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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Zeleni knjigi o pregledu pravnega reda o varstvu potrošnikov
(2007/2010(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Zelene knjige o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov 
(KOM(2006)0744) in zbirke prava varstva potrošnikov v Skupnosti – primerjalna 
analiza1, ob upoštevanju veljavne zakonodaje Skupnosti na področju varstva potrošnikov, 
elektronskega poslovanja in razvoja informacijske družbe,

– ob upoštevanju resolucije z dne 23. marca 2006 o evropskem pogodbenem pravu in 
spremembi pravnega reda Skupnosti: pot naprej2, resolucije z dne 7. septembra 2006 o 
evropskem pogodbenem pravu3 in resolucije z dne ... junija 2007 o zaupanju potrošnikov 
v digitalno okolje,

– ob upoštevanju javne obravnave pregleda pravnega reda Skupnosti o varstvu evropskih 
potrošnikov, ki je potekala v Evropskem parlamentu 10. aprila 2007,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora 
za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za pravne zadeve (A6–0000/2007),

A. ker je 48 % trgovcev na drobno pripravljenih izvajati čezmejne transakcije, le 29 % pa jih 
to dejansko počne; ker 43 % trgovcev na drobno meni, da bi se njihova čezmejna prodaja 
povečala, če bi bile določbe zakonov, ki urejajo potrošniške transakcije, usklajene v vsej 
EU4,

B. ker polovica evropskih državljanov (50 %) izraža večje nezaupanje do čezmejnih kot 
domačih nakupov; ker več kot dve tretjini (71 %) vprašanih menita, da je nekatere težave, 
kot so pritožbe, vračila, znižanja cen ali garancije, pri čezmejnih nakupih težje reševati5,

C. ker je glavni cilj tega pregleda zagotovitev vzpostavitve pravega potrošniškega 
notranjega trga, ki bi zagotovil ravnotežje med visoko ravnijo varstva potrošnikov in 
konkurenčnostjo podjetij; ker obstaja potreba po uravnoteženem pristopu, pri katerem 
interesi potrošnikov ne nasprotujejo interesom gospodarskih udeležencev,

D. ker obstaja potreba po poenostavitvi in uskladitvi različnih direktiv Skupnosti zaradi 
razdrobljenosti obstoječe zakonodaje; ker obstaja potreba po posodobitvi zakonodaje 
Skupnosti o varstvu potrošnikov, da bi se upošteval hiter razvoj trga, ki ga zaznamuje 
zlasti pojavljanje novih načinov transakcij, zlasti elektronskega poslovanja in spletnih 
dražb,

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf.
2 UL C 292 E, 1.12.2006, str. 109.
3 UL C 305 E, 14.12.2006, str. 247.
4 Odnos podjetij do čezmejnega trgovanja in varstva potrošnikov, Eurobarometer, december 2006.
5 Varstvo potrošnikov na notranjem trgu, Eurobarometer, september 2006.
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E. ker je za krepitev zaupanja evropskih državljanov v notranji trg treba zagotoviti večjo 
pravno varnost za potrošnike in gospodarske subjekte ter učinkovito izvajanje veljavne 
zakonodaje,

F. ker obstaja priložnost za ohranitev nekaterih nacionalnih pravil, ki so jim potrošniki zelo 
naklonjeni, zlasti ker jim zagotavljajo posebej visoko raven varstva ali so v skladu s 
posebnimi tradicijami; ker obstaja potreba po sprejetju premišljenega pristopa k
usklajevanju ob upoštevanju, da zakonodajalec Skupnosti nima veliko časa za presojo 
izvajanja direktiv, ki temeljijo na maksimalnem usklajevanju, kot je direktiva o 
nepoštenih poslovnih praksah,

I. Področje uporabe pregleda pravnega reda

1. priporoča, da se na področje tega pregleda vključijo direktiva o elektronskem poslovanju
ter direktive o finančnih storitvah na daljavo, potrošniškem kreditu in nepoštenih 
poslovnih praksah, če te direktive medsebojno vplivajo in sestavljajo del evropskega 
instrumenta za varstvo potrošnikov;

