajo na rabo energije, pri čemer bodo morali 
ti izdelki, kadar so ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, imeti priložene standardne podatke o izdelku 
in oznako s podatki o porabi energije in po potrebi o porabi drugih virov. 
Dobro znana lestvica A–G (in za hladilnike razreda A+ in A++) se bo še vedno uporabljala, pri čemer se bo 
lahko razširila na razrede A+/A++/A+++, kar bo potrošnikom omogočilo, da bodo lahko kadar koli prepoznali 
najboljši razred, ki je na voljo na tržišču, saj bo zadevna direktiva zahtevala, da je ta vedno označen s temno 
zeleno barvo. Nedovoljena uporaba oznake bo prepovedana, pri čemer bodo lahko države članice v tem primeru 
pri izvajanju direktive naložile različne kazni. Z novo direktivo se krepijo tudi določbe o nadzoru trga v skladu z 
Uredbo št. 765/2008/ES, da bi se čim bolj zmanjšala neskladnost. Nov element prenovitve je uvedba obveznega 



(c) Označevanje pnevmatik bo urejala uredba o označevanju pnevmatik glede na izkoristek 
goriva in druge bistvene parametre54, ki določa, da bodo morali proizvajalci pnevmatik 
objaviti izkoristek goriva, oprijem na mokri podlagi in učinkovitost zunanjega kotalnega 
hrupa pnevmatik C1, C2 in C3 (tj. predvsem pnevmatike na osebnih vozilih ter lahkih in 
težkih tovornih vozilih). Ti podatki o učinkovitosti bodo od 1. novembra 2012 dobro vidni na 
prodajnih mestih z natisnjeno oznako v neposredni bližini pnevmatik na prodajnem mestu ali 
z nalepko na tekalni plasti pnevmatik. V skladu s členoma 4 in 5 Uredbe bo morala biti 
učinkovitost pnevmatik navedena na računu, ki se izstavi končnim uporabnikom ob nakupu 
pnevmatik, ali na dokumentu, priloženem računu, in v tehničnem promocijskem gradivu, kot 
so katalogi, letaki ali spletni oglasi. 
 
(d) Označevanje goriva in CO2: v skladu z Direktivo 1999/94/ES55

 mora biti ob vseh osebnih 
vozilih na prodajnem mestu na voljo oznaka ekonomičnosti porabe goriva. Oznaka mora biti 
jasno vidna in izpolnjevati nekatere zahteve iz Priloge I. Predvsem mora vsebovati uradne 
podatke o porabi goriva, ki je izražena v litrih na 100 kilometrov ali v kilometrih na liter (ali v 
miljah na galono), in o emisijah CO2 v g/km. 
 
Člen 7 določa, da „[d]ržave članice zagotovijo, da se na oznakah in plakatih ter v priročnikih 
ali promocijskih prospektih in gradivu iz členov 3, 4, 5 in 6 prepove uporaba drugih znakov, 
simbolov ali navedb o porabi goriva ali emisijah CO2, ki ne izpolnjujejo zahtev te direktive, če 
bi njihov prikaz lahko zmedel možne kupce novih osebnih vozil“. 
 
Poleg tega Priloga IV določa predpisana pravila o promocijskih prospektih za vozila: 
„Države članice morajo zagotoviti, da vsi promocijski prospekti vsebujejo podatke o uradni 
porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 za vozilo, na katero se nanašajo. Te 
informacije izpolnjujejo vsaj naslednje zahteve: 
 

1. so lahko berljive in nič manj opazne kot osnovni del informacij, ki so navedene v 
promocijskih prospektih; 
 

2. so lahko razumljive celo ob površnem branju; 
 

3. podatki o uradni porabi goriva naj bi se zagotovili za vse različne modele vozil, 
vključene v promocijske prospekte. Če je opisanih več modelov, se vključijo podatki o uradni 
porabi goriva za vse te modele ali pa se navede razpon med najslabšo in najboljšo porabo 
goriva. Poraba goriva se izrazi v litrih na 100 kilometrov (l/100 km), kilometrih na liter 
(km/l) ali v ustrezni kombinaciji teh vrednosti. Vsi numerični podatki se navedejo zaokroženo 
na eno decimalno mesto. 
 
