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A. Uvod

Predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem 
prodajnem pravu (COM(2011)0635) je prelomna pobuda ključnega pomena za potrošnike in 
podjetja na notranjem trgu. Je rezultat pobude o evropskem pogodbenem pravu, katere cilj je 
odprava težav na notranjem trgu, ki jih povzročajo različni nacionalni pogodbeni predpisi in o 
kateri že vrsto let teče razprava, ki jo usmerja in podpira1 Parlament, nazadnje v resoluciji iz 
leta 2011 o zeleni knjigi Komisije2.  Ta resolucija je med drugim zagovarjala možnost 
„vzpostavitve izbirnega instrumenta“ in poudarjala, da bi zakonodajni postopek moral biti 
„kar najbolj vključujoč in pregleden“. 

Na osnovi tega je Odbor za pravne zadeve na predlog soporočevalcev sprejel ambiciozen 
program dogodkov z namenom prisluhniti številnim strokovnjakom in interesnim skupinam. 
Do sedaj so bili organizirani ena predstavitev3 in tri delavnice4. 27. novembra 2012 bo 
potekala konferenca z nacionalnimi parlamenti, sledil pa bo še medparlamentarni dogodek za 
okrepljen dialog, ki je že načrtovan v letu 2013.

Po prvi analizi predloga na podlagi do sedaj pridobljenih strokovnih mnenj je ta delovni 
dokument, ki nikakor ni dokončen temveč dokument v delu, namenjen preučevanju 
najpomembnejših vprašanj, ki so po mnenju poročevalcev za razpravo bistvenega pomena. 

B. Vprašanja

Na splošno želita poročevalca ponovno poudariti poziv Parlamenta iz resolucije iz leta 2011, 
naj bo instrument „sestavljen na enostaven, jasen in uravnotežen način, da bo njegova uporaba 
enostavna in privlačna za vse strani“5. Menita, da bi bilo besedilo mogoče izboljšati, da bi bilo 
uporabnikom bolj prijazno ter bolj jasno in skladno s pravnim redom EU, kar zadeva pogoje 
in opredelitve, ter manj nejasno glede terminologije.

I. Uredba

Vprašanja, o katerih teče razprava v zvezi z uredbo, so povezana zlasti z delovanjem 
skupnega evropskega prodajnega prava.

1. Pravna podlaga
Poročevalca se zavedata, da so se pojavila vprašanja, ali predlog v resnici lahko temelji na 
členu 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Vendar menita, da se predlog s tem, ko v 
pravnem sistemu držav članic oblikuje usklajen drugi režim (glej uvodno izjavo 9), nedvomno 

                                               
1 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 26. maja 1989 (UL C 158, 26.6.1989, str. 400), 6. maja 1994 (UL C 
205, 25.7.1994, str. 518), 15. novembra 2001 (UL 140 E, 13.6.2002, str. 538), 2. septembra 2003 (UL C 76 E, 
25.3.2004, str. 95), 23. marca (UL C 292 E, 1.12.2006, str. 109), 7. septembra 2006 (UL C 305 E, 14.12.2006, 
str. 247), 12. decembra 2007 (UL C 323 E, 18.12.2008, str. 364) in 3. septembra 2008 (UL C 295 E, 4.12.2009, 
str. 31).
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o možnostih politike za napredek na podroèju 
evropskega pogodbenega prava za potrošnike in podjetja (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Odstavek 29.
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kvalificira kot „ukrep za [...] zbliževanje“ in bi zato moral temeljiti na členu 114 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, kakor so potrdile pravne službe vseh treh institucij.

2. Izbirna narava instrumenta
Poročevalca se zavedata, da je izbirna narava instrumenta doživela določen odpor nekaterih 
skupin zainteresiranih strani. Vendar pa je bilo dokazano, da je delo z izbirnimi instrumenti 
pogosto uporabljen pristop1. V skladu z resolucijo iz leta 20112 in podkrepljeno s 
prepričanjem poročevalcev ta delovni dokument izhaja iz stališča, da je izbirni instrument na 
področju pogodbenega prava koristen za potrošnike in podjetja, zato se osredotoča na 
vprašanje, kako povečati njegovo privlačnost za potencialne uporabnike in njegovo 
uporabnost. 

