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DIREKTIVA 2007/…/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

z dne 

o potrošniških kreditnih pogodbah 

in razveljavitvi Direktive Sveta 82/102/EGS 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Komisije, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1, 

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe2, 

                                                 

1 UL C 234, 30.9. 2003, str. 1. 
2 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2004 (UL C 104 E, 30.4.2004, str. 233). 

Skupno stališče Sveta z dne … (še ni objavljeno v Uradnem listu) in stališče Evropskega 
parlamenta z dne … 
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ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Direktiva Sveta 87/102/EGS z dne 22. decembra 1986 o približevanju zakonov in drugih 

predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti1 predpisuje pravila na ravni 

Skupnosti o potrošniških kreditnih pogodbah. 

(2) Komisija je leta 1995 predstavila poročilo o izvajanju Direktive 87/102/EGS in začela 

široko posvetovanje zainteresiranih strani. Komisija je leta 1997 predložila zbirno poročilo 

o odzivih na poročilo iz leta 1995. Drugo poročilo o izvajanju Direktive 87/102/ES, je bilo 

predloženo leta 1996. 

(3) Takšna poročila in posvetovanja so razkrila bistvene razlike med predpisi različnih držav 

članic na področju kreditov za fizične osebe na splošno in specifično potrošniških kreditov. 

Analiza prenosa Direktive 87/102/EGS v notranje zakonodaje kaže, da države članice 

zaradi razlik v pravnem ali gospodarskem položaju na nacionalni ravni poleg Direktive 

87/102/EGS uporabljajo različne mehanizme varstva potrošnikov. 

(4) Ta dejanski in pravni položaj, ki je posledica takšnih nacionalnih razlik, vodi v nekaterih 

primerih k izkrivljanju konkurence med dajalci kreditov v Skupnosti in ustvarja ovire na 

notranjem trgu, kadar so države članice sprejele drugačne obvezne določbe, ki so strožje 

od tistih, ki jih predvideva Direktiva 87/102/EGS. To omejuje možnosti potrošnikov za 

neposredno uporabo postopoma vse bolj razpoložljivih čezmejnih kreditov. Posledice 

takšnih izkrivljanj in omejitev pa se lahko sčasoma ponovno pokažejo pri povpraševanju 

po blagu in storitvah. 

                                                 

1 UL L 42, 12.2.1987, str. 48. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 
98/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 101, 1.4.1998, str. 17). 
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(5) V zadnjih letih so se močno razvile vrste kreditov, ki so na voljo potrošnikom in jih 

uporabljajo. Pojavili so se novi kreditni instrumenti in njihova uporaba se še naprej 

spreminja. To narekuje spremembo obstoječih določb in širitev njihovega obsega, kadar je 

to ustrezno. 

(6) Notranji trg v skladu s Pogodbo obsega območje brez notranjih meja, v katerem sta 

zagotovljena prost pretok blaga in storitev ter pravica do ustanavljanja. Razvoj bolj 

preglednega in učinkovitega kreditnega trga v območju brez notranjih meja je nujen za 

spodbujanje razvoja čezmejnih dejavnosti. 

(7) Da bi olajšali nastanek dobro delujočega notranjega trga potrošniških kreditov, je treba 

zagotoviti usklajen okvir Skupnosti v številnih osrednjih območjih. Ob upoštevanju stalno 

spreminjajočega se trga potrošniških kreditov in vse večje mobilnosti evropskih 

državljanov naj bi zakonodaja Skupnosti, ki je usmerjena v prihodnost in ki se zmore 

prilagoditi bodočim oblikam kreditov, državam članicam omogočila ustrezno raven 

prožnosti pri izvajanju in pomagala vzpostaviti sodobno pravo na področju zakonov o 

potrošniških kreditih. 

(8) Pomembno je, da trg ponudi zadostno raven varstva potrošnikov, da si zagotovi njihovo 

zaupanje. Tako lahko deluje prost pretok kreditnih ponudb v optimalnih pogojih za tiste, ki 

kredit ponujajo, kot tudi za prosilce, z ustreznim upoštevanjem specifičnega položaja v 

posameznih državah članicah. 
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(9) Polna uskladitev je potrebna zato, da se vsem potrošnikom v Skupnosti zagotovi visoka in 

primerljiva raven varovanja njihovih interesov in se vzpostavi pravi notranji trg. Državam 

članicam se torej ne bi smelo dovoliti, da obdržijo ali uvedejo druge nacionalne določbe 

kot tiste, določene s to direktivo. Vendar naj bi se ta omejitev uporabljala samo za določbe, 

usklajene v tej direktivi. V primerih, ko ne obstajajo takšne usklajene določbe, bi se morale 

države članice same odločiti, ali bodo obdržale ali sprejele nacionalne zakone. Prav tako 

lahko države članice na primer obdržijo ali sprejmejo nacionalne določbe o skupni in 

solidarni odgovornosti prodajalca ali izvajalca storitev in dajalca kreditov. Dodaten primer 

te možnosti, ki jo imajo države članice, bi bila lahko ohranitev ali sprejem nacionalnih 

določb o razveljavitvi pogodbe o prodaji blaga ali opravljanju storitev, če potrošnik 

uveljavlja svojo pravico do odstopa od kreditne pogodbe. V tem smislu bi bilo treba 

državam članicam za odprte kreditne pogodbe omogočiti, da določijo minimalni časovni 

razmak, ki mora preteči med trenutkom, ko dajalec kredita zahteva povračilo, in dnem, ko 

mora biti kredit odplačan. 
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(10) Opredelitve iz te direktive določajo obseg uskladitve. Obveznost držav članic za izvajanje 

določb te direktive bi se torej morala omejiti na področje njene uporabe, kakor je določeno 

v teh opredelitvah. Ta direktiva pa ne bi smela posegati v uporabo določb te direktive s 

strani držav članic v skladu z zakonodajo Skupnosti za področja, ki jih ne ureja. S tem bi 

država članica lahko obdržala ali sprejela nacionalno zakonodajo, ki je skladna z 

določbami te direktive ali nekaterimi njenimi določbami o kreditnih pogodbah izven 

področja uporabe te direktive, na primer o kreditnih pogodbah, pri katerih je vrednost 

kredita manj kot 200 EUR ali več kot 100 000 EUR. Poleg tega bi lahko države članice 

uporabljale določbe te direktive tudi za povezan kredit, ki ni zajet v opredelitvi "povezane 

kreditne pogodbe", iz te direktive. Tako bi se lahko določbe o povezani kreditni pogodbi 

uporabljale za kreditne pogodbe, ki so le delno namenjene financiranju pogodbe o dobavi 

blaga ali opravljanju storitve. 

(11) Za primere posebnih kreditnih pogodb, za katere se uporablja le nekaj določb te direktive, 

se državam članicam ne bi smelo dovoliti, da sprejmejo nacionalne zakone za izvajanje 

drugih določb te direktive. Same pa bi smele v nacionalnih zakonih še naprej urejati te 

vrste kreditnih pogodb v zvezi z drugimi vidiki, ki jih ta direktiva ni uskladila. 
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(12) Pogodbe za stalno opravljanje storitev ali dobavo blaga enake vrste, za katerega potrošnik 

v času njihovega zagotavljanja plačuje v obliki obročnih odplačil, se lahko od kreditnih 

pogodb urejenih s to direktivo, močno razlikujejo v smislu interesov zadevnih pogodbenih 

strank ter načinov in izvajanja transakcij. Zato bi bilo treba pojasniti, da se takšne pogodbe 

ne štejejo kot kreditne pogodbe za namene te direktive. Takšne vrste pogodb vključujejo na 

primer zavarovalno pogodbo, pri kateri se zavarovanje plačuje v obliki mesečnih obrokov. 

(13) Kreditne pogodbe, ki zajemajo podeljevanje kreditov, zavarovanih z nepremičnino, bi 

morale biti izključene iz področja uporabe te direktive. Ta vrsta kredita je zelo posebne 

vrste. Iz področja uporabe te direktive bi morale biti izključene tudi kreditne pogodbe, 

katerih namen je financiranje pridobitve ali ohranitve lastninskih pravic na zemljiščih ali 

na obstoječih ali načrtovanih zgradbah. Vendar pa kreditnih pogodb ne bi smeli izključiti iz 

področja uporabe te direktive, če so namenjene samo obnovi ali povečanju vrednosti 

obstoječe zgradbe. 

(14) Določbe te direktive se uporabljajo ne glede na to, ali je dajalec kredita pravna ali fizična 

oseba. Ta direktiva pa ne vpliva na pravico držav članic, da v skladu z zakonodajo 

Skupnosti omejijo dajanje potrošniških kreditov samo na pravne osebe ali samo na 

določene pravne osebe. 



 

 
9948/2/07 REV 2  AB/kj,sr 7 
 DG I  SL 

(15) Nekatere določbe te direktive bi bilo treba uporabljati za fizične in pravne osebe (kreditne 

posrednike), ki v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali stroke v zameno za plačilo 

potrošnikom predstavljajo ali ponujajo kreditne pogodbe, pomagajo potrošnikom pri 

pripravljalnju kreditne pogodbe ali v imenu dajalca kredita s potrošniki sklepajo kreditne 

pogodbe. Organizacije, ki dovolijo, da se njihova identiteta uporabi pri promociji kreditnih 

proizvodov, kot so kreditne kartice, in ki lahko te proizvode priporočijo tudi svojim 

članom, se za namene te direktive ne bi smeli obravnavati kot kreditni posredniki. 

(16) Ta direktiva ureja le nekatere obveznosti kreditnih posrednikov do potrošnikov. Državam 

članicam bi bilo zato treba še naprej pustiti možnost, da obdržijo ali uvedejo dodatne 

obveznosti, ki bremenijo kreditne posrednike. 

(17) Potrošnike bi bilo treba varovati pred nelojalno ali zavajajočo prakso, kakršna je predvsem 

razkrivanje podatkov s strani dajalca kredita, in sicer v skladu z Direktivo 2005/29/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah 

podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ("Direktiva o nepoštenih poslovnih 

praksah")1. Vendar bi morala ta direktiva zajemati posebne določbe za oglaševanje 

kreditnih pogodb in določene postavke standardnih informacij, ki se morajo zagotoviti 

potrošnikom zlasti zato, da lahko primerjajo različne ponudbe. Takšne informacije bi 

morale biti podane jasno, jedrnato in pregledno. Hkrati bi morale imeti države članice še 

naprej možnost, da v nacionalni zakonodaji same določijo pogoje v zvezi z informacijami 

glede oglaševanja, ki ne vsebuje podatkov o stroških kredita. 

                                                 

1 UL L 149, 11.6.2005, str. 22. 
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(18) Da bi se potrošniki lahko odločali ob polnem poznavanju dejstev, bi morali še pred 

sklenitvijo kreditne pogodbe dobiti ustrezne podatke o pogojih in stroških kredita ter svojih 

obveznostih. Za zagotovitev kar največje preglednosti in primerljivosti ponudb bi morali ti 

podatki vsebovati predvsem strošek efektivne obrestne mere za ta kredit in bi ga bilo treba 

v vsej Skupnosti določiti na enak način. Ker se v tej fazi efektivna obrestna mera lahko 

navede samo s primerom, mora biti ta primer reprezentativen. Zato mora na primer 

ustrezati povprečnemu trajanju in skupnemu znesku kredita, odobrenemu za obravnavan 

tip kreditne pogodbe in, če je potrebno, naročenemu blagu. Pri določitvi reprezentativnega 

primera je treba upoštevati pogostost določenih tipov kreditne pogodbe na določenem trgu. 

Pri določitvi posojilne obrestne mere, pogostosti obrokov in kapitalizacije obresti bi morali 

dajalci kredita uporabljati ustaljen način izračuna za zadevni potrošniški kredit. 

(19) Skupni stroški kredita za potrošnika bi morali zajemati vse stroške, tudi obresti, provizije, 

davke, pristojbine za kreditne posrednike in vse druge pristojbine, ki jih mora potrošnik 

plačati v zvezi s kreditno pogodbo, razen notarskih stroškov. Treba bi bilo objektivno 

oceniti, v kolikšni meri dajalec kreditov dejansko pozna stroške, pri tem pa upoštevati 

zahteve poklicne skrbnosti. 

(20) Kreditne pogodbe, pri katerih se posojilna obrestna mera periodično revidira v skladu s 

spremembami referenčne obrestne mere, navedene v kreditni pogodbi, se ne bi smele šteti 

za kreditne pogodbe s fiksno posojilno obrestno mero. 
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(21) Državam članicam bi bilo treba še naprej pustiti možnost, da obdržijo ali uvedejo 

nacionalne določbe, ki dajalcu kredita prepovedujejo od potrošnika zahtevati, da v zvezi s 

kreditno pogodbo odpre bančni račun ali sklene dogovor o kakšni drugi pomožni storitvi 

oziroma da plača stroške ali pristojbine za take bančne račune ali druge pomožne storitve. 

V državah članicah, kjer so take kombinirane ponudbe dovoljene, bi bilo treba potrošnike 

še pred sklenitvijo kreditne pogodbe obvestiti o kakršnih koli pomožnih storitvah, ki so 

obvezne že za samo pridobitev kredita ali pod pogoji, ki se tržijo. Stroški teh pomožnih 

storitev bi morali biti vključeni v skupne stroške kredita ali, če zneska teh stroškov ni 

mogoče določiti vnaprej, bi morali potrošniki v predpogodbeni fazi dobiti ustrezne 

informacije o tem, da stroški obstajajo. Za dajalca kreditov bi se moralo domnevati, da 

pozna stroške pomožnih storitev, ki jih sam ali v imenu tretje osebe nudi potrošniku, razen 

če je cena odvisna od posebnih značilnosti ali položaja potrošnika. 

(22) Za določene vrste kreditnih pogodb pa je primerno omejiti predpogodbene zahteve iz te 

direktive ob upoštevanju posebne narave tovrstnih pogodb, da se obenem zagotovi ustrezna 

raven varstva potrošnikov brez prevelikega obremenjevanja dajalcev kreditov oziroma, 

kadar je primerno, kreditnih posrednikov. 
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(23) Potrošnika je treba pred sklenitvijo kreditne pogodbe podrobno informirati, ne glede na to, 

ali je v trženje kredita vključen kreditni posrednik ali ne. Zato bi morale zahteve po 

predpogodbenih informacijah na splošno veljati tudi za kreditne posrednike. Vendar če 

delujejo dobavitelji blaga in storitev kot kreditni posredniki v pomožni funkciji, jih ni 

primerno obremenjevati s pravno obveznostjo dajanja predpogodbenih informacij v skladu 

s to direktivo. Dobavitelji blaga in storitev se lahko na primer štejejo kot kreditni 

posredniki v pomožni funkciji, če njihova dejavnost kreditnega posredništva ni glavni 

namen njihove dejavnosti, poslovanja ali stroke. V teh primerih se še vedno dosega dovolj 

visoka raven varstva potrošnika, saj je dajalec kredita odgovoren za to, da potrošnik pred 

pogodbo prejme celovite informacije, bodisi od posrednika, če se dajalec kredita in 

posrednik tako dogovorita, bodisi na drug ustrezen način. 

(24) Morebiten zavezujoči značaj informacij, ki jih potrošnik prejme pred sklenitvijo kreditne 

pogodbe, in časovno obdobje, v katerem so te za dajalca kredita zavezujoče, lahko določijo 

države članice. 
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(25) Države članice bi morale sprejeti ustrezne ukrepe za spodbujanje odgovornega ravnanja v 

vseh fazah kreditnega razmerja ob upoštevanju posebnosti svojih kreditnih trgov. Ti ukrepi 

vključujejo na primer določbe o obveščanju in izobraževanju potrošnikov, vključno z 

opozorili glede tveganja v primeru zamude plačila in prevelikih zadolžitev. Še zlasti na 

rastočem kreditnem trgu je pomembno, da se dajalci kreditov ne spuščajo v neodgovorno 

posojanje in da imajo države članice možnost določanja sankcij, v kolikor bi tako ravnali. 

Brez poseganja v določbe Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 

junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij1 o kreditnem 

tveganju bi morali biti dajalci kreditov odgovorni za individualna preverjanja kreditne 

sposobnosti potrošnikov. V ta namen bi morali imeti možnost uporabe informacij, ki jih 

posredujejo potrošniki, ne samo med pripravo zadevne kreditne pogodbe, temveč tudi v 

času dolgotrajnega trgovinskega odnosa. Organi držav članic bi lahko dali ustrezna 

navodila in smernice tudi dajalcem kredita. Prav tako pa morajo tudi potrošniki ravnati 

preudarno in spoštovati svoje pogodbene obveznosti. 

                                                 

1 UL L 177, 30.6.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 
2007/18/ES (UL L 87, 28.3.2007, str. 9). 
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(26) Kljub obvezni zagotovitvi predpogodbenih informacij bo potrošnik morda potreboval še 

dodatno pomoč, da se bo lahko odločil, katera kreditna pogodba v okviru predlaganih 

proizvodov najbolj ustreza njegovim potrebam in finančnemu položaju. Zato bi morale 

države članice zagotoviti, da dajalci kreditov zagotavljajo takšno pomoč pri kreditnih 

proizvodih, ki jih nudijo potrošniku. Po potrebi je treba potrošniku na njemu razumljiv 

način pojasniti ustrezne predpogodbene informacije in bistvene značilnosti predlaganih 

kreditnih proizvodov, tako da potrošnik lahko razume učinke, ki bi jih lahko imeli na 

njegov gospodarski položaj. Po potrebi ta dolžnost nudenja pomoči potrošniku velja tudi za 

kreditne posrednike. Države članice smejo določiti, kdaj in v kakšni meri bi bilo treba 

potrošnikom dati taka pojasnila, pri tem pa morajo upoštevati posebne okoliščine, v katerih 

se ponuja kredit, potrebe potrošnika po pomoči in naravo posameznega kreditnega 

proizvoda. 

(27) Pri oceni kreditnega statusa potrošnika bi moral dajalec kredita uporabljati tudi ustrezne 

zbirke podatkov; zaradi pravnih in dejanskih okoliščin se te lahko uporabijo v različnem 

obsegu. Da bi preprečili izkrivljanje konkurence med dajalci kreditov, je treba poskrbeti, 

da imajo dajalci kreditov dostop do zasebnih ali javnih zbirk podatkov, ki se nanašajo na 

potrošnike v državi članici, v kateri nimajo sedeža, pod enakimi nediskriminatornimi 

pogoji kot dajalci kreditov v tej državi članici. 
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(28) Če je odločitev za zavrnitev vloge za kredit sprejeta na podlagi poizvedbe v zbirki 

podatkov, bi moral dajalec kredita obvestiti potrošnika o tem dejstvu in o informacijah o 

uporabljeni zbirki podatkov. Vendar pa se od dajalca kredita ne bi smelo zahtevati 

posredovanje takšnih informacij, če to prepoveduje druga zakonodaja Skupnosti, na primer 

zakonodaja o pranju denarja ali financiranju terorizma. Poleg tega se takih informacij ne bi 

smelo posredovati, če je to v nasprotju s cilji na področju javnega reda in varnosti, kot je 

preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kaznivih dejanj. 

(29) Ta direktiva ne ureja vprašanj pogodbenega prava v zvezi z veljavnostjo kreditnih pogodb. 

Zato lahko države članice na tem področju obdržijo ali sprejmejo nacionalne predpise v 

skladu s pravom Skupnosti. Države članice lahko urejajo pravni režim ponudbe za 

sklenitev kreditne pogodbe, zlasti kdaj naj se poda in obdobje, v katerem je ta za dajalca 

kredita zavezujoča. Če je takšna ponudba dana istočasno kot predpogodbene informacije, 

predvidene s to direktivo, bi morala biti, tako kot kakršne koli dodatne informacije, ki bi 

jih dajalec kredita želel posredovati potrošniku, predložena v ločenem dokumentu, ki se 

lahko priloži standardnim informacijam o evropskem potrošniškem kreditu. 

(30) Da bi potrošniku omogočili poznavanje svojih pravic in obveznosti iz kreditne pogodbe, bi 

morala ta na jasen in jedrnat način vsebovati vse potrebne informacije. 
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(31) Za zagotovitev popolne preglednosti bi bilo treba potrošnika seznaniti z informacijami o 

posojilni obrestni meri tako v predpogodbeni fazi kot tudi ob sklenitvi kreditne pogodbe. V 

času trajanja pogodbenega razmerja je treba potrošnika tudi obveščati o spremembah 

spremenljive posojilne obrestne mere in posledičnih spremembah plačil. To ne vpliva na 

določbe nacionalne zakonodaje, ki se ne nanašajo na obveščanje potrošnika, v katerem so 

določeni pogoji za spremembe oziroma posledice teh sprememb, razen v zvezi s 

spremembami glede plačil, ki se ne nanašajo na posojilne obrestne mere in druge 

ekonomske okoliščine v zvezi s kreditom, npr. pravila, da dajalec kredita lahko spremeni 

posojilno obrestno mero samo, če za to obstaja utemeljen razlog ali da potrošnik lahko 

odstopi od pogodbe v primeru spremembe posojilne obrestne mere ali drugega 

spremenjenega ekonomskega pogoja v zvezi s kreditom. 