Take vrednosti se lahko izrazijo v različnih enotah (galone in milje), dokler so združljive z 
določbami Direktive 80/181/EGS. 
 

                                                                                                                                                      
oglaševanja: „vsakršen oglas za specifičen model izdelkov, ki vplivajo na rabo energije in so zajeti v izvedbenem 
ukrepu v skladu s to direktivo, pri katerem so objavljene informacije v zvezi z energijo ali ceno, vključuje sklic 
na razred energetske učinkovitosti izdelka“ (člen 4(2)(a)). 
54 Uredba je bila sprejeta 25. novembra 2009. V Uradnem listu bi morala biti objavljena v začetku januarja 2010, 
veljati pa začne 20 dni po objavi. 
55 Direktiva 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o informacijah o 
ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem 
novih osebnih vozil, UL L 12, 18.1.2000, str. 16–23. 



Če se promocijski prospekti sklicujejo le na znamko in ne na katerikoli določen model, ni 
treba zagotoviti podatkov o porabi goriva.“ 
 
(e) Razkritje sestave goriv zahteva Direktiva o električni energiji 2003/54/ES56, ki določa, da 
morajo države članice zagotoviti, da dobavitelji električne energije v svojih računih ali na 
dokumentu, priloženem računu, in v promocijskem gradivu za kupce opredelijo: 
 

„(a) prispevek posameznega vira energije k skupni sestavi goriv, ki jih je dobavitelj 
koristil v predhodnem letu; 
 

(b) vsaj navedbo sklicevanja na obstoječe referenčne vire, kot so spletne strani, kjer so 
javnosti na voljo podatki o vplivih na okolje, izraženi vsaj z emisijami CO2 in radioaktivnimi 
odpadki, ki so rezultat proizvodnje električne energije iz skupne sestave goriv, ki jih je 
dobavitelj koristil v predhodnem letu.“ 
 
V zvezi z električno energijo, pridobljeno na borzi z električno energijo ali uvoženo iz 
podjetja zunaj EU, se lahko uporabijo skupni podatki, ki jih borza ali zadevno podjetje 
posreduje za predhodno leto. 
 
(f) Ekološke oznake se lahko dodelijo izdelkom, ki izpolnjujejo določene okoljske zahteve v 
življenjskem ciklu proizvoda v skladu z Uredbo 1980/200057 (trenutno v postopku 
prenovitve). 
 

Člen 10(1) prenovljene nove uredbe določa, da je „[p]repovedano [...] vsako lažno ali 
zavajajoče oglaševanje ali uporaba katerega koli znaka ali logotipa, ki povzroča zamenjavo z 
znakom Skupnosti za okolje“. 
 
 
2.5.3 Direktiva in zavajajoče okoljske trditve 
Direktiva ne določa posebnih pravil glede okoljskega trženja in oglaševanja. Vendar njene 
določbe veljajo za vse trditve v okviru poslovnih praks med podjetji in potrošniki, vključno s 
tistimi, ki so povezane z okoljem. 
 
Kot je navedeno v uvodni izjavi 10, Direktiva dejansko „[z]agotavlja varstvo potrošnikov, v 
kolikor ni na voljo posebne sektorske zakonodaje na ravni Skupnosti, in prepoveduje 
trgovcem, da ustvarijo lažen vtis o naravi izdelkov“. 
 
Direktiva ne odvrača od uporabe zelenih trditev in uvaja pravno podlago, ki zagotavlja, da 
trgovci uporabljajo zelene trditve verodostojno in odgovorno. Uporaba določb Direktive za 
okoljske trditve se lahko povzame z dvema glavnima načeloma: 
 
(a) na podlagi splošne klavzule Direktive morajo trgovci predvsem predstaviti svoje zelene 
trditve na določen, točen in nedvoumen način; 
 
(b) trgovci morajo imeti znanstvene dokaze, ki podpirajo njihove trditve, te dokaze pa morajo 
biti pripravljeni predstaviti na razumljiv način, če je neka trditev izpodbijana. 

