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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Evropska komisija je 11. oktobra 2011 podala predlog uredbe o skupnem evropskem 
prodajnem pravu. Cilj predloga je konsolidirati notranji trg in izboljšati njegovo delovanje s 
spodbujanjem čezmejne trgovine za podjetja in potrošnike . To naj bi dosegli s skupnim 
evropskim okvirom za prodajno pravo, torej s samostojnim enotnim sklopom pravil, ki bi 
vključeval predpise o pogodbenem pravu in o varstvu potrošnikov v zvezi s prodajo blaga in 
digitalnih vsebin ter bi ga obravnavali kot drugi izbirni pogodbeni sistem poleg nacionalnega 
sistema na področju pogodbenega prava v državah članicah.

Kaj bo zakonodajni predlog pomenil za varstvo potrošnikov na notranjem trgu, ima posebej 
pomembno vlogo Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, ki ne posreduje zgolj mnenja 
Odboru za pravne zadeve v skladu z določbami člena 50 Poslovnika Evropskega parlamenta o 
postopku s pridruženimi odbori, temveč je na mnogih področjih celo izključno pristojen. 

Podobno kot v pristojnem odboru sta bila tudi v odboru IMCO imenovana dva 
sopripravljavca mnenja, ki sta pri pripravi mnenja tesno sodelovala (med drugim z javno 
predstavitvijo mnenj in preverjanjem kakovosti ocene učinka, ki jo je opravila Komisija). 
Zaradi različnih izhodišč obeh sopripravljavcev mnenja ta osnutek mnenja vsebuje dva 
dokumenta: (1) skupne predloge sprememb in (2) predloge sprememb, ki sta jih pripravljavca 
mnenja podala ločeno. V nadaljevanju so na kratko opisani skupni predlogi sprememb. Nato 
pa vsak pripravljavec mnenja utemelji razloge za izbiro posameznega pristopa.

2. Obrazložitev skupnih predlogov sprememb

Pravno besedilo, s katerim se urejajo pravice in dolžnosti pogodbenih strank, bi moralo biti 
čim bolj jasno in natančno. To zlasti velja, kadar se nanaša na potrošnika. Možnost različne 
razlage je treba v največji možni meri preprečiti. Zagotoviti je treba tudi skladnost s sedanjimi 
pravili, zlasti z direktivo o varstvu potrošnikov. Tako sopripravljavca mnenja predlagata vrsto 
sprememb za pojasnitev pojmov in prilagoditev opredelitev. Podani so bili skupni predlogi 
sprememb v zvezi s skladnostjo digitalnih vsebin s pogodbo, pojmom „neodplačno“ in 
ponudbo za odpravo pomanjkljivosti pri odstopu od pogodbe.

3. Obrazložitev ločenih predlogov sprememb

a) Evelyne Gebhardt

Neprimernost izbirnih instrumentov v pravu varstva potrošnikov

Sopripravljavka mnenja na splošno dvomi v primernost predloga Komisije. Na področju 
potrošniškega pogodbenega prava je treba potrošnika zaradi informacijske asimetrije še 
posebej zaščititi in mu omogočiti visoko raven varstva, na katero se lahko zanese ob sklenitvi 
prodajne pogodbe. Zato mora evropski zakonodajalec, zlasti na področju čezmejne spletne 
trgovine, zagotoviti zanesljiva pravila s približevanjem nacionalne zakonodaje. V preteklosti 
se je to med drugim urejalo z Direktivo 2011/83/EU. Z dodatnim izbirnim instrumentom, o 
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uporabi katerega bi dejansko odločal trgovec, bi bil pravni okvir bolj zapleten, zlasti pa bi se 
poslabšal položaj potrošnika. Morebitna pravna negotovost, ki bi jo utegnila povzročiti 
uvedba izbirnega prodajnega prava, bi ogrozila delovanje notranjega trga, kar bi bilo mogoče 
preprečiti. Sopripravljavka mnenja se strinja s številnimi strokovnjaki, ki imajo pomisleke, da 
bo zaradi pomanjkanja pravne prakse potrebnih več let, preden bo Sodišče Evropske unije 
odločilo o vprašanjih razlage, povezanih s skupnim evropskim prodajnim pravom. Poleg tega 
bi izbirni instrument pomenil odstopanje od doslej uspešne harmonizacije. 

