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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošno ozadje:

Komisija je 8. februarja 2007 začela obsežen pregled pravnega reda Skupnosti na področju 
varstva potrošnikov, tako da je sprejela zeleno knjigo1, v kateri je predstavila različne 
možnosti za omenjeno reformo na tem področju, in sicer na podlagi kombiniranega pristopa:
horizontalnega –  s predlaganjem instrumenta za sistematično posodabljanje splošnih vidikov 
pravnega reda in vertikalnega –  z revizijo posebnih vidikov posameznih sektorjev, vključno z 
revizijo direktive 94/47/ES o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o 
pridobitvi pravice do uporabe nepremičnin na podlagi časovnega zakupa. Poleg tega je 
Evropski parlament v resoluciji z dne 4. julija 20022 Komisiji priporočil, naj na podlagi 
določb člena 153 Pogodbe v zvezi z varstvom potrošnikov sprejme ukrepe za rešitev 
problemov uporabnikov proizvodov časovnega zakupa.

Predlog Komisije:

– Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi:
Na posvetovanju, ki ga je izvedla Komisija, se je potrdilo, da obstajajo resni problemi 
potrošnikov v zvezi z dolgoročnimi počitniškimi proizvodi in posredno nadaljnjo prodajo ter v 
manjši meri s časovnim zakupom in zamenjavo3. Tudi med manj obširnim posvetovanjem, ki 
ga je opravil poročevalec, se je izkazalo, da na trgu obstajajo neravnovesja, saj so posamezne 
strani – podobno kot na posvetovanju Komisije – izrazile različna stališča, a kljub temu se je 
večina strinjala z revizijo obstoječe direktive in podvomila, da bo mogoče težave rešiti samo z 
njenim boljšim izvajanjem ali samoregulacijo v sektorju. 

– Razlogi za predlog in njegovi cilji: 

Od sprejema direktive 94/47/ES se je trg korenito spremenil, kar zadeva ponudbo in razvoj 
novih proizvodov, ki se tržijo podobno kot časovni zakup nepremičnin in so mu v 
gospodarskem smislu podobni. V splošnem gre zlasti za vnaprejšnja plačila, ki jim sledijo 
plačila, odvisna od dejanske rabe počitniških nastanitvenih zmogljivosti (samih ali v 
kombinaciji z drugimi proizvodi). Ti proizvodi načeloma ne sodijo na področje uporabe 
direktive 94/47/ES, zaradi česar so se tudi pojavile občutne težave za potrošnike in podjetja. 
Predlog Komisije predvideva predvsem spremembo opredelitev in področja uporabe direktive 
94/47/ES, da bi se zajeli novi počitniški proizvodi ter razjasnile in posodobile določbe o 
zahtevah glede vsebine in jezika informacij in pogodb za potrošnike.

Stališče pripravljavca mnenja:

Pripravljavec mnenja meni, da so poslovne dejavnosti, ki jih zajema ta direktiva, zelo 
pomembne za turizem v EU in še posebej za evropske ponudnike in potrošnike. Zato je glavna 
                                               
1 Zelena knjiga o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov (KOM (2006) 744).
2 Resolucija Evropskega parlamenta (poročevalec Manuel Medina Ortega) o spremljanju politike Skupnosti o 
varstvu potrošnikov v zvezi s pravicami do uporabe nepremičnin na podlagi časovnega zakupa (direktiva 
94/47/ES, 2000/2208(INI)).
3 KOM (2007) 303, str. 6.



PE396.763v03-00 4/25 AD\706416SL.doc

SL

smernica tega poročila, da je treba okrepiti položaj potrošnika v morebitnih transakcijah v 
zvezi s pridobitvijo pravice do uporabe. Pripravljavec mnenja v skladu s stališčem 
Parlamenta iz leta 2002 meni, da bi bilo treba poleg pravne podlage, ki jo je predlagala 
Komisija, uporabiti tudi člen 153, da bi zagotovili še višjo raven varstva potrošnika.

Ocenjuje tudi, da je treba razširiti in posodobiti opredelitve v direktivi, da ne bi spet prehitro 
zastarela in da bi poostrili zahteve glede jezika in informacij, ki jih morajo izpolniti države 
članice in izvajalci dejavnosti ter s tem zagotovili stabilnejši in preglednejši trg. Tako bi 
dosegli stabilizacijo in večjo preglednost trga ter boljšo obveščenost potrošnikov, s tem pa 
preprečili morebitne odpovedi pogodb zaradi spremenjenih okoliščin ali nezadostnih 
informacij na obeh straneh, pri čemer morajo biti pogoji za odstop od pogodbe, ki mora biti 
brezplačen, jasno opredeljeni. Pravica do odstopa se mora izvajati pod jasnimi pogoji, ki ne 
vključujejo dodatnih stroškov. 