3. Razmerje z uredbo Rim I
To vprašanje je ključno za delovanje skupnega evropskega prodajnega prava. Na začetku 
želita poročevalca poudariti, da dogovora o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava 
ne smemo „mešati z izbiro prava, ki se uporabi“, temveč da gre za „izbiro, opravljeno na 
področju uporabe zadevnega nacionalnega prava“ (glej uvodno izjavo 10).

Trenutno člen 6(2) uredbe Rim I omogoča izbiro prava v potrošniških pogodbah, če podjetja 
svojo dejavnost usmerijo v potrošnike, za katere se uporabljajo prisilne določbe o običajnem 
prebivališču potrošnika. Skupno evropsko prodajno pravo v uvodni izjavi 12 navaja, da „člen 
6(2) Uredbe (ES) št. 593/2008 […] nima praktičnega pomena za vprašanja, ki jih ureja 
skupno evropsko prodajno pravo“.

Predlog lahko svoj učinek doseže le, če to dejansko velja, saj sicer korist, ki jo za podjetja 
prinaša izbira enotnega instrumenta, s katerim bi premostili razlike med predpisi držav članic 
ter se tako izognili potrebi po preučevanju in uporabi tuje zakonodaje ter pravnih postopkih v 
skladu z njo, ne bo dosežena. Vendar pa je izogibanje uporabi člena 6(2) uredbe Rim I 
zaželeno le, če se njen cilj – zagotoviti enako varstvo potrošnika, kakršno bi imel v skladu z 
domačo zakonodajo – zagotovi na drug način. V resoluciji iz leta 2011 je Parlament poudaril 
„da mora izbirni instrument zagotavljati zelo visoko raven varstva potrošnika“3, ter dodal, da 
je visoka raven varstva potrošnikov tudi „v interesu podjetij, saj bodo lahko uživala koristi 
izbirnega instrumenta le, če bodo potrošniki iz vseh držav članic zaupali, da z odločitvijo za 
izbirni instrument ne bodo izgubili varstva“4.

Poročevalca menita, da mora biti zaradi pravne varnosti razmerje z uredbo Rim I, zlasti 
njenim členom 6, v besedilu skupnega evropskega prodajnega prava kar najbolj jasno. Za 
dosego tega bo potrebno nadaljnje delo. Kar zadeva raven varstva potrošnikov, ki ga 
zagotavlja skupno evropsko prodajno pravo, prvi dokazi kažejo, da je zelo visoko; to bo treba 
še dodatno preučiti.

3. Sklicevanje na nacionalne zakonodaje
                                               
1 Študija „Implementation of optional instruments within European Civil Law“ (Izvajanje izbirnih instrumentov 
v okviru evropskega civilnega prava) 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 Odstavek 5. 
3 Resolucija, odstavek 14.
4 Resolucija, ibid.
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Ker se načelo samostojnega razlaganja uporablja za primere v okviru skupnega evropskega 
prodajnega prava (člen 4(2) priloge), se za primere, ki jih to pravo „ne obravnava“, uporablja 
nacionalna zakonodaja, določena v skladu z ustreznimi pravili mednarodnega zasebnega 
prava, zlasti uredbe Rim I (glej uvodno izjavo 27). Taka uporaba nacionalne zakonodaje 
pomeni večjo zapletenost, vendar je potrebna, če vprašanja ne morejo biti ali ne bi smela biti 
vključena v skupno evropsko prodajno pravo. Poročevalca menita, da je ustrezen pristop, da 
skupno evropsko prodajno pravo zajema „vprašanja pogodbenega prava, ki so praktičnega 
pomena v vseh pogodbenih fazah pogodb [...] [s tega] področja [...], zlasti pogodb, sklenjenih 
na spletu“ (uvodna izjava 26). Vendar pa si pridržujeta pravico, da preučita morebitne 
razširitve, na primer v zvezi s poslovno nesposobnostjo ali neobstojem zastopanja, ki so 
pomembne na področju spletne trgovine.