(32) Pogodbene stranke bi morale imeti pravico, da na običajen način odpovedo odprto kreditno 

pogodbo. Poleg tega bi moral imeti dajalec kredita – če je tako dogovorjeno v kreditni 

pogodbi – pravico, da iz objektivno utemeljenih razlogov začasno odvzame potrošniku 

pravico do nadaljnjega črpanja na podlagi odprte kreditne pogodbe. Takšni razlogi so 

lahko med drugimi sum, da gre za nedovoljeno ali goljufivo uporabo kredita ali občutno 

povečano tveganje, da potrošnik ne bo sposoben izpolniti svoje obveznosti odplačila 

kredita. Ta direktiva ne posega v nacionalno pravo na področju pogodbenega prava, ki 

ureja pravice pogodbenih strank do prekinitve kreditne pogodbe zaradi kršitve pogodbe. 
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(33) Zaradi približevanja postopkov za uresničevanje pravice do odstopa od pogodbe na 

podobnih področjih je treba zagotoviti pravico do odstopa brez kazni in brez obveznosti 

utemeljitve in sicer pod pogoji, podobnimi tistim, ki so določeni v Direktivi Evropskega 

parlamenta in Sveta 2002/65/ES z dne 23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev 

potrošnikom na daljavo1. 

(34) Če potrošnik odstopi od kreditne pogodbe, v povezavi s katero je prejel blago, zlasti od 

pogodbe o obročnem nakupu ali od najemne pogodbe ali pogodbe o lizingu, ki 

predvidevajo obveznost nakupa, ta direktiva ne bi smela posegati v predpise držav članic 

glede vračila blaga ali s tem povezanih vprašanj. 

(35) V primeru povezanih kreditnih pogodb obstaja razmerje medsebojne odvisnosti med 

nabavo blaga ali storitev in kreditno pogodbo, sklenjeno v ta namen. Če torej potrošnik 

uveljavi na zakonodaji Skupnosti temelječo pravico do odstopa od kupne pogodbe, bi 

morala povezana kreditna pogodba potrošnika prenehati zavezovati. To ne bi smelo 

vplivati na nacionalno zakonodajo, ki se uporablja za povezane kreditne pogodbe, v 

primerih, ko je bila kupna pogodba razveljavljena ali ko je potrošnik izkoristil svojo 

pravico do odstopa na podlagi nacionalnih zakonov. Prav tako to ne bi smelo vplivati na 

pravice potrošnikov, ki jih zagotavljajo nacionalne določbe, po katerih ni mogoče 

vzpostaviti nikakršnih obveznosti med potrošnikom in dobaviteljem blaga ali storitev niti 

opraviti nobenega plačila med temi osebami, dokler potrošnik ni podpisal kreditne 

pogodbe za financiranje nakupa blaga ali storitev. 

                                                 

1 UL L 271, 9.10.2002, str. 16. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2005/29/ES. 
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(36) Potrošnik bi moral pod določenimi pogoji imeti možnost uporabe pravnih sredstev zoper 

dajalca kreditov v primeru težav, povezanih s to kupno pogodbo. Vendar bi morale države 

članice definirati, v kakšni meri in pod katerimi pogoji mora potrošnik uporabiti pravna 

sredstva zoper dobavitelja, zlasti z vložitvijo tožbe zoper slednjega, preden jih lahko 

uporabi zoper dajalca kredita. Ta direktiva potrošniku ne bi smela odvzeti pravic, ki mu jih 

dajejo nacionalni predpisi, ki se nanašajo na skupno in solidarno odgovornost prodajalca 

ali izvajalca storitev in dajalca kreditov. 

(37) Potrošnik bi moral imeti pravico, da svoje obveznosti poravna pred datumom, 

dogovorjenim v kreditni pogodbi. V primeru predčasnega odplačila, bodisi delno ali v 

celoti, bi moral biti dajalec kredita upravičen do nadomestila za stroške, neposredno 

povezane s predčasnim odplačilom, pri čemer bi se morali upoštevati tudi morebitni 

prihranki dajalca kredita. Vendar je pri določitvi načina za izračun nadomestila 

pomembno, da se spoštuje več načel. Izračun nadomestila za dajalca kredita bi moral biti 

za potrošnika pregleden in razumljiv že v predpogodbeni fazi, vsekakor pa med izvajanjem 

kreditne pogodbe. Poleg tega bi morala biti metoda izračunavanja enostavna za uporabo 

tudi za dajalce kreditov ter omogočati pristojnim nadzornim organom nadzor nad 

nadomestili. Spričo dejstva, da se potrošniški kredit glede na trajanje in višino ne financira 

z dolgoročnejšimi mehanizmi financiranja, se torej najvišja dovoljena nadomestilo določi 

pavšalno. Ta pristop odraža posebnost potrošniških kreditov in ne bi smel vplivati na 

morebiten drugačen pristop pri drugih proizvodih, ki se financirajo z dolgoročnejšimi 

mehanizmi financiranja, na primer pri hipotekarnih posojilih s fiksno obrestno mero 
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(38) Države članice bi morale imeti možnost določiti, da lahko dajalec kredita nadomestilo za 

predčasno odplačilo zahteva samo pod pogojem, da znesek odplačila v dvanajstih mesecih 

preseže prag, ki ga določijo države članice. Pri določitvi praga, ki naj ne preseže 10 000 

EUR, bi države članice na primer lahko upoštevale povprečni znesek potrošniških kreditov 

na svojem trgu. 

(39) Prenos pravic, ki jih ima dajalec kredita po kreditni pogodbi, ne bi smel spraviti potrošnika 

v manj ugoden položaj. Potrošnika bi bilo treba ustrezno obvestiti tudi, ko se kreditna 

pogodba prenese na tretjo stranko. Če pa začetni dajalec kredita v dogovoru s prejemnikom 

odstopljene pravice v razmerju do potrošnika še vedno servisira kredit, potrošnik nima 

večjega interesa, da bi bil o prenosu obveščen. Zato bi bila zahteva na ravni EU po 

obveščanju potrošnika o prenosu v takem primeru lahko odvečna. 

(40) Države članice bi morale imeti možnost izbire, ali bodo ohranile oziroma sprejele svoja 

pravila glede kolektivnih oblik obveščanja, če je to potrebno za zagotavljanje učinkovitosti 

pri kompleksnih transakcijah, kot so sekuritzacija ali likvidacija sredstev, ki se izvajajo pri 

prisilni administrativni likvidaciji bank. 
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(41) Za pospeševanje vzpostavitve in delovanja notranjega trga in zagotovitev visoke ravni 

varstva potrošnikov v vsej Skupnosti je treba zagotoviti primerljivost informacij o stroških 

efektivnih obrestnih merah v vsej Skupnosti. Kljub enotni matematični formuli za izračun 

letnega odstotka obresti, kot je določen v Direktivi 87/102/EGS, ta še ni povsem primerljiv 

v vsej Skupnosti. V posameznih državah članicah se pri njegovem izračunu upoštevajo 

različni dejavniki, ki vplivajo na stroške. Direktiva mora zato jasno in izčrpno opredeliti 

celoten strošek kredita, ki bremeni potrošnika. 

(42) Da bi zagotovili preglednost in stabilnost trga in glede na nadaljnjo harmonizacijo , bi 

morale države članice zagotoviti ustrezne ukrepe za vzpostavitev regulacije ali nadzora nad 

dajalci kreditov. 

(43) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini o 

temeljnih pravicah Evropske unije. Ta direktiva si še zlasti prizadeva, da bi zagotovila 

polno spoštovanje pravil o varovanju osebnih podatkov, pravice do lastnine, 

nediskriminacije, varovanja družinskega in poklicnega življenja in varstva potrošnikov v 

skladu z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije. 
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(44) Ker države članice ne morejo v zadostni meri doseči cilja ukrepov, ki naj bi jih izvedle, to 

je določitev skupnih pravil za nekatere vidike zakonov, predpisov in upravnih določb v 

zvezi s potrošniškimi krediti, in jih je zato lahko bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko 

Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je navedeno v členu 5 

Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, navedenim v istem členu, ta direktiva ne 

presega tistega, kar je potrebno za doseganje teh ciljev. 

(45) Države članice bi morale predpisati pravila za kazni za kršitve nacionalnih določb, 

sprejetih v skladu s to direktivo, in zagotoviti njihovo izvajanje. Čeprav izbira kazni ostaja 

v pristojnosti držav članic, bi morale biti predpisane kazni učinkovite, sorazmerne in 

odvračilne. 

(46) Ukrepi, ki so potrebni za izvajanje te direktive, se sprejmejo v skladu s Sklepom 

Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 

podeljenih izvedbenih pooblastil1. 

(47) Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje dodatnih predpostavk za 

izračun efektivne obrestne mere. Ker so to ukrepi splošnega obsega in naj bi spremenili 

nebistvene določbe te direktive, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s 

pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES. 

                                                 

1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES 
(UL L 2000, 22.7.2006, str. 11). 
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(48) V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje1 se 

države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo 

lastne korelacijske tabele, ki naj, kolikor nazorno je to mogoče, prikažejo korelacijo med to 

direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo. 

(49) Ob upoštevanju števila dopolnil, ki jih je treba vnesti v Direktivo 87/102/EGS zaradi 

razvoja sektorja potrošniških kreditov, in v interesu jasnosti zakonodaje Skupnosti, bi bilo 

treba temu ustrezno zadevno direktivo razveljaviti in nadomestiti s to direktivo – 

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO: 

                                                 

1 UL C 321, 31.12.2003, str. 1. 



 

 
9948/2/07 REV 2  AB/kj,sr 21 
 DG I  SL 

Poglavje I 

Vsebina, področje uporabe in opredelitve pojmov 

Člen 1 

Vsebina 

Namen te direktive je uskladiti nekatere vidike zakonov, predpisov in upravnih postopkov držav 

članic v zvezi s pogodbami, ki zajemajo potrošniške kredite. 

Člen 2 

Področje uporabe 

1. Ta direktiva se uporablja za kreditne pogodbe. 

2. Ta direktiva se ne uporablja za naslednje: 

(a) kreditne pogodbe, zavarovane s hipoteko ali z drugim primerljivim poroštvom, ki se 

običajno uporablja v državi članici za nepremično premoženje, oziroma zavarovane s 

pravico v zvezi z nepremičnim premoženjem; 

(b) kreditne pogodbe, katerih namen je pridobiti ali obdržati lastninske pravice na 

zemljiščih ali na obstoječih ali načrtovanih zgradbah; 

(c) kreditne pogodbe, pri katerih je skupni znesek kredita manj kot 200 EUR ali več kot 

100 000 EUR; 
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(d) nakup s pridržanim lastništvom ali najemne pogodbe, pri katerih obveznost nakupa 

predmeta pogodbe ni predvidena s pogodbo samo ali katero koli drugo ločeno 

pogodbo; šteje se, da obveznost nakupa obstaja, če se dajalec kredita o njej 

enostransko odloči; 

(e) kreditne pogodbe v obliki možnosti prekoračitve, pri katerih morajo biti krediti 

odplačani v roku enega meseca; 

(f) kreditne pogodbe, s katerimi se podelijo krediti brez obresti in kakršnih koli drugih 

stroškov ter kreditne pogodbe, ki določajo, da se mora kredit odplačati v roku treh 

mesecev, in pri katerih se plačajo zgolj zanemarljivi stroški; 

(g) kreditne pogodbe, s katerimi kredit dodeli delodajalec svojim zaposlenim kot 

sekundarno dejavnost brezobrestno ali z letnimi odstotki obresti, nižjimi od tistih, ki 

prevladujejo na trgu, in ki niso na voljo širši javnosti; 

(h) kreditne pogodbe, sklenjene z investicijskimi družbami, kakor so opredeljene v členu 

4(1) Direktive Sveta 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 

2004 o trgih finančnih instrumentov1, ali s kreditnimi institucijami, kakor so 

opredeljene v členu 4 Direktive 2006/48/ES, z namenom, da se vlagatelju omogoči, 

da opravi transakcijo, povezano z enim ali več instrumenti, naštetimi v oddelku C 

Priloge I k Direktivi 2004/39/ES, ko je investicijska družba ali kreditna institucija, ki 

kredit odobri, vključena v tako transakcijo; 

(i) kreditne pogodbe, ki so rezultat poravnave, dosežene na sodišču ali pred drugim 

zakonsko določenim organom; 

                                                 

1 UL L 145, 30.4.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/31/ES 
(UL L 114, 27.4. 2006, str. 60).  
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(j) kreditne pogodbe, ki se nanašajo na brezplačen odlog plačila obstoječega dolga; 

(k) kreditne pogodbe, po sklenitvi katerih mora potrošnik deponirati nek predmet kot 

poroštvo pri dajalcu kreditov in pri katerih je odgovornost potrošnika strogo omejena 

na ta zastavljeni predmet; 

(l) kreditne pogodbe za posojila, odobrena omejeni javnosti na podlagi zakonskih 

določb in v skladu s splošnim interesom, po nižjih obrestnih merah, kot veljajo na 

trgu, ali brez obresti ali pod drugimi pogoji, ki bi bili za potrošnika ugodnejši od 

tistih, ki veljajo na trgu, in po obrestnih merah, ne višjih od tistih, ki veljajo na trgu. 

3. V primeru kreditnih pogodb v obliki možnosti prekoračitve stanja na računu in kjer mora 

biti kredit odplačan na zahtevo ali v roku treh mesecev, se uporabljajo samo členi 1 do 3, 

člen 4(1), člen 4(2)(a) do (e), člen 4(4), členi 6 do 9, člen 10(1), člen 10(2)(a) do (g), (l), 

(p) in (r) do (u), člen 10(3), člena 12 in 15, prvi stavek člena 16(1), člen 17 in členi 19 do 

32.  

 Informacije, ki jih je treba vključiti v takšne kreditne pogodbe, vsebujejo tudi informacije o 

stroških, ki nastajajo od sklenitve pogodbe dalje, in po potrebi informacije o pogojih, pod 

katerimi se lahko takšni stroški spremenijo. 
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4. V primeru kreditnih pogodb v obliki tiho dovoljenih prekoračitev se uporabljajo le členi 1 

do 3, 17, 19 in 21 do 29. 

5. Države članice lahko določijo, da se samo členi 1 do 4, 6, 7 in 8, člen 9(1), člen 9(2)(a) do 

(f) in (j), člen 9(3) ter členi 10, 12 in 15 do 29 uporabljajo za kreditne pogodbe, ki jih 

sklene organizacija, ki: 

(a) je ustanovljena v vzajemno korist svojih članov, 

(b) ne ustvarja dobička za nobeno drugo osebo razen svojih članov, 

(c) izpolnjuje zahteve socialnega namena, predpisane v nacionalni zakonodaji, 

(d) prejema prihranke samo svojih članov in z njimi upravlja ter samo svojim članom 

zagotavlja vire posojil in 

(e) zagotavlja kredit na podlagi letnih odstotkov obresti, nižjih od tistih, ki veljajo na 

trgu, ali za katere velja najvišja dovoljena meja, predpisana z nacionalno zakonodajo; 

 in katere članstvo je omejeno na osebe, ki prebivajo ali so zaposlene na določeni lokaciji, 

ali na uslužbence in upokojene uslužbence določenega delodajalca ali na osebe, ki 

izpolnjujejo druge zahteve, določene v skladu z nacionalno zakonodajo, kot podlaga za 

obstoj skupne vezi med člani. 
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 Države članice lahko iz uporabe te direktive izvzamejo kreditne pogodbe, ki jih sklene taka 

organizacija, če je skupna vrednost vseh obstoječih kreditnih pogodb te organizacije 

zanemarljiva v primerjavi s skupno vrednostjo vseh obstoječih kreditnih pogodb v državi 

članici, v kateri ima zadevna organizacija sedež, in če skupna vrednost vseh obstoječih 

kreditnih pogodb, ki jih sklenejo vse take organizacije v državi članici, predstavlja manj 

kot 1 % skupne vrednosti vseh obstoječih kreditnih pogodb, sklenjenih v tej državi članici. 

 Države članice vsako leto preverijo, če so pogoji za uporabo katere koli tovrstne izjeme še 

vedno izpolnjeni, in sprejmejo ukrepe za preklic izjeme, če menijo, da pogoji niso več 

izpolnjeni. 

6. Države članice lahko določijo, da se za kreditne pogodbe, v katerih se predvideva, da bosta 

dajalec kredita in potrošnik sklenila dogovor glede načina odloga plačil ali odplačil, 

uporabljajo samo členi 1 do 4, 6, 7, 8, člen 9(1), člen 9(2)(a) do (g), (j) in (n), člen 9(3), 

členi 10, 12, 15 in členi 17 do 29, kadar je potrošnik že v zamudi pri odplačevanju po 

prvotni kreditni pogodbi in kadar: 

(a) bi takšen dogovor verjetno odvrnil možnost sodnega procesa v zvezi z zamudo in  

(b) potrošnik s tem ne bi imel manj ugodnih pogojev v primerjavi s tistimi, določenimi s 

prvotno kreditno pogodbo. 
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Vendar pa se v primeru, če se kreditna pogodba uporablja v skladu s tretjim odstavkom, 

uporabljajo samo določbe tega odstavka. 

Člen 3 

Opredelitve pojmov 

V tej direktivi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

(a) "potrošnik" pomeni fizično osebo, ki v transakcijah, zajetih v tej direktivi, deluje za 

namene zunaj svoje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti; 

(b) "dajalec kredita" pomeni fizično ali pravno osebo, ki da ali obljubi, da bo dala kredit v 

okviru svoje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti; 

(c) "kreditna pogodba" pomeni pogodbo, s katero dajalec kredita odobri ali obljubi, da bo 

odobril potrošniku kredit v obliki odloga plačila, posojila ali drugega podobnega 

finančnega dogovora; izvzete so pogodbe o trajnem opravljanju storitev ali dobavi blaga 

enake vrste, kadar potrošnik v času dobave takšnih storitev ali blaga plačuje zanje v 

obrokih; 

(d) "možnost prekoračitve" pomeni izrecno kreditno pogodbo, pri kateri dajalec kredita da 

potrošniku možnost, da razpolaga s sredstvi, ki presegajo trenutno stanje na potrošnikovem 

tekočem računu; 
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(e) "tiho dovoljena prekoračitev" pomeni prekoračitev, pri kateri dajalec kredita potrošniku 

tiho dovoli, da razpolaga s sredstvi, ki presegajo trenutno stanje na potrošnikovem tekočem 

računu ali dogovorjeno možnost prekoračitve; 

(f) "kreditni posrednik" pomeni fizično ali pravno osebo, ki ne deluje kot dajalec kreditov in v 

okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali stroke v zameno za plačilo, ki je lahko v denarju ali 

kateri koli drugi obliki finančnega plačila: 

(i) potrošnikom predstavlja ali ponuja kreditne pogodbe; ali 

(ii) pomaga potrošnikom s pripravljalnim delom za kreditne pogodbe, razen tistih, 

navedenih v (i), ali 

(iii) v imenu dajalca kredita s potrošniki sklepa kreditne pogodbe; 

(g) "skupni stroški kredita za potrošnika" pomeni vse stroške, vključno z obrestmi, 

provizijami, davki in vsemi drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora potrošnik plačati v 

zvezi s kreditno pogodbo in ki so dajalcu kredita znani, razen notarskih stroškov; stroški, 

povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, 

so tudi vključeni, če je sklenitev dodatne storitvene pogodbe obvezna že za samo 

pridobitev kredita ali pod pogoji, ki se tržijo; 

(h) "skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik" pomeni vsoto skupnega zneska kredita in 

skupnih stroškov kredita za potrošnika; 
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(i) "efektivna obrestna mera" pomeni skupne stroške kredita za potrošnika, izražene kot letni 

odstotek skupnega zneska kredita; 

(j) "posojilna obrestna mera" pomeni obrestno mero, izraženo kot stalni ali spremenljivi 

odstotek, ki se zaračuna na letni osnovi glede na znesek črpanega kredita; 

(k) "dogovorjena fiksna posojilna obrestna mera" pomeni, da se dajalec kredita in potrošnik v 

kreditni pogodbi za celotno trajanje kreditne pogodbe dogovorita za eno samo posojilno 

obrestno mero oziroma za več posojilnih obrestnih mer za delna obdobja ob uporabi 

izključno dogovorjenega specifičnega odstotka. Če v kreditni pogodbi niso določene vse 

posojilne obrestne mere, velja, da je posojilna obrestna mera dogovorjena samo za delna 

obdobja, za katera so posojilne obrestne mere določene izključno na podlagi 

dogovorjenega specifičnega odstotka, ki je bil dogovorjen ob sklenitvi kreditne pogodbe; 

(l) "skupni znesek kredita" pomeni najvišjo dovoljeno mejo ali vsoto vseh zneskov, ki so na 

voljo po kreditni pogodbi; 

(m) "trajni nosilec podatkov" pomeni vsak instrument, ki omogoči potrošniku, da informacije, 

namenjene njemu osebno, shrani na tak način, da mu je dostopen za prihodnje potrebe 

toliko časa, kolikor zadostuje za namene informiranja, in ki dovoljuje nespremenjeno 

reprodukcijo shranjenih informacij; 

(n) "povezana kreditna pogodba" pomeni kreditno pogodbo, v kateri: 

(i) je zadevni kredit namenjen izključno financiranju pogodbe o dobavi posebnega blaga 

ali opravljanju posebne storitve in 
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(ii) iz objektivnega stališča ti dve pogodbi sestavljata komercialno enoto; šteje se, da 

komercialna enota obstaja takrat, ko dobavitelj ali izvajalec storitev sam financira 

kredit za potrošnika ali ga financira tretja stranka, če dajalec kredita uporablja 

storitve dobavitelja ali izvajalca storitev v zvezi s sklenitvijo ali pripravo kreditne 

pogodbe. 

