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POTROŠNIŠKA POLITIKA: NAČELA IN INSTRUMENTI

Raziskave, ki jih je naročil Evropski parlament, kažejo, da je veljavna politika varstva
potrošnikov bistvena za učinkovit in dobro delujoč evropski trg[1]. Večja preglednost in
boljše poznavanje transakcij, ki izhajata iz dobrega oblikovanja in izvajanja potrošniške
politike, potrošnikom prinašata boljše rešitve in tudi učinkovitejši trg[2]. Učinkovito varstvo
potrošnikov je tako bistven element pravilno delujočega trga. Njegov namen je zagotoviti
pravice potrošnikov v odnosih s trgovci in poleg tega dodatno zaščititi ranljive potrošnike.
Finančna kriza je pokazala, da lahko zaradi pravil varstva potrošnikov trgi postanejo
pravičnejši, kakovost konkurence pa se izboljša. Krepitev vloge potrošnikov in učinkovita
zaščita njihove varnosti in gospodarskih interesov sta postala bistvena cilja evropskih politik.

PRAVNA PODLAGA IN CILJI

Členi 4(2)(f), 12, 114 in 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in člen 38 Listine
o temeljnih pravicah Evropske unije.
Člen 114 PDEU je pravna podlaga za usklajevalne ukrepe, katerih namen je vzpostaviti notranji
trg. V njem je poudarjen cilj visoke ravni varstva, vključno z varstvom potrošnika, pri čemer je
treba zlasti upoštevati nova dognanja na podlagi znanstvenih dejstev.
Člen 169 PDEU je uvedel pravno podlago za vse vrste ukrepov na področju varstva potrošnikov
na evropski ravni. Določa, da „zato da bi podprli interese potrošnikov in zagotovili visoko
raven varstva potrošnikov, Unija prispeva k varovanju zdravja, varnosti in ekonomskih
interesov potrošnikov, pa tudi k spodbujanju njihove pravice do obveščenosti, izobraževanja in
samoorganiziranja za zaščito njihovih interesov“. Določa tudi, da se v okviru drugih politik EU
v večji meri upoštevajo interesi potrošnikov. Člen 169 v tem smislu krepi člen 114 in širi njegovo
področje uporabe prek meja enotnega trga, saj zajema tudi blago in storitve, dostop do sodnega
varstva, kakovost javnih storitev in nekatere vidike prehranjevanja, hrane ter stanovanjske in
zdravstvene politike. Določa tudi, da ukrepi EU državam članicam ne smejo preprečiti, da
bi ohranile ali uvedle strožje zaščitne ukrepe, dokler so ti skladni s Pogodbama. Potrošniška
politika je tako del strateškega cilja Unije za izboljšanje kakovosti življenja njenih državljanov.
Unija poleg neposrednih ukrepov za varstvo pravic potrošnikov zagotavlja, da so njihovi interesi
vključeni v zakonodajo EU na vseh ustreznih področjih politike.
V skladu s členom 12 PDEU se morajo zahteve s področja varstva potrošnikov upoštevati pri
opredeljevanju in izvajanju drugih politik in dejavnosti Unije. V Listini o temeljnih pravicah
Evropske unije je v členu 38 glede varstva potrošnikov zapisano, da morajo politike Unije
zagotavljati visoko raven varstva potrošnikov.

[1]Študija o vidikih varstva potrošnikov pri finančnih storitvah (Consumer protection aspects of financial services),
pripravljena za odbor IMCO, tematski sektor A, 2014, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2014/507463/IPOL-IMCO_ET(2014)507463_EN.pdf
[2]Prav tam, str. 13.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507463/IPOL-IMCO_ET(2014)507463_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507463/IPOL-IMCO_ET(2014)507463_EN.pdf
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UKREPI

A. Splošno
Program ukrepov EU na področju potrošniške politike obsega zlasti: evropsko agendo za
potrošnike in program varstva potrošnikov za obdobje 2014–2020[3].
Evropska agenda za potrošnike ima več ciljev:
— spodbujanje varnosti potrošnikov (na primer s svežnjem ukrepov za varnost proizvodov

in nadzor trga iz leta 2013, zlasti z okrepljeno identifikacijo in sledljivostjo proizvodov,
z ukrepi za izboljšanje varnosti prehranske verige in novimi pravili o varnosti kozmetičnih
izdelkov, sprejetimi sredi leta 2013);

— poglobitev znanja o pravicah potrošnikov (z razvojem interaktivnih orodij za obveščanje in
izobraževanje potrošnikov ter pomoč potrošnikom, da polno sodelujejo na enotnem trgu,
na primer projekt „Consumer Classroom“);