                                                 
56 Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg 
z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES, UL L 176, 15.7.2003, str. 37–56. 
57 Uredba (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu 
Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje, UL L 237, 21.9.2000, str 1–12. 



 
2.5.4 Priloga I prepoveduje nekatere zavajajoče okoljske trditve 
V skladu s Prilogo I Direktive („črni seznam“) so naslednje prakse vedno obravnavane kot 
nepoštene in so zato prepovedane, ne glede na to, kako vplivajo na vedenje potrošnika: 
 
– št.°2: Prikazovati znak zaupanja, kakovosti ali podobno brez potrebne odobritve. 
Primer: uporaba katere koli oznake Skupnosti ali nacionalne oznake (npr.: znak nordijski 
labod, modri angel ali znak NF environment) brez odobritve. 
– št.°4: Trditi, da je bil trgovec (vključno z njegovimi poslovnimi praksami) ali izdelek 
potrjen, odobren ali dovoljen s strani javnega ali zasebnega organa, čeprav to ni res, ali to 
zatrjevati brez upoštevanja pogojev potrditve, odobritve ali dovoljenja. 
Primer: zatrjevanje, da je izdelek odobrila okoljska agencija, NVO ali organ za 
standardizacijo, čeprav to ne drži. 
– št.°1: Če trgovec trdi, da je podpisnik kodeksa ravnanja, čeprav ni.  
Primer: trgovec na svoji spletni strani objavi, da je podpisnik kodeksa ravnanja v zvezi z 
okoljsko učinkovitostjo izdelka, čeprav ni. 
– št.°3: Trditi, da je kodeks ravnanja odobrila javna ali druga organizacija, čeprav to ni res. 
Primer: trgovec trdi, da je kodeks ravnanja njegovega podjetja za proizvodnjo avtomobilov 
odobrila nacionalna okoljska agencija, ministrstvo ali potrošniška organizacija, čeprav to ne 
drži. 
 
2.5.5 Uporaba splošnih določb Direktive v zvezi z zavajajočimi okoljskimi trditvami 
 
Člen 6(1)(a) in (b) Direktive določa: 
„Poslovna praksa se šteje za zavajajočo, če vsebuje napačne informacije in je torej 
neresnična, ali če na kakršen koli način, vključno s celotno predstavitvijo, zavaja ali bi 
utegnila zavajati povprečnega potrošnika, četudi je informacija točna glede enega ali več 
sledečih elementov, ter [...] povzroči ali bi utegnila povzročiti, da povprečni potrošnik 
sprejme odločitev o poslu, ki je drugače ne bi sprejel“, v zvezi z enim ali več od naslednjih 
elementov: „(a) glede [...] narave izdelka; (b) glede glavnih značilnosti izdelka, na primer 
njegov[ih] [...] prednosti, tveganj, [...] sestave, [...] metode [...] izdelave, [...] primernosti za 
namen, [...] geografskega ali tržnega porekla ali rezultatov, ki jih lahko pričakujemo od 
njegove uporabe, ali rezultatov in stvarnih značilnosti testov ali preizkusov, opravljenih na 
izdelku;“ 
 
Ta določba velja za komercialna sporočila, vključno z okoljskimi trditvami (kot so besedilo, 
logotipi, slike in uporaba simbolov). Določa oceno prakse za vsak posamezen primer, vsebine 
okoljske trditve in njenega vpliva na odločitve povprečnega potrošnika za nakup. 

 
Pojavita se lahko dve različni okoliščini: 
 
(i) Objektivna zavajajoča praksa: okoljska trditev je zavajajoča, ker vsebuje lažne informacije 
in je zato neresnična glede na eno od točk na seznamu iz člena 6(1). 
Primer: uporaba izraza „biorazgradljivo“, kadar to ne drži (npr. pri izdelku, za katerega niso 
bili opravljeni preskusi); uporaba izraza „brez pesticidov“, kadar izdelek dejansko vsebuje 
nekatere pesticide. 
To v povezavi s členom 12 Direktive pomeni, da morajo vse okoljske trditve temeljiti na 
dokazih, ki jih lahko preverijo pristojni organi. 



