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Uvod in povzetek

Predlog nove vseobsegajoče direktive o pravicah potrošnikov predstavlja najbolj daljnosežno 
spremembo v pristopu k potrošniškemu pravu v Evropi, ki jo je doslej predlagala Evropska 
komisija. Združuje štiri obstoječa zakonodajna besedila Skupnosti v eno samo direktivo o 
pravicah potrošnikov in uporablja načelo popolne uskladitve. Ta splošna določba je v 
nasprotju z obstoječo uporabo popolne uskladitve v potrošniški zakonodaji, ki se, z izjemo 
nedavno sprejete direktive o nepoštenih poslovnih praksah, uporablja ciljno in omejeno na 
določen sektor, kot na primer pri direktivi o potrošniških kreditih in novi direktivi o časovnem 
zakupu, ter jo, v obeh primerih, spremljajo številna odstopanja.

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) se je odločil, da bo opravil analizo ocene 
učinka, ki jo je izvedla Komisija, in tako preveril, ali je predlog podprt s trdnimi dokazi, ter da 
bo izvedel javno predstavitev z izvedenci in zainteresiranimi stranmi. Ker je prejel veliko 
predstavitev zainteresiranih strani, je uvedel tudi spletno posvetovanje o ključnih vprašanjih, 
da bi o svojem delu obveščal na organiziran način.

Če povzamemo, člani odbora IMCO podpirajo oba cilja za vzpostavitev enotnega trga za 
potrošnike in podjetja, tj. poenostavitev pravil za podjetja v celotni sedemindvajseterici in 
zagotovitev visoke ravni zaščite potrošnikom pri njihovem dostopu do blaga in storitev. 
Vzporedno s podpiranjem teh ciljev je treba analizirati učinke, ki bi jih ta predlog imel v 
praksi, vključno z njegovim vplivom na obstoječe pravice in pravna sredstva ter na ravnovesje 
z obveznostmi, ki jih določa nacionalno pravo. Za pridobitev javne podpore po celi Evropi bi 
bilo treba vsem zainteresiranim stranem jasno prikazati prednosti predloga. Zato se dokument 
zaključuje s številnimi predlogi nadaljnjih ukrepov, ki bi zakonodajalcem pomagali pri 
nadaljnjem uveljavljanju predloga.

Predlog Komisije in njegovi cilji

Glavna cilja na področju varstva potrošnikov na notranjem trgu morata biti:

(i) zagotoviti zaupanje potrošnikov celotne sedemindvajseterice v visoko raven varstva 
potrošnikov v EU; in

(ii) zagotoviti, da bodo tako velika kot mala podjetja lahko brez nepotrebnih ovir 
zagotavljala svoje blago in storitve potrošnikom v vseh 27 državah članicah EU.  

Evropski parlament je ta dva cilja je potrdil s svojim delom na tem področju in tudi v svoji 
resoluciji o zeleni knjigi o pregledu pravnega reda o varstvu potrošnikov z dne 6. septembra 
2007 (poročilo Patrie).

