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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Od sprejetja Direktive 94/47/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. oktobra 1994 o varstvu potrošnikov v 
zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o nakupu
pravice do uporabe nepremičnin na podlagi 
časovnega zakupa so se razmere na 
področju časovnega zakupa spremenile, na 
trgu pa so se pojavili novi podobni 
počitniški proizvodi. Teh novih počitniških 
proizvodov in nekaterih transakcij v zvezi s 
časovnim zakupom, kot sta nadaljnja 
prodaja in zamenjava, Direktiva 94/47/ES 
ne zajema. Poleg tega so izkušnje z 
uporabo Direktive 94/47/ES pokazale, da 
je treba nekatere že zajete točke posodobiti 
ali pojasniti.

(1) Od sprejetja Direktive 94/47/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. oktobra 1994 o varstvu potrošnikov v 
zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o nakupu 
pravice do uporabe nepremičnin na podlagi 
časovnega zakupa so se razmere na 
področju časovnega zakupa spremenile, na 
trgu pa so se pojavili novi podobni 
počitniški proizvodi ali proizvodi, za 
katere se trdi, da so podobni časovnemu 
zakupu in so pogosto zasnovani tako, da 
jim ni treba upoštevati določb te direktive.
Teh novih počitniških proizvodov in 
nekaterih transakcij v zvezi s časovnim 
zakupom, kot sta nadaljnja prodaja in 
zamenjava, Direktiva 94/47/ES ne zajema.
Poleg tega so izkušnje z uporabo Direktive 
94/47/ES pokazale, da je treba nekatere že 
zajete točke posodobiti ali pojasniti tudi 
zato, da bi preprečili razvijanje novih 
počitniških proizvodov, s katerimi je 
mogoče zaobiti to zakonodajo.

Obrazložitev

Težava sedanje direktive je, da so se lahko brezvestni ponudniki storitev z lahkoto izognili 
upoštevanju njenih določb. Novo direktivo naj bo kolikor se da nemogoče zaobiti.



PE400.443v02-00 4/35 AD\715942SL.doc

SL

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Za okrepitev pravne varnosti in čim 
boljše uresničevanje/doseganje prednosti 
notranjega trga za potrošnike in podjetja je
potrebno nadaljnje približevanje ustreznih 
zakonov držav članic. Vendar morajo 
imeti države članice glede nekaterih 
vidikov možnost še naprej uporabljati 
strožja pravila.

(3) Za okrepitev pravne varnosti in čim 
boljše uresničevanje/doseganje prednosti 
notranjega trga za potrošnike in podjetja je
potrebno nadaljnje približevanje ustreznih 
zakonov držav članic. V nekaterih 
pogledih se je pokazalo, da je popolna 
uskladitev nujna.

Obrazložitev

Da bi dosegli visoko raven varstva potrošnikov, čeprav je predlagani instrument direktiva, bi 
bilo treba predpisati popolno uskladitev nekateri ključnih vidikov. 

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 s prodajo in
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.

Obrazložitev

Direktiva ne sme posegati v nacionalne predpise v zvezi s prodajo premoženja. V vsakem 
primeru pa so predpisi o registraciji tesno povezani s stvarnim pravom.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Različne proizvode, zajete v tej 
direktivi, je treba jasno opredeliti, določbe, 
ki zadevajo predpogodbene informacije in 
pogodbo samo pa je treba pojasniti in 
posodobiti.

(5) Vrste proizvodov, zajetih v tej direktivi, 
je treba jasno opredeliti na način, ki 
onemogoča izogibanje njenim določbam, 
določbe, ki zadevajo predpogodbene 
informacije, pogodbo samo in odstopni rok
pa je treba pojasniti in posodobiti.

Obrazložitev

Težava sedanje direktive je, da so se lahko brezvestni ponudniki storitev z lahkoto izognili 
upoštevanju njenih določb. Novo direktivo naj bo kolikor se da nemogoče zaobiti.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Glede na posebne težave, ki se 
pojavljajo pri nekaterih dolgoročnih 
počitniških proizvodih, je treba zelo 
natančno določiti, kaj zajema opredelitev 
dolgoročnih počitniških proizvodov, in
določiti posebna pravila, namenjena 
preprečevanju zlorab.