Pripravljavec mnenja še meni, da bi bilo sicer bolje počakati na horizontalni pregled 
pravnega reda Skupnosti na področju varstva potrošnikov, pri katerem bi natančneje 
opredelili ključne pojme za delovanje enotnega trga in zagotovili večjo pravno varnost na 
omenjenem področju, vendar to ne bo mogoče zaradi velikih problemov, s katerimi se 
srečujejo potrošniki pri uveljavljanju svojih pravic zlasti na nadnacionalni ravni: te težave se 
ne pojavljajo zaradi neobstoja usklajene zakonodaje Skupnosti na tem področju, temveč zato, 
ker ni jasnega pravnega okvira Skupnosti, ki bi ga dopolnjevali strožji nacionalni pravni 
okviri v prid podjetjem in potrošnikom.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Preambula, navedba sklicevanja 1

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

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti členov 95 in 
153 Pogodbe,

Obrazložitev

Kot izhaja iz člena 1 zakonodajnega predloga in njegovega pravnega okvira, namreč 
pregleda pravnega reda skupnosti na področju varstva potrošnikov, je namen tega predloga  
varstvo izboljšati in približati nacionalne zakonodaje, zato je treba pravno podlago iz 
predloga Komisije v skladu s poročilom Parlamenta iz leta 2004 (2000/2208 (INI)) dopolniti.
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s členom 153 Pogodbe. 

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Poudariti je treba, kako pomemben je 
ta sektor za evropski turizem, in opomniti, 
da je Evropski parlament v svoji resoluciji z 
dne 8. septembra 2005 o novih načrtih in 
izzivih za trajnostni evropski turizem 1 in 
resoluciji z dne 29. novembra 2007 o 
obnovljeni turistični politiki EU2 že omenil 
potrebo po spremembi direktive 94/47/ES.
___________________
1 UL C 193 E, 17.08.06, str. 325.
2 Sprejeta besedila P6_TA(2007)0575.

Obrazložitev

Evropski parlament se je vedno zavzemal za pravice potrošnikov v turizmu. Zato je prav, da 
se omeni obe resoluciji na to temo, ki sta bili sprejeti med sedanjim zakonodajnim obdobjem.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 4

(4) Ta direktiva ne sme posegati v 
nacionalne predpise v zvezi z registracijo 
nepremičnin ali premičnin, pogoji za 
določitev ali dodeljevanje pooblastil ali 
zahtevami za izdajo dovoljenja, kot tudi 
določitvijo pravne narave pravic, ki jih 
zadevajo pogodbe, zajete v tej direktivi.

(4) Ta direktiva ne sme posegati v 
nacionalne predpise v zvezi z registracijo 
nepremičnin ali premičnin, pogoji za 
določitev ali dodeljevanje pooblastil ali 
zahtevami za izdajo dovoljenja, kot tudi 
določitvijo pravne narave pravic, ki jih 
zadevajo pogodbe, zajete v tej direktivi, 
razen če so ti predpisi na področju varstva 
potrošnikov manj strogi kot določbe te 
direktive, brez poseganja v cilje, izhajajoče 
iz Pogodbe.

Obrazložitev

Predlog spremembe naj bi okrepil enega od dveh ciljev tega predloga direktive, in sicer 
varstvo potrošnikov, z določitvijo minimalne ravni zaščite.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 16 a (novo)



PE396.763v03-00 6/25 AD\706416SL.doc

SL

(16a) 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 tabele, 
ki naj čim bolj nazorno prikažejo korelacijo 
med to direktivo in ukrepi za prenos v 
nacionalno pravo.
_________
1UL C 321, 31.12.2003, str. 1

Obrazložitev

Predlog spremembe zadeva izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi 
zakonodaje (UL C 321, 31.12.2003, str. 1).

Predlog spremembe 5
Člen 1, odstavek 2, uvodni del

2. Da bi se zagotovila višja raven varstva 
potrošnikov, lahko države članice na 
področju, približanem s to direktivo, še 
naprej uporabljajo določbe, ki so strožje in
so povezane z:

2. Da bi se zagotovila višja raven varstva 
potrošnikov, lahko države članice na 
področju, približanem s to direktivo, še 
naprej uporabljajo določbe, ki so strožje, 
vključno s tistimi, ki so povezane z:

Obrazložitev

Ker naj bi bilo varstvo potrošnikov čim boljše, ta predlog spremembe zagotavlja, da lahko 
države članice še naprej uporabljajo nacionalne predpise, ki so strožji, vključno s predpisi na 
naštetih področjih, vendar ne omejeno nanje.

Predlog spremembe 6
Člen 2, odstavek 1, točka (a)

(a) „časovni zakup“ pomeni pogodbo, ki 
traja več kot eno leto in s katero potrošnik na 
podlagi plačila nadomestila pridobi pravico 
do uporabe ene ali več nastanitvenih 
zmogljivosti za več kot eno obdobje 
uporabe;

(a) „časovni zakup“ pomeni pogodbo, ki 
traja več kot eno leto in s katero potrošnik na 
podlagi plačila nadomestila pridobi pravico 
do uporabe ene ali več nastanitvenih 
zmogljivosti za več kot eno obdobje 
uporabe. Te pravice do uporabe vključujejo 
zlasti pogodbene pravice, izhajajoče iz 
počitniških kartic in klubov, turističnih 
kartic in podobnih dogovorov;
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Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je večja pravna jasnost in natančnejša opredelitev pojma 
časovni zakup, da bi se izognili prehitremu zastaranju predlagane zakonodaje.