4. Področje uporabe
Kar zadeva področje uporabe predloga, se poročevalca zavedata, da nekateri zagovarjajo 
izvzetje pogodb med podjetji. Vendar, glede na to, da se skupno evropsko prodajno pravo 
strankam zgolj ponudi, ni razloga, da se ne bi ponudilo tudi za primere med podjetji. Skupno 
evropsko prodajno pravo bi lahko zagotovilo zanimive prednosti zlasti za mala in srednja 
podjetja (katerim ponuja za uporabo pripravljen niz pravil z nekaterimi zaščitnimi elementi), 
jasno pa je, da ga verjetno ne bodo izbrale multinacionalke, katerim pa skupno evropsko 
prodajno pravo tako ali tako ni namenjeno. Vendar po mnenju poročevalcev, ki priznavata, da 
bi skupno evropsko prodajno pravo lahko bilo zanimivo za mala in srednja podjetja, to ne 
pomeni nujno, da bi bilo njegovo področje uporabe treba omejiti na pogodbe med podjetji, 
kjer je ena stranka malo ali srednje podjetje, kakor je predlagano. To ustvarja zmedo in 
negotovost ali celo neugoden in pogosto sporen položaj, ko mora stranka od potencialne 
pogodbene stranke zahtevati bilanco stanja.

Poleg tega bo treba preučiti omejenost na čezmejne pogodbe. Sprožena so bila tehnična 
vprašanja glede opredelitve čezmejnega elementa; dejansko začenjajo – z večjo mobilnostjo, 
internetom, mobilnimi napravami in prodajnimi platformami, ki začenjajo delovati v Evropi –
razlike med čezmejnimi in nacionalnimi pogodbami izginjati. Omejenost na čezmejne primere 
bi lahko ogrozila prednosti, ki jih skupno evropsko prodajno pravo lahko ponudi, saj bo še 
vedno treba razlikovati med nacionalnimi in čezmejnimi pravnimi posli. Seveda pa bo treba 
preprečiti vsako zlorabo skupnega evropskega prodajnega prava za primere, za katere ni bilo 
zasnovano.

Ali bi bilo skupno evropsko prodajno pravo treba omejiti na spletne pravne posle ali pravne 
posle na daljavo, je zahtevno vprašanje. Zelo se zagovarja stališče, da bi skupno evropsko 
prodajno pravo lahko koristilo v spletni trgovini, zlasti za pravne posle majhnih vrednosti. 
Toda ali to nujno pomeni, da bi ga bilo treba omejiti na take pravne posle? Glede na to, da se 
skupno evropsko prodajno pravo strankam zgolj ponudi, bi bilo morda škoda omejiti krog 
tistih, katerim se ta možnost ponudi. Po drugi strani pa je očitno, da je skupno evropsko 
prodajno pravo kot enoten sklop določb za celotno Evropsko unijo idealno orodje za spletno 
trgovino. Zato je morda nekako privlačna zamisel, da se to pomembno in hitro rastoče 
področje izbere kot pilotno. O tem vprašanju bo še treba razmišljati. V vsakem primeru bo, če 
se bo področje uporabe omejilo, omejitev treba skrbno oblikovati, tudi ob upoštevanju 
nedavnih sodb v zadevah Alpenhof1 in Mühlleitner1.
                                               
1 Združeni zadevi C-585/08 in C-144/09, Peter Pammer proti Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG in Hotel 
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Morda bo potrebna tudi nadaljnja analiza, kar zadeva vsebinsko veljavnost mešanih pogodb in 
pogodb z elementom posojila.

5. Spremljevalni ukrepi
Poročevalca pozdravljata predlagano vzpostavitev podatkovne zbirke sodb.  Biti mora 
celovita, dobro vzdrževana in redno posodobljena ter razumljiva in dostopna, zlasti 
potrošnikom.

Pomembna je povezava z alternativnim in spletnim reševanjem sporov. Trenutno potekajo 
pogajanja o zakonodajnem svežnju o alternativnem in spletnem reševanju sporov, s ciljem 
doseči sporazum na prvi obravnavi. Vendar pa bi bilo morda vredno razmisliti, ali je zaželena 
trdnejša povezava med alternativnim reševanjem sporov in skupnim evropskim prodajnim 
pravom (npr. združitev skupnega evropskega prodajnega prava s priporočilom strankam, naj 
uporabljajo alternativno reševanje sporov, ali zagotovitev določene povezave med soglasjem 
za uporabo skupnega evropskega prodajnega prava in soglasjem za uporabo alternativnega 
reševanja sporov).

