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Predlog Komisije in njegovi cilji

Predlog direktive o pravicah potrošnikov, ki ga je pripravila Komisija, združuje štiri obstoječe 
zakonodajne akte Skupnosti1 v en sam zakonodajni instrument. Je rezultat pregleda 
potrošniškega prava, ki se je začel leta 2004, njegov namen pa je bil poenostaviti in dopolniti 
obstoječi regulativni okvir za varstvo potrošnikov. Vložen je bil 8. oktobra 2008, po 
posvetovanju in oceni učinka, predvideva pa, da naj bi nova direktiva uporabila načelo 
popolne uskladitve.

Dva cilja predloga sta zagotoviti, da bodo imeli potrošniki v vseh 27 državah članicah 
Evropske unije zaupanje v visoko raven potrošniškega varstva in da jim bodo podjetja vseh 
velikosti lahko ponujala svoje izdelke in storitve brez nepotrebnih pravnih ovir. Evropski 
parlament se je v resoluciji o pregledu potrošniškega prava2 strinjal z obema ciljema, 
povečanjem zaupanja potrošnikov in spodbuditvijo podjetij k čezmejnemu trgovanju.

Pravna razdrobljenost tako potrošnike kot podjetja odvrača od čezmejnih nakupov in prodaje. 
Potrošniki se pogosto pritožujejo, da ne morejo izkoristiti vseh prednosti notranjega trga 
(zlasti pri spletnih nakupih), saj prodajalci, ki poslujejo v eni državi članici, pogosto niso 
pripravljeni spoštovati drugačnih pravil, ko vstopajo na nove trge3, prav tako pa niso željni 
tvegati tožbe v drugi državi članici. Razmere se utegnejo še poslabšati z izvajanjem uredb 
Bruselj I in Rim I ter morebitnimi sodbami Sodišča Evropskih skupnosti na tem področju, ki 
bi lahko pogoje za prodajo blaga prek meja držav članic EU še zaostrile4. 

Večina članov odbora se strinja, da je treba vprašanje pravne razdrobljenosti rešiti, splošno 
mnenje pa je, da popolna uskladitev, ki jo predlaga Komisija, trenutno ni izvedljiva, glede na 
naravo in področje uporabe predloga. Člani odbora so v skladu z resolucijo Evropskega 
parlamenta o pregledu potrošniškega prava in svojim delovnim dokumentom iz leta 2009 bolj 
naklonjeni ciljno usmerjenemu popolnemu usklajevanju, ki je omejeno na določene vidike 
nekaterih pogodb, ob ohranjanju visoke ravni varstva potrošnikov.5

                                               
1 To so direktive o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (93/13/ES), o prodaji potrošniškega blaga in 
garancijah (99/44/ES), o prodaji na daljavo (97/7/ES) in pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov 
(85/577/ES).
2 Poročilo o zeleni knjigi o pregledu potrošniškega prava Ag-0281/2007, ki ga je predstavila Béatrice Patrie.
3 Na predstavitvi odbora IMCO je bilo povedano, da morajo podjetja plačati nerazumne stroške: 20.000 EUR
letno za posamezen nacionalni trg samo za skladnost z zakoni in predpisi.
4 Zadeva Alpenhof proti Heller (C-144/09 – 24/04/2009, obravnava na Sodišču ES 16. marca 2010) in zadeva 
Pammer proti Reederei Karl Schlüter (C-585/08 – 24. 12. 2008)
5 Delovni dokument o predlogu direktive o pravicah potrošnikov (IMCO/6/68476), ki ga je predstavila Arlene 
McCarthy.
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Pripravljalno delo v odboru

1. Posvetovanje z interesnimi skupinami

Odbor IMCO je organiziral dve javni predstavitvi1 o predlogu, na katerih je postalo jasno, da 
organizacije za varstvo potrošnikov skrbi morebitno poslabšanje varstva potrošnikov po 
popolni uskladitvi, češ da se bodo morale nekatere države članice odreči posebnim 
nacionalnim določbam. Podjetja pa so po drugi strani opozarjala na trenutno pravno 
razdrobljenost in pozdravila ciljno usmerjeno popolno usklajevanje, ki so ga predlagali člani 
odbora, kot pravilno rešitev. Nakazala so, da so pripravljena sprejeti dodatne ukrepe za 
varstvo potrošnikov, če bodo sorazmerni, uravnoteženi in usklajeni po celotni EU.