Obrazložitev

Proizvodi, zajeti v izrazu "dolgoročni počitniški proizvodi", se razlikujejo od pravega 
časovnega zakupa, saj pri njih nikoli ne gre za stvarnopravne pravice na nepremičninah, zato 
so potrebna posebna pravila. Potrebna je natančna opredelitev, da bi te proizvode razlikovali 
od časovnega zakupa in drugih ureditev ter shem, ki jih ta direktiva ne namerava zajeti.
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) „dolgoročne počitniške proizvode“ v 
smislu te direktive je treba razlikovati od 
časovnega zakupa, organiziranih počitnic, 
bonov za popust ter programov lojalnosti 
in zvestobe, pri katerih so boni za popust 
ali podeljene točke del nadomestila 
nakupa nastanitve ali letalskega poleta in 
niso sami po sebi proizvodi; pri odločanju, 
ali je neka shema dolgoročni počitniški 
proizvod v smislu te direktive, je mogoče 
upoštevati zlasti nepopolnost popustov ali 
drugih ugodnosti, ki se domnevno 
zagotavljajo, dejstvo, da se kupujejo 
neposredno proti plačilu ali v zameno za 
točke, ki niso zbrane na podlagi števila 
preživetih noči v nastanitvi proti plačilu 
ali števila prepotovanih kilometrov, ter 
dejstvo, da je subjekt, ki zagotavlja ali 
organizira zagotavljanje popustov ali 
ugodnosti, pogosto ločen od subjekta, ki 
prodaja dolgoročne počitniške proizvode.

Obrazložitev

Nujno je treba opredeliti izraz dolgoročni počitniški proizvodi v smislu direktive, da bo 
zajemal vse oblike in izključil proizvode in storitve, ki naj ne bi bile zajete v direktivi.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za izboljšanje varstva potrošnika je 
treba pojasniti prepoved predplačil 
trgovcem ali kateri koli tretji stranki pred 
koncem odstopnega roka. Prepoved 
predplačil za nadaljnjo prodajo je treba 
uporabljati do konca dejanske prodaje ali 

(8) Za izboljšanje varstva, zagotovljenega 
potrošniku, je treba pojasniti prepoved 
predplačil trgovcem ali kateri koli tretji 
stranki. Prepoved kakršnih koli plačil v 
primeru nadaljnje prodaje je treba 
uporabljati do konca dejanske prodaje ali 
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do prekinitve pogodbe o nadaljnji prodaji. do prekinitve pogodbe o nadaljnji prodaji.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V primeru odstopa od pogodbe, pri 
čemer je cena v celoti ali delno pokrita s 
kreditom, ki ga potrošniku odobri trgovec 
ali tretja stranka na podlagi dogovora med 
tretjo stranko in trgovcem, je treba kreditno 
pogodbo prekiniti brez kakršne koli 
odškodnine. Isto velja za pomožne 
pogodbe, kot so pogodbe za članstvo v 
sistemu zamenjave.

(9) V primeru odstopa od pogodbe, pri 
čemer je cena v celoti ali delno pokrita s 
kreditom, ki ga potrošniku odobri trgovec 
ali tretja stranka na podlagi dogovora med 
tretjo stranko in trgovcem, je treba kreditno 
pogodbo prekiniti, ne da bi se potrošniku 
zaračunali kakršni koli stroški. Isto velja 
za pomožne pogodbe, kot so pogodbe za 
članstvo v sistemu zamenjave.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Potrošnik za varstvo, ki ga zagotavlja 
ta direktiva, ne bi smel biti prikrajšan. To 
je treba zagotoviti tudi v primeru, ko se za 
pogodbo uporabi zakon države nečlanice.

(10) Potrošnik za varstvo, ki ga zagotavlja 
ta direktiva, ne bi smel biti prikrajšan. To 
je treba zagotoviti tudi v primeru, ko se za 
pogodbo uporabi zakon tretje države in je 
nepremičnina v državi članici Evropske 
unije. V ta namen lahko določbe te 
direktive v zvezi z odstopnim rokom in 
zahtevami po informacijah veljajo kot 
določbe, od katerih ni dovoljeno odstopati 
s pogodbo v smislu Uredbe (ES) št. 
…./2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne … o uporabi prava v pogodbenih 
obligacijskih razmerjih (Rim I)1.
____________________
1 UL L XX, xx.xx.xxxx, str. x.