Poglavje II 

Informacije in prakse pred sklenitvijo 

kreditne pogodbe  

Člen 4 

Standardne informacije, ki se vključijo v oglaševanje 

1. Vsakršno oglaševanje v zvezi s kreditnimi pogodbami, kjer je navedena obrestna mera ali 

drugi podatki v zvezi s stroški kredita za potrošnika, vsebuje standardne informacije v 

skladu s tem členom. Ta obveznost ne velja, ko nacionalna zakonodaja zahteva navedbo 

efektivne obrestne mere za oglaševanje v zvezi s kreditnimi pogodbami, ki ne navaja 

obrestne mere ali drugih podatkov v zvezi s stroški kredita za potrošnika. 
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2. Standardne informacije morajo opredeliti v naslednjem vrstnem redu na jasen, jedrnat in 

pregleden način, s pomočjo reprezentativnega primera: 

(a) posojilno obrestno mero, fiksno ali spremenljivo oziroma po potrebi obe, skupaj z 

podrobnostmi o kakršnih koli relevantnih stroških; 

(b) skupni znesek kredita; 

(c) efektivno obrestno mero; v primeru kreditne pogodbe v smislu člena 2(3) lahko 

države članice določijo, da efektivne obrestne mere ni potrebno navesti; 

(d) trajanje kreditne pogodbe; 

(e) v primeru kredita v obliki odloga plačila za določeno blago ali storitev gotovinska 

cena in znesek vsakega vnaprejšnjega plačila in 

(f) po potrebi skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, in višina obrokov. 

3. Kadar je sklenitev pogodbe o pomožni storitvi, ki se nanaša na kreditno pogodbo, zlasti 

zavarovanje, obvezna že za samo pridobitev kredita ali pod pogoji, ki se tržijo, stroškov te 

storitve pa ni možno določiti vnaprej, se jasno, jedrnato in vidno navede tudi obveznost 

sklenitve pogodbe skupaj z letnim odstotkom obresti. 

4. Ta člen ne posega v Direktivo 2005/29/ES. 



 

 
9948/2/07 REV 2  AB/kj,sr 31 
 DG I  SL 

Člen 5 

Predpogodbene informacije 

1. Preden postane potrošnik zavezan izpolnjevanju kreditne pogodbe ali ponudbe, zagotovi 

dajalec kredita in, kjer je primerno, kreditni posrednik na temelju kreditnih pogojev dajalca 

kredita ter, kjer je to primerno, na izraženih preferencah potrošnika in informacijah, ki jih 

je ta posredoval, potrošniku informacije, da lahko primerja različne ponudbe in se tako 

zavestno odloči, ali bo sklenil kreditno pogodbo. Takšne informacije se na papirju ali 

drugem trajnem nosilcu podatkov zagotovijo z obrazcem standardne informacije o 

evropskem potrošniškem kreditu iz Priloge II. Šteje se, da je dajalec kredita izpolnil 

zahteve po informacijah iz tega odstavka ter člena 3(1) in (2) Direktive 2002/65/ES, če je 

zagotovil "standardne informacije o evropskem potrošniškem kreditu". 

 

Zadevne informacije opredeljujejo: 

(a) vrsto kredita; 

(b) identiteto in geografski naslov dajalca kredita ter po potrebi identiteto in geografski 

naslov zadevnega kreditnega posrednika; 

(c) skupni znesek kredita in pogoje, ki urejajo črpanje; 
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(d) trajanje kreditne pogodbe; 

(e) blago ali storitev ter njuno vrednost v primerih kredita v obliki odloga plačila za 

določeno blago ali storitev in v primeru povezanih kreditnih pogodb posebno blago 

ali storitev; 

(f) posojilno obrestno mero, pogoje, ki urejajo uporabo posojilne obrestne mere in, če je 

na voljo, indeks ali referenčno obrestno mero, ki se uporablja za začetno posojilno 

obrestno mero, kakor tudi obdobja, pogoje in postopke za spreminjanje posojilne 

obrestne mere; zgoraj navedene informacije o vseh uporabljenih obrestnih merah, če 

se v različnih okoliščinah uporabljajo različne posojilne obrestne mere; 

(g) efektivno obrestno mero in skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, na podlagi 

reprezentativnega primera, pri čemer se navedejo vse predpostavke, uporabljene za 

izračun te obrestne mere; če je potrošnik obvestil dajalca kredita o enem ali več 

elementih zaželenega kredita, na primer o trajanju kreditne pogodbe in skupnemu 

znesku kredita, mora dajalec kredita te elemente upoštevati; 

(h) znesek, število in pogostost plačil, ki jih mora potrošnik opraviti, in po potrebi vrstni 

red, po katerem bodo za namene povračila plačila dodeljena za različne dolgovane 

zneske, zaračunane po različnih posojilnih obrestnih merah, 
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(i) po potrebi stroške vzdrževanja enega ali več računov za vodenje plačilnih transakcij 

in črpanj, razen če je odprtje računa neobvezno, skupaj s stroški uporabe plačilnih 

sredstev tako za plačilne transakcije kot za črpanja ter vsakršne stroške, ki izhajajo iz 

kreditne pogodbe, in pogoje, pod katerimi se lahko ti stroški spremenijo; 

(j) po potrebi stroške, ki jih potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe plača notarju; 

(k) obveznost, v kolikor obstaja, sklenitve pomožne pogodbe o storitvah, povezane s 

kreditno pogodbo, zlasti zavarovanja, kadar je sklenitev takšne pogodbe obvezna že 

za samo pridobitev kredita ali pod pogoji, ki se tržijo; 

(l) veljavno obrestno mero v primeru zapadlih plačil ter pravila za njeno prilagoditev in, 

kjer je to potrebno, stroške v primeru zamude pri odplačevanju; 

(m) opozorilo o posledicah neizvedenih plačil; 

(n) po potrebi zahtevana poroštva; 

(o) obstoj ali odsotnost pravice do odstopa; 

(p) potrošnikovo pravico do predčasnega odplačila in po potrebi informacije o pravici 

dajalca kredita do nadomestila in o tem, kako se bo to nadomestilo določilo; 
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(q) potrošnikovo pravico do takojšnje in brezplačne seznanitve z rezultatom pridobivanja 

informacij iz zbirke podatkov za namene ocene kreditne sposobnosti v skladu s 

členom 9(2); 

(r) potrošnikovo pravico, da se mu na zahtevo in brezplačno zagotovi izvod osnutka 

kreditne pogodbe. Ta določba se ne uporablja, če dajalec kredita ob vložitvi zahteve 

ni pripravljen skleniti kreditne pogodbe s potrošnikom; in 

(s) po potrebi časovno obdobje, ko je dajalec kredita zavezan s predpogodbenimi 

informacijami. 

Morebitne dodatne informacije, ki bi jih dajalec kredita želel posredovati potrošniku, so 

posredovane v ločenem dokumentu, ki se lahko priloži obrazcu o standardnih informacijah 

o evropskem potrošniškem kreditu. 

2. Vendar pa v primeru ustnih sporočil po telefonu iz člena 3(3) Direktive 2002/65/ES opis 

glavnih značilnosti finančne storitve zagotovljene v skladu z drugo alineo člena 3(3)(b) iste 

Direktivo vsebuje vsaj navedbe pod točkami (c), (d), (e), (f) in (h) odstavka 1 tega člena, 

skupaj z letnim odstotkom obresti, ponazorjenim na podlagi reprezentativnega primera, ter 

celotnim zneskom, ki ga mora plačati potrošnik. 
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3. Če se je pogodba sklenila na zahtevo potrošnika s pomočjo sredstva za sporazumevanje na 

daljavo, ki ne omogoča zagotavljanja informacij v skladu z odstavkom 1, zlasti v primeru 

iz odstavka 2, zagotovi dajalec kredita potrošniku popolne standardne informacije o 

evropskem potrošniškem kreditu takoj po sklenitvi kreditne pogodbe. 

4. Na zahtevo prejme potrošnik poleg standardnih informacij o evropskem potrošniškem 

kreditu tudi brezplačen izvod osnutka kreditne pogodbe. Ta določba se ne uporablja, če 

dajalec kredita ob vložitvi zahteve ni pripravljen skleniti kreditne pogodbe s potrošnikom. 

5. V primeru kreditne pogodbe, na podlagi katere plačila, ki jih opravi potrošnik, ne sprožijo 

takojšnjega ustreznega odplačila skupnega zneska kredita, temveč se uporabijo za 

oblikovanje glavnice med obdobji, in pod pogoji, določenimi v kreditni pogodbi ali v 

pomožni pogodbi, predpogodbene informacije, ki se zahtevajo v drugem odstavku, 

vsebujejo jasno in jedrnato izjavo, da take kreditne pogodbe ne zagotavljajo jamstva za 

odplačilo celotnega zneska črpanega kredita po kreditni pogodbi, razen v primeru, da je 

bilo tako jamstvo predloženo. 
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6. Države članice zagotovijo, da dajalci kreditov in, kadar je ustrezno, kreditni posredniki 

potrošnikom zagotavljajo zadostne razlage, da bi jim omogočili oceno, ali je predlagana 

kreditna pogodba prilagojena njihovim potrebam in finančnemu položaju; kadar je 

ustrezno, to storijo z razlago predpogodbenih informacij, ki jih je treba zagotoviti v skladu 

z drugim odstavkom, bistvenih lastnosti predlaganih proizvodov in specifičnih posledic, ki 

jih lahko imajo za potrošnika, vključno s posledicami zamude plačila s strani potrošnika. 

Države članice lahko glede na posebne okoliščine položaja, v katerem se ponuja kreditna 

pogodba, glede na to, komu se ponuja, in glede na vrsto ponujenega kredita prilagodijo 

način in obseg zagotavljanja te pomoči ter tistega, ki jo zagotavlja. 

Člen 6 

Zahteve po predpogodbenih informacijah za nekatere kreditne pogodbe v obliki 

možnosti prekoračitve in za nekatere posebne kreditne pogodbe 

1. Preden postane potrošnik zavezan izpolnjevanju kreditne pogodbe ali ponudbe v zvezi s 

kreditno pogodbo iz člena 2(3), (5) ali (6), zagotovi dajalec kredita in, kjer je primerno, 

kreditni posrednik potrošniku informacije, da lahko primerja različne ponudbe in se tako 

zavestno odloči, ali bo sklenil kreditno pogodbo; te informacije temeljijo na kreditnih 

pogojih dajalca kredita, po potrebi pa tudi na izraženih preferencah potrošnika in 

informacijah, ki jih je ta posredoval. 
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 Zadevne informacije se nanašajo na: 

(a) vrsto kredita; 

(b) identito in geografski naslov dajalca kredita ter po potrebi identiteto in geografski 

naslov zadevnega kreditnega posrednika; 

(c) skupni znesek kredita; 

(d) trajanje kreditne pogodbe; 

(e) izdelek ali storitev ter njuno gotovinsko vrednost v primeru kredita v obliki odloga 

plačila za določeno blago ali storitev; 

(f) posojilno obrestno mero; pogoje, ki urejajo uporabo posojilne obrestne mere, indeks 

ali referenčno obrestno mero, ki se uporablja za začetno posojilno obrestno mero; 

stroške, veljavne od datuma sklenitve kreditne pogodbe, in po potrebi tudi pogoje, 

pod katerimi se lahko ti stroški spremenijo; 

(g) efektivno obrestno mero ponazorjeno na podlagi reprezentativnih primerov, pri 

čemer se navedejo vse predpostavke, uporabljene za izračun te obrestne mere; 

(h) pogoje in postopke za prekinitev kreditne pogodbe; 

(i) po potrebi navedbo, da se lahko od potrošnika kadarkoli zahteva, da v celoti odplača 

znesek kredita; 
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(j) obrestno mero v primeru zapadlih plačil ter pravila za njeno prilagoditev in, kjer je to 

potrebno, stroške v primeru zamude pri odplačevanju; 

(k) potrošnikovo pravico do takojšnje in brezplačne seznanitve z rezultatom pridobivanja 

informacij iz zbirke podatkov za namene ocene kreditne sposobnosti v skladu s 

členom 9(2); 

(l) potrošnikovo pravico, da se mu na zahtevo in brezplačno zagotovi izvod osnutka 

kreditne pogodbe. Ta določba se ne uporablja, če dajalec kredita ob vložitvi zahteve 

ni pripravljen skleniti kreditne pogodbe s potrošnikom; 

(m) pogoje in postopek za odplačilo; in 

(n) po potrebi časovno obdobje, ko je dajalec kredita zavezan s predpogodbenimi 

informacijami. 

Te informacije se posredujejo na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Lahko se 

zagotovijo z obrazcem "informacije o evropskem potrošniškem kreditu" iz Priloge III. 

Šteje se, da je dajalec kredita izpolnil zahteve po informacijah iz tega odstavka ter člena 

3(1) in (2) Direktive 2002/65/ES, če je zagotovil informacije o evropskem potrošniškem 

kreditu. 

2. V primeru kreditne pogodbe v smislu člena 2(3) lahko države članice določijo, da 

efektivna obrestna mera ni navedena. 
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3. V primeru kreditne pogodbe iz člena 2(5) in (6) vključujejo informacije, ki se potrošniku 

zagotovijo v skladu z odstavkom 1 tega člena, tudi: 

(a) znesek, število in pogostost plačil, ki jih mora potrošnik opraviti, in po potrebi vrstni 

red, po katerem bodo za namene povračila plačila dodeljena za različne dolgovane 

zneske, zaračunane po različnih posojilnih obrestnih merah, in 

(b) pravico do predčasnega odplačila in po potrebi informacije o pravici dajalca kredita 

do nadomestila in o tem, kako se bo to nadomestilo določilo. 

Če kreditna pogodba spada v področje uporabe člena 2(3), se uporabijo samo določbe iz 

odstavka 1 tega člena. 

4. Vendar pa v primeru ustnih sporočil po telefonskih zvezah in v primeru potrošnikove 

zahteve za dovoljeno prekoračitev s takojšnjim učinkom opis glavnih značilnosti finančne 

storitve vsebuje vsaj elemente pod točkami (c), (f), (g) in (i) odstavka 1. Hkrati vsebuje 

opis glavnih značilnosti tudi trajanje kreditne pogodbe v primeru kreditnih pogodb iz 

odstavka 3. 
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5. Ne glede na izključitev iz člena 2(2)(e)države članice za kreditne pogodbe v obliki 

možnosti prekoračitve, ki jih je treba odplačati v enem mesecu, uporabljajo vsaj zahteve iz 

prvega stavka odstavka 4 tega člena. 

6. Na zahtevo prejme potrošnik poleg informacij iz odstavkov 1 do 4 tudi brezplačno izvod 

osnutka kreditne pogodbe, ki vsebuje pogodbene informacije iz člena 10, če se ta člen 

uporablja. Ta določba se ne uporablja, če dajalec kredita ob vložitvi zahteve ni pripravljen 

skleniti kreditne pogodbe s potrošnikom. 

7. Če se je pogodba sklenila na zahtevo potrošnika s pomočjo sredstva za sporazumevanje na 

daljavo, ki ne omogoča zagotavljanja informacij v skladu z odstavkoma 1 in 3, vključno s 

primeri iz odstavka 4, dajalec kredita izpolni obveznost iz odstavkov 1 in 3, tako da takoj 

po sklenitvi kreditne pogodbe zagotovi pogodbene informacije v skladu s členom 10, 

kolikor se uporablja ta člen. 

Člen 7 

Izjeme od obveznosti zagotavljanja predpogodbenih informacij 

Člena 5 in 6 se ne uporabljata za dobavitelje blaga ali ponudnike storitev, ki nastopajo kot kreditni 

posredniki v pomožni funkciji. To ne posega v obveznost dajalca kredita, da zagotovi, da potrošnik 

prejme predpogodbene informacije iz teh členov. 
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Člen 8 

Obveznost ocene kreditne sposobnosti potrošnika 

1. Pred sklenitvijo kreditne pogodbe dajalec kredita oceni potrošnikovo kreditno sposobnost 

na podlagi zadostnih informacij, ki jih – kjer je to primerno – pridobi od potrošnika, in – 

po potrebi – informacij, ki jih pridobi s poizvedbo v ustrezni zbirki podatkov. 

2. Če se po sklenitvi kreditne pogodbe stranki dogovorita o spremembi skupnega zneska 

kredita, dajalec kredita posodobi finančne informacije v zvezi s potrošnikom, ki so mu na 

voljo, in oceni potrošnikovo kreditno sposobnost pred kakršnim koli večjim zvišanjem 

skupnega zneska kredita. 

Poglavje III 

Dostop do zbirke podatkov 

Člen 9 

Dostop do zbirke podatkov 

1. Brez poseganja v uporabo Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 

oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 

takih podatkov1 vsaka država članica v primeru čezmejnega kredita zagotovi dajalcem 

kreditov iz drugih držav članic dostop do zbirk podatkov, ki se uporabljajo v zadevni 

državi članici, da se oceni kreditna sposobnost potrošnikov. Pogoji dostopa ne smejo biti 

diskriminatorni. 

                                                 

1 UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 
1882/2003 (UL L 284, 31.10. 2003, str. 1). 
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2. Če je do zavrnitve vloge za kredit prišlo na podlagi poizvedbe v zbirki podatkov, dajalec 

kredita takoj in brezplačno obvesti potrošnika o rezultatu te poizvedbe ter o informacijah o 

uporabljeni zbirki podatkov, razen če posredovanje takih podatkov ne prepoveduje druga 

zakonodaja Skupnosti ali je v nasprotju s cilji na področju javnega reda in varnosti. 

Poglavje IV 

Informacije in pravice v zvezi 

s kreditnimi pogodbami 

Člen 10 

Informacije, ki se morajo vključiti v kreditne pogodbe 

1. Kreditne pogodbe se pripravijo na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov. 

 Vse pogodbene stranke prejmejo izvod kreditne pogodbe. Ta člen ne posega v nobena 

nacionalna pravila o veljavnosti sklenitve kreditnih pogodb, če so ta skladna s pravom 

Skupnosti. 