Predlog Komisije za direktivo o pravicah potrošnikov je rezultat pregleda pravnega reda o 
varstvu potrošnikov, sproženega leta 2004, za poenostavitev in dopolnitev obstoječega 
zakonodajnega okvira o varstvu potrošnikov. Komisija je 8. oktobra 2008, po postopku
posvetovanja in oceni učinka, predložila predlog direktive o pravicah potrošnikov, s katerim 
je združila štiri obstoječe direktive o nedovoljenih pogodbenih pogojih (93/13/ES), prodaji 
blaga in garancijah (99/44/ES), prodaji na daljavo (97/7/ES) in prodaji od vrat do vrat 
(85/577/ES) v eno samo „horizontalno“ direktivo, katere cilj je poenostaviti in posodobiti 
obstoječa pravila ter tako odpraviti nedoslednosti in vrzeli. Po mnenju Komisije bi te 
spremembe morale povečati zaupanje potrošnikov in zmanjšati nenaklonjenost podjetij 
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čezmejni prodaji. Predlog dopolnjuje že sprejeto posodobljeno in revidirano sektorsko 
zakonodajo o časovnem zakupu (2008/122/ES) in potrošniških kreditih (2008/48/ES). 
Evropska komisija v svoji oceni učinka (SEC 2008/2547) priznava, da dasiravno obstaja več 
praktičnih in strukturnih ovir za pravilno delovanje notranjega trga za poslovanje od podjetij 
do potrošnikov (B2C), kot so na primer jezikovne in logistične ovire, predstavlja veliko oviro 
za notranji trg in zaupanje potrošnikov v čezmejno nakupovanje tudi pravna razdrobljenost 
pravil poslovanja od podjetij do potrošnikov. Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
(IMCO) je Komisijo pozval, naj podrobneje predstavi oceno učinkov in se odzove na številne 
zaznane pomanjkljivosti; Komisija na primer trdi, da je pravna razdrobljenost velika ovira za 
notranji trg, vendar pa svoje trditve ne podpre z nobenim dokazom, razen z raziskavo 
Eurobarometra iz leta 2008. Poleg tega Komisija pri oceni gospodarskega učinka predloga 
upošteva samo učinek zahtev za informiranje. Ocena učinka bi morala prikazati tudi celotne 
stroške in koristi predloga ter alternativne možnosti, vključno s podaljšanjem/skrajšanjem 
garancijskega obdobja, trajanjem odstopnega roka, vrstnim redom uveljavitve pravnih 
sredstev, razširitvijo področja uporabe za pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj 
poslovnih prostorov, ter neposredno odgovornostjo proizvajalca. Komisija prav tako ni dovolj 
podrobno analizirala pravnih posledic predloga; opravljena ni bila nobena ustrezna ocena 
učinka predloga za nacionalno zakonodajo.

Večjo pozornost je torej treba posvetiti načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti. Treba 
bi bilo jasno prikazati, kakšno dodano vrednost prinaša predlog potrošnikom in kaj bi bilo 
moč doseči samo z dejanji posameznikov ali dejanji vlad držav članic. Poleg tega je treba 
razjasniti trditev Komisije, da nekatere pravice, ki obstajajo v nacionalnem pogodbenem 
pravu, ne sodijo v področje uporabe te direktive, četudi se nanašajo na potrošniške pogodbe, 
ki sodijo v področje uporabe te direktive (glej predvsem neskladnost na strani 5). Če trditev 
drži, bi predlog imel nekoliko manjši vpliv na vprašanje subsidiarnosti na zadevnih področjih. 
Vendar pa bi nadaljnja razdrobljenost trga kot posledica ohranitve teh pravic postavila pod 
vprašaj primernost ukrepov za doseganje ciljev predloga. Vpliva torej tudi na vprašanje 
sorazmernosti.

Na tej osnovi in glede na splošno soglasje o velikih ciljih za notranji trg na področju varstva 
potrošnikov je bilo izpostavljenih več ključnih vidikov. 

Obravnava ključnih vidikov predloga

Stopnja uskladitve

Predlog določa načelo popolne uskladitve. Področje, ki ga usklajuje ta direktiva, zajema 
predpise o informiranju, pravico do odstopa pri pogodbah na daljavo in pogodbah, sklenjenih 
zunaj poslovnih prostorov, posebne pravice potrošnikov v zvezi s prodajnimi pogodbami in 
nepoštene pogoje v potrošniških pogodbah. 

