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UKREPI ZA VARSTVO POTROŠNIKOV

Evropski ukrepi za varstvo potrošnikov so namenjeni varovanju zdravja, varnosti ter
gospodarskih in pravnih interesov evropskih potrošnikov, kjer koli v EU živijo, potujejo ali
nakupujejo. Določbe EU urejajo fizične transakcije in elektronsko poslovanje ter vsebujejo
pravila za splošno uporabo in določbe za posamezne proizvode, vključno z zdravili, gensko
spremenjenimi organizmi, tobačnimi proizvodi, kozmetiko, igračami in razstrelivi.

PRAVNA PODLAGA

Člena 114 in 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

— Zagotoviti, da bi vsi potrošniki v Uniji, kjer koli v EU živijo, potujejo ali kupujejo, uživali
visoko skupno raven varstva pred tveganji in nevarnostmi, ki bi lahko ogrozili njihovo
varnost in gospodarske interese;

— povečati zmožnost potrošnikov, da zaščitijo svoje interese.

DOSEŽKI

A. Varstvo zdravja in varnosti potrošnikov
1. Ukrepi EU na področju javnega zdravja in tobaka (5.5.3)
2. Živila (5.5.5)
3. Medicinski proizvodi (5.5.4)
4. Sistem splošne varnosti proizvodov in nadzor trga
Direktiva 2001/95/ES uvaja sistem splošne varnosti proizvodov, v katerem mora biti vsak
potrošniški proizvod, ki se trži, tudi če ni zajet v zakonodaji o specifičnem sektorju, v skladu
z nekaterimi standardi, ki se nanašajo na informiranje potrošnikov, ukrepe za preprečevanje
tveganja varnosti, nadzor varnosti proizvodov in sledljivost. Če proizvod predstavlja resno
nevarnost, ki zahteva hitro ukrepanje, mora vpletena država članica nemudoma obvestiti
Komisijo prek sistema RAPEX za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in
Komisijo.
5. Varnost kozmetičnih izdelkov, razstreliv za civilno uporabo in igrač
Direktivo o kozmetičnih izdelkih (Direktiva Sveta 76/768/EGS) z vsemi spremembami in
prilagoditvami je nadomestila uredba o kozmetičnih izdelkih (Uredba (ES) št. 1223/2009).
Uredba zagotavlja varnost kozmetičnih izdelkov in varstvo potrošnikov, saj predpisuje popis
sestavin in izčrpne informacije na označbah. Večina določb nove uredbe se je začela uporabljati
do 11. julija 2013. Varnostne zahteve za razstreliva za civilno uporabo in podobne izdelke
(kot so pirotehnični izdelki) so določene v Direktivah 93/15/EGS, 2008/43/ES, 2004/57/