II. Splošni zakonodajni pristop

1. Izbira mešanega pristopa

2. daje prednost sprejetju mešanega pristopa, tj. horizontalnega akta, po potrebi 
kombiniranega z vertikalnimi ukrepi, kar mora zagotoviti uskladitev veljavne zakonodaje 
z vključevanjem več skupnih vprašanj v vse direktive; ocenjuje, da zato ostaja več 
vprašanj, specifičnih za nekatera področja, in da je nujna ohranitev sektorskih direktiv;

2. Področje uporabe horizontalnega akta

3. meni, da je treba horizontalni akt čim širše uporabljati pri vseh potrošniških pogodbah za 
nacionalne ali čezmejne transakcije, da bi preprečili pojav novega izvora zapletenosti, z 
določitvijo različnih pravnih sistemov za potrošnike glede na način transakcije;

3. Stopnja usklajevanja

4. opozarja, da ukrep usklajevanja ne sme povzročiti nižje ravni varstva potrošnikov, kot so 
jo zagotovili nekateri nacionalni instrumenti; 

5. predlaga, naj horizontalni akt temelji na načelu maksimalnega usklajevanja, če ta akt 
vključuje le načela in pravila, o katerih se je treba v skupnem interesu potrošnikov in 
gospodarskih subjektov v celoti dogovoriti;

6. predlaga, naj sektorski instrumenti temeljijo na načelu minimalnega usklajevanja, razen 
tistih, ki so že bili sprejeti na podlagi maksimalnega usklajevanja, kot je direktiva o 
nepoštenih poslovnih praksah;

7. priporoča, da so v zvezi z neusklajenimi področji potrošniki upravičeni do obveznih 
določb prava države, kjer ima potrošnik običajno prebivališče, brez poseganja v izvajanje 
mednarodnih konvencij o koliziji zakonov, zlasti Rimske konvencije o uporabi prava v 
pogodbenih obligacijskih razmerjih, imenovane Rim I;
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III. Vsebina horizontalnega akta

1. Opredelitev potrošnika in poslovnega subjekta

8. meni, da opredelitve „potrošnika“ in „poslovnega subjekta“ v zakonodaji Skupnosti in 
nacionalnih zakonodajah niso usklajene ter da je nujna pojasnitev teh pojmov v 
horizontalnem aktu, če določajo področje uporabe prava varstva potrošnikov;

9. meni, da je nujno treba opredeliti pojem „potrošnika“, ki vključuje vse fizične osebe, ki 
delujejo za namene izven področij svoje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti; meni, 
da je treba opredeliti tudi pojem „poslovnega subjekta“, ki vključuje vse osebe, ki 
delujejo za namene na področjih svoje trgovske, poslovne in poklicne dejavnosti;

10. je naklonjen razširitvi varstva potrošnikov na pogodbe med fizičnimi osebami, če eden od 
sopogodbenikov deluje prek posrednika, ki je poslovni subjekt, da bi izkoristil tehnično 
in pravno znanje tega posrednika;

2. Splošna klavzula o dobri veri in pravičnem ravnanju

11. nasprotuje vključitvi splošne klavzule o dobri veri in pravičnem ravnanju, ki velja za 
potrošniške pogodbe, v horizontalni akt, ker je te pojme treba opredeliti na evropski ravni 
v splošnejšem okviru evropskega pogodbenega prava;

3. Nepravični pogoji

3.1 Področje uporabe

12. meni, da je v nekaterih primerih pravila glede nepravičnih pogojev treba razširiti tudi na 
individualno dogovorjene pogoje, da bi zaščitili potrošnike, ki trga ne poznajo tako kot 
poslovni subjekti;