Predlog spremembe 7
Člen 2, odstavek 1, točka (c)

(c) „nadaljnja prodaja“ pomeni pogodbo, s 
katero trgovec v zameno za plačilo 
nadomestila potrošniku pomaga prodati ali 
kupiti časovni zakup ali dolgoročni
počitniški proizvod;

(c) „nadaljnja prodaja“ pomeni pogodbo, s 
katero trgovec v zameno za plačilo 
nadomestila potrošniku pomaga prodati ali 
kupiti časovni zakup ali dolgoročni 
počitniški proizvod;

Obrazložitev

 (Ne zadeva slovenske različice, op. p.)

Predlog spremembe 8
Člen 2, odstavek 1, točka (f a) (novo)

(fa) „trajni nosilec podatkov“ pomeni vsako 
orodje, ki potrošnikom omogoča 
shranjevanje informacij, ki so jim 
neposredno namenjene, in lahek dostop za 
morebitne potrebe v prihodnje v obdobju, ki 
ustreza namenu zadevnega informiranja, 
ter omogoča reprodukcijo shranjenih 
informacij v nespremenjeni obliki;

Obrazložitev

Opredelitev je podobna opredelitvi iz odstavka (f) člena 2 Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2002/65/ES z dne 23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na 
daljavo in o spremembi direktive Sveta 90/619/EGS ter direktiv 97/7/ES in 98/27/ES, ki 
predvideva sodobnejše načine informiranja.

Predlog spremembe 9
 Člen 2, odstavek 1, točka (g)

(g) „pomožna pogodba“ pomeni vsako 
pogodbo, ki je podrejena drugi pogodbi.

(g) „pomožna pogodba“ pomeni vsako 
pogodbo, ki dopolnjuje drugo pogodbo.
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Obrazložitev

Pravno pojasnilo: izraz „dopolnjevati” natančneje opisuje pravno razmerje med pogodbama, 
saj pomožna pogodba ni nujno podrejena glavni.

Predlog spremembe 10
Člen 3, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da vsakršno 
oglaševanje navaja možnost pridobitve 
pisnih informacij iz odstavka 2 ter navedbo 
kraja, kjer se informacije lahko pridobijo.

1. Države članice zagotovijo, da vsakršno 
oglaševanje navaja možnost pridobitve 
pisnih informacij iz odstavka 2 na papirju 
ali drugem trajnem nosilcu podatkov ter 
navedbo kraja, kjer se informacije lahko 
pridobijo.

Obrazložitev

Opredelitev je enaka tisti iz odstavka (f) člena 2 direktive 2002/65/ES, vključila pa naj bi se v 
novo alinejo (fa) v prvem odstavku člena 2 tega predloga. 

Predlog spremembe 11
Člen 3, odstavek 2, uvodni del

2. Trgovec zagotovi potrošniku na njegovo 
zahtevo pisne informacije, ki poleg 
splošnega opisa proizvoda vsebujejo vsaj 
kratke in natančne podatke o naslednjih 
postavkah, kadar je ustrezno:

2. Trgovec zagotovi potrošniku na njegovo 
zahtevo pisne informacije na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov, ki poleg 
splošnega opisa proizvoda vsebujejo vsaj 
kratke in natančne podatke o naslednjih 
postavkah:

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je:

1) upoštevati enako opredelitev, kot je tista iz člena 2(f)(e) direktive 2002/65/ES,

2) zagotoviti visoko raven informacij za potrošnike ter tako pozitivno odgovoriti na njihove 
pogoste pritožbe na račun nezadostnih informacij, ki so na voljo, še posebej glede njihove 
kakovosti in količine. 

Predlog spremembe 12
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da je pogodba 
sklenjena v pisni obliki in sestavljena v 

1. Države članice zagotovijo, da je pogodba 
sklenjena v pisni obliki na papirju ali 
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tistem od uradnih jezikov Skupnosti, ki ga
je izbral potrošnik.

drugem trajnem nosilcu podatkov in 
sestavljena v jeziku ali jezikih države 
članice, katere rezident ali državljan je 
potrošnik. Ta jezik ali ti jeziki mora/jo biti v
vsakem primeru uradni jezik/i Skupnosti, ki
ga/jih je izbral potrošnik. Država članica, 
katere rezident je potrošnik, pa lahko 
zahteva, da se informacija iz odstavka 2 
pripravi vsaj v jeziku ali enem od jezikov 
potrošnika, ki mora biti uradni jezik 
Skupnosti, in da trgovec potrošniku 
posreduje uradni prevod te informacije v 
jeziku ali enem od jezikov države članice, 
kjer je premičnina ali nepremičnina, pri 
čemer mora biti to uradni jezik Skupnosti. 

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je:

1) upoštevati podobno opredelitev iz člena 2(f)(e) direktive 2002/65/ES,

2) v skladu s trenutnim stališčem Sveta o tej zadevi zagotoviti takšno jezikovno ureditev, da bo 
raven varstva potrošnika čim večja, sektorju pa ne bodo naloženi dodatni stroški.