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.5.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.5.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.5.4.pdf
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ES in Sklepu 2004/388/ES, nedavno prenovljenem z Direktivo o eksplozivih za civilno
uporabo (2014/28/EU) in z Direktivo o pirotehničnih izdelkih (2013/29/EU). Zahteve za
varnost igrač (npr. mehanska nevarnost, strupenost in vnetljivost, igrače v živilih) so določene
v Direktivi 2009/48/ES. Evropski odbor za standardizacijo (CEN) pregleduje in oblikuje
standarde zanje.
6. Evropski sistemi za izmenjavo informacij in nadzor
S sklepoma 93/683 in 93/580 sta bila vzpostavljena evropski sistem nadzora nad nesrečami
v prostem času in doma (EHLASS) za zbiranje podatkov o nesrečah doma in pri dejavnostih
v prostem času ter sistem Skupnosti za izmenjavo informacij v zvezi z nekaterimi proizvodi, ki
lahko ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov (razen farmacevtskih proizvodov in proizvodov
za trgovinsko uporabo).
B. Varstvo gospodarskih interesov potrošnikov
1. Storitve informacijske družbe, elektronsko poslovanje ter elektronska in čezmejna plačila
Direktiva 2000/31/ES (direktiva o elektronskem poslovanju) zajema odgovornost ponudnikov
storitev (s sedežem v EU) za spletne storitve (storitve med podjetji ter med podjetji in
potrošniki, brezplačne storitve za prejemnike, ki se financirajo npr. prek prihodka iz oglaševanja
ali sponzorstva), spletne elektronske transakcije (interaktivna televizijska prodaja blaga in
storitev ter zlasti spletni nakupovalni centri), spletne dejavnosti, kot so posredovanje novic,
storitve podatkovnih zbirk in finančne storitve, strokovne storitve (npr. pravnih zastopnikov,
zdravnikov, računovodij in nepremičninskih posrednikov), razvedrilne storitve (video na
zahtevo), neposredno trženje in oglaševanje ter storitve za dostop do interneta. Direktiva 97/5/
ES o čezmejnih kreditnih transferjih in Uredba (ES) št. 2560/2001 o čezmejnih plačilih
zagotavljata, da se za čezmejna nakazila v evrih (čezmejni kreditni transferji, čezmejne
elektronske transakcije plačil, čezmejni čeki) zaračunavajo enaki stroški kot za plačila v tej
valuti znotraj države članice.
2. Televizija brez meja
Direktiva 89/552/EGS (kot je bila spremenjena z Direktivo 2007/65/ES) zagotavlja prosti pretok
storitev oddajanja in hkrati varuje nekatere cilje javnega interesa, kot so kulturna raznolikost,
pravica do ugovora, varstvo potrošnikov in varstvo mladoletnikov. Njene določbe se nanašajo
npr. na oglaševanje alkoholnih pijač, tobaka in zdravil, televizijsko prodajo ter programe, ki
vsebujejo pornografijo ali skrajno nasilje. Oddaje o dogodkih, ki so pomembni za javnost, so
brezplačne in niso kodirane, tudi če so kanali plačljive televizije odkupili izključne pravice.
3. Pogodbe o prodaji na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, prodaja
blaga in garancije ter nedovoljeni pogoji v pogodbah
Direktiva o pravicah potrošnikov (2011/83/EU) z dne 25. oktobra 2011 od 13. junija 2014
nadomešča Direktivo Sveta 85/577/EGS in Direktivo 97/7/ES in določa standardna pravila
za skupne vidike pogodb, sklenjenih na daljavo, in pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih
prostorov. Prav tako spreminja Direktivo 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v pogodbah in
Direktivo 1999/44/ES o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih
garancij. Direktiva krepi pravice potrošnikov, določa pravila o informacijah, ki jih je treba
zagotoviti potrošnikom, ureja pravico do umika in harmonizira nekatere pogodbene določbe.
Direktiva 2002/65/ES ureja trženje finančnih storitev potrošnikom na daljavo.
4. Nepoštene poslovne prakse ter primerjalno in zavajajoče oglaševanje
Direktiva 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah (podjetij v razmerju do potrošnikov)
prepoveduje zavajajoče in nasilne prakse, „ostre prakse“ (kot so prisilna prodaja, zavajajoče
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trženje in nepošteno oglaševanje) in prakse, ki uporabljajo prisilo kot sredstvo prodaje (ne
glede na kraj nakupa ali prodaje). Vključuje merila za določanje agresivnih poslovnih praks
(nadlegovanje, prisila in nedopustno vplivanje) in „črni seznam“ nepoštenih poslovnih praks.
Direktiva 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju prepoveduje zavajajoče
oglaševanje. Poleg tega določa pogoje, pod katerimi je dovoljeno primerjalno oglaševanje.
Komisija je v sporočilu z dne 27. novembra 2012 (COM(2012)0702) predlagala pregled
Direktive 2006/114/ES, da bi odpravili vrzeli v besedilu in se posvetili problemu zavajajočih
podjetij za imeniške storitve.
5. Odgovornost za proizvode z napako in označevanje cen
Direktiva 85/374/EGS, spremenjena z Direktivo 99/34/EGS, vzpostavlja načelo objektivne
odgovornosti ali odgovornosti brez krivde, ki jo nosi proizvajalec v primeru škode, povzročene
zaradi proizvoda z napako. Oškodovani potrošnik, ki zahteva odškodnino, mora v roku treh
let dokazati škodo, napako proizvoda in vzročno povezavo. Direktiva 98/6/ES o ceni na enoto
vsebuje zahtevo, da trgovci označijo prodajno ceno in ceno na mersko enoto, da bi bila
primerjava cen in količin med proizvodi na trgu boljša in enostavnejša. Direktiva 1999/44/ES
vzpostavlja garancijo izdelkov za potrošnike, tako da od trgovcev, ki v EU prodajajo potrošniško
blago, zahteva, da odpravijo pomanjkljivosti, ki so obstajale ob dobavi in so se pokazale v roku
dveh let.
6. Potrošniško posojilo
Namen Direktive 2008/48/ES je poenotiti raven varstva pravic, ki jih uživajo potrošniki na
enotnem trgu. Določa celovit nabor informacij, ki jih je treba potrošniku pravočasno zagotoviti
pred sklenitvijo pogodbe in tudi v posojilni pogodbi. Upniki morajo uporabljati isti obrazec
za standardne informacije o evropskem potrošniškem posojilu, na katerem so navedene vse
pomembne informacije o pogodbi, vključno s stroški posojila in letno obrestno mero. Potrošniki
lahko v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe brez pojasnila odstopijo od posojilne pogodbe.
Prav tako lahko posojilo kadarkoli predčasno odplačajo, upnik pa lahko zahteva pošteno in
objektivno utemeljeno nadomestilo.
7. Organizirane počitnice in časovni zakup
Direktiva (EU) 2015/2302 varuje temeljne pravice potrošnika pri rezervaciji organiziranih
počitnic (vključno s pravico do popolnih informacij pred rezervacijo, pravico do prenosa
rezervacije na drugo osebo, če oseba ne more potovati, ter pravico do povrnitve plačil in povratka
na kraj odhoda, če gre organizator v stečaj) ali drugih oblik kombiniranega potovanja, na primer,
ko je rezervacija narejena na spletnem mestu za kombinacijo po lastni izbiri, ki zajema let in
hotel ali izposojo avtomobila.
Direktiva 2008/122/ES o časovnem zakupu, dolgoročnih počitniških proizvodih ter nadaljnji
prodaji in zamenjavi zajema obveznost trgovca, da predloži informacije o sestavnih delih
pogodbe, in pravico potrošnika do brezplačnega odstopa od pogodbe brez pojasnila v roku
14 koledarskih dni. Direktiva vsebuje tudi seznam pred pogodbenih informacij, za katere se
uporabijo standardni obrazci, ki so na voljo v vseh jezikih EU. Parlament je 12. marca 2014
sprejel predlog direktive o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja; direktiva
bo razveljavila Direktivo 90/314/EGS.
8. Letalski promet
Uredbi (ES) št. 261/2004 in (ES) št. 2027/97 (kot sta bili spremenjeni) sta določili skupna
pravila glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali
velike zamude letov ter glede odgovornosti letalskih prevoznikov (potniki in prtljaga) v primeru
nesreče. Uredba (EGS) št. 2299/89 (kot je bila spremenjena) o računalniških sistemih rezervacij