Kritično stališče o oceni učinka Komisije

Obračunavanje transakcijskih stroškov in domneve v zvezi z zaupanjem potrošnikov iz ocene 
učinka, ki jo je opravila Komisija, sopripravljavke mnenja ne prepričajo. Pri tem se na primer 
niso upoštevali niti učinki harmonizacije nedavno sprejete Direktive 2011/83/EU niti 
zakonodaja o alternativnih mehanizmih za reševanje sporov (alternativno reševanje sporov in 
spletno reševanje sporov). Zato sta oba pristojna odbora JURI in IMCO na predlog 
sopripravljavke mnenja oddelku Evropskega parlamenta za oceno učinka predložila 
vprašalnik za preverjanje kakovosti ocene učinka Komisije. Rezultati preverjanja so bili 22. 
januarja 2013 posredovani odboru JURI in so v veliki meri potrdili pomisleke sopripravljavke 
mnenja. Zaradi pomanjkljivosti metodologije, ki so izpostavljene v analizi, je metoda učinka 
tako neprepričljiva, da tega ni mogoče upravičiti z dejstvom, da zaenkrat še ni splošno 
priznanega sistema za izračun transakcijskih stroškov. 

Minimalna harmonizacija vidikov uspešnosti, povezanih storitev in digitalnih vsebin

Sopripravljavka mnenja ne more podpreti predloga Komisije o izbirnem instrumentu 
skupnega evropskega prodajnega prava. Kljub temu pa je prepričana, da je treba področje 
potrošniškega pogodbenega prava urediti na evropski ravni. Namesto izbirnega prodajnega 
prava predlaga nadaljevanje in zaključek doslej uspešnega procesa harmonizacije 
potrošniškega pogodbenega prava EU. Po sprejetju Direktive 2011/83/EU bo treba s 
predlaganim osnutkom direktive posoditi le še nekaj področij potrošniškega pogodbenega 
prava. Poleg tega bi bilo treba upoštevati spremembe na področju spletne trgovine z 
vključitvijo pogodb o digitalnih vsebinah. Sopripravljavka mnenja še vedno meni, da bi bilo 
treba vključiti tudi povezane storitve, saj so tesno povezane s prodajno pogodbo.

b) Hans-Peter Mayer

Izbira instrumenta in potreba po njem

Evropski parlament je 8. junija 2011 v točki 5 samoiniciativnega poročila o možnostih 
politike za napredek na področju evropskega pogodbenega prava za potrošnike in podjetja 
(P_TA(2011)0262) očitno podprl možnost vzpostavitve izbirnega instrumenta. Pri tem je 
poudaril, da bi bila samo uredba o uvedbi neobveznega instrumenta zaradi njenega 
neposrednega učinka koristna za podjetja (znižanje stroškov kot posledica odpravljanja 
potrebe po kolizijskih pravilih) in potrošnike (pravna varnost, zaupanje, visoka stopnja 
varstva potrošnikov). To je ugotovila tudi Komisija v oceni učinka z dne 11. oktobra 2011, 
katere kakovost in verodostojnost, kot kaže tudi ocena učinka Evropskega parlamenta, sta 
neoporečni.
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Za sopripravljavca mnenja je pomembno dejstvo, da potrošnik ne more nakupovati v spletni 
trgovini v vseh državah članicah, ker trgovec tega ne omogoča oziroma to omogoča le za 
nekatere države članice.
Šele ko je bil nakup v spletni trgovini izveden, je mogoče uporabiti nadaljnje mehanizme za 
reševanje sporov, kot sta mehanizma za spletno in za alternativno reševanje sporov. 
Sopripravljavec mnenja se zlasti zavzema za odprtje trga. Podatki in dejstva dokazujejo, da je 
to velika težava na notranjem trgu.
Zato meni, da si je treba v prvi vrsti prizadevati za nadaljnjo odprtje notranjega trga z novim 
instrumentom ter potrošnikom in podjetjem omogočiti enostavno, hitro in cenovno ugodno 
čezmejno nakupovanje in prodajo.

Vsebina instrumenta
Sopripravljavec mnenja s svojimi predlogi želi prispevati k temu, da bi bilo besedilo 
enostavno in pregledno. Zlasti je pomembno, da se z zakonodajnim besedilom zagotovi 
uravnoteženo razmerje med pravicami potrošnikov in podjetij. 
Predlog omogoča zelo visoko raven varstva potrošnikov, ki v številnih primerih presega raven 
tega varstva v posameznih državah članicah. Ne zagotavlja pa samo koristi za podjetja, ki 
bodo lahko lažje delovali na različnih evropskih trgih, temveč tudi za potrošnike, saj jim 
omogoča višjo raven varstva. Sopripravljavec mnenja je prepričan, da se bo izbirni instrument 
dolgoročno uveljavil in bo pozitivno vplival na notranji trg v interesu potrošnikov in podjetij.