Obrazložitev

Ta pojasnitev se zdi potrebna.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Pravo, ki se uporablja za pogodbe v 
zvezi s časovnim zakupom ali 
dolgoročnimi počitniškimi proizvodi, je 
treba določiti v skladu s členom 6 Uredbe 
(ES) št. .../2008 (Rim I). Sodišča, ki so 
pristojna za postopke v zvezi s časovnim 
zakupom ali dolgoročnimi počitniškimi 
proizvodi, vključno z morebitnimi 
dodatnimi ali pomožnimi razmerji v zvezi 
z njimi, je treba določiti v skladu z 
oddelkom 4, Potrošniške pogodbe, Uredbe 
Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 
2000 o pristojnosti in priznavanju ter 
izvrševanju sodnih odločb v civilnih in 
gospodarskih zadevah1, razen takrat, 
kadar je spor povezan z obstojem, vrsto in 
obsegom stvarne pravice.

_______________
1 UL L 12, 16.1.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 
1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

Obrazložitev

Treba je odpraviti vse dvome glede pristojnosti, da se preprečijo nepotrebni spori.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Države članice morajo zagotoviti, da 
so potrošniki učinkovito obveščeni o 
nacionalnih določbah, ki to direktivo 
prenašajo v zakonodajo, in vzpodbuditi 

(14) Države članice morajo zagotoviti, da 
so potrošniki učinkovito obveščeni o 
nacionalnih določbah, ki to direktivo 
prenašajo v zakonodajo, ter opozorjeni na 
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trgovce, da potrošnike obveščajo o 
obstoječem kodeksu ravnanja na tem 
področju.

možne nepravilnosti in agresivne 
prodajne tehnike, zlasti v sektorju 
dolgoročnih počitniških proizvodov. 
Opozoriti morajo na obstoj kodeksa 
ravnanja in na pomen članstva v 
potrjenem industrijskem združenju.
Trgovce je treba spodbujati, da objavijo 
svoje kodekse ravnanja in zagotovijo 
informacije o njih. Komisija mora 
pomagati pri čezmejnih kampanjah 
obveščanja in jih spodbujati, zlasti prek 
svoje spletne strani.

Obrazložitev

V tej direktivi ne sme biti sprenevedanja, da nepravilnosti v sektorju dolgoročnih počitniških 
proizvodov ni.

Pomembno je tudi, da Komisija pomaga pri organiziranju čezmejnih kampanj.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Naslov (novo), ki se vstavi pred členom 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 1: Skupne določbe

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – Odstavek 1 – podstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva ne posega v nacionalno 
zakonodajo, ki določa splošna pravna 
sredstva pogodbenega prava in omogoča 
potrošnikom prekinitev pogodbe.

Ta direktiva ne posega bodisi v nacionalno 
zakonodajo, ki določa splošna pravna 
sredstva pogodbenega prava, ali v 
nacionalne predpise v zvezi s prodajo in 
registracijo premičnin ali nepremičnin, 
pod pogoji za ustanavljanje, postopki za 
izdajo dovoljenja in za določitev pravne 
narave pravic, ki so predmet pogodb, ki 
spadajo v področje uporabe te uredbe.
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Obrazložitev

Glej obrazložitev uvodne izjave 4.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 – Odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

črtano

(a) začetkom pravice do odstopa;
(b) pogoji izvajanja pravice do odstopa;
(c) učinki izvajanja pravice do odstopa.

Obrazložitev

Nujno je potrebna popolna uskladitev pravice do odstopa.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 – Odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) „časovni zakup“ pomeni pogodbo, ki 
traja več kot eno leto in s katero potrošnik 
proti plačilu pridobi občasno pravico do 
uporabe ene ali več nastanitev z drugimi 
objekti ali brez njih;

Obrazložitev

Izraz „plačilo nadomestila“ se uporablja v enem pravnem sistemu. V zakonodaji Skupnosti se 
mora uporabljati nevtralno izrazje.
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „dolgoročni počitniški proizvod“ 
pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto 
in s katero potrošnik na podlagi plačila 
nadomestila pridobi predvsem pravico do 
popustov ali drugih ugodnosti glede 
nastanitve, ločeno ali skupaj s potovanjem 
ali drugimi storitvami;

(b) „dolgoročni počitniški proizvod“ 
pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto, 
ne glede na to, kako je opisana ali 
imenovana, in s katero potrošnik proti 
plačilu, prek sistema rezervacije ali 
drugače pridobi predvsem pravico do 
popustov ali drugih ugodnosti glede 
nastanitve z ugodnostmi ali brez njih, 
ločeno ali skupaj s potovanjem ali drugimi 
storitvami; izraz „dolgoročni počitniški 
proizvodi“ ne zajema časovnega zakupa, 
organiziranih potovanj in počitnic, bonov 
s popusti, programov lojalnosti in 
zvestobe, ki se uporabljajo za spodbujanje 
prodaje in lojalnosti strank, ki sami po 
sebi niso proizvod;