3.2 Seznam pogojev

13. meni, da je za okrepitev zaupanja potrošnikov v notranji trg treba uvesti instrument, ki 
jih bo bolje zaščitil, hkrati pa ohraniti stopnjo prožnosti s tremi vrstami pogojev, in sicer 
prepovedanimi pogoji (črni seznam), domnevno nepravičnimi pogoji (sivi seznam) in 
ostalimi pogoji, katerih nepravičnost bi lahko potrošnik dokazal s tožbo na sodišču;

3.3 Obseg preskusa nepravičnosti

14. podpira zamisel o razširitvi preskusa nepravičnosti na vse bistvene pogoje pogodbe, 
vključno s tistimi, ki zadevajo glavno vsebino in predvideno ceno;

4. Pogodbeni učinki, če se informacije ne zagotavljajo

15. ocenjuje, da je na tej točki težko določiti splošno zakonodajo na tem področju ob 
upoštevanju značilnosti vsake pogodbe;

5. Pravica do odstopa od pogodbe
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5.1 Trajanje in načini izračuna obdobja

16. poudarja potrebo po poenotenju načinov izračuna obdobja, pri čemer ima prednost 
koledarski način, da bi povečali pravno varnost transakcij; meni tudi, da je treba za
začetno točko obdobja določiti trenutek, ko lahko potrošnik poda svobodno in utemeljeno 
soglasje, in sicer, ko potrošnik fizično prevzame blago;

17. kljub temu ocenjuje, da se trajanja obdobja ne sme poenotiti, ker ta obdobja ustrezajo 
različnim ciljem, ki upravičujejo različna trajanja, ter da imajo države članice različne 
tradicije, katerim so naklonjene;

5.2 Način izvajanja pravice do odstopa od pogodbe

18. poudarja, da se bo zaupanje potrošnikov v notranji trg okrepilo, če bo horizontalni akt 
določil, da lahko potrošnik odstopi od pogodbe na kakršen koli način, vendar mora, če je 
to potrebno, predložiti dokaz o odstopu; meni tudi, da mora horizontalni akt zagotoviti, 
da bodo potrošniki krili le neposredne stroške vračil izdelkov;

6. Uvedba splošnih pogodbenih pravnih sredstev

19. meni, da uvedba splošnih pogodbenih pravnih sredstev ni del tega pregleda, ker ta 
koncept temelji na evropskem pogodbenem pravu; 

20. kljub temu priporoča uvedbo kolektivnih tožb (collective redress), ki so posebno pravno 
sredstvo za reševanje množičnih sporov na področju prava varstva potrošnikov;

7. Posebna pravila o prodaji potrošniškega blaga

7.1 Vključene vrste pogodb

21. meni, da razširjanje pravil o prodaji potrošniškega blaga na pogodbe o dobavi digitalnih 
vsebin ni primerno, ker te pogodbe temeljijo na posebni zakonodaji, programska oprema 
pa se razširja prek operativnih licenc in se ne prodaja posamezno;

7.2 Rabljeno blago, ki se prodaja na javnih dražbah

22. predlaga izključitev tega vprašanja s področja uporabe horizontalnega akta in ohranitev 
možnosti držav članic, da določijo, da pojem potrošniškega blaga ne vključuje rabljenega 
blaga, ki se prodaja na javnih dražbah; kljub temu priporoča sprejetje posebnih pravil za 
spletne dražbe;

7.3 Opredelitev pojma dostave in zakonodaje o prenosu tveganja

23. meni, da sta pojma dostave in zakonodaje o prenosu tveganja tesno povezana; zato 
predlaga, da se v horizontalni akt vključi skupna opredelitev pojma dobave kot trenutek, 
ko potrošnik fizično prevzame blago, razen če se pogodbene stranke dogovorijo drugače, 
z določitvijo, da se prenos tveganja zgodi v trenutku dostave;

7.4 Skladnost blaga
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24. meni, da bi lahko horizontalni akt v primeru neskladnosti ustrezno podaljšal obdobje za 
čas, ko se blago ni uporabljalo zaradi popravila; meni, da bi horizontalni akt lahko določil 
podaljšanje garancijskega obdobja za čas, ki se določi glede na datum popravila;