Meni tudi, da dolžnosti poročanja ne bi smele biti pretirane. Sklicevanje na druge že veljavne 
predpise povzroča zmedo, zato bi bilo treba besedilo bolje oblikovati. Sopripravljavec mnenja 
za poenostavitev predloga predlaga črtanje pojmov dobavitelj, uporabnik in naročnik. Meni, 
da izraza kupec in prodajalec zadostujeta za prodajo blaga, pa tudi za zagotavljanje vseh vrst 
digitalnih vsebin in nudenje povezanih storitev. S to spremembo bi lahko poenostavili 
približno 40 določb.

Soopripravljavec mnenja skuša konkretizirati predlog Komisije. Zlasti skuša bolj jasno opisati 
določbe, preprečiti nejasne pravne pojme in s tem povezano pravno negotovost. Ni 
neobičajno, da je treba v posameznih primerih na koncu iskati rešitev na Sodišču EU. 
Sopripravljavec mnenja pa meni, da bo s predlaganimi izboljšavami teh primerov bistveno 
manj. 

Meni, da je predlog odbora JURI o omejitvi področja uporabe na spletne pogodbe in pogodbe, 
sklenjene na daljavo, dober kompromis.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Osebo bi bilo treba prav tako 
obravnavati kot potrošnika, če se pogodba 
sklene deloma v trgovske in deloma v 
netrgovske namene (pogodbe z dvojnim 
namenom) ter ni sklenjena pretežno v 
trgovski namen. 

Or. de

Obrazložitev

Prevzeto iz uvodne izjave 17 direktive o varstvu potrošnikov.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „trgovec“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, ki ravna za namene v zvezi s 
svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali 
poklicno dejavnostjo;

(e) „trgovec“ pomeni vsako fizično osebo
ali vsako pravno osebo, ne glede na to, ali 
je v javni ali zasebni lasti, ki ravna za 
namene v zvezi s svojo trgovsko, poslovno, 
obrtno ali poklicno dejavnostjo v povezavi 
s pogodbami, tudi če deluje prek osebe, ki 
nastopa v njegovem imenu ali po 
njegovem naročilu;

Or. de

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Člen 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „potrošnik“ pomeni vsako fizično 
osebo, ki deluje zunaj okvira svoje 
trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne 

(f) „potrošnik“ pomeni vsako fizično 
osebo, ki deluje za namene zunaj okvira 
svoje trgovske, poslovne, obrtne ali 
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dejavnosti; poklicne dejavnosti;

Or. de

Obrazložitev

Besedilo opredelitve bi moralo biti enako kot v direktivi o varstvu potrošnikov.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Člen 2 –točka h – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „blago“ pomeni katere koli snovne 
stvari;izključuje pa:

(h) „blago“ pomeni katere koli snovne 
stvari, razen predmetov, ki se prodajo v 
okviru izvršbe ali drugih sodnih ukrepov;
kot blago se štejejo tudi voda, plin in 
elektrika, če se ponujajo v prodajo v 
omejenem obsegu ali določeni količini;

Or. de

Obrazložitev

Besedilo opredelitve bi moralo biti enako kot v direktivi o varstvu potrošnikov, zlasti v zvezi z 
vrstnim redom omenjenega blaga.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Člen 2 – točka h – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) električno energijo in zemeljski plin in črtano

Or. de

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 2 – točka h – točka ii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) vodo in druge vrste plinov, razen če so 
ponujeni v prodajo v omejenem obsegu ali 
določeni količini;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 2 –točka m – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „povezana storitev“ pomeni vsako 
storitev, ki je povezana z blagom ali 
digitalno vsebino, kot je montaža ali 
namestitev, vzdrževanje, popravilo ali 
kakršna koli drugačna obdelava, ki jo nudi 
prodajalec blaga ali dobavitelj digitalne 
vsebine na podlagi prodajne pogodbe, 
pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali na 
podlagi ločene pogodbe o povezanih 
storitvah, ki je bila sklenjena sočasno s 
prodajno pogodbo ali pogodbo o dobavi 
digitalne vsebine;

(m) „povezana storitev“ pomeni vsako 
storitev, ki je povezana z blagom ali 
digitalno vsebino, kot je montaža ali 
namestitev, vzdrževanje, popravilo ali 
kakršna koli drugačna obdelava, ki jo nudi 
prodajalec blaga ali dobavitelj digitalne 
vsebine na podlagi prodajne pogodbe, 
pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali na 
podlagi ločene pogodbe o povezanih 
storitvah, ki je bila sklenjena sočasno ali v 
zvezi s prodajno pogodbo ali pogodbo o 
dobavi digitalne vsebine;