V poročilu poročevalke Béatrice Patrie je Evropski parlament poudaril, da popolno 
usklajevanje ne sme voditi do znižanja ravni varstva potrošnikov, in zato pozval k popolni 
ciljni uskladitvi, to je popolni uskladitvi nekaterih določb, o kateri se odloča za vsak primer 
posebej. Poleg tega je opozoril, da usklajevanje ne sme voditi do znižanja ravni varstva 
potrošnikov, ki jo zagotavljajo nekatere nacionalne zakonodaje.
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Zainteresirane strani, s katerimi se je posvetoval Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov (IMCO), imajo različna stališča. Slednja se delijo na dva pola, pri čemer je 
gospodarstvo večinoma naklonjena predlogu v njegovi sedanji obliki, potrošniške skupine pa 
mu večinoma nasprotujejo. Velika večina gospodarstva podpira popolno ali popolno ciljno 
uskladitev. Po njihovem mnenju bo pripomogla k boljšemu delovanju notranjega trga in večji 
konkurenčnosti slednjega z zmanjšanjem nenaklonjenosti do čezmejnih transakcij ter z 
znižanjem upravne obremenitve in stroškov zagotavljanja skladnosti za trgovce. Večina 
združenj potrošnikov podpira minimalno uskladitev, saj menijo, da predlog vpliva na 
predhodno pridobljene pravice, ki so del pravnega reda Skupnosti, in da je vsakršno 
zmanjšanje pravic potrošnikov nesprejemljivo. Predstavniki potrošnikov so mnenja, da bi bili 
učinki popolne uskladitve preveliki in nesorazmerni z želenimi cilji. 

Področje uporabe 

Direktiva o pravicah potrošnikov zadeva pogodbe za prodajo blaga in storitev, sklenjene med 
podjetjem in potrošnikom. Na splošno so zajete vse prodajne pogodbe, to je za nakupe, 
opravljene v trgovini, na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. Finančne storitve so zajete 
samo v predpisih o nepoštenih pogodbenih pogojih, hipoteke ali druga nepremičninska 
posojila, dogovorjena na potrošnikovemu domu, pa s predpisi o prodaji zunaj poslovnih 
prostorov. Enako se za časovni zakup in paketna potovanja uporabljajo samo predpisi o 
nepoštenih pogodbenih pogojih. 

Izpostavljeni so bili številni specifični pomisleki glede področja uporabe direktive. Več 
predstavnikov gospodarstva je pozvalo k uvedbi klavzule, ki bi jasno določala, da transakcije 
med podjetji niso vključene. Ponudniki manjših posojil potrošnikom so zahtevali jasnejšo 
zakonodajo o njeni veljavnosti za zneske pod pragom direktive o potrošniških kreditih. 
Nekateri predstavniki podjetij so bili zaskrbljeni zaradi uporabe določb o pogodbah, 
sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, te direktive pri transakcijah manjše vrednosti. 
Organizacije potrošnikov so nasprotovale izključitvi digitalnih izdelkov iz teh določb, saj 
menijo, da predlog zaradi tega ne bo dolgo kljuboval času. Podjetja s področja digitalne 
tehnologije pa so to izključitev podprla s trditvijo, da se licencirani izdelki ne smejo 
obravnavati na enak način kot ostalo blago. Zainteresirane strani tako iz organizacij podjetij 
kot potrošnikov so obžalovale izključitev paketnih potovanj iz področja uporabe direktive.

Predlagani opredelitvi pojmov „potrošnik“ in „trgovec“ so  zainteresirane strani na splošno 
dobro sprejele. Zaželena je bila pojasnitev glede obravnave „mešanih namenov“ pri fizičnih 
osebah, ki nastopajo kot zasebni potrošniki in kot gospodarski subjekti. Uvesti bi bilo mogoče 
posebne določbe za ranljive potrošnike ali neprofitne organizacije. Potrebne bi bile nadaljnje 
analize predlaganih opredelitev pojmov, saj znatno vplivajo na področje uporabe zakonodaje 
Skupnosti na področju poslovanja od podjetja do potrošnika.

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

Usklajeni odstopni rok za pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih 
prostorov, je štirinajst dni. Predlog uvaja tudi standardni odstopni obrazec. Uvedbo usklajene 
metode izračuna odstopnega roka na splošno pozdravljajo različne zainteresirane strani. Več 
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organizacij potrošnikov ni podprlo uvedbe zahteve, da mora potrošnik obvestiti trgovca o 
svojem odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov. Skupine potrošnikov so izrazile 
tudi svoje dvome glede seznama izjem od pravice do odstopa od pogodbe, kot je izvzetje 
storitev, katerih izvajanje se je začelo med odstopnim rokom.