— krepitev izvrševanja pravil o varstvu potrošnikov (na primer z usklajenimi ukrepi zoper
kršitve prava EU na področju varstva potrošnikov v obliki preverjanj spletnih strani
(pregledi), ki jih opravijo nacionalni organi za varstvo potrošnikov; s preprostimi, hitrimi
in cenovno ugodnimi izvensodnimi postopki, s katerimi lahko potrošniki zahtevajo
nadomestilo in ki so bili vzpostavljeni z direktivo o alternativnem reševanju sporov in
uredbo o spletnem reševanju sporov iz leta 2013);

— vključevanje interesov potrošnikov v ključne sektorske politike (na primer v novo
zakonodajo v telekomunikacijskem, digitalnem, energijskem, prometnem in živilskem
sektorju ter z novimi ukrepi za povečanje preglednosti in izboljšanje dostopa do
maloprodajnih finančnih storitev ter lažji prehod na drugo banko);

— krepitev moči potrošnikov (kar je glavni skupni cilj strategije potrošniške politike EU,
opredeljen v delovnem dokumentu Komisije o krepitvi moči potrošnikov v EU, in sicer
za krepitev moči potrošnikov v EU z izbiro, obveščanjem in ozaveščanjem o pravicah
potrošnikov in pravnih sredstvih).

Agenda za potrošnike opredeljuje tudi izzive, na primer premik k bolj trajnostni potrošnji ter
reševanje posebnih potreb ranljivih potrošnikov.
Potrošniško politiko EU bo v prihodnjih letih s proračunom v višini 188,8 milijonov EUR
podpiral program za potrošnike za obdobje 2014–2020. Namen programa je potrošnikom
pomagati pri uveljavljanju pravic in spodbujati dejavno sodelovanje na enotnem trgu, s tem pa
naj bi podpiral rast, inovacije in izpolnjevanje ciljev iz programa Evropa 2020.
Da bi se okrepilo zaupanje potrošnikov v enotni trg, je bil v Aktu za enotni trg iz aprila 2011
predlagan sveženj ukrepov, med katerimi so predlogi o alternativnem reševanju sporov,
kolektivnih pravnih sredstvih in pravicah potnikov. Oktobra 2012 je Komisija predlagala
sprejetje novega svežnja ukrepov (Akt za enotni trg II), ki se osredotoča na revizijo splošnih
pravil o nadzoru varnosti proizvodov in tržnem nadzoru ter vsebuje pobudo o bančnih računih.
Ta naj bi zagotovila večjo preglednost in primerljivost stroškov v zvezi z bančnim računom
in potrošnikom olajšala prehod k drugi banki. Digitalno razsežnost enotnega trga dopolnjuje

