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Odbor za pravne zadeve

14. 12. 2011

OBVESTILO POSLANCEM
(100/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje spodnjega doma parlamenta Združenega kraljestva Velike 
Britanije in Severne Irske o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
skupnem evropskem prodajnem pravu
(KOM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje spodnjega doma parlamenta 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o zgoraj navedenem predlogu.
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Obrazloženo mnenje spodnjega doma

Predloženo predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije v skladu s členom 6 

Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

O osnutku uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu za Evropsko unijo1

Pogodbeni okvir za ocenjevanje skladnosti s subsidiarnostjo

1. Načelo subsidiarnosti se je rodilo iz želje po zagotovitvi, da se odločitve sprejemajo 

kolikor je mogoče blizu državljanom EU. Opredeljeno je v členu 5(2) PEU:

„V skladu z načelom subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni 

pristojnosti, le če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo 

zadovoljivo doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega 

ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije.“

2. Institucije EU morajo zagotoviti „stalno spoštovanje“2 načela subsidiarnosti, kot je 

določeno v Protokolu (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

3. Skladno s tem mora Komisija opraviti obsežna posvetovanja, preden predlaga 

zakonodajne akte, pri teh posvetovanjih pa je treba upoštevati regionalne in lokalne 

razsežnosti, kjer je to potrebno.1

4.V skladu s členom 5 Protokola (št. 2) bi moral vsak osnutek zakonodajnega akta vsebovati 

„izjavo s podrobnimi podatki“, ki bi omogočali oceno njegove skladnosti z načeloma 

subsidiarnosti in sorazmernosti. Ta izjava bi morala vsebovati:

– podatke o predvidenih finančnih učinkih osnutka;

                                               
1 15429/11, KOM(2011)635.
2 Člen 1 protokola št. 2.
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– pri direktivah, podatke o predvidenih posledicah predloga za nacionalne in, kjer je to 

potrebno, lokalne zakonodaje; in

– kvalitativne in, kjer je to mogoče, kvantitativne utemeljitve razlogov za sklep, „da se 

lahko cilj Unije laže uresniči na ravni Unije“.

Izjava s podrobnimi podatki bi morala izkazovati tudi zavedanje, da bi morale biti vse 

obremenitve, bodisi finančne bodisi upravne, ki se naložijo EU, nacionalnim vladam, 

regionalnim ali lokalnim oblastem, gospodarskim subjektom in državljanom, čim manjše in 

sorazmerne s ciljem, ki se želi doseči.

5. V skladu s členoma 5(2) in 12(b) PEU nacionalni parlamenti zagotovijo spoštovanje 

načela subsidiarnosti v skladu s postopkom, določenim v Protokolu (št. 2), torej s postopkom 

obrazloženega mnenja.

Predhodni Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti

6. Predhodni protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je bil priložen 

Amsterdamski pogodbi, je zagotavljal koristne smernice o tem, kako naj bi se uporabljalo 

načelo subsidiarnosti. Te smernice ostajajo pomemben kazalec spoštovanja načela 

subsidiarnosti:

„Ukrepi Skupnosti so upravičeni le, kadar sta izpolnjena oba pogoja načela subsidiarnosti:

ciljev iz predlaganih ukrepov ni mogoče zadovoljivo doseči z ukrepi držav članic v okviru 

njihovega ustavnega sistema in jih je zato laže doseči z ukrepi Skupnosti.