Razlikovala so se mnenja glede podaljšanja odstopnega roka v primeru pomanjkljivih 
informacij; organizacije podjetij so bile zaskrbljene zaradi potencialnih izgub, ki bi jih lahko 
doletele, če bi potrošniki odstopili od pogodbe v podaljšanem obdobju, organizacije 
potrošnikov pa so zahtevale določitev strožjih sankcij. 

Neskladnost

Predlog ohranja načelo, da je trgovec dve leti odgovoren potrošniku, če blago ni v skladu s 
pogodbo. Ker predlog uporablja načelo popolne uskladitve, bi to pomenilo skrajšanje obdobja 
odgovornosti v številnih državah članicah, ki dopuščajo daljše obdobje, ki lahko v nekaterih 
primerih traja šest let ali nedoločen čas. Nekatere skupine potrošnikov so izrazile strah, da bi 
to skrajšanje lahko privedlo do povečanja trženja komercialnih pogodb o „podaljšani 
garanciji“ potrošnikom. To tematiko je obravnavala tudi študija, opravljena po naročilu 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO), ki je menil, da potrošniki v praksi 
razpolagajo z omejenimi pravnimi sredstvi po začetnem šestmesečnem obdobju, v času 
katerega dokazno breme nosi trgovec.

Različne organizacije potrošnikov in podjetij so zahtevale uvedbo neposredne odgovornosti 
proizvajalca v predlogu.

Hierarhija pravnih sredstev, s katerimi razpolagajo potrošniki v primeru neskladnosti, je bila 
deležna številnih komentarjev. Organizacije potrošnikov so odločno nasprotovale temu, da je 
bila izbira pravnih sredstev dana trgovcu, in so se zavzemale za to, da bi bila možnost izbire 
med popravilom, povračilom denarja ali zamenjavo dana potrošniku.

Številne različne zainteresirane strani so bile zelo zaskrbljene zaradi nejasnosti glede 
razmerja med popolnoma usklajenimi določbami v tem predlogu in pravnimi sredstvi v 
splošnem nacionalnem pogodbenem pravu, kot sta „pravica do zavrnitve“ (right to reject) v 
Združenem kraljestvu in „garancija za skrite pomanjkljivosti“ (Garantie des vices cachés) v 
Franciji. To vprašanje, ki se je pojavilo tudi pri preučevanju načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti, ostaja pomembna točka predloga, ki jo je treba še temeljito analizirati. 

Nepošteni pogodbeni pogoji

Predlog posodablja določbo direktive 93/13/EGS. Uporablja se za nepoštene pogodbene 
pogoje, ki niso bili predmet individualnih dogovorov, to je za standardne pogodbene pogoje. 
Predlog vsebuje dva seznama nepoštenih pogojev. Priloga II vsebuje seznam pogojev, ki v 
vseh okoliščinah veljajo za nepoštene („črni seznam“). Priloga III vsebuje seznam pogojev, 
ki veljajo za nepoštene, če trgovec ne dokaže nasprotno („sivi seznam“). Ta dva seznama bi 
veljala v vseh državah članicah in bi se lahko spreminjala samo s postopkom komitologije. 

Tako organizacije potrošnikov kot organizacije podjetij so izrazile pomisleke glede nejasne 
interakcije med tema popolnoma usklajenima seznamoma in razlikami v sodni praksi, 
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ravnanju ter pravni in upravni praksi v državah članicah. Enaki pomisleki so se pojavili v 
poročilu Evropskega parlamenta o prenosu in izvajanju direktive o nepoštenih poslovnih 
praksah, ki sledi enakemu pristopu usklajenih črnega in sivega seznama. Skupine potrošnikov 
so bile posebej zaskrbljene zaradi izgube prožnosti na nacionalni ravni na tem področju.