Predlog spremembe 13
Člen 4, odstavek 2, pododstavka 1 in 2

2. Pisne informacije iz člena 3(2) tvorijo 
sestavni del pogodbe in se ne spreminjajo, 
razen če se stranke o tem izrecno 
dogovorijo drugače ali so spremembe 
posledica okoliščin zunaj nadzora trgovca.

2. Pisne informacije na papirju ali drugem 
trajnem nosilcu podatkov iz člena 3(2) 
tvorijo sestavni del pogodbe in se morajo 
potrošniku posredovati na ustrezen, 
objektiven in jasen način z dovolj velikimi 
črkami za udobno branje. Pisne 
informacije se ne spreminjajo, razen če so 
spremembe posledica nepredvidenih , 
nepričakovanih okoliščin zunaj nadzora 
trgovca in imajo posledice, ki se jim trgovec 
ni mogel izogniti, tudi če je za to storil vse, 
kar je bilo v njegovi moči.

O spremembah, ki so posledica okoliščin 
zunaj nadzora trgovca, se potrošnika
obvesti pred sklenitvijo pogodbe.

O teh spremembah se potrošnika obvesti v 
pisni obliki na papirju ali drugem trajnem 
nosilcu podatkov pred sklenitvijo pogodbe.
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Obrazložitev

Namen predloga spremembe je:

1) upoštevati predlog spremembe 7,

2) zagotoviti, da vključitev ključnih informacij ni odvisna od odločitve strank. V praksi se je 
izkazalo, da izraz „če se stranke o tem izrecno dogovorijo drugače” dopušča, da trgovci 
enostransko predlagajo članske pogodbe, potrošnikom pa ne preostane drugega, kot da 
nevede v svojo škodo sprejmejo pogoje, ki jim onemogočajo dostop do informacij. 

Predlog spremembe 14
Člen 4, odstavek 3 a (novo)

3a. Potrošnik v vseh primerih prejme izvod 
pogodbe na papirju ali drugem trajnem 
nosilcu podatkov. 

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti čim boljšo obveščenost potrošnika, s tem pa tudi 
visoko raven zaščite ter stabilen in pregleden trg.

Predlog spremembe 15
Člen 5, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da ima 
potrošnik po podpisu pogodbe pravico do 
odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v
štirinajstih dneh po tem, ko sta obe stranki 
podpisali pogodbo ali ko sta obe stranki 
podpisali obvezujočo predpogodbo. Če je
štirinajsti dan državni praznik ali nedelja, se 
rok podaljša do naslednjega delovnega dne.

1.  Države članice zagotovijo, da ima 
potrošnik po podpisu pogodbe pravico do 
odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v
nepretrganem roku enaindvajsetih dni po 
tem, ko sta obe stranki podpisali dokončno
pogodbo. Če je enaindvajseti dan državni 
praznik ali nedelja, se rok podaljša do 
naslednjega delovnega dne.

Obrazložitev

Prodaja takih nepremičnin ponavadi poteka, medtem ko je možni kupec na počitnicah, zato je 
14 dni prekratko obdobje za nepristransko presojo o resnični nameri kupca glede nakupa.

Predlog spremembe 16
Člen 5, odstavek 2

2. Če pogodba ne vsebuje vseh informacij iz 
točk (a) do (p) Priloge I ter (a) in (b) Priloge 

2. Če pogodba ne vsebuje vseh informacij iz 
točk (a) do (p) Priloge I ter (a) in (b) Priloge 
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II, vendar se informacije v pisni obliki 
zagotovijo v treh mesecih po podpisu 
pogodbe, začne odpovedni rok teči z dnem, 
ko potrošnik prejme navedene informacije.

II, vendar se informacije v pisni obliki na 
papirju ali drugem trajnem nosilcu 
podatkov zagotovijo v treh mesecih po 
podpisu pogodbe, začne odpovedni rok teči 
z dnem, ko potrošnik prejme navedene 
informacije. Če te informacije niso 
zagotovljene v roku, navedenem v tem 
odstavku, je pogodba nična.

Obrazložitev

Pojasnilo, ki bo povečalo pravno varnost člena.

Predlog spremembe 17
Člen 5, odstavek 3

3. Če informacije iz točk (a) do (p) Priloge I 
ter (a) in (b) Priloge II niso bile 
zagotovljene v pisni obliki v treh mesecih 
po podpisu pogodbe, pravica do 
odpovednega roka poteče po treh mesecih 
in štirinajstih dneh od podpisa pogodbe.

črtano

Obrazložitev

Če informacije v navedenem roku niso zagotovljene, je pogodba nična (predlog spremembe 
16) in odpovedni rok ni več smiseln.

Predlog spremembe 18
Člen 5, odstavek 5

5. Kadar potrošnik uveljavi pravico do 
odstopa, se od njega lahko zahteva le, da 
nosi stroške, ki v skladu z nacionalno 
zakonodajo nastanejo zaradi sklenitve in 
odstopa od pogodbe za pravne formalnosti, 
ki jih je treba zaključiti pred koncem roka 
iz odstavka 1. Take stroške je treba v 
pogodbi izrecno navesti.