2. Kreditna pogodba jasno in jedrnato navaja: 

(a) vrsto kredita; 
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(b) identiteto in geografske naslove pogodbenih strank ter po potrebi identiteto in 

geografski naslov zadevnega kreditnega posrednika; 

(c) trajanje kreditne pogodbe; 

(d) skupni znesek kredita in pogoje, ki urejajo črpanje kredita; 

(e) v primeru kredita v obliki odloga plačila za določeno blago ali storitev izdelek ali 

storitev ter njuno vrednost; 

(f) posojilno obrestno mero, pogoje, ki urejajo uporabo te mere in, če je na voljo, indeks 

ali referenčno obrestno mero, ki se uporablja za začetno posojilno obrestno mero, ter 

obdobja, pogoje in postopke za spreminjanje posojilne obrestne mere, in če se v 

različnih okoliščinah uporabljajo različne posojilne obrestne mere, zgoraj navedene 

informacije o vseh uporabljenih obrestnih merah; 

(g) efektivno obrestno mero in skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, izračunan ob 

sklenitvi kreditne pogodbe; navedejo se vse predpostavke, uporabljene za izračun 

navedenih obresti; v primeru kreditne pogodbe v smislu člena 2(3) lahko države 

članice določijo, da efektivna obrestna mera ni navedena; 

(h) znesek, število in pogostost plačil potrošnika in po potrebi vrstni red, po katerem 

bodo za namene povračila plačila dodeljena za različne dolgovane zneske, 

zaračunane po različnih posojilnih obrestnih merah; 
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(i) če gre za odplačilo glavnice kreditne pogodbe z določenim trajanjem, finančni izkaz 

v obliki preglednice odplačil s prikazom dolgovanih zneskov ter obdobij in pogojev 

v zvezi s plačilom takšnih zneskov; preglednica vsebuje razčlenitev vsakega 

odplačila, da se prikažejo odplačilo glavnice, obresti, izračunane na podlagi posojilne 

obrestne mere, in, kadar je primerno, kakršne koli dodatne stroške; če obrestna mera 

ni fiksna ali če se dodatni stroški lahko spremenijo v skladu s kreditno pogodbo, 

preglednica odplačil vsebuje jasno in jedrnato navedbo o tem, da so podatki v 

preglednici veljavni le do naslednje spremembe posojilne obrestne mere ali dodatnih 

stroškov v skladu s kreditno pogodbo; 

(j) če se stroški in obresti plačujejo brez odplačila glavnice, finančni izkaz, ki prikazuje 

obdobja in pogoje za plačilo obresti ter kakršnih koli pripadajočih periodičnih in 

neperiodičnih stroškov; 

(k) po potrebi stroške vzdrževanja enega ali več računov za vodenje plačilnih transakcij 

in črpanj, razen če je odprtje računa neobvezno, skupaj s stroški uporabe plačilnih 

sredstev tako za plačilne transakcije kot za črpanja, ter vse druge stroške, ki izhajajo 

iz kreditne pogodbe, in pogoje, pod katerimi se lahko ti stroški spremenijo; 



 

 
9948/2/07 REV 2  AB/kj,sr 45 
 DG I  SL 

(l) obrestno mero v primeru zapadlih plačil, ki velja ob sklenitvi kreditne pogodbe, ter 

pravila za njeno prilagoditev in, kjer je to potrebno, vse stroške v primeru zamude pri 

odplačevanju; 

(m) opozorilo o posledicah neizvedenih plačil; 

(n) zahtevana poroštva in zavarovanja, v kolikor obstajajo; 

(o) obstoj ali odsotnost pravice do odstopa, obdobje trajanja te pravice in druge pogoje 

za uveljavljanje te pravice, vključno z informacijami o obveznosti potrošnika do 

plačila črpane glavnice in obresti v skladu s členom 14(2)(b) in zneskom dnevnih 

obresti; 

(p) informacije o pravicah, ki izhajajo iz člena 15, ter pogoje za uveljavljanje teh pravic; 

(q) pravico do predčasnega odplačila, postopek predčasnega odplačila in, kadar je 

primerno, informacije o pravici dajalca kredita do nadomestila in o tem, kako se bo 

to nadomestilo določilo; 

(r) postopek, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do prekinitve kreditne pogodbe; 
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(s) podatke o tem, ali za potrošnika, obstajajo izvensodni postopki pritožbe in druga 

pravna sredstva, če ta obstajajo, pa tudi pogoje za njihovo uporabo; 

(t) po potrebi tudi druga pogodbena določila in pogoje; 

(u) po potrebi ime in naslov pristojnega nadzornega organa. 

3. V primeru kreditne pogodbe, na podlagi katere plačila, ki jih opravi potrošnik, ne sprožijo 

takojšnjega ustreznega odplačila skupnega zneska kredita, temveč se uporabijo za 

oblikovanje glavnice med obdobji in pod pogoji, določenimi v kreditni pogodbi ali v 

pomožni pogodbi, informacije, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 2, vsebujejo jasno in 

jedrnato izjavo, da take kreditne pogodbe ne zagotavljajo jamstva tretje osebe za odplačilo 

celotnega zneska črpanega kredita po kreditni pogodbi, razen v primeru, da je bilo tako 

jamstvo predloženo. 

Člen 11 

Informacije o posojilni obrestni meri 

1. Po potrebi se potrošnika na papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov obvesti o 

spremembi posojilne obrestne mere, preden začne sprememba veljati. V obvestilu se poda 

znesek plačil po začetku veljavnosti nove posojilne obrestne mere in podrobnosti o 

morebitnih spremembah števila in pogostosti plačil. 
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2. Vendar pa se lahko stranki v kreditni pogodbi dogovorita, da se obvestilo iz odstavka 1 

potrošniku redno pošlje, ko se posojilna obrestna mera spremeni zaradi spremembe 

referenčne obrestne mere ter je nova referenčna obrestna mera javno dostopna na ustrezen 

način in je informacija o novi referenčni obrestni meri na voljo tudi v prostorih dajalca 

kredita. 

Člen 12 

Kreditna pogodba v obliki možnosti prekoračitve 

1. Če kreditna pogodba zajema kredit v obliki možnosti prekoračitve, se potrošniku s 

pomočjo finančnega izkaza na papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov redno 

sporočajo naslednje: 

(a) točno določeno obdobje, na katerega se finančni izkaz nanaša; 

(b) zneski in datumi črpanj; 

(c) stanje prejšnjega izkaza in datum izkaza; 

(d) novo stanje; 

(e) datumi in zneski plačil, ki jih je opravil potrošnik; 

(f) uporabljeno posojilno obrestno mero; 



 

 
9948/2/07 REV 2  AB/kj,sr 48 
 DG I  SL 

(g) morebitne nastale stroške; 

(h) kadar je ustrezno, minimalni znesek, ki ga je treba plačati. 

2. Hkrati se potrošnika na papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov obvesti o 

spremembah posojilne obrestne mere ali kakršnih koli plačljivih stroškov, preden začne 

sprememba veljati. 

 Vendar pa se lahko stranki dogovorita, da se obvestila o spremembah posojilne obrestne 

mere posreduje na način, določen v odstavku 1, v primerih, kadar spremembo posojilne 

obrestne mere povzroči sprememba referenčne obrestne mere ter je nova referenčna 

obrestna mera javno dostopna na ustrezen način in je informacija o novi referenčni obrestni 

meri na voljo tudi v prostorih dajalca kredita. 

Člen 13 

Odprte kreditne pogodbe 

1. Potrošnik lahko kadar koli na običajen način brezplačno prekine odprto kreditno pogodbo, 

razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili o odpovednem roku. Tak odpovedni rok ne 

sme biti daljši od enega meseca. 

 Če je tako dogovorjeno v kreditni pogodbi, lahko dajalec kredita na običajen način prekine 

odprto kreditno pogodbo tako, da potrošniku posreduje obvestilo na papirju ali drugem 

trajnem nosilcu podatkov z najmanj dvomesečnim odpovednim rokom. 
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2. Če je tako dogovorjeno v kreditni pogodbi, lahko dajalec kredita iz objektivno utemeljenih 

razlogov prekine pravico potrošnika do črpanja na podlagi odprte kreditne pogodbe. 

Dajalec kredita na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov obvesti potrošnika o 

prekinitvi in razlogih zanjo – če je to mogoče – pred prekinitvijo, najpozneje pa takoj po 

njej, razen če posredovanje takih podatkov prepoveduje druga zakonodaja Skupnosti ali je 

to v nasprotju s cilji na področju javnega reda in varnosti. 

Člen 14 

Pravica do odstopa 

1. Potrošnik lahko v roku štirinajstih koledarskih dni odstopi od kreditne pogodbe brez 

navedbe razloga. 

 Ta rok za odstop se začne: 

(a) bodisi na dan sklenitve kreditne pogodbe, ali 

(b) na dan, ko potrošnik prejme pogodbena določila in pogoje ter informacije v skladu s 

členom 10, če ta dan nastopi pozneje kot datum, naveden v točki (a) tega 

pododstavka. 
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2. Če potrošnik uveljavlja pravico do odstopa: 

(a) za uveljavitev pravice do odstopa o tem pred iztekom roka iz odstavka 1 obvesti 

dajalca kredita po prejemu informacije s strani dajalca kredita v skladu s členom 

10(2)(o) na način, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo. Šteje se, da je bil rok 

upoštevan, če se je to obvestilo še pred iztekom roka poslalo na papirju ali drugem 

trajnem nosilcu podatkov, ki je dajalcu kreditov na voljo in dostopen; in 

(b) dajalcu kredita odplača glavnico in obresti, obračunane na to glavnico od dneva, ko 

je bil kredit črpan, do dneva, ko je glavnica odplačana, brez nepotrebnega odlašanja, 

najpozneje pa v roku 30 koledarskih dni potem, ko je bilo dajalcu kredita poslano 

obvestilo o odstopu. Zapadle obresti se izračunajo na podlagi dogovorjene posojilne 

obrestne mere. Dajalec kredita v primeru odstopa ni upravičen do nobenega drugega 

nadomestila s strani potrošnika, razen nadomestila za kakršne koli nepovratne 

stroške, ki jih dajalec kredita plača kateremu koli javnemu upravnemu organu. 

3. Če dajalec kredita ali tretja oseba – na podlagi dogovora med tretjo osebo in dajalcem 

kredita – opravi pomožno storitev, povezano s kreditno pogodbo, potrošnika ta pomožna 

storitev preneha zavezovati, če uveljavi pravico do odstopa od kreditne pogodbe v skladu s 

tem členom. 
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4. Če ima potrošnik pravico do odstopa v skladu z odstavki 1 do 3, se člena 6 in 7 

Direktive 2002/65/ES in člen 5 Direktive Sveta 85/577/EGS z dne 20. decembra 1985 za 

varstvo potrošnika v primeru pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov1 ne 

uporabljajo. 

5. Države članice lahko določijo, da se odstavki 1 do 3 tega člena ne uporabljajo za kreditne 

pogodbe, ki morajo po zakonu biti sklenjene s pomočjo notarja, če notar potrdi, da so 

potrošniku zagotovljene pravice iz členov 5 in 10. 

6. Ta člen ne posega v katero koli določbo nacionalne zakonodaje, ki določa časovno 

obdobje, v katerem se pogodba ne more začeti izvajati. 

Člen 15 

Povezana kreditna pogodba 

1. Če potrošnik uveljavi na zakonodaji Skupnosti temelječo pravico do odstopa od pogodbe o 

dobavi blaga ali storitev, ga povezana kreditna pogodba preneha zavezovati. 

2. Ko se blago ali storitve iz povezane kreditne pogodbe ne zagotovijo ali se zagotovijo le 

delno ali niso v skladu s pogodbo o njihovi dobavi, ima potrošnik pravico uporabiti pravna 

sredstva zoper dajalca kredita, če je potrošnik uporabil pravna sredstva zoper dobavitelja, 

pa mu ni uspelo dobiti zadoščenja, do katerega je upravičen v skladu z zakonom ali s 

pogodbo o dobavi blaga ali storitev. Države članice določijo, do kakšne mere in pod 

kakšnimi pogoji je mogoče uveljavljati takšna pravna sredstva. 

                                                 

1 UL L 372, 31.12.1985, str. 31. 
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3. Ta člen ne posega v nacionalne predpise, v skladu s katerimi je dajalec kredita solidarno 

odgovoren za vsak zahtevek, ki bi ga potrošnik lahko imel zoper dobavitelja, kadar se je 

nakup blaga ali pridobitev storitev od dobavitelja financirala iz kreditne pogodbe. 

Člen 16 

Predčasno odplačilo 

1. Potrošnik ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno izpolni svoje obveznosti po kreditni 

pogodbi. V takšnih primerih je upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita, ki jih 

sestavljajo obresti in stroški v preostalem obdobju trajanja pogodbe. 

2. Dajalec kredita je upravičen do nadomestila za morebitne stroške, neposredno povezane s 

predčasnim odplačilom kredita, če se predčasno odplačilo izvede v obdobju, za katerega je 

bila določena fiksna posojilna obrestna mera in za katero dajalec kredita dokaže, da je 

referenčna obrestna mera, ki jo je Evropska centralna banka uporabljala za svoje zadnje 

operacije glavnega refinanciranja, opravljene pred prvim koledarskim dnem zadevnega 

polletja, v času predčasnega odplačila nižja kot v času sklenitve kreditne pogodbe. Za 

državo članico, ki ne sodeluje v tretji fazi ekonomske in monetarne unije, je referenčna 

stopnja ekvivalentna stopnja, ki jo določi njena nacionalna centralna banka. 
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 Takšno nadomestilo določi dajalec kredita in ne sme presegati 1% zneska kredita, ki je že 

bil odplačan, če med predčasnim odplačilom in dogovorjeno prekinitvijo kreditne pogodbe 

preteče več kot eno leto. Če ni preteklo več kot eno leto, nadomestilo ne sme presegati 

0,5 % zneska kredita, ki je že bil odplačan. 

 Nadomestilo ne presega višine obresti, ki bi jih potrošnik plačal v obdobju med predčasnim 

odplačilom in dogovorjenim datumom prekinitve kreditne pogodbe. 

3. Nadomestilo za predčasno plačilo se ne zahteva, če: 

(a) se je odplačilo opravilo po zavarovalni pogodbi, ki naj bi zagotavljala jamstvo za 

odplačilo kredita; 

(b) v primeru možnosti prekoračitev; ali 

(c) se predčasno odplačilo izvede v obdobju, za katero fiksna posojilna obrestna mera ni 

določena. 

4. Države članice lahko določijo, da lahko dajalec kredita to nadomestilo zahteva samo pod 

pogojem, da znesek predčasnega odplačila preseže mejno vrednost, določeno v nacionalni 

zakonodaji. Mejna vrednost ne sme preseči 10 000 EUR v katerem koli obdobju dvanajstih 

mesecev. 
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Člen 17 

Prenos pravic 

1. Če dajalec kredita svoje pravice po kreditni pogodbi prenese na tretjo osebo, je potrošnik 

zoper prejemnika upravičen uveljavljati ugovore, ki jih ima na voljo zoper prvotnega 

dajalca kredita, vključno s poravnavo, če je dovoljena v zadevnih državah članicah. 

2. Potrošnik se obvesti o prenosu iz odstavka 1, razen če prvotni dajalec kredita v dogovoru s 

prejemnikom kredit v razmerju do potrošnika še vedno servisira. 

Člen 18 

Prekoračitev 

1. V primeru dogovora o odprtju tekočega računa, ki potrošniku dovoljuje prekoračitev, 

pogodba vsebuje tudi informacije iz člena 6(1)(f). Dajalec kredita v vsakem primeru redno 

zagotavlja te informacije na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov. 

2. V primeru znatne prekoračitve, ki traja več kot en mesec, dajalec kredita na papirju ali 

drugem trajnem nosilcu podatkov nemudoma obvesti potrošnika o: 

(a) prekoračitvi; 
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(b) zadevnem znesku; 

(c) posojilni obrestni meri; 

(d) kakršnih koli veljavnih zamudnih kaznih, stroških ali obrestih. 

3. Ta člen ne posega v katero koli določbo nacionalne zakonodaje, ki od dajalca kredita 

zahteva, da ponudi drugo vrsto kreditnega proizvoda v primeru dolgega trajanja 

prekoračitve. 

Poglavje V 

Efektivna obrestna mera 

Člen 19 

Izračun efektivne obrestne mere 

1. Efektivna obrestna mera – ki je na letni osnovi enaka trenutni vrednosti vseh prihodnjih ali 

obstoječih obveznosti (črpanj, odplačil in stroškov), o katerih sta se dajalec kredita in 

potrošnik dogovorila – se izračuna v skladu z matematično formulo iz dela I Priloge I. 
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2. Za namen izračuna efektivne obrestne mere se določijo celotni stroški kredita potrošniku, 

razen kateri koli stroški, ki jih potrošnik plača za neizpolnjevanje katerih koli obveznosti iz 

kreditne pogodbe, in stroški, razen nakupne cene, ki jih mora za blago ali storitve plačati 

ne glede na to, ali gre za kreditno ali gotovinsko transakcijo. 

 Stroški vodenja računa, na katerem se evidentirajo plačilne transakcije in črpanja, stroški 

uporabe plačilnih sredstev za plačilne transakcije in črpanja ter drugi stroški v zvezi s 

plačilnimi transakcijami se vključijo v skupne stroške kredita potrošniku, razen če je 

odprtje računa neobvezno in so stroški računa jasno in ločeno prikazani v kreditni pogodbi 

ali kateri koli drugi pogodbi, sklenjeni s potrošnikom. 

3. Izračun efektivne obrestne mere temelji na predpostavki, da je kreditna pogodba veljavna 

do dogovorjenega roka ter da dajalec kredita in potrošnik izpolnita svoje obveznosti pod 

pogoji in do datumov iz kreditne pogodbe. 

4. V primeru kreditnih pogodb s klavzulami, ki dovoljujejo razlike pri posojilnih obrestnih 

merah, in – kjer je to ustrezno – stroških, ki so zajeti v letnem odstotku obresti, ni jih pa 

mogoče številčno izraziti pri izračunu, se efektivna obrestna meraizračuna ob predpostavki, 

da so posojilne obrestne mere in drugi stroški nespremenljivi glede na začetno raven ter da 

se uporabljajo do konca veljavnosti kreditne pogodbe. 
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5. Pri izračunu efektivne obrestne mere se lahko po potrebi uporabijo dodatne predpostavke 

iz Priloge I. 

 Če predpostavke iz tega člena in dela II Priloge I ne zadostujejo za izračun efektivne 

obrestne mere na enoten način, lahko Komisija določi dodatne predpostavke, potrebne za 

izračun efektivne obrestne mere. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te 

direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23a(2). 

Poglavje VI 

Dajalci kreditov in kreditni posredniki 

Člen 20 

Predpisi o dajalcih kreditov 

Države članice zagotovijo, da dajalce kreditov nadzira ali s predpisi ureja telo ali organ, ki je 

neodvisen od finančnih ustanov. To ne posega v Direktivo 2006/48/ES. 
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Člen 21 

Nekatere obveznosti kreditnih posrednikov v razmerju do potrošnikov 

Države članice zagotovijo, da kreditni posrednik: 

(a) pri oglaševanju in v dokumentaciji, namenjeni potrošnikom, navede obseg svojih 

pooblastil, zlasti ali sodeluje izključno z enim ali več dajalci kreditov ali pa deluje kot 

neodvisni posrednik; 

(b) od potrošnika, ki je od njega zahteval storitev, ne prejema nobenih provizij, razen če so 

izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

(i) o višini provizije sta se potrošnik in kreditni posrednik sporazumela ter to navedla na 

papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov; 

(ii) kreditni posrednik ne prejema provizije od dajalca kredita; 

(iii) kreditna pogodba, pri kateri je posredoval, se dejansko sklene; 

(iv) kreditni posrednik sporoči dajalcu kredita znesek provizije zaradi izračuna efektivne 

obrestne mere. 
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Poglavje VII 

Izvedbeni ukrepi 

Člen 22 

Usklajevanje in obveznost izvajanja te direktive 

1. Če ta direktiva vsebuje usklajene določbe, države članice ne smejo ohraniti ali uvesti v 

svoje nacionalno pravo drugih določb, razen tistih, določenih v tej direktivi. 

2. Države članice zagotovijo, da se potrošniki ne odpovejo pravicam, ki so jim podeljene z 

določbami nacionalne zakonodaje, ki uveljavljajo to direktivo ali so z njo usklajene. 

3. Države članice nadalje zagotovijo, da se določbam, ki jih sprejmejo pri izvajanju te 

direktive, ni mogoče izogniti z načinom oblikovanja pogodb, zlasti z vnašanjem črpanj ali 

kreditnih pogodb, ki spadajo v področje uporabe te direktive, v kreditne pogodbe, katerih 

značilnosti ali namen bi lahko omogočili, da se izognejo njeni uporabi. 

4. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da potrošniki ne izgubijo 

zaščite, ki jim jo zagotavlja ta direktiva, na podlagi izbire zakonodaje tretje države kot 

zakonodaje, ki velja za kreditno pogodbo, če je kreditna pogodba tesno povezana z 

ozemljem ene ali več držav članic. 
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Člen 23 

Kazni 

Države članice sprejmejo pravila glede kazni, ki veljajo v primeru kršitve nacionalnih predpisov, 

sprejetih na podlagi te direktive, in vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvrševanja teh kazni. 

Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 

Člen 24 

Izvensodno reševanje sporov 

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev ustreznih in učinkovitih postopkov za izvensodno 

reševanje potrošniških sporov v zvezi s kreditnimi pogodbami, s pomočjo obstoječih 

organov, kadar je to primerno. 

2. Države članice spodbujajo te organe k sodelovanju, da bi se rešili tudi čezmejni spori v 

zvezi s kreditnimi pogodbami. 

Člen 25 

Postopek z odborom 

1. Komisiji pomaga odbor. 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 

1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa. 
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Člen 26 

Obveščanje Komisije 

Če država članica uporabi katero od regulativnih možnosti iz členov 2(5), 2(6), 4(1), 4(2)(c), 6(2), 

10(1), 10(2)(g) in 16(4), o tem in o vseh naknadnih spremembah obvesti Komisijo. Komisija te 

informacije objavi na spletni strani ali na drug enostavno dostopen način. Države članice sprejmejo 

ustrezne ukrepe za posredovanje teh informacij dajalcem kreditov in potrošnikom. 

Člen 27 

Prenos 

1. Države članice do…* sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za 

uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.  

 Te določbe se uporabljajo od… *. 

 Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo 

ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice. 

                                                 

* 2 leti po začetku veljavnosti te direktive. 
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2. Komisija vsakih pet let, in sicer prvič ….**, pregleda mejne vrednosti iz te direktive in 

odstotek za izračun najvišjega nadomestila v primeru predčasnega odplačila, da bi jih 

ocenila glede na ekonomske trende v Skupnosti in razmere na zadevnem trgu. Komisija 

prav tako spremlja vpliv regulativnih možnosti, opredeljenih v členih 2(4), 2(5), 4(1), 

4(2)(b), 6(1a), 9(1), 9(2)(e) in 15(4), na notranji trg in potrošnike. Z rezultati seznani 

Evropski parlament in Svet ter po potrebi priloži predloge za ustrezno spremembo 

zadevnih mejnih in odstotnih vrednosti ter zgoraj navedenih regulativnih možnosti. 

Člen 28 

Pretvorba zneskov, izraženih v eurih, v nacionalne valute 

1. Za namene te direktive tiste države članice, ki bodo pretvorile zneske, izražene v eurih, v 

svoje nacionalne valute, na začetku pri pretvorbi uporabijo menjalni tečaj, veljaven na dan 

sprejetja te direktive. 

2. Države članice lahko zaokrožijo zneske, pridobljene s pretvorbo, pod pogojem, da tako 

zaokrožanje ne preseže 10 EUR. 

                                                 

** 5 let po začetku veljavnosti te direktive. 
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Poglavje VII 

Prehodne in končne določbe 

Člen 29 

Razveljavitev 

Direktiva 87/102/EGS se razveljavi z učinkom od…*. 

Člen 30 

Prehodni ukrepi 

1. Ta direktiva se ne uporablja za kreditne pogodbe, ki obstajajo na dan, ko začnejo veljati 

nacionalni izvedbeni ukrepi. 

2. Vendar pa države članice zagotovijo, da se členi 11, 12 in 13 ter 17, drugi stavek člena 

18(1) in člen 18(2) uporabljajo tudi za odprte kreditne pogodbe, ki obstajajo na dan, ko 

začnejo veljati nacionalni izvedbeni ukrepi. 

Člen 31 

Začetek veljavnosti 

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

                                                 

* 2 leti po začetku veljavnosti te direktive. 
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Člen 32 

Naslovniki 

Ta direktiva je naslovljena na države članice. 

V Bruslju, 

Za Evropski parlament Za Svet 

Predsednik Predsednik 
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PRILOGA I 

I. Osnovna enačba, ki izraža enakovrednost črpanj na eni strani ter odplačil in stroškov na 

drugi strani 

Osnovna enačba, ki določa efektivno obrestno mero (APR), je na letni osnovi enaka skupni 

vrednosti črpanj na eni strani in celotni vrednosti odplačil in plačil stroškov na drugi strani, to je: 

( ) ( ) lk s
m

l
l

m

k

t
k XDXC −

==

− +=+ ∑∑ 11
'

11  

pri čemer je: X APR 

– m število zadnjega črpanja 

– k število črpanja, torej 1 ≤ k ≤ m, 

– Ck znesek črpanja k, 

– tk dolžina intervala, izražena v letih in delih leta, med datumom prvega črpanja in 

datumom vsakega poznejšega črpanja, torej t1 = 0, 

– m’ število zadnjega odplačila ali plačila stroškov, 

– l število odplačila ali plačila stroškov, 

– Dl znesek odplačila ali plačila stroškov, 

– sl dolžina intervala, izražena v letih in delih leta, med datumom prvega črpanja in 

datumom vsakega odplačila ali plačila stroškov. 
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Opombe: 

(a) Zneski, ki jih plačata obe stranki ob različnih časih, niso nujno enaki in ni nujno, da se 

plačajo v enakih časovnih intervalih. 

(b) Začetni datum je datum prvega črpanja. 

(c) Časovni intervali med datumi, ki se uporabljajo pri izračunu, se izrazijo v letih in delih 

leta. Leto ima 365 dni (ali 366 v prestopnih letih), 52 tednov ali 12 enakih mesecev. Enak 

mesec ima 30,41666 dni (tj. 365/12) ne glede na to, ali je prestopno leto ali ne. 

(d) Rezultat izračuna se izrazi z natančnostjo vsaj ene decimalke. Če je na naslednjem 

decimalnem mestu število 5 ali večje, se število na tem decimalnem mestu poveča za eno. 

(e) Enačba se lahko izrazi tudi z enim samim zneskom in konceptom pretokov (Ak), ki bodo 

pozitivni ali negativni, z drugimi besedami plačani ali prejeti v obdobjih 1 do k, izraženih v 

letih, to je: 

( ) kt
n

k
k XAS −

=

+= ∑ 1
1

,
 

 S je trenutna bilanca pretokov. Če je cilj ohraniti enakovrednost pretokov, je vrednost nič. 
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II. Dodatne predpostavke za izračun efektivne obrestne mere 

(a) če daje kreditna pogodba potrošniku možnost prostega črpanja, se šteje, da je celotni 

znesek kredita črpan takoj in v celoti; 

(b) če kreditna pogodba predvideva različne načine črpanja z različnimi stroški ali 

posojilnimi obrestnimi merami, se šteje, da je celotni znesek kredita črpan po 

najvišjih stroških in posojilni obrestni meri; 

(c) če daje kreditna pogodba potrošniku možnost prostega črpanja na splošno, vendar pa 

med različnimi načini črpanja predvideva omejitev zneska in časovnega obdobja, se 

šteje, da je znesek kredita črpan na prvi datum, določen v pogodbi, in v skladu s temi 

omejitvami črpanja; 

(d) če ni določenega časovnega razporeda za odplačilo in ta ni razviden iz pogojev 

kreditne pogodbe in sredstev za odplačilo odobrenega kredita, se šteje, da je čas 

trajanja kredita eno leto, in se predvideva, da se znesek kredita odplača v dvanajstih 

enakih mesečnih obrokih; 

(e) če je določen časovni razpored za odplačila, vendar je znesek teh odplačil 

spremenljiv, se šteje, da je znesek vsakega odplačila najnižji znesek, ki ga pogodba 

določa; 
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(f) če ni drugače določeno in če kreditna pogodba določa več kot en rok za odplačilo, se 

kredit da na voljo, odplačilo pa se izvede do prvega datuma, določenega v pogodbi. 

(g) če najvišja dovoljena meja kredita še ni bila dogovorjena, se predvideva, da ta znaša 

1000 EUR; 

(h) v primeru prekoračitve se šteje, da se celoten znesek kredita izčrpa v celoti za celotno 

trajanje kreditne pogodbe. Če čas trajanja kreditne pogodbe ni znan, se efektivna 

obrestna mera izračuna po predpostavki, da je čas trajanja kredita 3 mesece; 

(i) če se za omejeno obdobje ali znesek ponudijo različne obrestne mere in stroški, se za 

obrestno mero in stroške šteje najvišja obrestna mera za celotno trajanje kreditne 

pogodbe; 

(j) za potrošniške kreditne pogodbe z dogovorjeno fiksno posojilno obrestno mero v 

začetnem obdobju, ob izteku katerega se določi nova pasivna obrestna mera, ki se 

nato redno prilagaja v skladu z dogovorjenim kazalnikom, temelji izračun efektivne 

obrestne mere na predpostavki, da je na koncu obdobja fiksne posojilne obrestne 

mere posojilna obrestna mera enaka kot ob izračunu efektivne obrestne mere na 

podlagi vrednosti dogovorjenega kazalnika ob tem istem času. 
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PRILOGA II 

Standardne informacije o evropskem potrošniškem kreditu 

1. Ime dajalca kredita / kreditnega posrednika in podatki za vzpostavitev stika z njim 

Dajalec kredita 

Naslov: 

Telefonska številka* 

E-pošta* 

Faks* 

Spletni naslov* 

[Ime] 

[Geografski naslov za stik s potrošnikom] 

 

Po potrebi 

Kreditni posrednik 

Naslov 

Telefonska številka* 

E-pošta* 

Faks* 

Spletni naslov* 

 

 

[Ime] 

[Geografski naslov za stik s potrošnikom] 

 

* Za dajalca kredita ti podatki niso obvezni. 

Dajalec kredita mora izpolniti polja, ki so označena s "po potrebi", če je podatek pomemben za 

kreditni proizvod; če podatek za vrsto zadevnega kredita ni pomemben, vrstico izbriše. 

Dajalec kredita mora pojasnilo v oglatem oklepaju nadomestiti z ustreznimi podatki. 
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2. Opis glavnih značilnosti kreditnega proizvoda 

Vrsta kredita  

Skupni znesek kredita 

To pomeni najvišjo dovoljeno mejo ali 

skupno vsoto vseh zneskov, ki so na voljo po 

kreditni pogodbi. 

 

Pogoji črpanja 

To pomeni, kdaj in na kakšen način dobite 

denar. 

 

Trajanje kreditne pogodbe  

Obroki in po potrebi vrstni red dodelitve 

obrokov. 

 

Plačati boste morali sledeče: 

[znesek, število in pogostost plačil, ki jih je 

mora opraviti potrošnik] 

Način plačila obresti in/ali stroškov: 
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Skupni znesek za plačilo 

To pomeni seštevek izposojenega kapitala in 

obresti ter morebitnih stroškov kredita.  

[Seštevek celotnega zneska in stroškov 

kredita] 

Po potrebi 

Kredit, odobren v obliki odloga plačila za 

blago ali storitev ali v povezavi z dobavo 

posebnega blaga ali opravljanjem posebne 

storitve 

Naziv proizvoda/storitve 

Gotovinska cena 

 

 

Po potrebi 

Zahtevana poroštva 

Opis jamstva, ki ga morate zagotoviti v zvezi 

s kreditno pogodbo. 

 

 

[vrsta poroštva] 

Po potrebi 

Odplačila ne sprožijo takojšnjega odplačila 

glavnice. 
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3. Stroški kredita 

Posojilna obrestna mera ali po potrebi 

različne posojilne obrestne mere, ki se 

uporabljajo v pogodbi 

[% 

– fiksna ali 

– spremenljiva (z indeksom ali referenčno 

obrestno mero, ki se uporablja za začetno 

posojilno obrestno mero) 

– Obdobje] 

Efektivna obrestna mera (APR) 

To so skupni stroški, izraženi kot letni odstotek 

skupnega zneska kredita. 

APR je naveden zato, da se omogoči 

primerjava med različnimi ponudbami. 

[% Tu se navede reprezentativni primer z 

vsemi predpostavkami, s pomočjo katerih se 

izračuna obrestna mera.] 

Je za pridobitev kredita v vsakem primeru ali 

pod določenimi pogoji treba obvezno skleniti 

– zavarovanje kredita ali 

– drugo pomožno storitev? 

Če dajalec kredita ne pozna stroškov teh 

storitev, ti niso vključeni v APR. 

 

Da/ne; če je odgovor pritrdilen, vrsta 

zavarovanja: 

Da/ne; Če je odgovor pritrdilen, vrsta pomožne 

storitve: 



 

 
9948/2/07 REV 2  AB/kj,sr 5 
PRILOGA II DG I  SL 

Stroški kredita  

Po potrebi 

Vzdrževanje enega ali več računov je potrebno 

za vodenje plačilnih transakcij in črpanj. 

 

 

Po potrebi 

Znesek stroškov uporabe posebnih plačilnih 

sredstev (npr. kreditna kartica) 

 

Po potrebi 

Vsi drugi stroški, ki izhajajo iz kreditne 

pogodbe 

 

Po potrebi 

Pogoji, pod katerimi se lahko navedeni 

stroški kreditne pogodbe spremenijo 

 

Po potrebi 

Obveznost plačila notarskih pristojbin 
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Stroški v primeru zapadlih plačil 

Neizvedena plačila (npr. prisilna prodaja) 

imajo lahko resne posledice in lahko otežijo 

pridobitev kredita. 

Po potrebi 

 

 

V primeru zapadlih plačil boste morali 

plačati [...... (podrobni podatki o obrestnih 

merah in po potrebi stroški v primeru 

zamude pri odplačevanju)] 

Pridržujemo si pravico do spremembe teh 

pogojev. 
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4. Drugi pomembni pravni vidiki 

Pravica do odstopa 

Imate pravico, da v 14 koledarskih dneh 

odstopite od kreditne pogodbe. 

 

Da/ne 

Predčasno odplačilo 

Pravico imate, da kadarkoli v celoti ali delno 

predčasno odplačate kredit 

Po potrebi 

Dajalec kredita je v primeru predčasnega 

odplačila upravičen do nadomestila. 

 

 

 

[Določitev nadomestila (metoda za izračun) 

v skladu z določbami za izvajanje člena 

15(2) Direktive. 
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Poizvedba v zbirki podatkov 

Dajalec kredita vas mora nemudoma 

obvestiti o rezultatu poizvedbe v zbirki 

podatkov, če se vloga za kredit zavrne na 

podlagi take poizvedbe. To ne velja, če je 

posredovanje takih informacij prepovedano v 

zakonodaji Evropskih skupnosti ali je v 

nasprotju s cilji na področju javne varnosti 

in javnega reda. 

 

 

Pravica do osnutka kreditne pogodbe 

Pravico imate zahtevati, da vam dajalec 

kredita/kreditni posrednik predloži 

brezplačni izvod osnutka kreditne pogodbe. 

Ta določba se ne uporablja, če dajalec 

kredita ob vložitvi zahteve z vami ni 

pripravljen skleniti kreditne pogodbe. 

 

 

Po potrebi 

Časovno obdobje, ko je dajalec kredita 

zavezan s predpogodbenimi obveznostmi. 

 

Ti podatki veljajo od ….. do ...... 
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Po potrebi 

5. Dodatne informacije v primeru trženja finančnih storitev na daljavo 

(a) v zvezi z dajalcem kredita  

Po potrebi 

Predstavnik dajalca kredita v državi članici, 

kjer imate prebivališče 

Naslov 

Telefonska številka* 

E-pošta* 

Faks* 

Spletni naslov* 

* Za dajalca kredita ti podatki niso obvezni. 

 

[Ime] 

[Geografski naslov za stik s potrošnikom] 

Po potrebi 

Registracija 

 

Trgovski register, v katerega je dajalec kredita 

vpisan, in njegova matična številka ali 

primerljivo sredstvo identifikacije v tem 

registru 

Po potrebi 

Nadzorni organ 
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(b) v zvezi s kreditno pogodbo  

Pravica do odstopa 

Imate pravice do odstopa od kreditne 

pogodbe v roku 14 koledarskih dni. 

Po potrebi 

Uveljavljanje pravice do odstopa 

 

[Praktična navodila za uveljavljanje pravice 

do odstopa, v katerih je med drugim navedeno 

obdobje, v katerem se lahko ta pravica 

uveljavlja; naslovi, na katere se pošljejo 

uradna obvestila o pravici do odstopa; 

posledice neuveljavljanja te pravice] 

Po potrebi 

Pravo, ki ga dajalec kredita vzame kot 

podlago za vzpostavitev odnosov z vami pred 

sklenitvijo kreditne pogodbe 

 

Po potrebi 

Klavzula o merodajnem pravu, ki se 

uporablja za kreditno pogodbo in/ali 

pristojno sodišče 

 

[Tu se navede ustrezna klavzula.] 

Po potrebi 

Jezikovna ureditev 

Informacije in pogodbena določila se bodo 

zagotovila v [navedba jezika]. Z vašim 

soglasjem vas bomo v času trajanja kreditne 

pogodbe obveščali v [navedba 

jezika/jezikov] 
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(c) v zvezi s pravnimi sredstvi  

Izvensodni postopki pritožbe in dostop do 

njih ter druga pravna sredstva 

[Ali za potrošnika, ki je stranka kreditne 

pogodbe, obstajajo izvensodni postopki 

pritožbe in druga pravna sredstva? Če ta 

obstajajo, tudi pogoji za njihovo uporabo.] 
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PRILOGA III 

Informacije o evropskem potrošniškem kreditu  

1) Prekoračitve 

2) Potrošniški kredit, ki ga nudijo določene kreditne organizacije (člen 2(5) Direktive …*) 

3) Konverzija dolga 

1. Identiteta dajalca kredita/kreditnega posrednika in podatki za vzpostavitev stika z njim 

Dajalec kredita 

Naslov 

Telefonska številka* 

E-pošta* 

Faks* 

Spletni naslov* 

 

[Ime] 

[Geografski naslov za stik s potrošnikom] 

 

Po potrebi 

Kreditni posrednik 

Naslov 

Telefonska številka* 

E-pošta* 

Faks* 

Spletni naslov* 

 

 

[Ime] 

[Geografski naslov za stik s potrošnikom] 

 

* Za dajalca kredita ti podatki niso obvezni. 

Dajalec kredita mora izpolniti polja, ki so označena s "po potrebi", če je podatek pomemben za 

kreditni proizvod; če podatek za vrsto zadevnega kredita ni pomemben, vrstico izbriše. 

Dajalec kredita mora pojasnilo v oglatem oklepaju nadomestiti z ustreznimi podatki. 

                                                 

* UL: Prosimo vstaviti sklicevanje na to direktivo. 
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2. Opis glavnih značilnosti kreditnega proizvoda 

Vrsta kredita  

Skupni znesek kredita 

To pomeni najvišjo dovoljeno mejo ali 

skupno vsoto vseh zneskov, ki so na voljo po 

kreditni pogodbi. 

 

Trajanje kreditne pogodbe  

Kdaj in na kakšen način boste morali 

odplačati kredit? 

 

Po potrebi 

Od vas lahko kadarkoli zahteva, da na 

zahtevo v celoti odplačate znesek kredita. 

 

 

Po potrebi 

Kredit, odobren v obliki odloga plačila za 

blago ali storitev 

Naziv blaga/storitve 

Gotovinska cena 
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3. Stroški kredita 

Posojilna obrestna mera ali po potrebi 

različne posojilne obrestne mere, ki se 

uporabljajo v kreditni pogodbi. 

 

[% 

– fiksna ali 

– spremenljiva (z indeksom ali referenčno 

obrestno mero, ki se uporablja za začetno 

posojilno obrestno mero)] 

Po potrebi 

Efektivna obrestna mera(APR)* 

To so skupni stroški kredita, izraženi kot letni 

odstotek skupnega zneska kredita. APR je 

naveden zato, da se omogoči primerjava med 

različnimi ponudbami. 

 

[% Tu se navede reprezentativni primer z 

vsemi predpostavkami, s pomočjo katerih se 

izračuna obrestna mera.] 

Po potrebi 

Stroški 

Po potrebi 

Pogoji, pod katerimi se lahko ti stroški 

spremenijo 

 

 

[Stroški, veljavni od datuma sklenitve 

kreditne pogodbe] 
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Stroški v primeru zapadlih plačil 

 

 

Po potrebi 

 

V primeru zapadlih plačil boste morali 

plačati [...... (podrobni podatki o obrestnih 

merah in po potrebi stroški v primeru 

zamude pri odplačevanju)] 

Pridržujemo si pravico do spremembe teh 

pogojev. 

 

* Ne velja za Informacije o evropskem potrošniškem kreditu za prekoračitve v tistih državah 

članicah, ki se v skladu s členom 6(2) Direktive …* odločijo, da se APR ne uporablja za 

prekoračitve.  