25. kljub temu poudarja, da horizontalni akt ne bi smel vključevati posebnih pravil za 
rabljeno blago, da bi spoštovali pravila, ki so jih države članice sprejele v skladu s 
svojimi pravnimi tradicijami;

7.5 Dokazno breme

26. predlaga razširitev načela ovrgljive domneve na celotno trajanje pravnega garancijskega 
obdobja ob upoštevanju težav potrošnikov pri ugotavljanju napak, medtem ko imajo 
poslovni subjekti za to na voljo ustrezna tehnična ali finančna sredstva;

7.6 Pravna sredstva

7.6.1 Vrstni red uveljavitve pravnih sredstev

27. meni, da bi lahko horizontalni akt potrošnikom v primeru slabega izvajanja omogočil 
svobodno izbiro med pravnimi sredstvi, ki so na voljo, pri čemer je razveljavitev prodajne 
pogodbe možna le zaradi splošnega neizvajanja pogodbe ali posebej resnih kršitev
pogodbe;

7.6.2. Sporočanje o neskladnosti

28. meni, da mora horizontalni akt odpraviti obstoječe razlike, ki zdaj povzročajo nejasnost;

7.6.3 Neposredna odgovornost proizvajalca za neskladnost

29. ocenjuje, da v horizontalni akt ni treba vključiti neposredne odgovornosti proizvajalca za 
neskladnost;

7.7 Tržne garancije

30. poudarja, da vprašanja v zvezi s tržnimi garancijami (vsebina, prenos, omejitve) ne 
temeljijo na pravnem okviru, ampak na načelu pogodbene svobode; meni, da zdaj ta 
vprašanja ne bi smela biti del horizontalnega akta; 

IV. Zelena knjiga in evropsko pogodbeno pravo

31. poudarja dejstvo, da se mora evropsko pravo varstva potrošnikov dosledno vključiti v 
splošno teorijo pogodbenega prava; kljub temu meni, da to ne upravičuje odložitve 
pregleda pravnega reda o varstvu potrošnikov, da bi upoštevali časovni načrt za 
oblikovanje evropskega pogodbenega prava; 

V. Učinkovito izvajanje prava varstva potrošnikov

32. poudarja potrebo po zagotovitvi učinkovitosti prava varstva potrošnikov, da bi ponovno 
vzpostavili zaupanje potrošnikov v notranji trg; 
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33. poziva Komisijo, da izboljša obstoječe določbe o varstvu potrošnikov, vključno z 
zagotovitvijo ustreznega izvajanja in spoštovanja veljavnih pravil;

34. spodbuja države članice, da okrepijo sodelovanje med nacionalnimi organi, pristojnimi za 
izvajanje prava varstva potrošnikov, in zagotovijo sodna ali izvensodna pravna sredstva, 
da bi lahko potrošniki svoje pravice uveljavljali na evropski ravni;

35. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje – problematika

Zelena knjiga Komisije o pregledu pravnega reda o varstvu potrošnikov je del obveznosti v 
okviru pobude za boljšo pripravo zakonodaje, ter poenostavlja in dopolnjuje sedanji 
zakonodajni okvir za vzpostavitev pravega potrošniškega notranjega trga.

Zelena knjiga je tudi jedro obsežnih prizadevanj, ki se izvajajo v korist potrošnikov. V tem 
smislu poročevalka podpira v njej izražen ideal, da bi se lahko ob koncu izvajanja evropskim
potrošnikom preneslo sporočilo: „Ni važno, kje v EU ste ali kje kupujete; vaše osnovne 
pravice so povsod enake.“

Pregled pravnega reda o varstvu potrošnikov in prizadevanje v zvezi z evropskim pogodbenim 
pravom sta neposredno povezana. Ta pritisk v izvajanje Zelene knjige vnaša nekaj 
zapletenosti, vendar kljub temu ne upravičuje odložitve pregleda, da bi upoštevali nenatančen 
časovni načrt za oblikovanje evropskega pogodbenega prava. Kljub temu se je treba zavedati, 
da nekateri koncepti temeljijo na splošnem pogodbenem pravu (dobra vera, pravna sredstva 
...).