 
(ii) Subjektivna zavajajoča praksa: okoljska trditev je zavajajoča, ker zavaja ali bi utegnila 
zavesti povprečnega potrošnika, čeprav so informacije, ki jih vsebuje, dejansko pravilne. 
Ta okoliščina se nanaša bolj na način predstavitve okoljskih trditev in njihove postavitve v 
kontekst ter na vtis, ki ga komercialna sporočila naredijo na potrošnike z namigovanjem na 
okoljsko korist, kar se lahko izkaže za zavajajoče. 
Primer: oglas, ki prikazuje avtomobil v zelenem gozdu, uporaba simbolov, ki prikazujejo 
elemente iz narave (rože, drevesa), navajanje nejasnih in splošnih okoljskih koristi izdelka 
(„okolju prijazno, zeleno, prijatelj narave, ekološko, trajnostno“); uporaba imen znamk ali 
izdelka, ki ustvarjajo vtis, da je ta okolju prijazen. 
Primer: proizvajalec pralnega stroja trdi, da njegov nov model zmanjša porabo vode za 75 %. 
To lahko drži v nekaterih laboratorijskih pogojih, v povprečnem domačem okolju pa se 
poraba vode zmanjša le za 25 %. 
Primer: živilo naj bi bilo proizvedeno na okolju prijazen način, pri čemer ta navedba temelji 
na oznaki ali shemi certificiranja, ki dejansko zagotavlja le, da kmet upošteva temeljne 
okoljske predpise v skladu z zakonodajo EU (navzkrižne skladnosti). 
 
– Jasnost in točnost trditev sta pomembni merili za ocenjevanje, ki ga izvajajo nacionalni 
nadzorniki. Pri tem je treba na način, ki je jasen za povprečnega potrošnika, navesti naslednje: 
– ali trditev velja za celotni izdelek ali le za njegove sestavne dele (npr.: embalaža, ki jo je 
mogoče reciklirati, če vsebine ni mogoče reciklirati, ali del embalaže, če je mogoče le delno 
recikliranje); 
– ali se trditev nanaša na podjetje (kar pomeni, da velja za vse izdelke podjetja) ali le na 
določene izdelke; 
– če trditev ne velja za celotni življenjski cikel izdelka, natančno za katero fazo njegovega 
življenjskega cikla ali značilnosti izdelka velja. 
– Uporabljenih okoljskih trditev, oznak ali simbolov ne sme biti mogoče zamenjati z uradnimi 
oznakami. 
– Pri oceni je treba upoštevati tudi naravo izdelka. Pri nekaterih izdelkih, ki so v vsakem 
primeru škodljivi za okolje (avtomobili, pesticidi, izdelki, ki vsebujejo strupene snovi), 
okoljske trditve v zvezi z enim od vidikov izdelka ne smejo dajati zavajajočega vtisa, da je 
sam izdelek okolju prijazen.  
Primer: francosko pritožbeno sodišče je nedavno potrdilo, da sta oznaki „biorazgradljivo“ in 
„dobro za okolje“ na pesticidih, ki še vedno vsebujejo več snovi, škodljivih za prst, zavajajoče 
oglaševanje58. 
– Uporabna merila in primeri so navedeni v nezavezujočih smernicah Komisije, objavljenih 
leta 2000, za oblikovanje in ocenjevanje okoljskih trditev59, ki temeljijo na mednarodnem 
standardu ISO 14201-1999. Te smernice vsebujejo sklicevanja na okoljske trditve, ki jih je 
treba obravnavati kot zavajajoče, na primer: 
– trditve, ki temeljijo na odsotnosti škodljivega proizvoda (npr. kemičnega), kadar zadevna 
kategorija izdelka na splošno ne vsebuje tega škodljivega proizvoda; 
– neustrezna uporaba trditev „brez ...“, kadar se te trditve nanašajo na snovi, ki se jih ni nikoli 
povezovalo z izdelkom, ali če se je določeno snov prej povezovalo z izdelkom, vendar se je 
več ne povezuje (npr. dezodorant v pršilu, ki naj bi bil „brez CFC“, pri čemer je ta zahteva 
pravno obvezna za vse podobne izdelke). 
 