                                                 

* UL: Prosimo vstaviti sklicevanje na to direktivo. 
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4. Drugi pomembni pravni vidiki 

Prekinitev kreditne pogodbe 

 

[Pogoji in postopki za prekinitev kreditne 

pogodbe] 

Poizvedba v zbirki podatkov 

Dajalec kredita vas mora nemudoma 

obvestiti o rezultatu poizvedbe po zbirki 

podatkov, če se vloga za kredit zavrne na 

podlagi take poizvedbe. To ne velja, če je 

posredovanje takih informacij prepovedano v 

zakonodaji Evropskih skupnosti ali je v 

nasprotju s cilji na področju javne varnosti 

in javnega reda. 

 

Pravica do osnutka kreditne pogodbe 

Pravico imate zahtevati, da vam dajalec 

kredita/kreditni posrednik predloži 

brezplačni izvod osnutka kreditne pogodbe. 

Ta določba se ne uporablja, če dajalec 

kredita ob vložitvi zahteve ni pripravljen 

skleniti kreditne pogodbe s potrošnikom. 

 

Po potrebi 

Časovno obdobje, ko je dajalec kredita 

zavezan s predpogodbenimi informacijami 

Ti podatki veljajo od ….. do ...... 
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Po potrebi 

5. Dodatne informacije, če predpogodbene informacije zagotovi kreditna organizacija ali so 

na voljo za potrošniški kredit za konverzijo dolga 

  

Obroki in po potrebi vrstni red dodelitve 

obrokov. 

 

Plačati boste morali sledeče: 

[Reprezentativen primer tabele za prikaz 

odplačevanja, vključno z zneskom, številom 

in pogostostjo plačil, ki jih mora opraviti 

potrošnik] 

Skupni znesek za plačilo  

Predčasno odplačilo 

Pravico imate, da kadarkoli v celoti ali delno 

predčasno odplačate kredit 

Po potrebi 

Dajalec kredita je v primeru predčasnega 

odplačila upravičen do nadomestila. 

 

 

 

[Določitev nadomestila (metoda za izračun) 

v skladu z določbami za izvajanje 

člena 15(2) Direktive. 
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Po potrebi 

6. Dodatne informacije v primeru trženja finančnih storitev na daljavo 

(a) v zvezi z dajalcem kredita  

Po potrebi 

Predstavnik dajalca kredita v državi članici, 

kjer imate prebivališče 

Naslov 

Telefonska številka* 

E-pošta* 

Faks* 

Spletni naslov* 

* Za dajalca kredita ti podatki niso obvezni. 

 

 

[Ime] 

[Geografski naslov za stik s potrošnikom] 
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Po potrebi 

Registracija 

 

 

Trgovski register, v katerega je vpisan 

dajalec kredita, in njegova matična številka 

ali primerljivo sredstvo identifikacije v tem 

registru 

 

Po potrebi 

Nadzorni organ 
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(b) v zvezi s kreditno pogodbo  

Pravica do odstopa 

Imate pravico, da v 14 koledarskih dneh 

odstopite od kreditne pogodbe. 

Po potrebi 

Uveljavljanje pravice do odstopa 

Da/ne 

Praktična navodila za uveljavljanje pravice 

do odstopa, v katerih so med drugim 

navedeni naslovi, na katere se pošljejo 

uradna obvestila o pravici do odstopa in 

posledice neuveljavljanja te pravice] 

 

Po potrebi 

Pravo, ki ga dajalec kredita vzame kot 

podlago za vzpostavitev odnosov z vami pred 

sklenitvijo kreditne pogodbe 

 

Po potrebi 

Klavzula o merodajnem pravu, ki se 

uporablja za kreditno pogodbo in/ali 

pristojno sodišče 

 

[Tu se navede ustrezna klavzula.]  

Po potrebi 

Jezikovna ureditev 

Informacije in pogodbena določila se bodo 

zagotovila v [navedba jezika]. Z vašim 

soglasjem vas bomo v času trajanja kreditne 

pogodbe obveščali v [navedba 

jezika/jezikov] 
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(c) v zvezi s pravnimi sredstvi  

Izven postopki pritožbe in dostop do njih ter 

druga pravna sredstva 

[Ali za potrošnika, ki je stranka kreditne 

pogodbe, obstajajo izvensodni postopki 

pritožbe in druga pravna sredstva? Če ta 

obstajajo, tudi pogoji za njihovo uporabo.] 
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I. UVOD 

 
 

1. Komisija je 12. septembra 2002 Svetu predložila predlog direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o uskladitvi zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s 

potrošniškimi krediti1. 

 

2. Ekonomsko-socialni odbor je mnenje sprejel 17. julija 20032. 

 

3. Evropski parlament je mnenje sprejel v prvi obravnavi 20. aprila 20043. 

 

4. Komisija je 29. oktobra 2004 predložila spremenjeni predlog, v katerem je upoštevala 

mnenje Evropskega parlamenta.4. 

 

5. Komisija je novembra 2004 sklenila nadaljevati s posvetovanji o osnutku direktive in 

nato 10. oktobra 2005 Svetu posredovala drugič spremenjeni predlog, in sicer v obliki 

spremenjenega5 predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških 

kreditnih pogodbah. 

 

6. V tem prečiščenem spremenjenem predlogu, ki temelji na členu 95 Pogodbe, je 

Komisija ustrezno upoštevala stališče Evropskega parlamenta s prve obravnave in od 

predlaganih 152 v predlog vključila 110 sprememb. 

 

7. Svet je 20. septembra 2007 sprejel skupno stališče v skladu s členom 251(2) Pogodbe. 

                                                 
1 UL C 311 E, 31.12.2002, str. 200. 
2 UL C 234, 30.9.2003, str.1. 
3 UL C 104 E, 30.4.2004, str. 35, 233–260 in 8493/04. 
4 14246/04. 
5 13193/05. 
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II. CILJ 

 

Po mnenju Komisije so države članice s prenosom Direktive 87/102/EGS v različni meri 

presegle uporabo določb Direktive. Te razlike v nacionalnih zakonodajah v nekaterih primerih 

ovirajo notranji trg in odvračajo podjetja od tega, da bi svoje proizvode ponujala zunaj 

državnih meja. Trg potrošniških kreditov je še vedno v veliki meri razdrobljen na nacionalne 

trge 27 držav članic, kar evropske potrošnike in dajalce kreditov ovira pri oblikovanju 

čezmejnih ponudb in sklepanju čezmejnih pogodb ter koriščenju prednosti enotnega trga. 

 

Komisija je na podlagi navedenega predstavila svoj predlog, ki ga je ob upoštevanju mnenja 

Evropskega parlamenta s prve obravnave oktobra 2005 bistveno spremenila; njen cilj je bil: 

• vzpostaviti pogoje za pravi notranji trg, 

• zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov in 

• s preoblikovanjem treh obstoječih direktiv o potrošniških kreditih (87/102/EGS, 

90/88/EGS in 98/7/ES) doseči večjo jasnost predpisov Skupnosti. 

 

III. ANALIZA SKUPNEGA STALIŠČA 

 

1. Splošni vidik 

 
Razprava v Svetu je temeljila na spremenjenem predlogu, ki ga je Komisija predstavila 

oktobra 2005. Svet je na splošno podprl mnenje Evropskega parlamenta s prve obravnave, ki 

je bilo v navedenem predlogu sicer v veliki meri že upoštevano. 

 

Svet se je strinjal tudi s stališčem, da bi morala direktiva na pomembnih področjih, ki jih 

ureja, zagotoviti visoko stopnjo usklajenosti, hkrati pa bi morala predstavljati "evropsko 

dodano vrednost" za notranji trg, potrošniško izbiro in varstvo potrošnikov. Svet je opredelil 

pet glavnih področij, na katerih bi bilo treba doseči takšno "evropsko dodano vrednost": 

– predpogodbene informacije (člena 5 in 6); 

– pogodbene informacije (člen 10); 

– pravica do odstopa (člen 14); 
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– predčasno odplačilo (člen 16) in 

– izračun letnega odstotka obresti (člen 19). 

 

Svet je predstavil tudi druge spremembe glede: 

– področja uporabe osnutka direktive, in sicer na eni strani z izključitvijo vrste pogojev v 

členih 2 in 20, na drugi strani pa z natančnejšo opredelitvijo nekaterih posebnih vprašanj 

kot sta oglaševanje (člen 4) in prekoračitve (člena 6 in 12 oziroma člen 18), 

– ravni uskladitve, zlasti glede predloga Komisije o združitvi popolne uskladitve s ciljnim 

vzajemnim priznavanjem (člen 22), 

– uporabe komitologije (člen 25), 

– preglednosti regulativnih možnosti držav članic na področjih, ki še niso v celoti 

usklajena (člen 26), ter z njimi povezane klavzule o pregledu (člen 27(2)). 

 

Komisija je sprejela skupno stališče, o katerem se je dogovoril Svet. 

 

2. Glavne spremembe Sveta k spremenjenemu predlogu Komisije 

 

Svet je v svojem skupnem stališču predstavil vrsto sprememb v zvezi z naslednjimi vprašanji: 

 

A. Področje uporabe (člen 2) 

Svet je racionaliziral področje uporabe osnutka direktive (ki je bilo že sicer omejeno z 

izključitvijo hipotekarnih kreditnih pogodb, poroštvenih pogodb in porokov ter z uvedbo 

blagega režima za prekoračitve). 

 

V zvezi s tem se je Svet dogovoril o naslednjih spremembah področja uporabe osnutka 

direktive: 

– splošni izključitvi kreditov v zvezi z nepremičnim premoženjem (odstavek 2(a) in (b)) 

ter poroštvenih pogodb zaradi njihove povezave z vprašanjem hipotekarnih kreditov, 
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– izključitvi majhnih kreditov (pod 200 EUR) in širši vključitvi večjih kreditov s 

povišanjem zgornje meje s 50 000 na 100 000 EUR (odstavek 2(c)), 

– izključitvi kratkoročnih prekoračitev, ki se odplačajo v enem mesecu (odstavek 2(e)), 

– izključitvi kreditov brez vsakršnih obresti in stroškov ter izključitvi kratkoročnih 

kreditov z zelo majhnimi stroški (odstavek 2(f)). 

 

Svet se je dogovoril tudi o posebnem "blagem" režimu za posebne vrste kreditov, in sicer za 

možnosti prekoračitve (odstavek 3), prekoračitev (odstavek 4), kredite, ki jih nudijo nekatere 

organizacije z omejenim članstvom, ustanovljene v vzajemno korist svojih članov 

(odstavek 5) in kredite v obliki odloga plačila (odstavek 6). 

 

V zvezi z navedenimi dogovorjenimi spremembami je Svet v skupnem stališču: 

(i) v celoti ali deloma upošteval 24 sprememb (2, 4, 5, 8, 10, 34, 38, 39, 47, 48 in 178, 49, 

50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 121, 145, 184, 185), vključno s spremembama 184 in 185, 

ki ju Komisija ni sprejela, in sicer: 

sprememba 184: Svet je potrdil črtanje v novem členu 2(2)(e); 

sprememba 185: Svet je upošteval zgornjo mejo v višini 100 000 EUR v členu 2(2)(c), 

preostanka spremembe pa ne; 

 

(ii) ni pa vključil 4 sprememb (11, 57, 60, 123). 

 

B. Predpogodbene informacije (člena 5 in 6) 

Svet je menil, da bi morali imeti potrošniki pred podpisom pogodbe na voljo zadostne 

informacije, da lahko sprejemajo utemeljene in odgovorne odločitve. V ta namen je sprejel 

naslednje spremembe: 

– črtanje načela odgovornega posojanja v členu 5, saj naj bi to ustvarjalo določeno mero 

pravne negotovosti. Namesto tega je bila v novem členu 8 uvedena obveznost dajalcev 

kredita, da ocenijo potrošnikovo sposobnost odplačevanja kredita; 

– razširitev seznama predpogodbenih informacij, ki jih je treba glede na člen 5(2) in 

člen 6(1) zagotoviti potrošniku; 
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– oblikovanje obrazca "standardne informacije o evropskem potrošniškem kreditu" (nova 

Priloga II) in obrazca "informacije o evropskem kreditu za prekoračitve" (nova Priloga 

III) za zagotavljanje predpogodbenih informacij. S temi poenotenimi obrazci, ki 

vsebujejo informacije, kot je to določeno v členih 5 in 6, bodo potrošniki lažje 

primerjali različne ponudbe, tudi čezmejne; 

– pojasnilo o predpogodbenih informacijah, ki ji je treba se zagotoviti v primeru ustnih 

sporočil po telefonskih zvezah, kot je določeno v členu 3(3) Direktive 2002/65/ES 

(trženje finančnih storitev na daljavo), in v primeru, če potrošnik zahteva dovoljeno 

prekoračitev s takojšnjim učinkom (člen 6(4)); 

– možnost, da države članice same odločajo glede navajanja letnega odstotka obresti za 

prekoračitve (člen 6(2)); 

– uvedba obveznosti (člen 5(4) in člen 6(6)), v skladu s katero je treba potrošniku, če ta 

tako želi, zagotoviti izvod kreditne pogodbe (v povezavi z informacijami o tej pravici v 

zgoraj navedenem standardnem evropskem obrazcu). 

 

V zvezi z navedenimi dogovorjenimi spremembami je Svet v skupnem stališču: 

(i) v celoti ali deloma upošteval 6 sprememb (16, 17, 18, 65 in 188, 179); 

 

(ii) ni pa vnesel 2 sprememb (19, 28). 

 

C. Pogodbene informacije (člen 10) 

Svet je v povezavi s spremembami seznama predpogodbenih informacij razširil tudi seznam 

informacij, ki jih je treba potrošniku zagotoviti ob sklenitvi kreditne pogodbe (večinoma 

vzporedno z dodanim v členu 5(2) in členu 6(1)). V skladu s členom 10(2) je treba potrošniku 

zagotoviti naslednje dodatne informacije: 

– podatke o vrsti kredita: točka (a); 

– opis proizvoda in storitve ter njuno vrednost v primerih kredita v obliki odloga plačila: 

točka (e); 

– preglednico odplačil, tudi v primerih s spremenljivo obrestno mero: točka (i); 

– izčrpnejše informacije o stroških, ki se nanašajo na kreditno pogodbo, in pogojih za 

njihovo spremembo: točka (k); 

– opozorilo o posledicah neizvedenih plačil: točka (m); 
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– izčrpnejše informacije o pravici do odstopa: točka (q); 

– informacije o drugih pravnih sredstvih: točka (s); 

– sklic na druga pogodbena določila in pogoje: točka (t) in 

– ime in naslov pristojnega nadzornega organa: točka (u). 

 

V zvezi z navedenimi dogovorjenimi spremembami je Svet v skupnem stališču: 

(i) v celoti ali deloma upošteval 10 sprememb (77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89); 

 

(ii) ni pa vnesel 3 sprememb (76, 79, 84), vključno s spremembo 84, ki pa jo je Komisija 

sprejela. 

 

D. Pravica do odstopa (člen 14) 

Svet je soglašal z enotno pravico do odstopa v roku 14 koledarskih dni. Pojasnil je, kakšne so 

obveznosti potrošnikov pri uresničevanju njihove pravice do odstopa ter povezavo z 

določbami o pravici do odstopa v direktivah 85/577/EGS (prodaja od vrat do vrat) ter 

2002/65/ES (trženje finančnih storitev na daljavo). Ta pojasnila so naslednja: 

– dodana je obveznost potrošnika, da v 30 dneh od datuma obvestila o odstopu dajalcu 

kredita odplača znesek že črpanega kredita, vključno z obrestmi (odstavek 2(b)); 

– dodana je določba o razveljavitvi dogovora o pomožni storitvi, povezani s kreditno 

pogodbo, v primeru odstopa od kreditne pogodbe (odstavek 3); 

– v primeru trženja potrošniških kreditov na daljavo oziroma njihove prodaje od vrat do 

vrat se pravica do odstopa ureja v skladu z določbami Direktive o potrošniških kreditih 

in ne glede na direktivi 85/577/EGS in 2002/65/ES; 

– države članice lahko določijo, da pravica do odstopa ne velja, če je bila kreditna 

pogodba sklenjena v prisotnosti notarja. 
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V zvezi z navedenimi dogovorjenimi spremembami je Svet v skupnem stališču: 

(i) v celoti ali deloma upošteval 3 spremembe (20, 192, 193), vključno s spremembo 193, 

ki je Komisija ni sprejela, Svet pa jo je vključil v spremenjeno besedilo člena 14(4); 

 

(ii) ni pa vnesel ene spremembe (107). 

 

E. Predčasno odplačilo (člen 16) 

Svet je – ob upoštevanju pravice potrošnika, da predčasno odplača kredit –, soglašal, da se 

dajalcem kreditov dodeli omejena pravica do odškodnine za morebitne stroške, povezane s 

predčasnim odplačilom (odstavek 2). 

Do odškodnine je dajalec kredita upravičen le, če: 

– gre za kreditne pogodbe z dogovorjeno fiksno pasivno obrestno mero in 

– se zadevna referenčna obrestna mera od trenutka sklenitve kreditne pogodbe do 

predčasnega odplačila zniža. 

 

Odškodnina je poleg tega omejena na 1 % zneska predčasno odplačanega kredita (oz. 0,5 %, 

če do predčasnega odplačila pride v zadnjem letu pred iztekom kreditne pogodbe) in ne sme 

preseči višine obresti, ki bi jih potrošnik sicer plačal, če ne bi predčasno odplačal kredita. 

 

Poleg tega je bila državam članicam prepuščena možnost, da v nacionalnih zakonodajah 

določijo mejno vrednost, pod katero ni mogoče zahtevati nikakršne odškodnine. Mejna 

vrednost se lahko določi v razponu od 0 do 10 000 EUR predčasnega odplačila v roku 12 

mesecev (odstavek 4). 

 

V zvezi s predčasnim plačilom je Svet v skupnem stališču: 

(i) upošteval eno spremembo (201); 

 

(ii) ni pa vključil ene spremembe (25), ki jo je Komisija sicer sprejela; Svet je namreč želel 

izboljšati usklajenost pri določanju odškodnine za dajalce kreditov v primeru 

predčasnega odplačila kredita. 
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F. Izračun letnega odstotka obresti (člen 19) 

Svet je določil enoten način izračunavanja letnega odstotka obresti ter dodal standardne 

predpostavke, ki jih dajalci kreditov uporabljajo pri izračunih pod različnimi pogoji (Priloga I, 

odstavek II). Da bi bilo mogoče slediti inovacijam na področju proizvodov ter izračunavati 

letni odstotek obresti za morebitne nove vrste kreditov v prihodnje, je Svet v okviru 

regulativnega postopka s pregledom uvedel določbo o komitologiji, s katero naj bi po potrebi 

določili dodatne predpostavke (novi odstavek 5). Zato je Svet s členom 25 ustanovil ustrezen 

odbor. 

 

V zvezi z izračunom letnega odstotka obresti je Svet v skupno stališče: 

(i) v celoti ali deloma uvedel 10 sprememb (23, 24, 40, 42, 43, 151, 152, 195, 198, 199); 

 

(ii) ni pa vključil 7 sprememb (148, 149, 150, 183, 194, 196, 197). 

 

G. Klavzula o vzajemnem priznavanju (člen 22) 

Po mnenju Sveta izvajanje klavzule o vzajemnem priznavanju, kot jo je predlagala Komisija – 

tj. klavzule, ki bi dopolnjevala najnižjo raven uskladitve o določenih posebnih zadevah–, ne bi 

prispevalo k izpolnjevanju ciljev predlagane direktive. Ta klavzula bi bila za potrošnike 

prezapletena in bi lahko zaradi uporabe zakonodaje različnih držav članic povzročila pravno 

negotovost. Zato jo je Svet črtal (v prejšnjem členu 21(2)). 

 

Svet je v zvezi s tem v skupno stališče: 

(i) uvedel eno spremembo (6); 

 

(ii) ni pa vnesel 3 sprememb (30, 140, 204). 

 

Svet je kot dodatni ukrep dodal novi člen 26, da bi se zagotovila preglednost regulativnih 

možnosti držav članic v zvezi s tistimi zadevami, ki še niso v celoti usklajene in o katerih 

odločajo države članice same (členi 2(5), 2(6), 4(1), 4(2)(c), 6(2), 10(1), 10(2)(g) in 16(4)). 
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H. Pregled Komisije (člen 27(2)) 
Svet je soglašal, da bi moral redni petletni pregled, ki ga opravlja Komisija, vključevati tudi: 
– pregled odstotkov za izračun najvišje odškodnine v primeru predčasnega odplačila in 
– spremljanje vplivov na notranji trg in potrošnike ter objavo regulativnih možnosti, za 

katere se države članice odločijo v skladu s členom 26. 
 