[3]Uredba (EU) št. 254/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o večletnem programu za
potrošnike za obdobje 2014–2020 in o razveljavitvi Sklepa št. 1926/2006/ES (UL L 84, 20.3.2014, str. 42).
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strategija za enotni digitalni trg, ki jo je Komisija sprejela 6. maja 2015, njen cilj pa je
potrošnikom med drugim zagotoviti boljši dostop do digitalnega blaga in storitev po Evropi[4].
Evropske institucije potrošniško politiko sistematično spremljajo s pomočjo pregleda stanja
razmer za potrošnike, s katerim spremljajo nacionalne razmere za potrošnike na treh področjih
(poznavanje in zaupanje, skladnost in izvrševanje ter pritožbe in reševanje sporov) in preverjajo
napredek pri integraciji maloprodajnega trga EU glede na raven čezmejnih transakcij med
podjetji in potrošniki ter razvoja e-trgovanja, pa tudi s pomočjo pregleda stanja potrošniških
trgov, v okviru katerega z anketo med potrošniki, ki so pred nedavnim kupovali, spremljajo
ključne kazalnike za delovanje preko 40 potrošniških trgov, kot so zaupanje, da prodajalci
spoštujejo predpise o varstvu potrošnikov, primerljivost ponudbe, izbira na trgu, raven
izpolnjevanja pričakovanj potrošnikov in škoda zaradi težav, na katere naletijo potrošniki[5].
B. Sektorski ukrepi (5.5.2)
1. Skupine potrošnikov
Vključevanje skupin, ki zastopajo interese potrošnikov v EU, je za evropske institucije
prednostna naloga. Glavni forum Komisije za posvetovanje z nacionalnimi in evropskimi
potrošniškimi organizacijami je Evropska posvetovalna skupina za potrošnike, ki je bila
ustanovljena na podlagi Sklepa Komisije 2009/705/ES in lahko obvešča Komisijo o vseh
vprašanjih v zvezi z interesi potrošnikov na ravni EU ter ji pri njih svetuje. Parlament in Svet
sta pred nedavnim sprejela uredbo o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje specifičnih
dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev
v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev[6].
2. Izobraževanje potrošnikov
Evropska unija pripravlja dejavnosti za izobraževanje potrošnikov na različnih stopnjah, kot
je postopno vključevanje izobraževanja potrošnikov v učne načrte v osnovnih in srednjih
šolah. Evropski rokovnik je šolski dnevnik za srednješolce (stare od 15 do 18 let). Vsebuje
informacije o temah v zvezi z EU za mlade, vključno s pravicami, ki jih imajo kot potrošniki.
Komisija je poleg tega poskusno izvedla programe za usposabljanje učiteljev in podprla
oblikovanje magistrskih študijskih programov o potrošniški politiki. Interaktivno spletno orodje
„Dolceta“ (www.dolceta.eu) za izobraževanje potrošnikov je na voljo v vseh državah članicah in
v vseh uradnih jezikih EU. Namenjeno je vodjem usposabljanj in učiteljem, pa tudi osveščenim
potrošnikom, in med drugim zajema osnovne pravice potrošnikov, varnost proizvodov in
finančno pismenost. Za spodbujanje izobraževanja o potrošniški politiki na univerzitetni ravni
je Komisija dodelila nepovratna sredstva za oblikovanje magistrskih študijskih programov.
3. Informacije za potrošnike
Boljša obveščenost in poznavanje pravic potrošnikov bi lahko pozitivno vplivala na njihovo
zaupanje. Evropska unija je oblikovala mrežo evropskih centrov za potrošnike, ki obveščajo in
svetujejo o čezmejnih nakupih in obravnavajo pritožbe potrošnikov. Vzporedna mreža FIN-NET
ima enako vlogo pri obravnavanju pritožb v zvezi s čezmejnimi finančnimi storitvami. Komisija

[4]Sporočilo Komisije z naslovom „Strategija za enotni digitalni trg za Evropo“ (COM(2015)0192). Glej tudi dodatne
dokumente, objavljene v naslednjem sporočilu za medije: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_sl.htm.
Na spletni strani https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/consultations so na voljo informacije o ustreznih javnih
posvetovanjih, ki so bodisi v teku, načrtovana ali zaključena.
[5]Glej: 12. izdaja leta 2016, http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/12_edition/
docs/consumer_markets_scoreboard_2016_en.pdf
[6]Uredba (EU) 2017/826 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa Unije za
podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev
v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 (UL L 129, 19.5.2017, str. 17).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.5.2.pdf
http://www.dolceta.eu
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0192
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vodi tudi kampanje za obveščanje potrošnikov v državah članicah in objavlja praktične vodnike
za potrošnike. Reševanju sporov zaradi kršitev evropskega prava je namenjena mreža SOLVIT.
Komisija je med pomladjo 2014 in začetkom leta 2016 vodila kampanjo ozaveščanja o pravicah
potrošnikov, s katero je državljane obveščala o njihovih pravicah iz prava EU na področju
varstva potrošnikov in jih napotila na ustrezne organe, kjer lahko dobijo nasvete in pomoč
v primeru vprašanj ali težav; cilj kampanje je bil še izboljšati splošno znanje trgovcev in
potrošnikov o pravicah potrošnikov v EU, ki izhajajo večinoma iz prenosa direktiv EU
v nacionalno pravo. Poudarek je bil zlasti na direktivi o pravicah potrošnikov, direktivi
o nepoštenih poslovnih praksah podjetij, direktivi o nedovoljenih pogojih v pogodbah ter
direktivi o prodaji potrošniškega blaga in z njim povezanimi garancijami.
Raziskave, ki jih je naročil Evropski parlament, kažejo, da je v spletu na voljo zelo veliko
informacij o pravicah potrošnikov, ki pa so razdrobljene med številnimi evropskimi in
nacionalnimi viri[7]. Portal Tvoja Evropa[8] (Your Europe) ima pomembno vlogo, saj omogoča
dostop do izboljšanih informacij o potrošniški politiki in združuje različne vire informacij
v enotnem referenčnem informacijskem središču.
4. Izvrševanje pravic potrošnikov
Učinkovito in pravilno izvrševanje pravic potrošnikov je enako pomembno kot obstoj teh
pravic. Za njihovo izvrševanje so v prvi vrsti pristojni nacionalni javni organi. Uredba (ES)
št. 2006/2004 o sodelovanju na področju varstva potrošnikov povezuje te nacionalne organe
v mrežo EU, v okviru katere lahko izmenjujejo informacije in sodelujejo pri odpravi vseh kršitev
zakonodaje o varstvu potrošnikov (npr. o zavajajočem oglaševanju, organiziranih počitniških
paketih ali prodaji na daljavo). Mreža izvaja tudi skupne dejavnosti za nadzor trga in izvrševanje
(npr. v obliki internetnih pregledov, pri čemer organi preverjajo, ali so spletna mesta usklajena
z zakonodajo).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament nenehno izboljšuje predpise o varstvu potrošnikov v Evropi. Politika varstva
potrošnikov je tako iz tehničnega usklajevanja politike standardov v podporo notranjemu trgu
prerasla v del prizadevanj za dosego cilja vzpostaviti „Evropo državljanov“. S postopkom
soodločanja in z razširitvijo področij zakonodaje, ki jo mora Svet sprejeti na podlagi postopka
glasovanja s kvalificirano večino, je dobil Evropski parlament pristojnost, da razvija in krepi
zakonodajo EU za varstvo potrošnikov. Na podlagi zakonodajnih prizadevanj Evropskega
parlamenta države članice od 13. junija 2014 dalje uporabljajo nacionalno zakonodajo, s katero
se izvaja direktiva o pravicah potrošnikov, ki jo je Evropski parlament 23. junija 2011 sprejel
z veliko večino (615 glasov za, 16 proti, 21 vzdržanih) (poročevalec: Andreas Schwab).
Direktiva krepi pravice potrošnikov, med drugim s tem, da podaljšuje obdobje mirovanja
za pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, uvaja bolj pregledne cene,
prepoveduje vnaprej označena polja in predpisuje jasnejše informacije o digitalnih vsebinah,
vse to za večje zaupanje evropskih potrošnikov. Parlament zdaj razpravlja o predlogu za pregled
sodelovanja na področju varstva potrošnikov (Uredba (ES) št. 2006/2004), da bi izboljšali
učinkovitost pravil in postopkov za sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za