Treba je ponovno poudariti potrebo po pripravi standardnih vzorčnih pogodb za celotno EU 
vzporedno s skupnim evropskim prodajnim pravom, kar je bilo poudarjeno že v resoluciji iz 
leta 20112. Treba je opozoriti, da standardne vzorčne pogodbe – zlasti zaradi člena 6(2) 
uredbe Rim I – v sedanjem pravnem okolju ne bi delovale. Poročevalca sta prepričana, da 
bodo take vzorčne pogodbe, ki bodo zlahka dostopne, bistvene za uspeh skupnega evropskega 
prodajnega prava, in pozivata Komisijo, naj jih začne čim prej pripravljati vzporedno s 
tekočim zakonodajnim postopkom. Pozdravljajo zavezo Komisije v spremnem sporočilu k 
skupnemu evropskemu prodajnemu pravu3, vendar menijo, da je v operativnem besedilu 
potrebno izrecno sklicevanje nanje.

Predlagano je bilo, naj se skupnemu evropskemu prodajnemu pravu doda komentar ali naj se 
ustanovi svetovalni organ. Poročevalca želita natančneje preučiti te predloge, hkrati pa 
poudarjata, da bi take pobude morale biti tesno povezane s podatkovno zbirko sodb ter da bi 
moral biti zagotovljen najvišji standard kakovosti in neodvisnosti, tako da bi stranke, zlasti 
potrošniki, lahko zaupale v zagotovljeno pomoč.

Poudarjeno je bilo tudi, da bi bilo morda koristno preučiti možnosti, ki jih omogočajo 
Pogodbe, za zagotovitev, da bo Sodišče Evropske unije pripravljeno na dodatne obremenitve, 
ki jih je moč pričakovati.

II. Priloga

Kar zadeva prilogo z določbami skupnega evropskega prodajnega prava, bosta soporočevalca 
opozorila le na omejeno število vprašanj, saj bi podrobnejša razprava presegla okvir tega 
delovnega dokumenta. 

                                                                                                                                                  
Alpenhof GesmbH proti Oliverju Hellerju [2010] E.C.R. I-12527.
1 Zadeva C-190/11, Daniela Mühlleitner proti Ahmadu Yusufiju in Wadatu Yusufiju, še neobjavljeno.
2 Odstavek 30.
3 COM(2011)0636, str. 11.
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1) Nepošteni pogodbeni pogoji
V zvezi s primeri med podjetji in potrošniki so bile izdelane analize, v okviru katerih je bil 
izdelan seznam različnih pogojev iz nacionalnih predpisov, ki v skupnem evropskem 
prodajnem pravu niso prisotni na enak način. Poročevalca bosta natančno preučila vse 
zagotovljene dokaze. Vendar pa se, niti s tega vidika niti z drugih, obravnavanje skupnega 
evropskega prodajnega prava kot vsote nacionalnih predpisov, kjer so združeni različni 
elementi varstva potrošnikov (npr. določbe o črnem ali sivem seznamu), ne zdi pravi pristop. 
Splošni rezultat omejitev glede nepoštenih pogodbenih pogojev v skladu s skupnim 
evropskim pogodbenim pravom bi bilo treba oceniti in primerjati s splošnim rezultatom v 
skladu z nacionalnimi predpisi. Poročevalca bosta pozorno in temeljito preučila določbe o 
nepoštenih pogodbenih pogojih. Področje uporabe omejitev glede nepoštenih pogojev in 
ustrezni preizkus bosta morala biti jasna in dovolj blizu direktivi o nepoštenih pogodbenih 
pogojih, da se zagotovi želeni rezultat, torej da se omogoči sklicevanje na sodno prakso 
Sodišča Evropske unije.

Za transakcije med podjetji je bilo izrečeno mnenje, da predlagani režim – v nasprotju s 
konkurenčno Konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga – ne 
poudarja dovolj spodbujanja varnosti trgovinskih poslov, z utemeljitvijo, da je področje 
uporabe opredeljeno preveč ohlapno, preizkus za nepoštene pogodbene pogoje pa ne 
zagotavlja ustreznih navodil oziroma je dopušča možnost erozije, ki izhaja iz primerov med 
podjetji in potrošniki. Poročevalca bosta to analizirali in predlagala ustrezne spremembe.