2. Izmenjava mnenj z nacionalnimi parlamenti

Odbor je sklical tudi dve predstavitvi z nacionalnimi parlamenti2 v skladu z novim 
mehanizmom, ki ga predvideva Lizbonska pogodba. 

Premislek o predlogu

 Poglavje I – predmet, opredelitev pojmov in področje uporabe

Opredelitve v členu 2 razmejujejo področje uporabe predloga kot celote, pa tudi področje 
uporabe posameznih poglavij in določb. Ali za posamezno pogodbo usklajena pravila veljajo 
ali ne, je v veliki meri odvisno od besedila opredelitev. Pozornost bo treba posvetiti 
medsebojnemu vplivu teh opredelitev, člena 4 in preostanka besedila. 

Nekatere opredelitve bo treba spremeniti, da bodo za pogodbe veljala prava pravila, da bodo 
potrošniki zaščiteni, kadar je to pomembno, in da trgovci ne bodo obremenjeni z nepotrebnimi 
omejitvami. Mnoge opredelitve niso zadovoljive s pravnega vidika in jih je treba izboljšati 
zaradi doslednosti in pravne varnosti. 

Člani odbora se strinjajo, da morajo biti opredelitve predmet ciljno usmerjenega popolnega 
usklajevanja. Vseeno se je treba zavedati, da bodo imele usklajene opredelitve zelo omejen 
učinek na notranjem trgu, če zadevna pravila o varstvu potrošnikov prav tako ne bodo sočasno 
ciljno popolnoma usklajena. Usklajene opredelitve so samo sredstvo za dosego cilja, torej 
odstranitve ovir na notranjem trgu, ne pa cilj sam po sebi.

Da bodo prednosti za notranji trg čim večje, je treba opraviti analizo o tem, ali je mogoče 
usklajene opredelitve predloga uporabiti za preostanek potrošniškega prava (npr. pogodbe o 
časovnem zakupu in potrošniških posojilih).

                                               
1 2. marec 2009, 29. september 2009
2 26. januar 2009, 23. februar 2010
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Precejšnje število članov odbora in interesnih skupin meni, da je člen 3 nejasen in da ga je 
treba podrobneje pojasniti. Ta člen res ne omogoča dovolj jasnega pregleda nad področjem 
uporabe posameznih poglavij, ker ga je treba brati v povezavi s številnimi drugimi določbami 
predloga (zlasti členi 2, 8, 20, 21 in 30). Poglavje III na primer govori o pogodbah, sklenjenih 
zunaj poslovnih prostorov (hipoteke niso zajete v direktivi o potrošniških posojilih), toda 
zaradi več navzkrižnih sklicev to ni takoj razvidno. Zmeda je še večja zaradi dejstva, da člen 3 
ureja tudi razmerja med posameznimi poglavji oziroma določbami v obstoječi zakonodaji 
Skupnosti, torej ga bo treba skrajšati in poenostaviti. Področje uporabe posameznega poglavja 
in medsebojne vplive z drugimi pravili Skupnosti bo treba obdelati poglavje za poglavjem ali 
celo določbo za določbo, če bo potrebno. Zaradi tega bo treba strukturo predloga najverjetneje 
začrtati povsem na novo.