[7]Študija o evropski enotni kontaktni točki (European Single Point of Contact), pripravljena za odbor IMCO,
tematski sektor A, 2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507453/IPOL-
IMCO_ET(2013)507453_EN.pdf
[8]http://europa.eu/youreurope/index.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507453/IPOL-IMCO_ET(2013)507453_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507453/IPOL-IMCO_ET(2013)507453_EN.pdf
http://europa.eu/youreurope/index.htm
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izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov[9]. Prizadeva si tudi za nova evropska pogodbena
pravila o spletni prodaji blaga ter o dobavi digitalnih vsebin.
Parlament ima pomembno vlogo pri pripravi evropske zakonodaje, obenem pa s sprejemanjem
samoiniciativnih poročil[10] usmerja politični program na področju varstva potrošnikov. Še
posebno dejaven je bil pri zagotavljanju večjih proračunskih sredstev za ukrepe na področjih,
kot so obveščanje in (finančno) izobraževanje potrošnikov ter razvoj zastopanja potrošnikov
v državah članicah, zlasti tistih, ki so v Evropsko unijo vstopile po letu 2004.
Najnovejše raziskave kažejo, da bo postopek za izstop Združenega kraljestva iz EU povzročil
precej negotovosti in negativnih učinkov na pravice potrošnikov[11]. Parlament bo moral odigrati
pomembno vlogo pri ugotavljanju, ali se v tem procesu spoštujejo demokratična legitimnost in
državljanske pravice[12].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[9]Glej: Osnutek zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
(2016/0148(COD)).
[10]Na primer nova agenda za evropsko potrošniško politiko; resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. maja 2012
o strategiji za krepitev pravic ranljivih potrošnikov; resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2011 o novi
strategiji za potrošniško politiko.
[11]Kramme M., Consequences of Brexit in the Area of Consumer Protection (Posledice izstopa Združenega
kraljestva na področju javnih naročil), 2017, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602055/
IPOL_STU(2017)602055_EN.pdf
[12]Stoll P. T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process (Vloga in pristojnosti
Evropskega parlamenta v procesu izstopa Združenega kraljestva iz EU), 2017, http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0148(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602055/IPOL_STU(2017)602055_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602055/IPOL_STU(2017)602055_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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