Obrazložitev

Nujno je treba opredeliti izraz dolgoročni počitniški proizvodi v smislu direktive, da bo 
zajemal vse oblike in izključil proizvode in storitve, ki naj ne bi bile zajete v direktivi. To 
določbo je treba brati skupaj z novo uvodno izjavo 5b.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 proti plačilu prevzame 
vlogo posrednika potrošnika pri prodaji 
ali nakupu časovnega zakupa ali 
dolgoročnega počitniškega proizvoda;
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „zamenjava“ pomeni pogodbo, s katero 
se potrošnik na podlagi plačila 
nadomestila pridruži sistemu, ki mu z 
zamenjavo omogoča spremembo kraja 
in/ali časa njegovega časovnega zakupa;

(d) „zamenjava“ pomeni pomožno 
pogodbo, s katero se potrošnik na podlagi 
denarja ali vrednosti denarja pridruži 
sistemu, ki mu omogoča, da ima koristi 
nastanitve z drugimi objekti ali brez njih v 
zameno za to, da dovoli začasen dostop do 
koristi svojega časovnega zakupa tretji 
stranki;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da bi bila opredelitev jasnejša.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „potrošnik“ pomeni fizično osebo, ki 
deluje zunaj okvira svoje trgovske, 
poslovne ali poklicne dejavnosti;

(f) „potrošnik“ pomeni fizično osebo, ki 
deluje zunaj okvira svoje trgovske, 
poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je popraviti napako v angleškem besedilu.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) „pomožna pogodba“ pomeni vsako 
pogodbo, ki je glede na vsebino ali namen
odvisna od obstoja pogodbe o časovnem 
zakupu ali o dolgoročnem počitniškem 
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proizvodu.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predpogodbene informacije in 
oglaševanje

Oglaševanje

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 vsebuje jasno navedbo, da je 
treba pred sklenitvijo pogodbe zagotoviti 
vse informacije iz člena 3a, in da bodo te 
del pogodbe. V oglaševanju mora biti tudi 
navedeno, kje je mogoče te informacije 
pridobiti.

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:
(a) v primeru časovnega zakupa, 
informacije iz Priloge I ter, če pogodba 
zadeva nastanitve v objektih, ki so še v 
gradnji, informacije iz Priloge II;
(b) v primeru dolgoročnega počitniškega 
proizvoda, informacije iz Priloge III;
(c) v primeru nadaljnje prodaje, 
informacije iz Priloge IV;
(d) v primeru zamenjave, informacije iz 
Priloge V.
3. V primeru nadaljnje prodaje mora 
trgovec zagotoviti informacije iz odstavka 
2 tistemu potrošniku, ki namerava skleniti 
pogodbo o nadaljnji prodaji.

2. Informacije iz člena 3a(1) se zagotovijo 
potrošniku na vseh mestih, na katera je 
povabljen zato, da bi mu bil ponujen 
časovni zakup, ali kjer se oglašuje ali 
ponuja dolgoročni počitniški proizvod.

4. Informacije iz odstavka 2 se 
sestavijo/posredujejo v tistem od uradnih 
jezikov Skupnosti, ki ga je izbral 
potrošnik.
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Obrazložitev

Jasno je, da se izvajajo številne zlorabe pri prodaji, zlasti pri prodaji dolgoročnih počitniških 
proizvodov. Te je treba nepopustljivo preprečiti.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Predpogodbene informacije

1. Preden lahko potrošnik sprejme 
kakršno koli ponudbo ali se zaveže s 
pogodbo, mu trgovec zagotovi jasne, 
razumljive, točne in zadostne informacije 
o naslednjem:
(a) v primeru časovnega zakupa, 
informacije iz Priloge I ter, če pogodba 
zadeva nastanitve v objektih, ki so še v 
gradnji, informacije iz Priloge II;
(b) v primeru dolgoročnega počitniškega 
proizvoda, informacije iz Priloge III;
(c) v primeru nadaljnje prodaje, 
informacije iz Priloge IV;
(d) v primeru zamenjave, informacije iz 
Priloge V.
Trgovec zagotovi informacije v pisni 
obliki in brezplačno.
2. Informacije iz odstavka 1 se zapišejo, 
po izboru potrošnika, v jeziku države 
prebivališča potrošnika ali v jeziku države, 
katere državljan je, pod pogojem, da ta 
jezik sodi med uradne jezike Skupnosti.
3. Potrošnik s podpisom ali po elektronski 
poti potrdi, da je prebral in razumel 
informacije iz odstavka 1.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji v glavnem na najnovejšem besedilu Sveta z nekaterimi 
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spremembami.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice zagotovijo vsaj, da je 
pogodba sklenjena v pisni obliki in 
sestavljena, po izboru potrošnika, v jeziku 
države prebivališča potrošnika ali v jeziku 
države, katere državljan je, pod pogojem, 
da je ta jezik uradni jezik Skupnosti.