 

                                                 
58 Francija – Cour d'appel de Lyon, 29. oktobra 2008, zadeva „Roundup“ (Monsanto – Scotts France). 
59 Guidelines for making and assessing environmental claims (Smernice za oblikovanje in ocenjevanje okoljskih 
trditev), december 2000, Evropska komisija – ECA SA, dr. Juan R Palerm. 



2.5.6 Tudi kršitve kodeksa ravnanja, ki vsebuje okoljske obveznosti, se lahko obravnavajo 
kot zavajajoča dejanja. 
 
Člen 6(2) Direktive določa:  
„Poslovna praksa se prav tako šteje za zavajajočo, če v konkretnem primeru ob upoštevanju 
vseh njenih značilnosti in okoliščin povzroči ali bi utegnila povzročiti, da povprečni potrošnik 
sprejme odločitev o poslu, ki je drugače ne bi sprejel; taka praksa zajema [...] neupoštevanje 
zavez s strani trgovca, ki jih vsebujejo kodeksi ravnanja, za katere se je trgovec zavezal, da jih 
bo spoštoval, če: 
[–] pri zavezi ne gre zgolj za namero, temveč za trdno zavezo, ki jo je mogoče preveriti, 
[–] trgovec v poslovni praksi navede, da spoštuje kodeks.“ 
Kršitve kodeksov ravnanja, ki vsebujejo zaveze v zvezi z varstvom okolja s strani podjetja, ki 
je podpisnik takšnega kodeksa, je mogoče obravnavati v skladu s to določbo. 
Primer: trgovec je podpisnik zavezujočega kodeksa ravnanja, ki spodbuja trajnostno rabo lesa, 
in objavi logotip kodeksa na svoji spletni strani. Kodeks ravnanja vsebuje zavezo, da njegovi 
podpisniki ne bodo uporabljali trdega lesa iz netrajnostno upravljanih gozdov. 
Kljub temu je ugotovljeno, da izdelki, ki se oglašujejo na spletni strani, vsebujejo les iz 
izsekanega območja.60

 

Povprečen potrošnik pričakuje, da podpisniki kodeksa prodajajo izdelke, ki so v skladu s tem 
kodeksom. Nacionalni nadzorni organi bodo nato ocenili, ali obstaja verjetnost, da se bo 
potrošnik na podlagi tega odločil za nakup. 
 
2.5.7 Primerjave izdelkov, ki obsegajo okoljske trditve, je treba oceniti v skladu z merili iz 
direktive o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju 
 
Direktiva 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (e-povezava) zlasti določa 
pogoje, pod katerimi je dovoljeno primerjalno oglaševanje (člen 1). Člen 4 te direktive določa 
merila, v skladu s katerimi je dovoljeno primerjalno oglaševanje. Ta merila veljajo za oglase, 
v katerih se primerjajo okoljski vplivi ali koristi različnih izdelkov. 
 
V skladu s to direktivo takšna primerjava med drugim: 
– ne sme biti zavajajoča v smislu direktive o nepoštenih poslovnih praksah; 
– primerja blago ali storitve, ki zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak namen. Kar zadeva 
okoljsko primerjavo, nacionalni nadzorni organi in samoregulativni organi to merilo običajno 
razlagajo tako, da se mora primerjava nanašati na isto kategorijo izdelka; 
– objektivno primerja eno ali več bistvenih, pomembnih, preverljivih in reprezentativnih 
lastnosti takega blaga ali storitev. 
Poleg tega mora biti na podlagi trditve trgovca jasno, ali primerjava temelji na eni od 
naslednjih možnosti: 
– lasten predhodni postopek organizacije; 
– lasten predhodni izdelek organizacije; 
– postopek druge organizacije ali; 
– izdelek druge organizacije. 
 

                                                 
60 Iz smernic o predpisih Združenega kraljestva (maj 2008) o izvajanju direktive o nepoštenih poslovnih praksah 
– Varstvo potrošnikov pred nepoštenimi trgovinskimi praksami (Consumer Protection from Unfair Trading) – 
Office of Fair Trading/Department for Business Enterprise and Regulatory Reform (2008). 