Določenemu številu uradnih zapisnikov Komisije ni mogoče nasprotovati in sami po sebi 
upravičujejo potrebo po pregledu. Zaradi hitrega razvoja trga in zlasti pojava novih načinov 
trgovinskih transakcij, kot je elektronsko poslovanje, je veljavna zakonodaja delno zastarela. 

Treba je poudariti, da je Zelena knjiga v tem smislu nedosledna. Dejansko s področja pregleda 
izključuje direktivo o elektronskem poslovanju. Poročevalka priporoča vključitev tega 
besedila ter direktiv o finančnih storitvah na daljavo, potrošniškem kreditu in nepoštenih 
poslovnih praksah, če so del evropskega instrumenta za varstvo potrošnikov.

Razen tega razdrobljenost zakonodaje zlasti zaradi manevrskega prostora držav članic pri
prenosu zakonodaje povzroča neskladja ter razlike med pravicami in obveznostmi strank v 
trgovinskih transakcijah.

Zato je posodobitev tega pravnega okvira nujna, da bi prispevali k razvoju notranjega trga z 
zagotavljanjem večje pravne varnosti potrošnikom in gospodarskim subjektom.

Vseeno je učinkovito izvajanje prava varstva potrošnikov še vedno velika težava, ki je Zelena 
knjiga ne obravnava.

Najboljši način za ponovno vzpostavitev zaupanja potrošnikov in gospodarskih subjektov je 
zagotovitev učinkovitosti prava. Če so potrošniki zadržani glede sklepanja pogodb zunaj 
države njihovega običajnega prebivališča, je to povezano zlasti z bojaznijo, da v primeru 
spora ne bodo mogli uveljaviti svojih pravic. Zato je bistveno zagotoviti boljše izvajanje in 
boljšo uporabo.
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II. Zakonodajni pristop

1. Izbira mešanega pristopa

Zaradi pojasnitve in uskladitve je treba sprejeti horizontalni pravni okvir, ki bo združeval
skupna vprašanja varstva potrošnikov. Ta horizontalni akt ima prednost tudi zaradi prožnosti: 
za obvladovanje novih tržnih pogojev bi bilo preprosteje in hitreje začeti s pregledom tega 
edinstvenega akta kot s ponovnim pregledom več direktiv.

Zato nekatera vprašanja ostajajo sektorska in ne morejo temeljiti na skupnem aktu. Nujno je 
torej ohranjanje vertikalnega pristopa.

Zato poročevalka priporoča mešani pristop.

2. Področje uporabe horizontalnega akta

Poročevalka meni, da se mora horizontalni akt uporabljati širše za vse potrošniške pogodbe v 
nacionalnih ali čezmejnih transakcijah.

Določitev različnih pravnih sistemov za potrošnike glede na vrsto transakcije bi bila v 
nasprotju s ciljem pregleda in bi povzročila nove zaplete.

3. Stopnja usklajevanja

Zdaj zakonodaja Skupnosti o varstvu potrošnikov temelji na načelu minimalnega
usklajevanja, ki državam članicam omogoča vzpostavitev višjih ravni varstva, kot jih 
predvidevajo direktive.

V nobenem primeru ni sprejemljivo, da bi potrošnik odklonil pravilo, ki bi ga bolje zaščitilo
in mu je bilo do takrat zagotovljeno. Razen tega koristi maksimalnega usklajevanja niso 
dokazane. Nedavno sprejetje direktive o nepoštenih poslovnih praksah, ki je dejansko edini 
primer te vrste usklajevanja, ni zagotovilo dovolj časa za razmislek, da bi lahko določili
uporabno merilo. 

