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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je pogodbeno pravo jedro vseh nacionalnih pravil, ki urejajo ravnanje podjetij in 
potrošnikov na svojih trgih; ker notranji trg zaradi 27 različnih pravnih sistemov ter 
tveganj in stroškov čezmejnih transakcij ostaja razkosan;

B. ker bi s skupnim evropskim pogodbenim pravom pridobili predvsem potrošniki, saj bi 
lahko v celoti izrabili prednosti notranjega trga,

C. ker je Komisija v svoji zeleni knjigi1 predstavila številne možnosti za instrument 
evropskega pogodbenega prava, ki bi lahko EU pomagal, da si opomore od 
gospodarske krize, razvije podjetništvo in okrepi zaupanje državljank in državljanov v 
notranji trg,

D. ker so pogajanja za direktivo o varstvu potrošnikov2 pokazala na težave in omejitve 
usklajevanja na področju pogodbenega prava, ne da bi pri tem ogrozili skupno zavezo 
k visoki ravni varstva potrošnikov v Evropi,

E. ker je treba o končnem produktu tega procesa, evropskem pogodbenem pravu, dobro 
premisliti in ga po potrebi spremeniti, evropski zakonodajalec pa ga mora uradno 
sprejeti, če želi ta proces uživati politično legitimnost in podporo, 

1. pozdravlja odprto razpravo o zeleni knjigi in si želi, da bi pristojne službe Komisije 
temeljito analizirale rezultate tega posvetovanja;

2. meni, da bi bil lahko razvoj opcijskega evropskega pogodbenega precej pripomogel k 
boljšemu delovanju notranjega trga in da bi morala Parlament in Svet nositi končno 
odgovornost za njegovo pravno obliko in obseg;

3. meni, da predstavlja evropsko pogodbeno pravo dodatno in ločeno možnost urejanja 
čezmejnih pogodb, pri tem pa lahko države članice odločijo, da ga bodo uporabljale 
tudi za pogodbe, sklenjene po državnem pravu;

4. meni, da bo skupno evropsko pogodbeno pravo izboljšalo delovanje notranjega trga, 
ne da bi zadevalo nacionalno pogodbeno pravo v državah članicah;

5. meni, da je treba iskati primerno pravno podlago za instrument urejanja pogodb med 
podjetniki (B2B) in pogodb med podjetniki in potrošniki (B2C) v členih 114 in 169 ali 
352 Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

6. ugotavlja, da si je treba prizadevati za različno oblikovanje pogodbenega prava za 
pogodbe B2B in pogodbe B2C, zaradi spoštovanja do skupnih tradicij nacionalnih 

                                               
1 KOM(2010)0348. 
2 KOM(2008)0614.
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pravnih sistemov in s posebno pozornostjo, posvečeno varstvu šibkejše pogodbene 
stranke, se pravi potrošnikov;

7. poudarja, da je posebno pomembno olajšati e-trgovino v EU, ki zaradi različnih 
nacionalnih sistemov pogodbenega prava ni dovolj razvita, in ker jo podjetja in 
potrošniki pravilno obravnavajo kot potencialno gonilo razvoja v prihodnosti; 

8. opozarja, da je mogoče posamezne elemente pogodbenega prava za potrošnike najti v 
različnih veljavnih evropskih ureditvah in bi jih bilo smiselno združiti v evropsko 
pogodbeno pravo; nadalje opozarja, da te obstoječe ureditve kažejo na potrebo po 
jasno strukturirani enotni ureditvi, ki jo potrošniki zlahka prepoznajo;

9. meni, da bi se moralo evropsko pogodbeno pravo usmeriti na področje pogodbenih 
načel, pri čemer se pri potrošniških pogodbah zdi smiselno osredotočiti na pravo 
kupoprodajnih pogodb, po potrebni pa tudi na pravo pogodb o zaposlitvi in pogodb o 
delu, splošni del pa bi vseboval pravila o opredelitvi pogodbe, obveznostih pred 
sklenitvijo pogodbe, sklenitvi pogodbe, zastopanju, razlogih za ničnost, tolmačenju 
pogodb, izvajanju pogodb, pravicah in dolžnostih iz pogodbe, zlasti pravicah do 
garancije, pravici do odstopa, odpovedi, zastaranja itd.;

10. meni, da bi moral biti zakon uravnotežen ter enostaven, jasen, pregleden, uporabniku 
prijazen in brez nedoločnih pravnih izrazov, da bi ga lahko razumeli zlasti evropski 
potrošniki, pri čemer bi bilo treba upoštevati morebitne interese obeh (ali vseh) 
pogodbenih strank;

11. opozarja, da morajo potrošniki izrecno pritrditi uporabi evropskega prava in da te 
določbe ne smejo biti uvedene molče, npr. prek splošnih pogodbenih pogojev;

12. meni, da mora evropsko pogodbeno pravo na področju B2C vzpostaviti zelo visoko 
raven varstva potrošnikov, če pa želijo države članice zagotoviti še višjo raven varstva 
potrošnikov, je treba to izrecno pojasniti v prilogi zakona;

13. poudarja, da je končni test učinkovitosti vsakega končnega instrumenta sam notranji 
trg; poziva Komisijo, naj premisli, kako bi bilo mogoče kar najbolj spodbuditi 
podjetnike in potrošnike k prostovoljni uporabi nove ureditve; poudarja, da je 
potrebno vključiti določbe o zagotavljanju ustreznih informacij o obstoju in delovanju 
za vse morebitne interesente in udeležence (vključno z nacionalnimi sodišči). 