Člen 4 o popolni uskladitvi je sporen zaradi zelo različnih pogodb, ki jih predlog obravnava, 
in ravni potrošniške zaščite, ki jo predlaga Komisija. Mnogi člani odbora ta pristop zavračajo 
in pozivajo k ciljno usmerjenemu popolnemu usklajevanju (omejenemu na nekatere vidike 
določenih pogodb, ob zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov). 

V zvezi s členom 4 bo treba pojasniti, kako se bo ciljno usmerjeno popolno usklajevanje 
uporabljalo za pogodbe, ki jih predlog le delno zajema (npr. pogodbe o storitvah so izključene 
iz področja uporabe poglavja IV, obravnavajo pa jih poglavja II, III (v nekaterih primerih) in 
V). Smiselno bi bilo, da bi bile pogodbe, ki so izvzete iz področja uporabe nekega poglavja, 
vseeno pa zajete v področje uporabe drugih poglavij, predmet ciljno usmerjenega popolnega 
usklajevanja izključno v zvezi z vidiki, ki jih urejajo ta druga poglavja. Države članice bi 
lahko vidike posameznega poglavja za pogodbe, izključene iz področja uporabe tega poglavja, 
uredile, kot se jim zdi primerno. 

Pri ciljno usmerjenem popolnem usklajevanju bodo ovire za notranji trg odstranjene po 
korakih, kar ni povsem zadovoljivo. Zaradi tega se ne bi smeli odreči uporabi klavzule o 
vzajemnem priznavanju za področja, ki jih predlog ne zajema, kot je Evropski parlament 
predlagal že med razpravo o pregledu potrošniškega pravnega reda. 

Razprave v odboru so omogočile napredek glede pogojev uporabe ciljno usmerjenega 
popolnega usklajevanja v predlogu. Kljub nasprotujočim si mnenjem o tem, kakšna je 
ustrezna raven varstva potrošnikov, pri kateri naj bi bila ciljno usmerjena popolna uskladitev 
dosežena, se je večina članov odbora in interesnih skupin strinjala, da takšno usklajevanje ne 
bi smelo občutno poslabšati varstva potrošnikov v državah članicah, pa tudi ne povzročiti 
usklajevanja pravil EU z najbolj strogo in zaščitniško nacionalno zakonodajo. Večina se jih je 
strinjala tudi o tem, da morajo biti usklajena pravila natančna, jasna in primerna za prihodnost 
ter da je treba temeljito oceniti njihov učinek na nacionalne pravne sisteme.

 Poglavje II – Informacije za potrošnike

Večina članov odbora in interesnih skupin se strinja, da morajo biti potrošniki pred sklenitvijo 
pogodbe ustrezno obveščeni in da je prav to ključni vidik varstva potrošnikov. 
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Zahteve za splošne informacije v poglavju II niso novost v zakonodaji Skupnosti (mešanica, 
vzeta iz direktiv o prodaji na daljavo in nepoštenih poslovnih praksah) in kot take niso sporne, 
kljub temu pa člani odbora in interesne skupine obžalujejo, da je pri informacijah za 
potrošnike količina pogosto pomembnejša od kakovosti. 

Vendar pa je zaradi narave predloga in zelo različnih pogodb, ki jih zajema, v splošnem 
obveljalo mnenje, da bodo imele zahteve za splošne informacije iz poglavja II veliko večji 
učinek na nacionalne zakonodaje kot prejšnji ukrepi Skupnosti. Opraviti bo treba temeljito 
oceno zakonodajnih in praktičnih posledic poglavja II. Univerzalni pristop glede zahtev za 
informacije nedvomno prinaša prednosti pri standardnih prodajnih ali storitvenih pogodbah, ni 
pa primeren za posebne pogodbe (npr. nepremičninske in tiste, povezane s finančnimi, 
zdravstvenimi, socialnimi ali transportnimi storitvami). 