Zato poročevalka predlaga sprejetje mešanega pristopa. Horizontalni akt bo temeljil na 
maksimalnem usklajevanju, medtem ko bodo sektorski instrumenti temeljili na načelu 
minimalnega usklajevanja, razen direktiv, ki so že bile sprejete na podlagi maksimalnega
usklajevanja, kot je direktiva o nepoštenih poslovnih praksah. Najprej se lahko odločimo za 
„skromnost“ in se omejimo na vprašanja, glede katerih obstaja resnično soglasje, ker je to v 
skladu z objektivno potrebo na trgu ali ker med nacionalnimi pravili ni resničnih razlik.

Ta pristop neizogibno povzroča vprašanje glede pravnega sistema, ki se uporablja v sektorju, 
ki ni popolnoma usklajen. Zaradi varstva potrošnikov poročevalka predlaga naslednjo rešitev: 
„brez poseganja v izvajanje mednarodnih konvencij o koliziji zakonov, zlasti konvencije Rim 
I, je potrošnik upravičen do obveznih določb prava države, kjer ima običajno prebivališče.“

III. Vsebina horizontalnega akta
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1. Opredelitev potrošnika in poslovnega subjekta

Poročevalka priporoča, da se v opredelitev „potrošnika“ vključijo le fizične osebe, ki delujejo 
za namene izven področij svoje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti.

Sistematična izključitev pravnih oseb iz tega pojma je upravičena zaradi cilja jasnosti. Sprejeti 
je treba čim bolj objektivna merila: „velikost“ podjetja je pojem, ki se pogosto zelo različno 
razume. Poročevalka daje prednost negativnemu pristopu k cilju sporazuma, ker ta prevladuje 
v pravu Skupnosti in nacionalnih zakonodajah.

Ker je potrošnik zaščiten le, če sklene pogodbo s poslovnim subjektom, poročevalka 
priporoča preprosto in jasno opredelitev tega pojma, ki bo odpravila veliko število 
uporabljanih izrazov (prodajalec, dobavitelj, distributer). V tem smislu ni treba razlikovati 
glede na vrsto izvajane dejavnosti (trgovinska, industrijska, obrtna, svobodna), če se ta 
dejavnost izvaja poslovno. Jasno je, da je lahko poslovni subjekt fizična ali pravna oseba.

Razen tega poročevalka meni, da je treba pogodbe med fizičnimi osebami obravnavati kot 
potrošniške pogodbe, ko eden od sopogodbenikov deluje prek posrednika, ki je poslovni 
subjekt. Ko se posameznik obrne na poslovnega zastopnika, da bi imel koristi od njegovega 
tehničnega in pravnega znanja, je jasno, da bo njegov sopogodbenik zavarovan na enak način 
kot v primeru sklenitve pogodbe s poslovnim subjektom.

2. Nepravični pogoji

Področje uporabe

Zdaj se določbe o nepravičnih pogodbenih pogojih uporabljajo le za pogoje, ki niso bili 
individualno dogovorjeni. 

Poročevalka ocenjuje, da je v nekaterih primerih potrošnika treba nujno zavarovati, kar 
zadeva pogoje, ki so bili individualno dogovorjeni. Pogodbena svoboda mora nedvomno 
ostati temeljna, vendar potrošnik ne more vedno oceniti pomena svojih obveznosti do 
poslovnega subjekta, ki ima tehnično znanje. 

Seznami

Seznam, ki je priložen sedanji direktivi, je izključno okviren in ga torej države članice 
različno razumejo. Za okrepitev zaupanja potrošnikov v notranji trg poročevalka priporoča 
uvedbo prožnega instrumenta, ki bo potrošnike bolje zaščitil:

– Prepovedani pogoji: kratek seznam pogojev, ki so značilni za najpomembnejša pogodbena 
neravnotežja.

– Domnevno nepravični pogoji: seznam pogojev, pri katerih bi lahko poslovni subjekt dokazal 
pravičnost.
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– Ostali pogoji: vsi ostali pogoji, katerih nepravičnost bi lahko potrošnik dokazal s tožbo na 
sodišču.