črtano

Obrazložitev

Pravica do odstopa od pogodbe je pravica “ex tunc”, kar pomeni, da vpliva na datum 
sklenitve pogodbe. To pa pomeni, da trgovec potrošniku ne more naložiti stroškov za 
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pogodbo, ki ni prinesla rezultatov Izkušnje kažejo, da se potrošniku, ki je pravočasno uveljavil 
pravico do odstopa, pogosto (in v nasprotju z zakonodajo) naložijo upravni stroški, s čimer je 
kršena pravica do svobodne izbire. 

Predlog spremembe 19
Člen 5, odstavek 6

6. Kadar potrošnik uveljavi pravico do 
odstopa iz odstavka 3, ni dolžan nositi 
nobenega povračila / ni dolžan povrniti 
nobenih stroškov.

6. Kadar potrošnik uveljavi pravico do 
odstopa, ni dolžan povrniti nobenih 
stroškov.

Obrazložitev

Pravno pojasnilo v skladu s predlogom spremembe 18.

Predlog spremembe 20
Člen 6, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da so vsa 
predplačila, zagotavljanje jamstev, blokirani 
zneski na kreditni kartici, izrecno priznanje 
dolga ali kakršno koli drugo plačilo 
nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri 
koli drugi tretji stranki pred koncem roka, v 
katerem lahko uveljavlja pravico do odstopa 
v skladu s členi 5(1) do 5(3), prepovedana.

1. Države članice zagotovijo, da so vsa 
predplačila, zagotavljanje jamstev, blokirani 
zneski na bančnem računu ali na 
kreditni/plačilni kartici, izrecno priznanje 
dolga ali kakršno koli drugo plačilo 
nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri 
koli drugi tretji stranki pred koncem roka, v 
katerem lahko uveljavlja pravico do odstopa 
v skladu s členi 5(1) do 5(3), prepovedana.

Obrazložitev

Da se zajame različne metode jamstev za vloge in plačila.

Predlog spremembe 21
Člen 6, odstavek 2

2. Prepovedano je vsako plačilo, 
zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na
kreditni kartici, priznanje dolga ali kakršno 
koli drugo plačilo nadomestila potrošnika 
trgovcu ali kateri koli tretji stranki za 
nadaljnjo prodajo, preden se je dejanska 
prodaja začela ali je bila pogodba o nadaljnji 
prodaji drugače prekinjena.

2. Prepovedano je vsako plačilo, 
zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na
bančnem računu ali na kreditni/plačilni
kartici, priznanje dolga ali kakršno koli 
drugo plačilo nadomestila potrošnika 
trgovcu ali kateri koli tretji stranki za 
nadaljnjo prodajo, preden se je dejanska 
prodaja začela ali je bila pogodba o nadaljnji 



AD\706416SL.doc 13/25 PE396.763v03-00

SL

prodaji drugače prekinjena.

Obrazložitev

Da se zajame različne metode jamstev za vloge in plačila.

Predlog spremembe 22
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da se vse 
pomožne pogodbe, vključno z zamenjavo, 
brez kakršne koli kazni samodejno
prekinejo, če potrošnik uveljavlja svojo 
pravico do odstopa od pogodbe o časovnem 
zakupu ali dolgoročnem počitniškem 
proizvodu.

1. Države članice zagotovijo, da se vse 
pomožne pogodbe, vključno z zamenjavo, 
brez stroškov za potrošnika samodejno
razveljavijo, če potrošnik uveljavlja svojo 
pravico do odstopa od pogodbe o časovnem 
zakupu ali dolgoročnem počitniškem 
proizvodu.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno pojasnilo.

Predlog spremembe 23
Člen 7, odstavek 2

2. Če se cena v celoti ali delno poravna s 
kreditom, ki ga trgovec ali tretja stranka na 
podlagi dogovora med tretjo stranko in 
trgovcem podeli potrošniku, potrošnik pa 
uveljavlja svojo pravico do odstopa od 
glavne pogodbe, kot določa člen 5, se 
kreditna pogodba prekine brez kakršne koli 
kazni.

2. Če se cena v celoti ali delno poravna s 
kreditom, ki ga trgovec ali tretja stranka na 
podlagi dogovora med tretjo stranko in 
trgovcem podeli potrošniku, potrošnik pa 
uveljavlja svojo pravico do odstopa od 
glavne pogodbe, se kreditna pogodba
razveljavi brez stroškov za potrošnika.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno pojasnilo.

Predlog spremembe 24
Člen 9, odstavek 2, točka (a)

(a) javni organi ali njihovi zastopniki; (a) javni organi ali njihovi zastopniki;
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Obrazložitev

Predlog spremembe ne zadeva slovenske različice (op. p.). 