Obravnavati bo treba tudi medsebojni vpliv poglavja II in določb o zahtevanih informacijah v 
obstoječi zakonodaji Skupnosti. V zvezi s tem predlog navaja samo, da ne posega v direktivo 
o storitvah in direktivo o e-poslovanju. Kar zadeva zahteve za informacije v zakonodaji 
Skupnosti, bi določba lex generalis ali lex specialis, podobna tisti v direktivi o nepoštenih 
poslovnih praksah, prinesla večjo pravno varnost. 

 Poglavje III – Informacije za potrošnike in pravica do odstopa za pogodbe na daljavo ter 
pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov

Razprave v odboru kažejo, da so mnenja o poglavju III, ki določa jasna pravila glede zahtev 
za informacije ter glede pravic do odstopa od pogodbe na daljavo in od pogodbe, sklenjene 
zunaj poslovnih prostorov, razmeroma enotna. 

Precejšnje število članov odbora in interesnih skupin se načeloma strinja, da je nesmiselno 
imeti različna pravila o odstopnem obdobju (začetek, trajanje, način izračuna, iztek, posledice 
itd.) v vsaki posamezni državi članici. Prevladujoče je prepričanje, da je predlog dobra 
priložnost, da se zmeda konča in da se odstrani ovire za notranji trg, nastale zaradi množice 
različnih pravil, ki veljajo zdaj. Nekateri člani odbora so vseeno menili, da nekaterih 
nacionalnih posebnosti ni mogoče nadomestiti z drugimi učinkovitimi ukrepi za varstvo 
potrošnikov.

Odbor je bil opozorjen na nekatere vidike poglavja III, ki bi utegnili poslabšati varstvo 
potrošnikov v nekaterih državah članicah (zlasti v primerih, ko so bile informacije za 
potrošnika izpuščene). Zanimivo je, da je bilo slišati tudi nekatere kritike na račun 
poglavja III, češ da je potrošnikom nerazumno naklonjeno. Nekateri člani odbora in interesne 
skupine na primer verjamejo, da je področje uporabe pravil za pogodbe na daljavo in 
pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, preširoko ter da formalne zahteve in pravila 
glede odstopa preveč omejevalna, zlasti za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov.

Večina se jih je strinjala, da bo treba poglavje III popraviti, da se doseže pošteno ravnotežje 
med interesi potrošnikov in trgovcev, ki sklepajo pogodbe na daljavo in pogodbe zunaj 
poslovnih prostorov. Seznam izjem v členu 19 bo moral biti kratek in preprost. Nujno je treba 
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zagotoviti, da bodo za pogodbe veljala prava pravila, da bodo potrošniki zaščiteni, kadar je to 
pomembno, in da trgovci ne bodo obremenjeni z nepotrebnimi omejitvami. Konkretno: za vse 
pogodbe med podjetji in potrošniki, sklenjene v elektronskih okoljih (kot je eBay), bodo 
morala veljati vsa pravila za varstvo potrošnikov. Potrošniki bodo lahko dolžni poravnati 
poštne stroške samo, če vrednost blaga ne bo presegla 50 EUR. Prav tako bo treba poiskati 
rešitev za obrtnike, ki redno opravljajo storitve za potrošnike zunaj poslovnih prostorov ali 
sklepajo pogodbe na daljavo. Kar zadeva začetek odstopnega obdobja, bo treba uvesti 
določeno stopnjo prožnosti: v splošnem bi se moralo to obdobje začeti, ko je bilo blago 
dostavljeno, vendar bo treba za nekatere poslovne modele poiskati bolj praktične rešitve.

Da se olajša komunikacija med trgovci in potrošniki, bodo potrebne še dodatne izboljšave, na 
primer uvedba vzorčnega besedila z vsemi pomembnimi informacijami o odstopu. To 
besedilo bi lahko trgovci v celotni EU preprosto „prekopirali in prilepili“. 