Pri preverjanju izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja je treba upoštevati naslednje 

smernice:

– zadevno vprašanje ima nadnacionalne vidike, ki jih države članice ne morejo zadovoljivo 

urediti s svojimi ukrepi,

                                                                                                                                                  
1 Člen 2 protokola št. 2.
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– ukrepi, ki jih sprejmejo države članice same, ali neukrepanje Skupnosti bi bili v nasprotju 

z zahtevami Pogodbe (na primer potreba po odpravi izkrivljanja konkurence ali 

izogibanju prikritih trgovinskih omejitev ali okrepitvi ekonomske in socialne kohezije) 

ali bi kako drugače občutno škodovali interesom držav članic,

– ukrepi na ravni Skupnosti bi zaradi svojega obsega ali učinkov v primerjavi z ukrepi na 

ravni držav članic zagotovili očitne prednosti.“1

Predlagana zakonodaja

7. Vsebina predlagane uredbe je podrobno razložena v poročilu Odbora za evropski nadzor, 

kateremu je priloženo to obrazloženo mnenje. Za te namene enostavno predstavljamo 

navedene cilje predloga in razloge, zaradi katerih naj bi bilo potrebno ukrepanje EU in ne 

držav članic.

Cilj

8. V obrazložitvenem memorandumu Komisije je cilj predloga opisan tako:

„Splošni cilj tega predloga je izboljšati ureditev in delovanje notranjega trga tako, da se 

olajšajo širitev čezmejnega trgovanja za podjetja in čezmejni nakupi za potrošnike. Ta 

cilj je mogoče doseči z oblikovanjem razpoložljivega samostojnega enotnega sklopa 

določb pogodbenega prava, vključno z določbami za varstvo potrošnika, in sicer 

skupnega evropskega prodajnega prava, ki naj bi se štel za drugi režim pogodbenega 

prava v nacionalnem pravu vsake države članice.“2

Subsidiarnost

9. V obrazložitvenem memorandumu Komisije se subsidiarnost obravnava z naslednjimi 

izrazi: 

                                               
1 Člen 5.
2 Stran 4 obrazložitvenega memoranduma komisije.
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„Cilj predloga – tj. prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga z dajanjem na 

voljo izbirnega enotnega sklopa določb pogodbenega prava – ima jasno čezmejno 

razsežnost in ga države članice ne morejo zadovoljivo doseči v okviru svojih 

nacionalnih sistemov.“

„Dokler bodo razlike v nacionalnih pogodbenih predpisih povzročale znatne dodatne 

stroške za čezmejno poslovanje, ne bo v celoti dosežen cilj ureditve notranjega trga z 

lajšanjem širitve obsega čezmejnega trgovanja za trgovce in čezmejnega nakupovanja 

za potrošnike.

Države članice s sprejetjem neusklajenih ukrepov na nacionalni ravni ne bodo sposobne 

odpraviti dodatnih stroškov poslovanja in pravne zapletenosti, ki izhajajo iz razlik v 

nacionalnih pogodbenih predpisih, s katerimi se soočajo trgovci pri čezmejnem 

trgovanju v EU. Potrošniki bodo še naprej imeli manjšo izbiro in omejen dostop do 

proizvodov iz drugih držav članic. Poleg tega ne bodo imeli zaupanja, ki bi ga pridobili 

s poznavanjem svojih pravic.

Cilj predloga bi bilo zato lažje doseči z ukrepom na ravni Unije v skladu z načelom 

subsidiarnosti. Unija je v najboljšem položaju za reševanje težave pravne 

razdrobljenosti, in sicer z ukrepom na področju pogodbenega prava, s katerim bi se 

zbližali predpisi, ki veljajo za čezmejne pravne posle. Ker se tržni trendi razvijajo in 

spodbujajo države članice k samostojnemu ukrepanju, na primer pri urejanju novo 

nastalega trga digitalnih vsebin, je poleg tega verjetno, da se bodo povečale 

zakonodajne razlike, ki vodijo k povečanim stroškom poslovanja, in vrzeli v varstvu 

potrošnikov.“1

10. V oceni učinka Komisije se subsidiarnost obravnava na naslednji način:

„Pobuda je v skladu z načelom subsidiarnosti zaradi več razlogov. Ciljev spodbujanja 

rasti čezmejne trgovine za podjetja in nakupov za potrošnike na notranjem trgu ne bo 

mogoče v celoti izpolniti, dokler podjetja in potrošniki ne bodo mogli uporabljati 
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enotnega sklopa pravil pogodbenega prava za svoje čezmejne transakcije. Obstoječi 