Predlog spremembe 25
Člen 10, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice trgovcem in 
potrošnikom zagotovijo dostop do popolnih 
informacij in obstoječih pravnih 
mehanizmov v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 44/2000 z dne 22. decembra 2000 o 
pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju 
sodnih odločb v civilnih in gospodarskih 
zadevah1, kar zadeva zunajsodno 
poravnavo potrošniških sporov ter sodne in 
upravne pravne postopke.
________
1 UL L 12, 16.1.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 
1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

Obrazložitev

Kadar gre za javne organe, morajo države članice potrošnikom in trgovcem zagotoviti 
razpoložljivost popolnih informacij in dostop do pravnih mehanizmov v skladu z uredbo 
44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih 
zadevah, tako da bo hkrati poskrbljeno za visoko raven varstva potrošnikov ter stabilen in 
pregleden trg.

Predlog spremembe 26
Priloga I, točka (c)

(c) kadar pogodba zadeva posebno 
nepremičnino, natančen opis nepremičnine 
in njene lokacije; kadar pogodba zadeva več 
nepremičnin („multi-resorts“), ustrezen opis 
nepremičnin in njihovih lokacij; kadar 
pogodba zadeva nastanitveno zmogljivost, ki 
ni nepremičnina, ustrezen opis nastanitvene 
zmogljivosti in objektov;

(c) kadar pogodba zadeva posebno 
nepremičnino, natančen opis nepremičnine, 
vključno s stopnjo dokončanja gradbene 
faze in notranje opremljenosti, in njene 
lokacije; kadar pogodba zadeva več 
nepremičnin („multi-resorts“), ustrezen opis 
nepremičnin in njihovih lokacij; kadar 
pogodba zadeva nastanitveno zmogljivost, ki 
ni nepremičnina, ustrezen opis nastanitvene 
zmogljivosti in objektov;
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Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 27
Priloga I, točka (c a) (novo)

(ca) kadar pogodba podeljuje pravico do 
uporabe ene od nepremičnin v skupini 
nepremičnin, informacije o omejitvah 
uporabe te nepremičnine oziroma, v 
primeru sistema zbiranja točk, informacije 
o tem, ali je treba za uporabo zadevne 
nepremičnine zbrati več točk;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 28
Priloga I, točka (c b) (novo)

(cb) informacije, ki jih posreduje trgovec, 
vsebujejo podrobnosti o vseh omejitvah 
glede uporabe nepremičnine, omejitvah pri 
načrtovanju in popolne podatke o vseh 
odobritvah za načrtovanje in gradnjo ter 
dovoljenjih, povezanih z nepremičnino. 

Obrazložitev

Da se zagotovi, da je bila nepremičnina v prodaji zakonito zgrajena. 

Predlog spremembe 29
Priloga I, točka (f)

(f) način urejanja vzdrževanja in popravila
nastanitve ter njenega upravljanja in 
vodenja, vključno z navedbo, ali in kako 
lahko potrošniki vplivajo na odločitve glede 
teh zadev in pri njih sodelujejo;

(f) način urejanja vzdrževanja in popravila
nastanitvene zmogljivosti ter njenega 
upravljanja in vodenja, vključno s 
pojasnilom o odgovornosti posameznih 
strank in z navedbo, ali in kako lahko 
potrošniki vplivajo na odločitve glede teh 
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zadev in pri njih sodelujejo;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 30
Priloga I, točka (g)

(g) natančen opis načina dodelitve stroškov 
potrošnikom ter kako in kdaj se lahko taki 
stroški povečajo; kadar je primerno, 
informacije o tem, ali obstajajo kakršni koli
zapisi prispevkov, hipotek, bremenitev ali 
drugih pravic na predmetu zavarovanja za to 
nastanitev;

(g) natančen opis načina dodelitve stroškov 
potrošnikom ter kako in kdaj se lahko taki 
stroški povečajo; kadar je primerno, 
informacije o tem, ali obstajajo kakršnikoli
zapisi prispevkov, hipotek, bremenitev ali 
drugih pravic na predmetu zavarovanja za to 
nastanitev, in drugih pravic, izhajajočih iz 
pogodbe;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 31
Priloga I, točka (h)

(h) natančno obdobje, v katerem se lahko 
izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in 
če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko 
sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno 
pravico;

(h) natančno obdobje, v katerem se lahko 
izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in 
če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko 
sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno 
pravico in pravico do odstopa od pogodbe;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 32
Priloga I, točka (i)

(i) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. 
ocena zneska, ki jo mora potrošnik plačati za 
uporabo skupnih objektov in storitev;

(i) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. 
ocena zneska, ki jo mora potrošnik plačati za 
uporabo skupnih objektov in storitev; način 



AD\706416SL.doc 17/25 PE396.763v03-00

SL

osnova za izračun zneska stroškov, 
povezanih z bivanjem v nepremičnini, 
obvezni zakonski stroški (na primer davki, 
takse in pristojbine) ter administrativni 
stroški (na primer upravljanje, vzdrževanje 
in popravila);

izračuna zneska stroškov, povezanih z 
bivanjem v nepremičnini, obvezni zakonski 
stroški (na primer davki, takse in pristojbine) 
ter administrativni stroški (na primer 
upravljanje, vzdrževanje in popravila);

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 33
Priloga I, točka (j)

Ta predlog spremembe ne zadeva slovenske različice (op. p.).