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0702
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(CRS) za zračni promet je določila dolžnosti za sistemske prodajalce (da omogočajo udeležbo
vseh letalskih prevoznikov pod enakimi pogoji) in za letalske prevoznike (da enako skrbno
in pravočasno posredujejo informacije vsem sistemom). Uredba (EGS) št. 2409/92 je uvedla
skupna merila in postopke za določanje prevoznin in tovornih tarif letalskih prevoznikov za
zračni prevoz znotraj Skupnosti. Uredba (ES) št. 2320/2002 (kot je bila spremenjena) je uvedla
skupna pravila na področju varnostnih standardov civilnega letalstva po terorističnih napadih
11. septembra 2001.
9. Energetski trgi
Tretji sveženj zakonodaje EU o energetskem trgu (sprejet leta 2009) je namenjen
izboljšanju delovanja notranjega energetskega trga in reševanju strukturnih problemov. Zajema
pet glavnih področij, vključno z večjo preglednostjo na maloprodajnih trgih, v korist
potrošnikov. Direktiva 2012/27/EU odjemalcem energije omogoča boljše upravljanje porabe
z zagotavljanjem enostavnega in prostega dostopa do podatkov o porabi prek individualnega
merjenja. Namen Direktive 2010/30/EU je zagotoviti, da se kompleksne informacije o porabi
energije in učinkovitosti posameznih gospodinjskih aparatov predstavijo jasno in razumljivo,
kar potrošnikom omogoča, da pri nakupu sprejmejo ozaveščene odločitve in se odločijo za
najučinkovitejše aparate. Znotraj notranjega energetskega trga EU imajo vsi državljani EU
pravico do priključitve svojih domov na energetska omrežja in do svobodne izbire dobavitelja
plina ali električne energije, ki ponuja storitve na njihovem območju.
10. Mreža evropskih centrov za potrošnike (ECC-Network ali Euroguichets) in portal Tvoja
Evropa
Mreža evropskih centrov za potrošnike potrošnikom zagotavlja informacije in pomoč v zvezi
s čezmejnimi transakcijami. Mreža sodeluje z drugimi evropskimi mrežami, zlasti z mrežama
FIN-NET (finance) in SOLVIT (notranji trg) ter Evropsko pravosodno mrežo pri civilnih in
gospodarskih zadevah.
Portal Tvoja Evropa celovito obvešča potrošnike o pogodbenih pravicah, telekomunikacijskih in
internetnih storitvah, finančnih produktih in storitvah, morebitnem nepoštenem ravnanju, oskrbi
z energijo in reševanju potrošniških sporov[1].
C. Varstvo pravnih interesov potrošnikov
1. Postopki alternativnega reševanja sporov in reševanje sporov prek spleta
Postopki za alternativno reševanje sporov so zunajsodni mehanizmi za reševanje sporov med
potrošniki in prodajalci, večinoma s posredovanjem tretje strani, npr. mediatorja, arbitra ali
varuha človekovih pravic. Priporočilo 98/257/ES, Sklep 20/2004/ES in Resolucija Sveta 2000/
C 155/01 z dne 25. maja 2000 določajo načela, ki jih je treba upoštevati pri postopkih za
alternativno reševanje sporov, da bi posameznemu potrošniku zagotovili cenejša in hitrejša
pravna sredstva. Direktiva 98/27/ES o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov
(kot je bila spremenjena) harmonizira obstoječe pravo EU in nacionalno pravo ter za
namene varstva skupnih interesov potrošnikov uvaja „opustitvene tožbe“, ki se lahko vložijo
pri pristojnih nacionalnih sodiščih, proti kršitvam gospodarskih subjektov iz drugih držav.
Direktiva 2013/11/EU z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov
potrošnikom omogoča, da se obrnejo na kakovostne subjekte za alternativno reševanje sporov za
vse vrste pogodbenih sporov s podjetji v zvezi s spletnim ali nespletnim, domačim ali čezmejnim
nakupom.