pravni okvir ni zadosten, saj nima enotnega niza materialno-pravnih predpisov, ki bi 

celovito zajemal življenjski ciklus čezmejne pogodbe. Ker se poleg tega tržni trendi 

razvijajo in spodbujajo države članice k samostojnemu ukrepanju, na primer pri urejanju 

trga digitalnih vsebin, se zakonodajne razlike povečujejo. To vodi k povečevanju 

transakcijskih stroškov in pravne kompleksnosti za podjetja, pa tudi k večji negotovosti 

za podjetja in potrošnike, ki sodelujejo v čezmejnem poslovanju.

Številne zainteresirane strani priznavajo, da so razlike v pogodbenem pravu privedle do 

pravne razdrobljenosti, ki lahko vpliva na delovanje notranjega trga. To lahko povzroči 

dodatne transakcijske stroške in pravno negotovost za podjetja ter pomanjkanje 

zaupanja pri potrošnikih. Unija je v najboljšem položaju, da odpravi ovire za delovanje 

notranjega trga, saj imajo te ovire očitno čezmejno razsežnost. Natančneje – Unija je v 

najboljšem položaju za odpravljanje ovir, povezanih s pogodbenim pravom, z 

razvijanjem enotnega sklopa določb pogodbenega prava. To bo povečalo vrednost 

obstoječega pravnega okvira z oblikovanjem tovrstnih pravil za potrošnike in podjetja, 

ki sodelujejo v čezmejnih transakcijah.“2

Vidiki uredbe, ki niso skladni z načelom subsidiarnosti

11. Spodnji dom meni, da osnutek uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu za EU ni 

skladen niti s postopkovnimi obveznostmi, ki so Komisiji naložene s protokolom (št. 2), niti z 

načelom subsidiarnosti, in sicer v naslednjih vidikih:

i) Neizpolnjevanje bistvene postopkovne zahteve

12. Niti obrazložitveni memorandum niti ocena učinka ne vsebujeta „izjave s podrobnimi 

podatki, ki omogoča oceno [...] skladnosti z načelom subsidiarnosti“ (in sorazmernosti), kot to 

                                                                                                                                                  
1 Stran 9.
2 Stran 22.
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zahteva člen 5 protokola št. 2 k PDEU, katerega vsebina je predstavljena v 4. odstavku 

pričujočega obrazloženega mnenja.

13. Predpostavka iz člena 5 PEU je ta, da bi bilo treba odločitve sprejemati kolikor je 

mogoče blizu državljanom EU. Odstopanje od te predpostavke ne bi smelo biti samoumevno, 

temveč dovolj podrobno in jasno utemeljeno, da bi lahko državljani EU in njihovi izvoljeni 

predstavniki lahko razumeli kvalitativne in kvantitativne razloge, ki so privedli do sklepa, „da 

je cilj Unije mogoče bolje izpolniti na ravni Unije“.1

14. Dokazila, ki jih je prejel Odbor za evropski nadzor, kažejo, da bo predlog verjetno imel 

občutne posledice za – med drugim – nacionalne predpise na področju pogodbenega prava, 

bodisi posredno bodisi neposredno; za nacionalne ureditve varstva pravic potrošnikov; za 

pravno jasnost in varnost pri čezmejnih pogodbah o prodaji blaga ter za stroške, ki bremenijo 

podjetja. Izvlečki v odstavkih 9 in 10 tega obrazloženega mnenja kažejo, da Komisija v svoji 

oceni skladnosti predloga z načelom subsidiarnosti ni upoštevala nič od navedenega, s tem pa 

je nacionalnim parlamentom zelo otežila pripravo ocene o skladnosti z načelom subsidiarnosti 

v roku osmih tednov, kolikor imajo ti časa za predložitev obrazloženih mnenj. (V tem primeru 

so spodnjemu domu zelo pomagale zastopniške organizacije iz Združenega kraljestva s 

svojimi predložitvami.) To, da Komisija ni zagotovila izjave s podrobnimi podatki, je po 

mnenju spodnjega doma kršitev ene od bistvenih postopkovnih zahtev iz protokola št. 2.