I. Razno 
Svet je poleg sprememb člena 2 predlagane direktive, ki so bile omenjene že v zgornjem delu 
A, odobril tudi spremenjeni predlog Komisije iz oktobra 2005 in v skladu z njim omejil 
področje uporabe drugih določb, in sicer zlasti s poenostavitvijo besedila o dostopu do zbirke 
podatkov (člen 9) in prenosu pravic (člen 17) ter s črtanjem vrste členov (o skupni in solidarni 
odgovornosti, zato pa je bilo nato treba oblikovati nov člen 15 o povezanih kreditnih 
pogodbah). 
Svet je tudi menil, da nekatere druge zadeve ne bi smele biti tako strogo predpisane, ter v 
členu 20 črtal zlasti nekatere določbe glede obveznosti nadzora kreditnih posrednikov 
oziroma urejanja njihovih dejavnosti. 
 
Zato je Svet v skupno stališče: 
(i) v celoti ali deloma vnesel 45 sprememb (1, 3, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 27, 29, 37, 46, 64, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 124, 125, 132, 133, 134, 
135, 136 in 162, 138, 139, 143, 144, 146, 147, 176, 180, 182) in sicer, kot sledi: 
sprememba 1: se delno upošteva s spremembami v novem besedilu uvodne izjave (3); 
sprememba 3: se delno upošteva s spremembami v novem besedilu uvodne izjave (4); 
sprememba 7: se delno upošteva s spremembami v novem besedilu uvodne izjave (7); 
sprememba 9: se upošteva s spremembami v novem besedilu uvodne izjave (6); 
sprememba 12: sprejeta v celoti (črtanje uvodne izjave); 
sprememba 13: sprejeta v celoti (črtanje uvodne izjave); 
sprememba 14: se delno upošteva s spremembami v novem besedilu uvodne izjave (27); 
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sprememba 15: sprejeta v celoti (črtanje uvodne izjave); 
sprememba 27: se delno upošteva s spremembami v novem besedilu uvodne izjave (39); 
sprememba 29: se delno upošteva s spremembami v novem besedilu uvodne izjave (42) 
(delno črtanje); 
sprememba 37: se upošteva s spremembami v novem besedilu člena 3(f); 
sprememba 46: sprejeta v celoti (črtanje točke v členu 3); 
sprememba 64: sprejeta v celoti (črtanje člena); 
Sprememba 67: sprejeta v celoti (nov naslov poglavja III); 
sprememba 68: sprejeta v celoti (črtanje člena); 
sprememba 69: se upošteva s spremembami v novem naslovu člena 9; 
sprememba 70: sprejeta v celoti (črtanje pododstavka); 
sprememba 71: sprejeta v celoti (črtanje pododstavka); 
sprememba 72: se upošteva s spremembami v členu 9(1); 
sprememba 74: sprejeta v celoti (črtanje pododstavka); 
sprememba 75: sprejeta v celoti (črtanje pododstavka); 
sprememba 102: se v celoti upošteva s spremembami v novem besedilu člena 17; 
sprememba 104: sprejeta v celoti (nov naslov člena 15); 
sprememba 105: se delno upošteva s spremembami v novem besedilu člena 15(1); 
sprememba 106: se delno upošteva v novem besedilu člena 15(1); 
sprememba 108: se delno upošteva v novem besedilu člena 15(2); 
sprememba 109: sprejeta v celoti (črtanje člena); 
sprememba 124: sprejeta v celoti (črtanje odstavka); 
sprememba 125: sprejeta v celoti (črtanje člena); 
sprememba 132: sprejeta v celoti (črtanje naslova); 
sprememba 133: sprejeta v celoti (črtanje odstavka); 
sprememba 134: sprejeta v celoti (črtanje odstavka); 
sprememba 135: sprejeta v celoti (črtanje člena); 
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spremembi 136 in 162: se delno upoštevata s spremembami v novem besedilu člena 20; 
sprememba 138: sprejeta v celoti (črtanje člena); 
sprememba 139: se upošteva s spremembami v novem besedilu člena 21; 
sprememba 143: se v celoti upošteva s spremembami v novem besedilu člena 24; 
sprememba 144: sprejeta v celoti (črtanje člena); 
sprememba 146: sprejeta v celoti (črtanje odstavka); 
sprememba 147: sprejeta v celoti (črtanje odstavka); 
sprememba 176: se delno upošteva s spremembami v novem besedilu člena 3(n); 
sprememba 180: se delno upošteva s spremembami v novem besedilu člena 9(2); 
Sem spadata tudi naslednji dve spremembi, ki ju Komisija ni sprejela: 
sprememba 21: potrjeno črtanje besedila iz te spremembe; 
sprememba 182: potrjeno črtanje besedila iz te spremembe; 

 

(ii) ni pa vključil 13 sprememb (26, 31, 33, 44, 45, 95, 126, 137, 141, 142, 161, 165, 181). 

 

Svet je podprl tudi stališče Komisije, navedeno v spremenjenem predlogu iz oktobra 2005, v 

skladu s katerim bi bilo treba vrsto posebnih zadev obravnavati natančneje. Zato se je 

dogovoril o naslednjem: 

– v Direktivo se dodajo povezane transakcije (novi člen 15); 

– predpisana ureditev za oglaševanje v zvezi s standardnimi podatki (člen 4(2)), pri tem 

pa se države članice same odločajo o nekaterih kreditnih pogodbah in glede navajanja 

letnega odstotka obresti (glej člen 4(2)(c) in črtanje prejšnjih odstavkov 3 in 4 člena 4); 

– posebne določbe o možnostih prekoračitve v primeru povečanja pasivne obrestne mere 

(člen 12); 
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– vključitev prekoračitev v skladu z ureditvijo, ki je podobna tisti za kreditne pogodbe, in 

možnosti prekoračitve (predvsem v zvezi s predpogodbenimi informacijami), da se 

zagotovi pravna varnost; Svet je črtal tudi določbe, ki zadevajo izboljšanje stanja z novo 

kreditno pogodbo v primerih znatnih prekoračitev, ki presegajo tri mesece, ter uvedel 

določbe, ki omogočajo več prožnosti (člen 18(3)) in ureditev tega stanja prepuščajo 

nacionalni zakonodaji; 

– natančnejše besedilo glede informacij o pasivni obrestni meri (člen 11) ter odprtih 

kreditnih pogodb (člen 12), s čimer bi bolje zaščitili potrošnike. 

 

Svet je v povezavi z navedenim v skupnem stališču: 

(i) v celoti ali deloma vnesel 9 sprememb (62, 94, 111, 113, 115, 116, 117, 129, 130) in 

sicer, kot sledi: 

sprememba 62: se delno upošteva s spremembami v novem besedilu člena 4; 

sprememba 94: sprejeta v celoti (črtanje pododstavka); 

sprememba 111: sprejeta v celoti (črtanje točke v členu 12); 

sprememba 113: sprejeta v celoti (črtanje točke v členu 12); 

sprememba 115: sprejeta v celoti (črtanje točke v členu 12); 

sprememba 116: sprejeta v celoti (črtanje točke v členu 12); 

sprememba 117: se delno upošteva s spremembami v novem besedilu člena 12(2); 

sprememba 129: sprejeta v celoti (črtanje odstavka); 

sprememba 130: sprejeta v celoti (črtanje odstavka); 

 

(ii) ni pa vključil 9 sprememb (92, 93, 110, 112, 114, 120, 131, 175, 187). 

V zvezi s tremi spremembami, ki jih je Komisija sicer sprejela, niso pa vključene v 

skupno stališče: 

sprememba 120: te spremembe Svet ni upošteval zaradi narave odprtih kreditnih pogodb in 

zadostne ravni varstva potrošnikov v členu 13; 

sprememba 131: Svet je potrdil črtanje besedila iz te spremembe; 

sprememba 187: Svet je črtal prejšnji člen 4(4), hkrati pa dopolnil informacije o pasivni 

obrestni meri v členu 4(2)(a). 



 
9948/2/07 REV 2 ADD 1  oz/VM/sr 14 
 DG I   SL 

3. Spremembe Evropskega parlamenta 

 

Na plenarnem glasovanju 20. aprila 2004 je Evropski parlament sprejel 152 sprememb k prvotnemu 

predlogu Komisije. Komisija je v spremenjeni predlog vključila 110 sprememb. 

 

Svet je v skupno stališče vključil 104 spremembe, ki jih je Komisija sprejela, ter 5 sprememb, ki jih 

ni sprejela. 

 

Svet v skupno stališče ni vključil 6 sprememb, ki jih je Komisija sprejela, ter 37 sprememb, ki jih ni 

sprejela. 

 

 

IV. SKLEP 

 

Svet meni, da njegovo skupno stališče, ki vključuje 109 sprememb, podrobneje opisanih v delu III, 

ustrezno upošteva mnenje Evropskega parlamenta s prve obravnave. 

 

Skupno stališče, v katerem so upoštevane tudi druge novosti, o katerih se je dogovoril Svet, 

predstavlja ravnovesje med željami in interesi ter zagotavlja visoko raven zaščite potrošnikov in 

dobro delovanje notranjega trga, kar je v skladu z mnenjem Evropskega parlamenta s prve 

obravnave in s spremenjenim predlogom Komisije. 
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+ 32 2 281 54 35 
Zadeva: Pisni postopek v zvezi s sprejetjem spremenjenega predloga direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o potrošniških kreditnih pogodbah in o razveljavitvi Direktive 
Sveta 87/102/EGS [prva obravnava] (2002/0222 (COD)) 
 – zaključek pisnega postopka (glej CM 2935/07) 

 
 
Obveščam vas, da je bil pisni postopek v zvezi s sprejetjem spremenjenega predloga direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditnih pogodbah in o razveljavitvi Direktive 

Sveta 87/102/EGS (2002/0222 (COD)) zaključen 20. septembra 2007. Delegaciji Grčije in 

Nizozemske sta glasovali proti, delegaciji Belgije in Luksemburga pa sta se glasovanja vzdržali. 

Druge delegacije so se s predlogom strinjale. 

 

Delegacije Belgije, Grčije in Združenega kraljestva so podale izjave (glej Prilogo). 

 
______________ 
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PRILOGA 
 

IZJAVA BELGIJE 
 
Belgija od nekdaj podpira usklajenost, ki zagotavlja visoko raven varstva potrošnikov in 
oblikovanje pravega notranjega trga za potrošniške kredite. Predlog, ki je bil predložen Svetu, pa ne 
izpolnjuje nobenega od obeh ciljev, saj je raven usklajenosti nizka. 
 
Belgija zato dvomi v dodano vrednost tega besedila. 
 
Prav tako meni, da bi morala uravnotežena politika potrošniških kreditov vključevati načelo 
odgovornega posojanja, ki predstavlja temelj kakovostnih potrošniških kreditov. 
 
Belgija bo v prihodnosti še naprej podpirala vsako pobudo, katere cilj bo spodbujati kakovostne 
potrošniške kredite. 
 
Belgija se je zaradi navedenih razlogov odločila, da se glasovanja vzdrži. 

 

IZJAVA GRČIJE 
 
Grčija priznava uspešno delo, ki je bilo opravljeno do sedaj z namenom, da bi se dosegel sporazum 
glede Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditnih pogodbah; konkretno in 
natančno opredeljeno zakonodajno besedilo bo brez dvoma zagotovilo visoko raven varstva 
evropskih potrošnikov. 
 
Grčija zaradi tega močno podpira pravico potrošnika, da kadar koli v celoti ali delno izpolni svoje 
obveznosti v okviru kreditne pogodbe. 
 
Čeprav je Grčija pripravljena doseči uravnotežen kompromis, pa nasprotuje vključitvi določbe o 
odškodnini v primeru predčasnega odplačila v besedilo Direktive (člen 15). Meni, da cilj Direktive 
ne opravičuje te določbe. 
 
 
 

IZJAVA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA 

Združeno kraljestvo z obžalovanjem ugotavlja, da predloga direktive o potrošniških kreditih ni 
spremljala ocena vpliva v skladu z zavezami vseh institucij v zvezi z agendo o boljših predpisih. 
Združeno kraljestvo odločno poziva Komisijo, naj v prihodnosti razmisli o različnih orodjih, s 
katerimi bi se odprl dostop do evropskih trgov in ki bi omogočili, da se temeljito ocenijo 
nezakonodajne politične rešitve pred oblikovanjem samih zakonodajnih predlogov, vsi posebni 
ukrepi pa se ocenijo glede na stroške in koristi. Združeno kraljestvo poleg tega meni, da določbe iz 
Direktive o potrošniških kreditih ne predstavljajo precedensa za prihodnje delo na področju 
finančnih storitev. 
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, 21.9.2007 
COM(2007) 546 konč. 

2002/0222 (COD) 

  

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 
 
o 
 

skupnem stališču Sveta v zvezi s sprejetjem Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o 
potrošniških kreditnih pogodbah  
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2002/0222 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 
 
o 
 

skupnem stališču Sveta v zvezi s sprejetjem Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o 
potrošniških kreditnih pogodbah  

1. OZADJE 

Datum posredovanja predloga EP in Svetu: 
(dokument COM(2002) 443 konč. – 2002/0222(COD): 

12. september 2002 

Datum mnenja Ekonomsko-socialnega odbora: 17. julij 2003 

Datum mnenja Evropskega parlamenta (prva obravnava) 20. april 2004 

Datum posredovanja prvega spremenjenega predloga 29. oktober 2004 

Datum posredovanja drugega spremenjenega predloga 7. oktober 2005 

Datum političnega dogovora v Svetu za konkurenčnost 21. maj 2007 

Datum sprejetja skupnega stališča 20.9.2007 

2. NAMEN PREDLOGA KOMISIJE 

Predlog nove Direktive o potrošniških kreditih ima dva cilja, in sicer zagotoviti 
visoko raven varstva potrošnikov in začetek procesa vzpostavitve pogojev za 
dejanski notranji trg potrošniških kreditov. 

Direktiva iz leta 1987 je temeljila na minimalnem usklajevanju. Skoraj vse države 
članice so v različnih merah presegle te standarde, kar je zaviralo ustvarjanje 
enotnega trga. Cilj popolnega usklajevanja petih bistvenih modulov Direktive 
(predpogodbene in pogodbene informacije, letni odstotek obresti (LOO), pravica do 
odstopa in pravica do predčasnega odplačila) je prispevati k ustvarjanju enotnega 
trga potrošniških kreditov, saj upnikom proizvodov ne bo treba več prilagajati 
različnim nacionalnim zakonodajam v državah članicah.  

Obstoječa Direktiva o potrošniških kreditih (87/102/ES) je bila sprejeta leta 1987 in 
določa le osnovne ukrepe za varstvo potrošnikov. Nedavni razvoj trga zahteva 
prilagoditev teh predpisov. 
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3. PRIPOMBE K SKUPNEMU STALIŠČU  

3.1 Splošne pripombe 

 Za Komisijo so ključni elementi uskladitev zahteve po predpogodbenih in 
pogodbenih informacijah, izračun LOO, pravica do predčasnega odplačila in 
pravica do odstopa. 

 Komisija podpira uvedbo standardiziranega obrazca za izpolnjevanje dolžnosti 
upnika o predpogodbenih informacijah.  

3.2 Spremembe, ki jih je na prvi obravnavi uvedel Evropski parlament  

 Spremembe, ki so vključene v skupno stališče 

 Glede na področje uporabe Direktive je EP predlagal številne izjeme, ki so bile 
sprejete kot take ali v spremenjeni različici.  

 Spremenjeni predlog je upošteval izvzetje poroštvenih pogodb iz področja 
uporabe Direktive in jo vključil v skupno stališče [člen 2(1)]. 

 Del skupnega stališča [člen 2(2)(a)] je tudi predlog za izvzem ne le 
hipotekarnih kreditov, temveč tudi kreditov, zavarovanih z drugim 
primerljivim poroštvom, Svet pa je dodal (na področju kreditov) nove izjeme v 
zvezi s financiranjem nakupa nepremičnin (glej 3.3 spodaj).  

 V zvezi s spremembami je Parlament je predlagal izvzem kreditnih pogodb do 
500 EUR in preko 100 000 EUR. Spremenjeni predlog Komisije predvideva 
blagi režim za kredite do 300 EUR. Svet soglaša s popolnim izvzetjem za 
kredite do 200 EUR in, v soglasju z mnenjem Parlamenta z določitvijo zgornje 
meje 100 000 EUR [člen 2(2)(c)]. Ta rešitev je sprejemljiva, saj lahko 
potrošnike po vsej EU pri malih kreditih zaščiti njihova država članica, če vidi 
potrebo po predpisih za varstvo. Poleg tega se mali krediti redko najemajo 
čezmejno. Krediti preko zneska 100 000 EUR niso običajni potrošniški krediti 
in zato ne zahtevajo mehanizmov varstva iz Direktive.  

 Na področju prekoračitev sta Komisija in Svet sprejela predlog Parlamenta o 
blagih režimih (tj. skrajšanju seznama dolžnosti), da bi se ohranila 
prilagodljivost teh proizvodov [člen 2(3) in (4)]. Vendar so pogajanja v Svetu 
na koncu vodila do daljšega seznama kot sta ga predlagala Parlament in 
Komisija. 

 Svet je na podlagi spremenjenega predloga Komisije uvedel blage režime za 
druge posebne kreditne pogodbe (krediti, ki jih dodelijo kreditne zadruge 
[člen 2(5)] in ureditve med upnikom in potrošnikom glede načina odloga plačil, 
če je potrošnik že zamuja pri odplačevanju [člen 2(6)]. Spremembe Parlamenta 
so za te primere predlagale popolno izvzetje. 

 Na področju opredelitev je začetni predlog Komisije dal široko opredelitev 
skupnih stroškov kredita (vseh stroškov, ki jih mora potrošnik plačati za 
kredit). Parlament je predlagal ožjo opredelitev, ki vključuje le stroške, znane 
upniku v zvezi z upravljanjem kreditne pogodbe, in izključuje stroške, ki jih je 
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treba plačati tretjim osebam (notarjem, davčnim organom). Komisija je to 
spremembo sprejela z vključitvijo stroškov v zvezi s kreditno pogodbo, ki so 
znani upniku, in izključitvijo stroškov, ki jih je treba plačati tretjim osebam. 
Vendar je predlagala vključitev stroškov v zvezi s pomožnimi storitvami v 
zvezi s kreditno pogodbo (zlasti zavarovalne premije), če je storitev obvezna za 
odobritev kredita ali pridobitev oglaševane obrestne mere in če je sklenjena z 
upnikom ali v posebnih okoliščinah s tretjo stranko. Skupno stališče je v skladu 
s spremenjenim predlogom Komisije, razen za davke, ki niso bili izključeni 
[člen 3(g)]. Čeprav bi bila izključitev davkov primernejša, lahko Komisija 
sprejme to rešitev kot kompromis. 

 Pri povezanih kreditnih pogodbah je Svet prevzel opredelitev Parlamenta, ki je 
bila nekoliko spremenjena [člen 3(n)].  

 Glede zahtev po informacijah pri oglaševanju je skupno stališče upoštevalo 
spremenjeni predlog Komisije, ki predlaga seznam pomembnih informacij 
(LOO, čas trajanja kredita, število in znesek mesečnih plačil in skupne stroške 
kredita), ki jih je treba navesti, razen če oglas ne vsebuje posebne kreditne 
ponudbe [člen 4]. Vendar je v skupnem stališču seznam obveznih informacij 
odvisen od tega, ali oglas navaja obrestno mero ali drugo številko. Tu se 
upošteva, da potrošniki potrebujejo več informacij, ko se v oglasu navaja 
številka (kot je LOO), da bi se preprečilo zavajanje potrošnikov z eno samo 
številko. Svet meni, da te določbe ne bi bilo treba uporabiti v primerih v 
državah članicah, v katerih nacionalna zakonodaja zahteva navedbo LOO za 
oglaševanje, ki ne navaja številke [člen 4(1, drugi stavek)]. Komisija se s tem 
strinja (ta izjema se nanaša le na primere, ki jih Direktiva ne zajema, in 
zadevnim državam članicam zagotavlja, da lahko ohranijo svojo zakonodajo).  

 Seznam informacij, ki jih je treba zagotoviti, je bil spremenjen, Svet pa je 
uvedel možnost, da državam članicam ni treba zahtevati navedbe LOO v 
primeru prekoračitve [člen 4(2)(c)]. Ta manevrski prostor za države članice je 
sprejemljiv, saj prekoračitve trenutno skoraj nimajo čezmejnega vpliva.  