Alternativne možnosti, ki so jih predlagale zainteresirane strani

Zainteresirane strani so bile v sklopu spletnega posvetovanja zaprošene, naj podajo svoje 
mnenje o tem, kako bi lahko izboljšali predlog Komisije, in katere, če sploh katere, alternative 
se jim zdijo primernejše. Predloženih je bilo veliko idej, ki bi jih bilo vredno natančneje 
preučiti in analizirati. Nekatere od teh možnosti so podobne tistim, ki so obravnavane v oceni 
učinka Komisije, vendar bi jih bilo treba zaradi izraženih zadržkov glede dokazov, 
predloženih v tej oceni, in zaradi odziva nekaterih skupin zainteresiranih strani še podrobneje 
preučiti. Te možnosti so:

- uporaba popolne uskladitve, vendar z občutnim povečanjem pravic za potrošnike, 
ki bi odražale najboljšo prakso v celotni zakonodaji vseh držav članic, da bi tako 
zagotovili, da v nobenem primeru ne bi prišlo do izgube učinkovitih pravic;

- uporaba minimalne uskladitve, vendar z občutnim povečanjem pravic za 
potrošnike, ki bi odražale najboljšo prakso v celotni zakonodaji vseh držav članic, 
s čimer bi zagotovili precejšnjo dejansko uskladitev;

- mešani pristop ali popolna ciljna uskladitev samo za najbolj pomembne 
horizontalne elemente, kot so izračun odstopnega roka in opredelitve pojmov;

- takoimenovani pristop „modri gumb“, po katerem so določbe direktive na voljo 
kot neobvezni 28. režim za čezmejne transakcije med podjetji in potrošniki, za 
katere se potrošnik in trgovec lahko izrecno dogovorita, da jih bosta spoštovala;

- pristop, ki je bil uporabljen za direktivo o potrošniških kreditih in združuje 
popolno uskladitev s precejšnjo prilagodljivostjo držav članic pri regulativnih 
možnostih, ki jih lahko uporabijo; ali

- ohranitev štirih obstoječih direktiv, pri čemer se po potrebi vsako posebej 
pregleda, ter posvečanje večje pozornosti izvrševanju, izobraževanju potrošnikov 
in ozaveščanju.

Nadaljnji ukrepi

V tem dokumentu so ponovno pregledana vprašanja, na katera so opozorile zainteresirane 
strani, ter analize, ki jih je doslej opravil Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) 
pri svojem delu. Očitno je, da se vse strani v precejšnji meri strinjajo glede ciljev olajšanja 
dostopa za podjetja in zagotavljanja zaupanja potrošnikov v notranji trg, predvsem v 
kontekstu trenutne gospodarske krize. Kljub temu pa še vedno ostajajo odprta pomembna 
vprašanja glede najboljšega načina za doseganje teh ciljev v praksi. Zato so potrebni naslednji 
nadaljnji ukrepi:

- razjasnitev razmerja med popolnoma usklajenimi določbami v predlagani 
direktivi in razpoložljivimi splošnimi pravnimi sredstvi v nacionalnem 
pogodbenem pravu;
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- analiza praktičnih učinkov predloga na pravice potrošnikov v posameznih 
državah članicah, ki jo opravi Komisija skupaj z državami članicami;

- razjasnitev medsebojnega vpliva osnutka predloga in obstoječe zakonodaje 
Skupnosti, zlasti direktive o nepoštenih poslovnih praksah, direktive o 
elektronskem poslovanju, direktive o storitvah in uredbe Rim I ter predlaganega 
skupnega referenčnega okvira; 

- naknadna ocena direktive o nepoštenih poslovnih praksah, da se analizira uporaba 
popolne uskladitve pri širši horizontalni direktivi;

- nadaljnje delo Komisije na področju ocene učinka, da bi v celoti analizirala in 
jasno prikazala koristi in stroške tega predloga ter predlagane alternativne 
pristope; in

- dialog med zainteresiranimi stranmi, ob skupni podpori Parlamenta in Komisije, 
da bi se doseglo soglasje glede potrebnih ukrepov, ki bi prinesli obojestranske 
praktične koristi podjetjem in potrošnikom. 