16. Pristop Komisije k obravnavanju subsidiarnosti je zaskrbljujoč, in sicer ne zgolj za 

spodnji dom, temveč za vse nacionalne parlamente držav članic EU. Spodnji dom opozarja na 

odstavek 2.3 prispevka XLVI COSAC:

„Glede na člen 5 protokola št. 2 COSAC poudarja, da je treba omogočiti oceno 

finančnih učinkov, ki jih imajo osnutki zakonodajnih aktov EU, pri direktivah pa tudi 

oceno posledic za nacionalne pravne sisteme, če naj nacionalni parlamenti izvajajo njim 

zaupana pooblastila. Poleg tega COSAC opozarja, da morajo osnutki zakonodajnih 

aktov EU temeljiti na kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikih. Ravno tako ugotavlja, 

                                               
1 Člen 5 protokola št. 2.
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da analize subsidiarnosti v obrazložitvenih memorandumih Komisije doslej ne ustrezajo 

zahtevam iz člena 5.“

ii) Neupoštevanje načela subsidiarnosti

17. Skladnost tega cilja s subsidiarnostjo je ocenjena glede na smernice iz odstavka 6 zgoraj.

18. Ugotovitev, da gre pri izbirnem prodajnem pravu, ki je skupno vsem državam članicam, 

za nekaj, kar je mogoče bolje doseči na ravni EU kot na ravni držav, je samoumevna. Vseeno 

pa to pomeni sprejeti domnevi, da je predlagano skupno evropsko prodajno pravo a) potrebno 

in b) da bo privedlo do očitnih koristi zaradi svojega obsega in učinkov v primerjavi z ukrepi 

držav članic. Za skladnost z načelom subsidiarnosti morata biti izpolnjeni obe navedeni 

zahtevi. Spodnji dom pa glede na dokaze, ki jih je pregledal, dvomi, da je izpolnjena 

katerakoli od njiju.

Potreba

19. Nobena od raziskav, ki sta jih izvedli organizaciji za varstvo potrošnikov Which? in 

Consumer Focus, ni pokazala, da bi razlike v pogodbenem pravu v občutni meri odvračale 

potrošnike ali podjetja od sodelovanja v čezmejni trgovini. Sklepi iz teh raziskav temeljijo na 

analizi statističnih podatkov, na katere se opira tudi Komisija.1

20. Organizacija Which? poroča, da je v nedavni raziskavi Evrobarometer 80 % podjetij 

odgovorilo, da jih ovire, povezane s potrošniškim pogodbenim pravom, od poslovanja ne 

odvrnejo nikoli oziroma ne prav pogosto. 72 % podjetij je odgovorilo, da potreba po 

prilagajanju različnim pravilom varstva potrošnikov v tujem pogodbenem pravu in 

spoštovanju teh pravil le malo ali sploh ne vpliva na njihovo odločitev, da čezmejno prodajajo 

blago potrošnikom iz drugih držav članic EU. Nadalje je 79 % podjetij odgovorilo, da enotno 

evropsko potrošniško pogodbeno pravo ne bi spremenilo njihovega čezmejnega poslovanja 

                                               
1 Podrobne ugotovitve zastopniških organizacij in dokazi, ki jih je vlada predložila parlamentu v obliki 
obrazložitvenega memoranduma, so priloženi poročilu Odbora za evropski nadzor z dne 23. novembra 2011, 
kateremu je priloženo tudi pričujoče obrazloženo mnenje.
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oziroma bi tega le malo povečalo. Druga raziskava Komisije je medtem pokazala, da 

potrošnikom pri čezmejnem kupovanju največ skrbi povzročajo goljufije (62 %) in vprašanje, 

kaj storiti, če gre nekaj narobe (59 %). To potrjuje nova raziskava organizacije Which?: več 

kot polovica potrošnikov, zajetih v raziskavo, je pomisleke glede tega, kaj storiti, če gre nekaj 

narobe, navedla kot najpomembnejši razlog, zaradi katerega ne kupujejo blaga od trgovcev, ki 

niso iz Združenega kraljestva.

