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POBUDE

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

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu 
potrošnikov, zlasti v njej zastavljen cilj modernizacije, poenostavitve in izboljšanja 
zakonodajne ureditve za poslovne subjekte in potrošnike;

2. vztraja na povezavi med tem pregledom, ki bo zadeval potrošniške pogodbe, in delom, ki 
poteka v zvezi s pogodbenim pravom na splošno znotraj stalnega procesa za doseganje 
skupnega referenčnega okvira, ter zato poudarja, da je treba pri tem pregledu in delu 
glede skupnega referenčnega okvira še napredovati na dopolnjujoči način, ob upoštevanju 
dejstva, da doseganje te povezave ne sme preprečiti ali odložiti trenutnega postopka 
pregleda;

3. meni, da je bistvenega pomena imeti jasno celovito predstavo o tem, kako različni pravni 
in zakonodajni sistemi, ki zadevajo dejavnosti s področja prava varstva potrošnikov in
gospodarskega prava na ravni EU, medsebojno vplivajo in delujejo skupaj, zlasti 
povezava med katerim koli instrumentom, ki izhaja iz tega pregleda in tistimi, ki 
zadevajo kolizijska pravila (Rim I in Rim II) ter drugimi, ki temeljijo na načelu države 
izvora (tj. direktiva o e-trgovini);

4. meni, da je bistveno, da zakonodajalec Skupnosti ukrepa za izkoreninjenje vseh 
protislovij, ki obstajajo med direktivami na področju varstva potrošnikov, ki so trenutno v 
postopku pregleda;

5. ob upoštevanju možnih prednosti tega, kar so nekateri poimenovali direktiva o temeljnih 
"potrošnikovih pravicah" v skladu z idejo Komisije o horizontalnem instrumentu, ga še 
vedno skrbi stopnja najvišjega usklajevanja, h kateri bi takšen pristop lahko vodil in 
možna izguba določenih nacionalnih pravic, ki bi bila rezultat tega;

6. ugotavlja, da točki 4 in 5 Priloge 1 zelene knjige vsebujeta dolg seznam zakonitih 
pogodbenih vprašanj, ki so pomembna za potrošniške pogodbe; nekatera izmed teh 
vprašanj so že bila sestavni del dela o skupnem referenčnem okviru, številna imajo izrazit 
"politični" značaj, kjer obstaja splošno pravilo za oblikovanje dela usklajenega 
instrumenta na ravni EU, se zato potrebuje široko (javno) razpravo in globok premislek;

7. meni, da se tako zaupanje potrošnikov kot čezmejna trgovina lahko podpreta z razvojem 
sistema "modre zastave", ki bi stranem omogočal, da izberejo eno izmed več možnih 
standardnih pogojev za poslovanje, odobrenih v EU, ter da se več pozornosti nameni tem 
praktičnim rešitvam;

8. meni, da je zaupanje potrošnikov povezano tudi z razpoložljivostjo mehanizmov za 
odškodnine in nadomestila; meni, da še vedno obstajajo številne ovire za izvrševanje 
pravice čez mejo zaradi zapletenosti in stroškov, ter da se lahko pripomore k reševanju 
teh razmer z vpeljavo skupinskih mehanizmov za odškodnine, zato poziva Komisijo, naj 
nadaljuje z razmislekom o s tem povezanih možnostih.