 Pri zahtevah po predpogodbenih informacijah je Komisija po celotnem ali 
delnem sprejetju sprememb EP v svojem spremenjenem predlogu predlagala 
zahteve, ki jih je Svet v celoti ali delno sprejel. Svet je uvedel nove elemente 
(kot je standardiziran obrazec za predpogodbene informacije, glej 3.3 spodaj). 

 Pri določitvi splošnih obveznosti upnika pred sklenitvijo kreditne pogodbe je 
Svet sprejel spremenjeni predlog Komisije o zahtevi ocene kreditne 
sposobnosti potrošnika. Upnik bo moral oceniti kreditno sposobnost potrošnika 
na podlagi zadostnih informacij, ki jih zagotovi potrošnik, kadar je primerno, in 
se po potrebi dobijo iz ustrezne podatkovne zbirke [člen 8(1)]. Vendar je Svet 
opustil načelo odgovornega posojanja. To je sprejemljivo, saj je Svet sprejel 
obveznost držav članic, da zagotovijo ustrezne razlage upnikov, da lahko 
potrošniki ocenijo, ali je predlagani kredit prilagojen njihovim potrebam in 
finančnemu stanju [člen 5(6)].  

 Parlament in Svet sta dodala druge informacije k začetno krajšemu seznamu 
predpogodbenih informacij. Od dodatnih informacij Parlamenta (dodatni 
stroški, če jih upnik pozna; stroški računa, določeni posebej za namen 
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zadevnega posojila; stroški za uporabo sredstev plačila; stroški za plačilne 
transakcije; skupni stroški kredita za potrošnika; postopki za pravico do 
odstopa od pogodbe; način odplačila; obresti in stroški v primeru zapadlih 
plačil, ureditve za njihovo prilagoditev in stroški v primeru zamude plačila) je 
Svet upošteval stroške za ohranjanje enega ali več računov [člen 5(1)(i)], 
stroške za uporabo sredstev plačila in kakršne koli druge stroške [člen 5(1)(i)] 
in informacije za zapadla plačila [člen 5(1)(i)]. Na podlagi spremenjenega 
predloga Komisije je Svet na seznam dodal navedbo notarskih stroškov 
[člen 5(1)(j)], obveznost naročila pomožne storitve, povezane s kreditno 
pogodbo [člen 5(1)(k)], obstoj ali odsotnost pravice do odstopa [člen 5(1)(o)], 
pravico predčasnega odplačila [člen 5(1)(p)], pravico do seznanitve z 
rezultatom pridobivanja informacij iz podatkovne zbirke [člen 5(1)(q)] ter 
plačila, ki jih opravi potrošnik in ki ne vodijo do takojšnjega odplačila 
skupnega zneska kredita [člen 5(5)]. Poleg tega je Svet na lastno pobudo dodal 
informacije o vrsti kredita [člen 5(1)(a)], identiteti in naslovu upnika [člen 
5(1)(b)], opozorilo glede posledic izostalih odplačil [člen 5(1)(m)] pravici do 
predložitve izvoda osnutka kreditne pogodbe na zahtevo [člen 5(1)(r)] in po 
potrebi obdobja, v katerem je upnik vezan s predpogodbeno informacijo [člen 
5(1)(s)]. 

 Medtem ko je Komisija menila, da se seznam zahtev za predpogodbene 
informacije ne sme razširiti preko seznama iz njenega spremenjenega predloga, 
da bi se izognili preveliki količini informacij, pa je soglašala s sedanjim 
seznamom informacij, ob upoštevanju, da je nekaj dodanih informacij 
pomembnih le v posebnih primerih in bodo te v teh okoliščinah navedene v 
obveznem obrazcu (glej 3.3).  

 Glede predpogodbenih informacij v posebnih primerih, kot so prekoračitve, je 
bil v skupno stališče vključen blagi režim, ki ga je predlagal Parlament, vendar 
je bil seznam informacij razširjen [člen 6(1),(2) in (3)]. Ker ti posebni primeri 
nimajo bistvenega čezmejnega učinka, Komisija temu seznamu ni 
nasprotovala. To stališče se uporablja tudi za manevrski prostor držav članic v 
zvezi z navedbo LOO v primerih prekoračitev [člen 6(2)].  

 Na področju dostopa do podatkovne zbirke je Parlament predlagal opustitev 
obveznosti za države članice, da zagotovijo delovanje osrednje podatkovne 
zbirke. Komisija in Svet sta soglašala s to spremembo [člen 9]. Parlament je 
predlagal ohranjanje zahteve, da morajo imeti upniki iz drugih držav članic 
dostop do obstoječih podatkovnih zbirk pod enakimi pogoji kot upniki iz 
navedene države članice. Komisija je dodala, da mora biti dostop 
nediskriminatoren, kar je Svet sprejel [člen 9(1)]. Druga določba, za katero je 
Parlament predlagal, da se ohrani, zadeva takojšnje in brezplačno obveščanje 
potrošnika o rezultatih pridobivanja informacij iz katere koli podatkovne 
zbirke. Spremenjeni predlog Komisije je vključeval to spremembo, omejil pa jo 
je na primere, v katerih informacijo zahteva potrošnik. Svet je nadalje zožil 
obveznost o obveščanju potrošnika na primere, v katerih je zavrnitev vloge za 
kredit utemeljena s pridobivanjem informacij iz podatkovne zbirke [člen 9(2)]. 
To je sprejemljivo, saj zajema primere, v katerih je za potrošnike 
najpomembnejše vedeti, da imajo možnost pridobivanja informacij iz 
podatkovne zbirke. 
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 Na področju pogodbene informacije je bil sprejet predlog Parlamenta, da se 
doda informacija o postopku, ki ga je treba uporabiti pri uresničitvi pravice do 
prekinitve kreditne pogodbe [10(2)(r)]. 

 Glede LOO je Parlament predlagal, da je treba stroške zavarovanja navesti v 
LOO le, če so obvezni za pridobitev kredita. Komisija in Svet sta to sprejela, 
vendar je bil predlog zaradi jasnosti vnesen v opredelitev skupnih stroškov 
kredita (člen 3(g)). Parlament je prav tako predlagal dve predpostavki, ki jih je 
treba uporabiti v primerih, v katerih se obrestna mera lahko spreminja v teku 
pogodbe ali, v katerih se promocijska mera predlaga le na začetku kredita. Ta 
predlog sta Komisija in Svet v celoti sprejela in je zdaj naveden v Prilogi 
I(II)(i) in (j). 

 Glede obrestne mere je Parlament predlagal dodatne pogoje za spremenljive 
obrestne mere. Ti dodatki so se upoštevali in so navedeni v opredelitvi „fiksne 
obrestne mere“ (tj. nespremenljive) v členu 3(k). 

 Glede predčasnega odplačila je Parlament predlagal redakcijske spremembe, ki 
so bile vključene v skupno stališče, in sicer lahko potrošnik kadar koli 
predčasno odplača kredit[člen 16]. 

 V zvezi z dodelitvijo pravic je Parlament predlagal, da je treba potrošnika 
obvestiti, da se je pogodba dodelila tretji strani. To je bilo vključeno v skupno 
stališče, vendar se ne uporablja, če prvotni upnik v dogovoru s prejemnikom 
pravice še vedno zagotavlja storitve kredita za potrošnika [člen 17]. 

 Glede povezanih transakcij in učinka pravice do odstopa od pogodbe na take 
transakcije, sta Komisija in Svet potrdila, da v primeru odstopa od nakupne 
pogodbe v skladu z zakonodajo Skupnosti potrošnik ni več vezan s povezano 
kreditno pogodbo (člen 15). Parlament je poleg tega predlagal, da je državam 
članicam treba dovoliti, da ohranijo ali uvedejo sisteme skupne in solidarne 
odgovornosti. To je navedeno v členu 15(2) skupnega stališča. 

 Svet in Komisija soglašata s predlogom Parlamenta, da lahko vsaka stran 
preprosto z obvestilom prekine odprto kreditno pogodbo. Poleg tega kot ukrep 
za varstvo potrošnika skupno stališče predlaga, da morajo upniki dati najmanj 
dvomesečni odpovedni rok (člen 13).  

 Glede prekoračitev je bil sprejet del spremembe, ki ga je predlagal Parlament v 
zvezi z informacijami za potrošnika (kazni in stroški zamudnih obresti) in je 
vključen v skupno stališče (člen 18). 

 Glede predpisov o upnikih in posrednikih je bil v skupnem stališču upoštevan 
predlog Parlamenta, da jih mora urejati in nadzirati neodvisno telo ali organ 
(člen 20). Vendar pa posredniki v tem členu niso več vključeni. 

 Spremembe, ki niso vključene v skupno stališče, vendar so za Komisijo 
sprejemljive 

 Parlament je predlagal, da upnik lahko izpolni svoje zahteve po 
predpogodbenih informacijah s predložitvijo osnutka kreditne pogodbe, 
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vključno z vsemi potrebnimi pogodbenimi informacijami. Svet tega predloga ni 
sprejel. Ob upoštevanju, da so pogoji iz kreditne pogodbe za povprečnega 
potrošnika težko razumljivi in je obvezni obrazec (glej 3.3) dobra rešitev za 
zagotavljanje razumljivih predpogodbenih informacij potrošnikom, Komisija 
soglaša, da morajo upniki dosledno uporabljati obrazec.  

 Glede zagotavljanja povezanih transakcij je Parlament predlagal obstoj že prej 
obstoječe pogodbe med upnikom in ponudnikom kot nujen pogoj za 
potrošnika, da zahteva pravna sredstva proti upniku v primeru nezagotavljanja, 
delnega zagotavljanja ali neizpolnjevanja pogojev. Komisija je to sprejela, Svet 
pa se ni strinjal s tem predlogom. Vendar skupno stališče, kot ga je predlagal 
Parlament, prepušča državam članicam, da določijo do kolikšne mere in pod 
kakšnimi pogoji je mogoče zahtevati ta pravna sredstva. 

 Glede odprtih kreditnih pogodb Komisija ni nasprotovala obveznosti za 
pridobitev izrecne predhodne odobritve posojilojemalca pred podaljšanjem 
pogodbe, vendar to ni bilo vključeno v skupno stališče. 

 Sprememba, ki jo je predlagal Parlament v zvezi s členom o sklepanju 
poroštvene pogodbe, se ni uporabila, ker je bilo celotno vprašanje poroštev 
izključeno iz področja uporabe Direktive. Isto velja za člen o obvestilu o 
neplačilu in izvršljivosti. 

 Spremembe, ki niso bile sprejemljive 

 Predlog Parlamenta, da je treba predvideti pripravo kreditnih pogodb v pisni 
obliki, ni bil vključen v skupno stališče, saj Komisija in Svet menita, da morajo 
biti uradne zahteve v skladu z značilnostmi trženja na daljavo. Vendar je Svet 
vključil možnost za države članice, da ohranijo ali uvedejo nacionalna pravila v 
zvezi z veljavnostjo sklenitve kreditne pogodbe [člen 10(1)(3)]. 

 Glede LOO (člen 19) je Parlament predlagal, da se v ustreznem členu pojasnijo 
nadaljnje podrobnosti formule izračuna. Svet in Komisija sta menila, da 
zadostuje navedba formule v Prilogi, ki ni le okvirna, temveč je del 
zakonodajnega besedila. 

 Predpostavka stalnega zneska glavnice za izračun LOO v primeru odprtih 
kreditnih pogodb, kot jo je predlagal Parlament, ni bila sprejeta, saj ne odraža 
realnosti odprtih kreditnih pogodb. 

 Za povezane transakcije je Parlament predlagal, da v primeru odstopa od 
kreditne pogodbe potrošnika povezana nakupna pogodba ne sme več vezati. 
Komisija in Svet tega nista sprejela, ker ta direktiva obravnava kreditne 
pogodbe in ne prodajnih pogodb. Poleg tega bi to lahko povzročilo, da 
dobavitelji odložijo dobavo blaga in storitev do konca roka za odstop od 
pogodbe. Vendar lahko države članice še zmeraj uvedejo ali ohranijo take 
sisteme na nacionalni ravni. 

 Glede prekoračitev ni bilo vključeno besedilo, ki ga je predlagal Parlament in 
se nanaša na „nedovoljeno prekoračitev“, saj se nanaša na nekaj, kar upnik 
sprejema in zato po naravi ni „nedovoljeno“ [člen 18]. 
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 Glede pristopa usklajenega je Parlament predlagal uvedbo klavzule 
minimalnem usklajevanju v Direktivo. To ni bilo vključeno v skupno stališče. 
Komisija meni, da je minimalna klavzula, ki je zajeta v sedanji Direktivi o 
potrošniških kreditih, privedla do zelo različnih zakonodaj v državah članicah, 
kar je povzročilo ovire pri vstopu na trg in razdrobljenost trga. Ob začetku 
procesa vzpostavitve dejanskega notranjega trga potrošniških kreditov, ki je 
eden od ključnih ciljev Direktive, Komisija meni, da je nujno potrebna popolna 
uskladitev, kot je predvidena v skupnem stališču (člen 22), ne le v zvezi z 
LOO, kot je predlagano spremembah Parlamenta, temveč tudi pri drugih 
zadevah, ki jih obravnava Direktiva.  

3.3 Nove določbe Sveta 

 Svet je na seznam izjem od področja uporabe Direktive dodal prekoračitve, ki 
jih je treba odplačati v enem mesecu [člen 2(2)(e)]. Vendar je treba v 
predpogodbeni fazi zagotoviti kratek seznam informacij [člen 6(5)]. Ta izjema 
je sprejemljiva, saj ti krediti pokrivajo le kratko obdobje in zato ne bodo 
povzročili prekomernih stroškov.  

 Na področju hipotekarnih kreditov je Svet uvedel dve novi izjemi, ki pokrivata 
kredite, oblikovane za financiranje nakupa nepremičnin na podoben način kot s 
hipotekarnimi krediti [člen 2(2)(a, druga možnost)], ter kredite bank v 
Združenem kraljestvu, ki temeljijo na načelih islamske vere [člen 2(2)(b)]. 
Komisija podpira te izjeme, saj so namenjene kritju posebnih pravnih rešitev v 
nekaterih državah članicah, ki so primerljive s hipotekarnimi krediti. 

 V skladu z blagimi režimi, oblikovanimi za prekoračitve, je Svet na podlagi 
predloga Komisije uvedel opredelitve za obe vrsti kreditnih pogodb v primeru 
prekoračitev [člen 3(d) in (e)]. 

 Glede predpogodbenih informacij je Svet uvedel obvezni standardizirani 
obrazec, ki bo popolnoma enak v vseh državah članicah in ga upniki morajo 
uporabiti za zagotavljanje predpogodbenih informacij potrošniku [člen 5(1, 
drugi stavek)/ Priloga II]. Komisija to v celoti podpira, saj bo obrazec 
potrošnikom olajšal primerjavo ponudb in predpogodbene informacije bodo za 
potrošnike bolj razumljive.  

 V primerih blagih režimov je Svet pripravil poseben standardizirani obrazec 
(Priloga III), ki ni obvezen, vendar ga upniki lahko uporabijo za izpolnitev 
obveznosti predpogodbenih informacij [člen 6(1, četrti in peti stavek)]. 

 Svet je uvedel nekaj novih določb za samo kreditno pogodbo. Zahtevam za 
informacije je dodal informacije o drugih pogodbenih pogojih in določilih 
[člen 10(2)(t)], nadzornemu organu [člen 10(2)(u)] in splošno opozorilo glede 
posledic izostalih odplačil [člen 10(2)(m)]. V primeru prekoračitev je za države 
članice v zvezi z navedbo LOO predviden enak manevrski prostor 
[člen 10(2)(g)]. Medtem ko Komisija lahko podpre vse te dodatke, pa je 
težavnejša sprememba Sveta, da člen 10 ne sme posegati v nacionalna pravila 
glede veljavnosti sklenitve kreditnih pogodb. Člen 10 naj bi bil v celoti 
usklajena določba, zato države članice ne bi smele prostovoljno urejati 
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upravnih zahtev (npr. lastnoročni podpis pogodbe) na nacionalni ravni. Take 
upravne zahteve, ki niso usklajene, lahko postanejo ovire za notranji trg. 

 Glede informacij o obrestni meri [člen 11] je Svet določil, da je treba 
informacije v primeru spremembe obrestne mere, če je ta povezana z 
referenčno mero, sporočati samo občasno v izogib nepotrebni birokraciji in 
prevelike količine informacij za potrošnika. 

 Svet je uvedel podrobnejši opis postopka za uveljavljanje pravice do odstopa. 
Prav tako je dodal odstavek (člen 14(6)), v skladu s katerim lahko države 
članice ohranijo nacionalne določbe, ki določajo obdobje, med katerim se 
izvajanje pogodbe ne more začeti. 

 Glede predčasnega odplačila (člen 16) je Svet uvedel možnost, da upniki pod 
nekaterimi pogoji zahtevajo nadomestilo v primeru predčasnega odplačila 
potrošnika. Države članice lahko za znesek predčasnega odplačila, do katerega 
ni mogoče zahtevati nikakršne odškodnine, določijo mejo največ 10 000 EUR; 
največja odškodnina je 1 % odplačanega zneska, če je mera določena za več 
kot eno leto, sicer pa 0,5 %. Poleg tega upnik ni upravičen do odškodnine, če 
se je referenčna mera ECB zvišala med datumom sklenitve pogodbe in 
datumom predčasnega odplačila. Komisija meni, da je usklajevanje izračuna 
odškodnine koristno z vidika cilja notranjega trga, in da pogoji, o katerih se je 
dogovoril Svet, ne nižajo ravni varstva potrošnikov. Vendar je Komisija pri 
tem vprašanju bolj naklonjena višji ravni usklajenosti. 

 Svet je dodal možnost uveljavljanja v komitologiji (v skladu s členom 5a(1) do 
(4) Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa) za določitev 
predpostavk, ki se uporabljajo za izračun LOO za nekatere vrste kreditov 
[člen 19(5)]. Komisija to podpira, navedeno pa je v členu 25 skupnega stališča. 
Zelo tehnična narava tega vprašanja ni bila prilagojena za podrobno razpravo 
na Svetu, ki se je zato odločil, da bo to vprašanje obravnaval v bolj 
prilagojenem postopku. 

 Direktiva vsebuje številne regulativne možnosti za države članice (možnost 
uporabe blagega režima samo za nekatere kreditne pogodbe [člen 2(5) in (6)], 
da predvidi navedbo LOO le v oglasih [člen 4(1)], pravica, da ne naloži 
navedbe LOO za prekoračitve v oglasih, predpogodbenih in pogodbenih 
informacijah [člen 4(2)(c), 6(2), 10(2)(g)], možnost, da prilagodi pomoč za 
potrošnike [člen 5(6)], da ne predvidi pravice do odstopa v primeru notarskih 
pogodb [člen 14(5)], pravica za določitev pravnih sredstev za povezane 
kreditne pogodbe [člen 15(2)], pravica, da ohrani ali uvede pravila veljavnosti 
sklenitve [člen 10(1)] in da določi mejo največ 10 000 EUR, pod katero ni 
mogoče zahtevati nikakršne odškodnine za predčasno odplačilo [člen 16(4)]). 
Svet je dodal obveznost, da države članice Komisijo obvestijo, kadar uporabijo 
večino teh možnosti, da se lahko te informacije objavijo (člen 26). To je 
dopolnjeno z določbo, ki predvideva, da Komisija spremlja učinek uporabe teh 
zakonodajnih možnosti na potrošnike in notranji trg [člen 27(2)]. Komisija se 
strinja z navedenimi dodatki. 
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4. SKLEPI 

Skupno stališče je zadovoljivo glede štirih od petih ključnih vprašanj Direktive. 
Predpogodbene informacije, pogodbene informacije, LOO in pravica do odstopa so v 
celoti usklajeni in zagotavljajo visoko raven informiranja in varstva potrošnikov, ob 
tem pa vzpostavljajo pogoje za dejanski notranji trg potrošniških kreditov. 
Standardiziran obrazec predpogodbenih informacij, ki ga je uvedel Svet, bo 
potrošnikom zagotovil dobro podlago za primerjavo ponudb. 

Komisija podpira nadaljnje usklajevanje vprašanja predčasnega odplačila. Komisija 
ni podprla možnosti držav članic, da ohranijo ali uvedejo nacionalno zakonodajo 
glede veljavnosti sklenitve kreditnih pogodb. Vendar meni, da je splošen kompromis, 
dosežen na Svetu, sprejemljiv, če se upošteva napredek na drugih ključnih področjih 
in težave za dosego dogovora na Svetu.  
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