21. Organizacija Consumer Focus poroča, da

• Komisija v svojem pregledu stanja potrošniških trgov (marec 2011) ugotavlja, 

da so poglavitni razlogi za odsotnost čezmejne trgovine praktične narave. 62 % 

potrošnikov je navedlo strah pred goljufijami, 59 % je bilo zaskrbljenih glede 

tega, kaj storiti, če se pojavijo težave, 49 % pa je bilo zaskrbljenih zaradi 

dostave;

• v kvalitativni raziskavi Evrobarometer, ki jo je naročila Komisija, o ovirah za 

državljane na notranjem trgu (september 2011) je bil kot najbolj izpostavljen 

razlog, zaradi katerega potrošniki ne kupujejo čezmejno, navedena njihova 

naklonjenost lokalnemu nakupovanju; in

• Komisija v svojem poročilu o čezmejnem spletnem trgovanju ugotavlja, da je po 

mnenju 71 % potrošnikov težje reševati težave pri kupovanju od trgovcev, ki so 

v drugih državah EU.

22. Raziskava organizacije Consumer Focus potrjuje te ugotovitve. Njena raziskava s tajnimi 

kupci (ang. mystery shopping survey) – opravljena v sodelovanju s potrošniškimi 

organizacijami iz 11 držav – o izkušnjah potrošnikov pri kupovanju blaga in storitev z 

mobilnimi telefoni je odkrila vrzeli pri razkrivanju podatkov. To vključuje razdelitev 

odgovornosti trgovcev v verigi transakcij; slabo obravnavanje pritožb in odškodnine ter 

težave s plačevanjem.

23. Ravno tako se zdi preveč poudarjen vpliv različnih potrošniških pogodbenih pravnih 

ureditev na odločitve podjetij glede čezmejne trgovine. Kot v svoji oceni učinka navaja 
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Komisija1, le 7 % podjetij zaznava, da ima „potreba po prilagajanju različnim pravilom 

varstva potrošnikov v tujem pogodbenem pravu“ velik vpliv na njihovo odločitev, da 

čezmejno prodajajo blago potrošnikom iz drugih držav članic EU. Presenetljivo je, da ta 

pomemben statistični podatek najdemo v opombi na dnu strani, ne pa v ustreznem odstavku v 

oceni učinka. V tem odstavku je zavajajoče navedeno:

„38 % podjetij, ki imajo izkušnje ali interes v čezmejni trgovini, šteje potrebo po 

prilagajanju različnim pravilom varstva potrošnikov v tujem pogodbenem pravu in 

izpolnjevanju teh pravil za oviro.“

24. V nedavnem Flash Evrobarometru (št. 300) je skoraj 80 % trgovcev odgovorilo, da bi 

usklajeno potrošniško pravo v EU „le malo ali pa sploh ne bi vplivalo na njihovo čezmejno 

trgovino“. Po ugotovitvah iz Flash Evrobarometra št. 321 skoraj 90 % trgovcev nikoli ali zelo 

redko odkloni prodajo tujim potrošnikom zaradi razlik v pravilih varstva potrošnikov v 

pogodbenem pravu v njihovi državi članici EU.

25. Organizacija Consumer Focus je prišla do zaključka, da Komisija ni ponudila 

prepričljivih dokazov v podporo svojemu stališču, da bo ta nov instrument pogodbenega 

prava EU izpolnil cilj hitrega povečanja čezmejne trgovine, ki si ga je zastavila Komisija.

Njihove raziskave napeljujejo na to, da so za potrošnike in podjetja, ki trgujejo čez meje, 

druge ovire bistveno pomembnejše kot razlike v pogodbenem pravu.

26. Raziskava Federacije malih podjetij (ang. Federation of Small Businesses), ki je 

naklonjena predlogu, je ugotovila, da le 18 % podjetij meni, da bi jim ta predlog koristil.