 Poglavje IV – Druge pravice potrošnikov, značilne za prodajne pogodbe

V odboru so bili izraženi številni pomisleki o učinku poglavja IV na varstvo potrošnikov v 
državah članicah. Več članov in predstavnikov interesnih skupin je kritiziralo Komisijo, da je 
pravno jamstvo za neskladnost uskladila na osnovi minimalnih standardov iz direktive o 
prodaji potrošniškega blaga, ne da bi upoštevala nacionalne posebnosti. Mnogi so se strinjali, 
da bo predlog, če bo sprejet v sedanji obliki, nekatere države članice prisilil, da se odpovejo 
dolgoletnim potrošniškim pravicam. Komisija je to priznala, čeprav le posredno, v 
obrazložitvi, ki jo je odbor prejel septembra 2009. Odbor je bil opozorjen tudi na to, da 
nekatere od omenjenih dolgoletnih pravic niso vedno učinkovite in da jih je mogoče zelo 
redko uveljavljati na sodišču.

Med razpravami v odboru sta se vedno znova zastavljali dve vprašanji: hierarhija pravnih 
sredstev, ki so na voljo potrošniku v primeru neskladnosti blaga, na eni strani, in dolžina 
obdobja, ko je trgovec odgovoren za neskladnost, na drugi strani. 

Kar zadeva hierarhijo pravnih sredstev, obstajata dve težavi. Prvič, vsa pravna sredstva 
(popravilo, zamenjava, popust in preklic pogodbe) so potrošniku v primeru neskladja na voljo 
le v majhnem številu držav članic. Drugič, na Irskem in v Združenem kraljestvu ima potrošnik 
pravico takoj zavrniti blago (tj. preklicati pogodbo), če lahko dokaže neskladnost (pri tem 
sistemu takojšnje zavrnitve pa nima možnosti obrnjenega bremena dokazovanja). Jasno je, da 
takšna pravila niso združljiva z usklajeno hierarhijo pravnih sredstev iz člena 26 predloga.

Težav v zvezi z dolžino obdobja odgovornosti trgovca za neskladnost je ogromno. Kar nekaj 
držav članic je predpisalo daljše obdobje odgovornosti (v nekaterih državah velja za vse 
izdelke, v drugih samo za gradbeni material, v eni državi pa velja samo za trajno blago). Na 
Finskem in Nizozemskem je obdobje odgovornosti trgovca dejansko odvisno o pričakovane 
življenjske dobe proizvoda (o tem odloča sodnik v vsakem primeru posebej). V Belgiji, 
Franciji in Luksemburgu so trgovci odgovorni, če potrošnik odkrije prikrito (večjo) napako po 
začetnem obdobju 2 let (to je odvisno od zastaralnega roka, ki je v Franciji precej kratek, v 
Belgiji pa daljši) in če lahko dokaže, da je ta napaka obstajala že v trenutku dobave (pri 
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sistemu „vices cachés“ pa nima možnosti obrnjenega bremena dokazovanja). Jasno je, da 
takšna pravila niso združljiva z usklajenim obdobjem odgovornosti, ki traja 2 leti od trenutka 
dobave, iz člena 28 predloga.

Odbor je med razpravo opozoril še na druga vprašanja, na primer na izbiro pravnih sredstev in 
obvestilo o neskladnosti. Precejšnje število članov je prepričanih, da je treba predlog 
Komisije, da naj bi trgovec izbiral med popravilom in zamenjavo (ko ga potrošnik obvesti o 
neskladnosti), še pretehtati. Splošno mnenje je, da od potrošnika ne bi smeli zahtevati, da 
trgovca obvesti o neskladnosti v dveh mesecih. Predlog bo treba zato ustrezno popraviti.

Prav tako bo treba temeljito oceniti učinek določb, ki urejajo dobavo blaga in prenos tveganja, 
na nacionalne pravne rede in način, kako bodo najverjetneje uporabljene v praksi. 