Obseg preskusa nepravičnosti

Poročevalka priporoča razširitev preskusa nepravičnosti na vse bistvene pogoje pogodbe, 
vključno s tistimi, ki zadevajo glavno vsebino in predvideno ceno. Nekatere zavarovalne 
pogodbe na primer vključujejo pogoje izključitve garancije, katerih nepravičnost je mogoče 
ugotoviti na podlagi sedanjih določb, ker ta garancija dejansko pomeni predmet pogodbe.

4. Pravica do odstopa do pogodbe

Trajanje in načini izračuna

Poročevalka priporoča poenotenje načinov izračuna obdobja ter podpira koledarski način 
določitve (ki vključuje praznike, če se med državami članicami razlikujejo).

Jasno je treba določiti tudi začetno točko obdobja. Poročevalka predlaga, da se za to začetno 
točko obdobja določi trenutek, ko lahko potrošnik poda svobodno in utemeljeno soglasje, in 
sicer, ko potrošnik fizično prevzame blago.

V nasprotju s tem poročevalka ocenjuje, da trajanje obdobja ne more biti enotno. Države 
članice imajo na tem področju različne tradicije, katerim so naklonjene. Razen tega so 
obdobja v skladu z različnimi cilji, ki zagotovo upravičujejo različna trajanja. Na področju 
prodaje na daljavo je treba potrošniku omogočiti, da se odloča glede blaga, ki ga ob sklenitvi
pogodbe še ni fizično prevzel, medtem ko gre pri predpostavki o prodaji od vrat do vrat za 
odobritev spremembe odločitve, ki bi se lahko sprejela nepričakovano.

Način izvajanja

Med državami članicami in direktivami obstajajo pomembne razlike (preprost dopis, 
priporočeno pismo, vračilo blaga). Razen tega se razvijajo nekatere prakse, ki ovirajo 
izvajanje pravice do odstopa od pogodbe (obveznost pridobitve številke vračila pred 
vračanjem izdelkov, obveznost pošiljanja v nepoškodovani originalni embalaži ...) Končno, 
razvoj novih tehnologij povzroča, da preprosta elektronska pošta zadostuje za obveščanje o 
odstopu od pogodbe.

Poročevalka meni, da se bo zaupanje potrošnikov v notranji trg znatno okrepilo, če bo 
horizontalni akt določil, da lahko potrošnik odstopi od pogodbe na kakršen koli način, pri 
čemer mora predložiti dokaz o odstopu.

5. Prodaja potrošniškega blaga

Opredelitev pojma dostave in zakonodaje o prenosu tveganja

Vprašanje, kdo prevzame tveganje in stroške zaradi okvare prodanega blaga, je zdaj v državah 
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članicah urejeno na različne načine. V nekaterih se tveganje prenese na kupca ob sklenitvi 
pogodbe, v drugih pa se prenos tveganja zgodi v trenutku dostave.

Poročevalka predlaga hkratno vključitev obeh vprašanj v horizontalni akt. Za zagotovitev 
ustreznega varstva potrošnikov poročevalka ocenjuje, da je treba dostavo obravnavati kot 
trenutek, ko potrošnik fizično prevzame blago, razen če se stranke dogovorijo drugače; prenos 
tveganja se zgodi v trenutku dostave. 

Neposredna odgovornost proizvajalca za neskladnost

Poročevalka ocenjuje, da v horizontalni akt ni treba vključiti neposredne odgovornosti 
proizvajalcev za neskladnost. Direktiva o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z 
njim povezanih garancij se je nedavno prenesla v zakonodajo nekaterih držav članic, vendar 
na voljo ni bilo dovolj časa za presojo ustreznosti možnih sprememb. 

Razen tega se zdi, da uvedba neposredne odgovornosti proizvajalca povzroča več pravnih 
težav, med katerimi nekatere temeljijo na pogodbenem pravu (kot je dvom glede pravnih 
razmerij med neposrednimi stranmi v pogodbi).
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