Četrtina članov te federacije trguje s tujino, 87 % z drugimi državami članicami EU, in le 

14 % jih je odgovorilo, da pravne ovire odvračajo od čezmejne trgovine.

Očitne koristi zaradi obsega in učinkov

                                               
1 Stran 13, opomba na strani 55.
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27. Zastopniške organizacije v Združenem kraljestvu so izrazile več pomislekov, ravno tako 

pa tudi vlada v svojemu obrazložitvenemu memorandumu parlamentu z dne 31. oktobra, oboji 

pa se prekrivajo. To zbuja občutne dvome, da je mogoče izpolniti zakonodajno namero 

„spodbujanja rasti čezmejne trgovine za podjetja in nakupe za potrošnike“ ter da bodo zato 

ukrepi EU učinkovitejši, kot bi bili ukrepi držav članic.

Pravna kompleksnost

28. Prvi pomislek je, da bi skupno evropsko prodajno pravo lahko privedlo do večje pravne 

kompleksnosti. Dejstvo, da se dolga vrsta zadev, ki so navedene v uvodni izjavi 27 in vplivajo 

na pravno razmerje med strankami, ne obravnava v tej samostojni ureditvi, bo verjetno 

spodkopalo namero odstranitve potrebe po tem, da na strani podjetij nastanejo transakcijski 

stroški zaradi pravnega svetovanja o pravu drugih držav. Med pravniki v Združenem 

kraljestvu obstaja legitimna zaskrbljenost, da zato utegnejo predlogi, kot so pripravljeni, 

povečati zmedo, namesto da bi zmanjšali kompleksnost. Izjeme iz uvodne izjave 27 so 

naslednje:

„Vsa vprašanja pogodbene ali nepogodbene narave, ki jih skupno evropsko prodajno 

pravo ne obravnava, urejajo sicer veljavne določbe nacionalnega prava zunaj okvira 

skupnega evropskega prodajnega prava, ki se uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) 

št. 593/2008 in Uredbo (ES) št. 864/2007 ali katero koli drugo ustrezno kolizijsko 

določbo. Ta vprašanja vključujejo pravno osebnost, neveljavnost pogodbe zaradi poslovne 

nesposobnosti, protipravnosti ali nemoralnosti, določitev jezika pogodbe, vprašanja 

nediskriminacije, zastopanje, večje število dolžnikov in upnikov, spremembo strank, 

vključno z odstopom, pobotom in združitvijo, stvarno pravo, vključno s prenosom 

lastninske pravice, pravo intelektualne lastnine in nepogodbeno odškodninsko pravo. 

Skupno evropsko prodajno pravo prav tako ne obravnava vprašanja, ali je mogoče hkrati 

uveljavljati odškodninske zahtevke v zvezi s pogodbeno in nepogodbeno odgovornostjo.“

Pravna varnost
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29. Da se nek zakonik enotno uporablja po vseh EU, ga je treba tudi enotno razlagati.

Mehanizem za to pa v predlogu ni predviden. Člen 14 nalaga državam članicam, da Komisijo 

uradno obvestijo o pravnomočnih sodbah njihovih sodišč, v katerih so domača sodišča 

razlagala določbe skupnega evropskega prodajnega prava ali katere koli druge določbe 

Uredbe. Komisija bo vzpostavila podatkovno zbirko takih sodb. Podatkovna zbirka takšnih 

sodb pa ne bo določala pravnih precedensov za sodišča v državah, ki so odgovorna za 

razlaganje in izvajanje skupnega evropskega prodajnega prava. Po mnenju pravnikov v 

Združenem kraljestvu se bo zaradi odsotnosti enotnega vira sodne prakse to pravo različno 

razlagalo in uporabljalo v različnih državah članica. To bo povečalo negotovost ne pa 

preglednost v čezmejni prodaji, ki se bo izvajala v skladu z novim instrumentom, zaradi česar 

bo potrebno strokovno pravno znanje, s tem pa bo ogrožen bistveni namen predloga.