Omenjeni pomisleki kažejo, da bo lahko poglavje IV predmet ciljno usmerjenega popolnega 
usklajevanja samo pod pogojem, če se bo mogoče dogovoriti o skupnem sistemu garancij, ki 
bo vsem evropskim potrošnikom zagotovil raven varstva, primerljivo s tisto, ki jo uživajo 
danes. Da bo to mogoče doseči, bo treba preučiti učinkovitost obstoječih potrošniških pravic v 
posameznih državah članicah za potrošnika (tj. ali jih je mogoče zlahka uveljavljati na 
sodišču). V tem smislu je treba posebno pozornost nameniti bremenu dokazovanja.

 Poglavje V – Pravice potrošnikov v zvezi s pogodbenimi pogoji

Večkratna izmenjava mnenj je pokazala, da imajo številni člani odbora in interesne skupine 
zadržke glede poglavja V. 

Res je, da se jih večina strinja s ciljem uskladitve splošne določbe o nepoštenih pogodbenih 
pogojih, vendar vztrajajo, da so potrebne dodatne ocene. Večina jih je prepričana, da črnih in 
sivih seznamov nepoštenih pogodbenih pogojev ne bi smeli usklajevati že zdaj, da se prepreči 
negativne posledice (brisanje pogojev z obstoječih nacionalnih seznamov, krčenje pravne 
varnosti, kar bo sprožilo val sodnih postopkov po celotni EU, nezadostna prilagodljivost itd.).
Strinjajo se, da bi morale države članice obdržati svoje sezname nepoštenih pogodbenih 
pogojev, seveda če bodo skladni s splošno določbo in pravili notranjega trga.

Vseeno bi bilo treba dopustiti prepoved omejenega števila nepoštenih pogodbenih pogojev na 
ravni EU in zagotoviti, da države članice na tem razmeroma dobro usklajenem področju ne 
morejo ohraniti ali sprejeti odstopajočih nacionalnih določb. V luči načela polnega 
demokratičnega nadzora Evropskega parlamenta se na tej točki zdi, da predlog Komisije, da 
se dodatne nepoštene pogoje prepove s komitologijo, ni najprimernejša rešitev. Preden se 
sprejme odločitev o tem, je treba preudarno oceniti nove določbe o komitologiji v Lizbonski 
pogodbi.

Sklep
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V skladu s Pogodbo in glede na to, da Svet še ni dosegel zadostnega napredka, bo odbor delo 
nadaljeval izključno na osnovi predloga Komisije. 

Kar zadeva razpravo o varstvu potrošnikov v EU, je zelo pomembno izboljšati učinkovitost 
obstoječih potrošniških pravic, tj. zagotoviti, da bodo jasne in preproste, da jih bodo 
potrošniki, trgovci in javni uslužbenci dobro poznali ter posledično tudi ustrezno uresničevali: 
ključna je ozaveščenost.

Ciljno usmerjeno popolno usklajevanje bo nedvomno povečalo pravice potrošnikov po celotni 
EU. Potrebno pa bo veliko dela, da se od primera do primera opredelijo pravila, ki jih je treba 
uskladiti, da se zagotovi delovanje notranjega trga in ohrani visoka raven varstva potrošnikov. 

Glede na to je treba nujno poskrbeti za ustrezno skladnost med predlogom, skupnim 
referenčnim okvirom in preostankom potrošniške zakonodaje. Komisijo je treba pohvaliti, da 
je na zadnji predstavitvi z nacionalnimi parlamenti znova izrazila pripravljenost pozorno
prisluhniti Parlamentu in delovati zelo odprto. 

Opravljena bo še dodatna analiza, ki bo pokazala, ali bo prihodnja direktiva o pravicah 
potrošnikov vsem interesnim skupinam omogočila, da izkoristijo prednosti notranjega trga. 
Evropski parlament mora kot sozakonodajalec prevzeti polno odgovornost za posledice te 
direktive.