[1]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sl.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sl.htm
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Uredba (EU) št. 524/2013 z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju sporov evropskim
potrošnikom in trgovcem omogoča, da spletne spore v zvezi z nakupi na domačem trgu ali
čezmejnimi nakupi rešujejo prek vseevropske platforme za reševanje sporov, na katero se lahko
od februarja 2016 vpisujejo organi za alternativno reševanje sporov.
2. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter dolžnost nacionalnih
organov, da sodelujejo med seboj
S Sklepom 2001/470/ES je bila vzpostavljena Evropska pravosodna mreža, da bi se poenostavilo
življenje državljanov, ki se soočajo s čezmejnimi spori, in sicer z izboljšanjem mehanizmov za
sodno sodelovanje med državami članicami v civilnih in gospodarskih zadevah ter s praktičnimi
informacijami, s katerimi državljani lažje dostopajo do pravnega varstva. Z Uredbo (ES)
št. 2006/2004 je bila vzpostavljena mreža nacionalnih organov, odgovornih za učinkovito
izvrševanje prava EU o varstvu potrošnikov. V skladu s to uredbo morajo ti organi od
29. decembra 2005 sodelovati pri zagotavljanju izvrševanja prava EU in odpraviti kršitve znotraj
EU z uporabo ustreznih pravnih instrumentov, kot so sodne odredbe.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Z uvedbo rednega zakonodajnega postopka (prej postopek soodločanja) in razširitvijo področij
zakonodaje, ki jo Svet sprejme na podlagi postopka glasovanja s kvalificirano večino, je dobil
Parlament pristojnost, da aktivno sodeluje pri razvoju in krepitvi zakonodaje EU na področju
varstva potrošnikov, s katero bi dosegli ravnotežje med interesi trga in interesi potrošnikov.
Tako je 23. junija 2011 z veliko večino (615 glasov za, 16 proti, 21 vzdržanih) sprejel direktivo
o pravicah potrošnikov, ki je okrepila pravice potrošnikov na področju pogodb, sklenjenih
na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, uvedla večjo preglednost cen, prepovedala vnaprej
označena polja in predpisala jasnejše informacije o digitalnih vsebinah, vse to za večje zaupanje
evropskih potrošnikov. Komisija je na zahtevo Parlamenta 13. februarja 2013 predstavila
sveženj ukrepov za varnost proizvodov in nadzor trga, ki naj bi izboljšal sisteme za tržni
nadzor v državah članicah. Parlament je sveženj sprejel na plenarnem zasedanju 15. aprila 2014.
Pomembno vlogo je imel tudi pri širjenju področja uporabe uredbe o spletnem reševanju sporov,
da bi Evropejcem zagotovili lahko dostopne in cenovno ugodnejše načine reševanja pravnih
sporov.
Parlament poleg sprejemanja zakonodaje redno razpravlja o vprašanjih varstva potrošnikov in
na podlagi tega sprejema nezakonodajne resolucije, kot sta resolucija z dne 4. februarja 2014
o uporabi Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij in resolucija z dne
23. oktobra 2012 o pravicah potnikov pri vseh vrstah prevoza.
Več podrobnejših informacij najdete v študiji, ki je bila pripravljena za Odbor Evropskega
parlamenta za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) in nosi naslov EU Mapping: Overview
of IMCO related legislation (Kartiranje EU: pregled zakonodaje, povezane z odborom IMCO)[2].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[2]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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