Pravice potrošnikov

30. Uvedba „izbirnega“ evropskega pogodbenega prava bi za potrošnike povečala pravno 

negotovost in ustvarila zmedo. Soočeni bodo namreč z razmerami, v katerih se za enake 

izdelke uporabljajo različni predpisi, odvisno od tega, od koga te izdelke kupujejo in kje se 

nahaja prodajalec.

31. Potrošniki, ki trenutno čezmejno kupujejo v EU, so lahko soočeni z različnimi predpisi, 

vendar je zanje v skladu z uredbo Rim 1 (člen 6) zagotovljeno varstvo, saj jim na splošno 

pripada višja raven zaščite, ki je zanje na voljo v skladu z nacionalnim pravom. Četudi 

osnutek uredbe zagotavlja, da morata obe pogodbeni stranki soglašati o njegovi uporabi ter da 

je treba potrošnika izrecno vprašati za pristanek, bo v resnici izbira potrošnika omejena na to, 

da pristane na pogodbo, ki jo ponudi prodajalec, ali odstopi od nakupa. Z uvedbo korpusa 

evropskega prava, ki ga lahko podjetja dejansko izberejo, postane „izbirno“ tudi pravo o 

varstvu potrošnikov na ravni držav.

32. V skladu s členom 114(3) mora Komisija zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov pri 

tovrstnih predlogih na področju notranjega trga. Spodnji dom ponovno ugotavlja, da glede na 

dokaze, ki jih je pregledal, še vedno obstajajo veliki dvomi o tem, če bo s predlogom to 
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doseženo in torej če bo ukrepanje na ravni EU – namesto na ravni držav članic – privedlo do 

večjih koristi, kot zatrjuje Komisija.

Uporaba v državah članicah

33. Člen 13 določa, da se lahko države članice odločijo dati skupno evropsko prodajno pravo 

na voljo v uporabo strankama pri sklepanju pravnih poslov izključno na nacionalni ravni in 

pri sklepanju pogodb med trgovcema, od katerih nobeden ni MSP.

34. Spodnji dom ima velike zadržke glede primernosti vključitve takšne določbe o domačih 

pogodbah v zakonodajni predlog EU, ki je utemeljen na predpostavki, da bo izboljšal 

delovanje notranjega trga. Dokazi, ki bi napeljevali na sklep, da je ta člen potreben za 

izpolnitev ciljev predloga, niso bili predloženi in tudi ne bi mogli biti, saj je ta določba 

neobvezujoča. Pomislek je torej ta, da je bil prvenstveni zakonodajni cilj predloga njegov 

posredni učinek.

35. To je lepo izraženo v dokazih, ki jih je predložila organizacija Which?:

„Glede na to, da imajo v skladu s predlogom Komisije države članice možnost skupno 

evropsko prodajno pravo uporabljati za domače pogodbe, obstaja resnično tveganje, 

da utegne to pravo nadomestiti nacionalno pravo o varstvu potrošnikov. Poleg tega bo 

za trgovce, ki bodo to pravo uporabljali pri čezmejnem trgovanju, postalo smiselno, da 

ga začnejo uporabljati tudi pri domačih pogodbah – osnutek uredbe namreč to 

dovoljuje – in se tako izognejo delovanju v skladu z dvema različnima pravnima 

ureditvama. Če bodo imela podjetja, ki trgujejo čezmejno, konkurenčno prednost (ker 

uporabljajo skupno evropsko prodajno pravo) v primerjavi s podjetji, ki trgujejo zgolj 

na nacionalnem trgu, utegnejo biti slednja ravno tako prisiljena začeti uporabljati 

skupno evropsko prodajno pravo. Oba scenarija bi dejansko privedla do tega, da se 

„skozi zadnja vrata“ izvrši harmonizacija pogodbenega prava.“

Sklep
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36. Zaradi navedenih razlogov je spodnji dom prišel do sklepa, da ta predlog ne spoštuje 

načela subsidiarnosti.