2) Zahtevki kupca
Ali je sistem zahtevkov potrošnikov, ki ga predlaga skupno evropsko prodajno pravo – za 
katerega so značilne svobodna izbira zahtevkov, odsotnost odprave napak s strani prodajalca 
in odsotnost zahteve po obvestilu o razdoru pogodbe v določenem času –, izvedljiv in lahko 
zagotovi privlačnost, ki je potrebna za uspeh izbirnega instrumenta, je ena od aktualnih tem v 
razpravi. Predstavniki potrošnikov zahtevajo pojasnila in večje varstvo; podjetja in njihov 
pravni svetovalci predvidevajo, da podjetja takega pretirano zaščitnega instrumenta ne bi 
uporabljala. Po prvi analizi se zdi, da predlagani sistem zagotavlja zelo visoko raven varstva 
potrošnikov, ki presega pravni red EU, zlasti direktivo o prodaji potrošniškega blaga, in ki je 
skoraj v celoti enaka kot v nacionalnih predpisih ali jih celo presega. Seveda pa bodo v zvezi s 
tem potrebne dodatne raziskave. 

Poročevalca se zavedata, da je bila ustvarjena povezava med obsegom potrošniku 
zagotovljenih pravic, v katerem nekateri vidijo tveganje njihove zlorabe, in načelom vestnosti 
in poštenja, ki bi v primerih zlorabe lahko služilo kot popravek. Tega načela ni v vseh pravnih 
redih držav članic, zato obstaja tveganje razlik v razlagi. Po drugi strani pa bodo morda 
potrebne rešitve za vsak primer posebej v skladu s splošnimi klavzulami – v zvezi s tem bodo 
lahko v veliko pomoč podatkovna zbirka sodb in pomožna dokumentacija.

Poročevalca menita, da bo treba oceniti sistem zahtevkov v splošni strukturi skupnega 
evropskega prodajnega prava, tako da bo izražene pomisleke mogoče reševati s tehničnimi 
popravki (jasnejši zapis, po potrebi skupaj s prestrukturiranjem določb), kadar bodo potrebne 
vsebinske spremembe. Pri takih ukrepih bo treba ravnati odprto, brez prejudiciranja rešitev že 
na začetku in ob pozornem poslušanju vseh prihodnjih uporabnikov skupnega evropskega 
prodajnega prava.
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3) Vračilo
Poročevalca bosta pozorno pregledala predloge za preoblikovanje in prestrukturiranje pravil o 
vračilu. Zanju je najpomembneje, da predlagana rešitev predstavlja izvedljivo ravnotežje med 
obema stranema ter da je za potrošnike jasno in predvidljivo, kaj morajo plačati ali povrniti, 
tako da so pri uresničevanju svojih pravic lahko samozavestni.

4) Digitalne vsebine
Poročevalca na prvi pogled vidita določene prednosti vključitve digitalnih vsebin, glede na to, 
da je skupni regulativni okvir na tem področju še posebno nujen. Vendar pa se zdi, da je 
potrebna ponovna ocena številnih vprašanj, in sicer kako obravnavati primere, ko se digitalne 
vsebine ne plačujejo z denarjem temveč, na primer, z osebnimi podatki, oziroma ali so 
potrebne nadaljnje prilagoditve določb o neustreznosti ali vračilu, če se upošteva posebna 
narava digitalnih vsebin.

5) Zastaranje
Po prvi analizi poročevalca priznavata, da subjektivni začetek kratkega zastaralnega roka 
ustreza izbiri sodobnih nacionalnih in mednarodnih predpisov.

10-letni zastaralni rok je naletel na kritične odzive, medtem ko drugi, vključno s Komisijo, 
pojasnjujejo, da je njegov namen zagotoviti pravno varnost, vendar pa je njegov praktični 
pomen omejen. Le v zelo redkih primerih se kupec devet let in pol ne bi zavedal 
neustreznosti, potem pa se je zavedel in bi bil še vedno sposoben dokazati, da je ta obstajala 
ob dobavi.

Cilj poročevalcev je zagotoviti jasna pravila o zastaranju, ki bodo natančno ustrezala 
praktičnim potrebam, ne da bi pozabili na dejstvo, da bo zastaralne roke treba oceniti kot 
enega od elementov sistema zahtevkov in ne posebej.

C. Sklep

Mnenje poročevalcev je, da ima skupno evropsko prodajno pravo ogromne potencialne 
prednosti za potrošnike in podjetja na notranjem trgu, zlasti v digitalni dobi, in da nudi 
priložnost, ki je ne bi smeli zamuditi. Poročevalca pozivata k nadaljnji obravnavi elementov, 
ki bi lahko zagotovili uspeh tega instrumenta, in se veselita nadaljnje razprave o teh zadevah.