Predlog spremembe 34
Priloga I, točka (k)

(k) ali se je mogoče pridružiti sistemu za 
zamenjavo ali nadaljnjo prodajo pogodbenih 
pravic, informacije o ustreznih sistemih in 
navedba stroškov, povezanih z nadaljnjo 
prodajo in zamenjavo s pomočjo teh 
sistemov;

(k) ali se je mogoče pridružiti sistemu za 
zamenjavo ali nadaljnjo prodajo pogodbenih 
pravic, informacije o ustreznih sistemih in 
navedba stroškov, povezanih z nadaljnjo 
prodajo in zamenjavo s pomočjo teh 
sistemov; obveznost obveščanja, predvidena 
v tej prilogi, se s potrebnimi prilagoditvami 
uporablja za pravice, povezane z nadaljnjo 
prodajo ali zamenjavo;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 35
Priloga I, točka (m)

(m) informacije o pravici do odstopa od 
pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe,
vključno z natančno navedbo narave in 
zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik
povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi 

(m) informacije o pravici do odstopa od 
pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe,
če potrošnik izkoristi svojo pravico do 
odstopa; kadar je primerno, informacije o 
postopku za prekinitev kreditne pogodbe in 
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svojo pravico do odstopa; kadar je primerno, 
informacije o postopku za prekinitev 
kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, 
povezane s pogodbo, v primeru odstopa od 
pogodbe; informacije o posledicah takega 
odstopa;

pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v 
primeru odstopa od pogodbe v skladu s 
členom 5; informacije o posledicah takega 
odstopa;

Obrazložitev

Pravno pojasnilo v skladu s predlogom spremembe 17.

Predlog spremembe 36
Priloga I, točka (p)

(p) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje
kodeksa ravnanja;

(p) informacije o možnosti uporabe kodeksa 
ravnanja za trgovca, in o možnosti dostopa 
do njegove vsebine;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, odprt, 
konkurenčen in pregleden trg ter obveščanje, ali je trgovec podpisnik kakega kodeksa 
ravnanja in kako si lahko ogleda njegovo vsebino.

Predlog spremembe 37
Priloga I, točka (q)

(q) možnost izvensodnega reševanja sporov. (q) informacije o pravu, ki se uporablja za 
pogodbo, in po potrebi o možnosti
izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg in pojasniti, katero pravo se uporablja za pogodbe.

Predlog spremembe 38
Priloga II, točka (b)

(b) razumna ocena roka za dokončanje
nastanitve in priključkov/komunalne 
opreme, ki omogočajo(omogoča) njeno 
normalno obratovanje (plin, elektrika, voda 

(b) razumna ocena roka za dokončanje
nastanitvene zmogljivosti in komunalnih 
priključkov, ki omogočajo njeno normalno 
obratovanje (plin, elektrika, voda in 
telefonski priključki), ter podrobnosti o 
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in telefonski priključki); sankcijah v primeru, če razumno ocenjeni 
rok za dokončanje ni bil spoštovan;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 39
Priloga II, točka (b a) (novo)

(ba) klavzula, ki navaja, da potrošnik ne bo 
imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti 
razen tistih, navedenih v pogodbi;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg. Prav tako naj bi zagotovili, da potrošnik ne bo imel nobenih 
drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, navedenih v pogodbi.

Predlog spremembe 40
Priloga II, točka (d)

(d) garancija za dokončanje nastanitve ali 
garancija za povrnitev že plačanega plačila, 
če se nastanitev ne zgradi, in kadar je 
primerno, pogoji, ki urejajo veljavnost takih 
garancij.

(d) garancija za dokončanje in raven 
kakovosti dokončane nastanitvene 
zmogljivosti ali garancija za povrnitev že 
plačanega plačila, če se nastanitvena 
zmogljivost ne zgradi, in kadar je primerno, 
pogoji, ki urejajo veljavnost takih garancij.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, odprt, 
konkurenčen in pregleden trg ter poskrbeti, da se dogovorjena raven kakovosti dokončanih 
nepremičnin spoštuje.

Predlog spremembe 41
Priloga III, točka (b)

(b) natančna narava pravice, ki je predmet 
pogodbe;

(b) natančna narava in vsebina pravice, ki je 
predmet pogodbe, vključno z natančnim 
opisom pravic, ki jih potrošniku podeljuje 
pogodba, in morebitnih omejitev ali 
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omejenih ponudb ali časovno omejenih 
popustov;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg, pa tudi jasen in natančen opis pravic, ki izhajajo iz pogodbe.

Predlog spremembe 42
Priloga III, točka (d)

(d) cena, ki jo plača potrošnik; (d) skupna cena, ki jo plača potrošnik;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg, pa tudi jasen in natančen opis skupne cene, ki jo plača 
potrošnik.

Predlog spremembe 43
Priloga III, točka (i a) (novo)

(ia) pogoji in posledice razveljavitve 
pogodbe ter informacije o odgovornosti 
potrošnika v zvezi s stroški, ki izhajajo iz 
takšne razveljavitve;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg in uvesti obveznost obveščanja o možnostih, pogojih in 
posledicah razveljavitve pogodbe ter o odgovornosti potrošnika za stroške, ki izhajajo iz 
razveljavitve pogodbe. 