Or. de

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 2 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) „izvajalec storitev“ pomeni prodajalca 
blaga ali dobavitelja digitalne vsebine, ki 
se zaveže, da bo za naročnika opravil
storitev, povezano z navedenim blagom ali 
navedeno digitalno vsebino;

(n) „izvajalec storitev“ pomeni podjetje, ki 
se zaveže, da bo opravilo povezano
storitev;

Or. de
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Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 2 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) „tržna garancija“ je katera koli zaveza 
trgovca ali proizvajalca („garanta“) 
potrošniku poleg pravnih obveznosti iz 
člena 106, če ne povrne plačane cene, 
zamenja, popravi ali servisira blaga ali 
digitalne vsebine na kateri koli način, če 
ne izpolnjuje specifikacij ali katerih koli 
drugih zahtev, ki niso povezane z 
izpolnjevanjem obveznosti, iz garancijske 
izjave ali ustreznega oglasa, ki je na voljo 
ob sklenitvi pogodbe ali pred tem;

(s) „tržna garancija“ je katera koli zaveza 
trgovca ali proizvajalca („garanta“) 
potrošniku – poleg njegovih zakonskih
obveznosti v zvezi z zagotavljanjem 
skladnosti – da bo povrnil plačano ceno 
ali zamenjal, popravil ali servisiral blago 
ali digitalno vsebino oziroma opravil 
storitev, če to blago ali digitalna vsebina
ne izpolnjuje specifikacij ali katerih koli 
drugih zahtev, ki niso povezane z 
izpolnjevanjem obveznosti, iz garancijske 
izjave ali ustreznega oglasa, ki je na voljo 
ob sklenitvi pogodbe ali pred tem;

Or. de

Obrazložitev

Besedilo opredelitve bi moralo biti enako kot v direktivi o varstvu potrošnikov.

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 2 – točka s a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sa) „popravilo“ pomeni ponovno 
vzpostavitev ali vzpostavitev skladnosti 
blaga ali digitalne vsebine s pogodbo; 

Or. de

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 2 – točka s b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sb) „proizvajalec“ pomeni vsako fizično 
ali pravno osebo, ki proizvaja blago ali 
digitalno vsebino oziroma se blago ali 
digitalna vsebina proizvaja v njegovem 
imenu, ter vsakega uvoznika blaga ali 
digitalne vsebine na območje Evropske 
unije ali vsako drugo osebo, ki se s svojim 
imenom, blagovno znamko ali drugim 
razlikovalnim znakom na blagu ali 
digitalni vsebini predstavlja kot 
proizvajalec;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev iz Direktive 1999/44/ES o prodaji potrošniškega blaga.

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 2 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) „trajni nosilec podatkov“ pomeni vsak
nosilec podatkov, ki stranki omogoča 
shranjevanje nanjo osebno naslovljenih 
podatkov tako, da so ji dostopni za 
poznejšo uporabo za obdobje, skladno z 
nameni teh podatkov, in ki ji omogoča 
nespremenjeno ponovno predvajanje 
shranjenih podatkov;

(t) „trajni nosilec podatkov“ pomeni vsak
instrument, ki potrošniku ali podjetju
omogoča shranjevanje nanj naslovljenih 
podatkov tako, da so mu dostopni za 
poznejšo uporabo za obdobje, skladno z 
nameni teh podatkov, in ki mu omogoča 
nespremenjeno ponovno predvajanje 
shranjenih podatkov;

Or. de

Obrazložitev

Besedilo opredelitve bi moralo biti enako kot v direktivi o varstvu potrošnikov. Besedo 
„osebno“ bi bilo treba črtati, saj bi sicer lahko razumeli, da gre zgolj za podatke, ki so 
osebno naslovljeni na stranko.
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Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 2 – točka y a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ya) „neodplačna vzpostavitev“ pomeni 
stroške za ponovno vzpostavitev ali 
vzpostavitev skladnosti blaga s pogodbo, 
zlasti stroške pošiljanja, dela in materiala;

Or. de

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Priloga 1 – člen 105 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če mora trgovec digitalno vsebino 
naknadno posodobiti, mora zagotoviti, da 
digitalna vsebina ostane v skladu z 
določbami pogodbe celoten čas veljavnosti 
pogodbe.

4. Če mora trgovec digitalno vsebino 
naknadno posodobiti ali jo zagotavlja v 
ločenih delih, mora zagotoviti, da digitalna 
vsebina ostane v skladu z določbami 
pogodbe celoten čas veljavnosti pogodbe.

Or. de

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Priloga 1 – člen 109 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ponudba za odpravo nepravilnosti ne 
ugasne z obvestitvijo o razdoru pogodbe.

črtano

Or. de