Predlog spremembe 44
Priloga IV, točka (e)

(e) informacije o pravici do odstopa od 
pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, 
vključno z natančno navedbo narave in 
zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik 
povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi 
svojo pravico do odstopa;

(e) informacije o pravici do odstopa od 
pogodbe v skladu s členom 5;
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Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg in uvesti obveznost obveščanja o pravici do odstopa od pogodbe 
v skladu s členom 5.

Predlog spremembe 45
Priloga IV, točka (e a) (novo)

(ea) pogoji in posledice razveljavitve 
pogodbe ter informacije o odgovornosti 
potrošnika v zvezi s stroški, ki izhajajo iz 
takšne razveljavitve;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg in uvesti obveznost obveščanja o možnostih, pogojih in 
posledicah razveljavitve pogodbe ter o odgovornosti potrošnika za stroške, ki izhajajo iz 
razveljavitve pogodbe. 

Predlog spremembe 46
Priloga IV, točka (h)

(h) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje
kodeksa ravnanja;

(h) informacije o možni uporabi kodeksa 
ravnanja za trgovca, in o možnosti dostopa 
do njegove vsebine;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, odprt, 
konkurenčen in pregleden trg ter obveščanje, ali je trgovec podpisnik kakega kodeksa 
ravnanja in kako si lahko ogleda njegovo vsebino. 

Predlog spremembe 47
Priloga IV, točka (i)

(i) možnost izvensodnega reševanja sporov. (i) informacije o pravu, ki se uporablja za 
pogodbo, in po potrebi o možnosti
izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
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konkurenčen in pregleden trg in pojasniti, katero pravo se uporablja za pogodbe.

Predlog spremembe 48
Priloga IV, točka (i a) (novo)

ia) klavzula, ki navaja, da se prenos opravi 
brez vsakršnih bremen in stroškov.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg in poskrbeti, da se prenos opravi brez bremen in stroškov, s 
čimer se prepreči, da bi potrošniki v primeru izvršitve hipoteke izgubili svoje pravice. 

Predlog spremembe 49
Priloga V, točka (b)

(b) natančna narava pravice, ki je predmet 
pogodbe;

(b) natančna narava in vsebina pravice, ki je 
predmet pogodbe;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg in poskrbeti, da se prenos opravi brez bremen in stroškov, s 
čimer se prepreči, da bi potrošniki v primeru izvršitve hipoteke izgubili svoje pravice.

Predlog spremembe 50
Priloga V, točka (e)

(e) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. 
ocena zneska, ki ga mora potrošnik plačati 
za uporabo skupnih objektov in storitev;
osnova za izračun zneska stroškov, 
povezanih z bivanjem v nepremičnini, 
obvezni zakonski stroški (na primer davki, 
takse in pristojbine) ter administrativni 
stroški (na primer upravljanje, vzdrževanje 
in popravila);

(e) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. 
ocena zneska, ki ga mora potrošnik plačati 
za uporabo skupnih objektov in storitev;
način izračuna zneska stroškov, povezanih 
z bivanjem v nepremičnini, obvezni 
zakonski stroški (na primer davki, takse in 
pristojbine) ter administrativni stroški (na 
primer upravljanje, vzdrževanje in 
popravila);

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg. 
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Predlog spremembe 51
Priloga V, točka (i)

(i) informacije o pravici do odstopa od 
pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe,
vključno z natančno navedbo narave in 
zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik
povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi 
svojo pravico do odstopa; kadar je primerno, 
informacije o postopku za prekinitev 
kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, 
povezane s pogodbo, v primeru odstopa od 
pogodbe; informacije o posledicah takega 
odstopa;

i) informacije o pravici do odstopa od 
pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe,
če potrošnik izkoristi svojo pravico do
njega; kadar je primerno, informacije o 
postopku za prekinitev kreditne pogodbe in 
pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v 
primeru odstopa od pogodbe v skladu s 
členom 5; informacije o posledicah takega 
odstopa;

Obrazložitev

Pravno pojasnilo v skladu s predlogom spremembe 17.

Predlog spremembe 52
Priloga V, točka (i a) (novo)

ia) klavzula, ki navaja, da se prenos opravi 
brez vsakršnih bremen in stroškov.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg in poskrbeti, da se prenos opravi brez bremen in stroškov, s 
čimer se prepreči, da bi potrošniki v primeru izvršitve hipoteke izgubili svoje pravice.

Predlog spremembe 53
Priloga V, točka (1)

(l) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje
kodeksa ravnanja;

(l) informacije o možni uporabi kodeksa 
ravnanja za trgovca, in o možnosti dostopa 
do njegove vsebine;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, odprt, 
konkurenčen in pregleden trg ter obveščanje, ali je trgovec podpisnik kakega kodeksa 
ravnanja in kako si lahko ogleda njegovo vsebino.
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Predlog spremembe 54
Priloga V, točka (m)

(m) možnost izvensodnega reševanja sporov. (m) informacije o pravu, ki se uporablja za 
pogodbo, in po potrebi o možnosti
izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, 
konkurenčen in pregleden trg in pojasniti, katero pravo se uporablja za pogodbe.
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