Kadar ta jezik ni izvirni jezik pogodbe, je 
različica, ki jo dobi na voljo potrošnik, 
overjeni prevod. V tem primeru se 
potrošniku zagotovi tudi pogodbo v 
izvirnem jeziku.
1a. Potrošnik se lahko odpove pravicam iz 
prvega pododstavka odstavka 1 in lahko 
izbere drug jezik pod pogojem, da je ta 
jezik uradni jezik Skupnosti. Odpoved 
pravicam se izvede v pisni obliki.

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. Informacije iz člena 3a(1) 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.

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

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

V pogodbi morajo biti takšne spremembe 
izrecno navedene.

V pogodbi morajo biti takšne spremembe 
izrecno navedene.

2a. Poleg informacij iz člena 3a(1) 
pogodba navaja:
(a) identiteto in stalno prebivališče strank;
(b) kraj in datum sklenitve pogodbe
ter jo podpišeta obe stranki.

3. Pred podpisom pogodbe trgovec 
potrošnika izrecno opozori na pravico do 
odstopa od pogodbe in na dolžino 

3. Pred sklenitvijo pogodbe trgovec 
potrošnika opozori na pravico do odstopa 
od pogodbe in na dolžino odstopnega roka 
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odstopnega roka iz člena 5 ter na prepoved 
predplačila med odpovednim rokom iz 
člena 6.

iz člena 5 ter na prepoved predplačila med 
odpovednim rokom iz člena 6.

Tem določbam ustrezajoče pogodbene 
klavzule potrošnik podpiše ločeno.

Tem določbam ustrezajoče pogodbene 
klavzule in informacije iz člena 3a(1) 
potrošnik podpiše ločeno.

Pogodbi je priložen snemljiv obrazec, kot 
je določeno v Prilogi VI, ki je namenjen 
lažjemu uveljavljanju pravice do odstopa v 
skladu s členom 6.
3a. Potrošnik ob sklenitvi pogodbe prejme 
kopijo pogodbe.
3b. Kadar se pogodba o časovnem zakupu 
financira iz posojila, o katerem je bil 
trgovec obveščen, se šteje, da je pogodba o 
časovnem zakupu sklenjena pod pogojem, 
da se posojilo odobri pred iztekom 
odstopnega roka iz člena 5(1).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na najnovejšem besedilu Sveta. Vendar so bile uvedene 
spremembe, da se zagotovi večja jasnost in obravnava zapleteno vprašanje jezikov. Ker se 
bodo neizogibno pojavile razmere, ko bodo trgovci poslovali s potrošniki iz mnogih različnih 
držav članic, bi bilo nerealistično in nepošteno določiti zahtevo, ki bi utegnila imeti za 
posledico pravno negotovost. Zahteva, da mora biti prevod overovljen, je namenjena varstvu 
potrošnika.

Države članice lahko obdržijo trenutno možnost za uvedbo strožjih postopkovnih pravil za 
varstvo potrošnikov pri sklepanju pogodb.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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. 

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. 
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Če je štirinajsti dan državni praznik ali 
nedelja, se rok podaljša do naslednjega 
delovnega dne.

Če je štirinajsti dan državni praznik ali 
nedelja, se rok podaljša do naslednjega 
delovnega dne.

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

2. Če pogodba ne vsebuje vseh informacij 
iz točk (a) do (o) Priloge I, Priloge II, točk 
(a) do (i) Priloge III, točk (a) do (g) 
Priloge IV ali točk (a) do (k) Priloge V,
vendar se informacije v pisni obliki 
zagotovijo v treh mesecih od dneva
sklenitve pogodbe, začne odpovedni rok 
teči z dnem, ko potrošnik prejme navedene 
informacije.

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.

3. Če informacije iz točk (a) do (o) Priloge 
I, Priloge II, točk (a) do (i) Priloge III, 
točk (a) do (g) Priloge IV ali točk (a) do 
(k) Priloge V niso bile zagotovljene v pisni 
obliki v treh mesecih od dneva sklenitve
pogodbe, pravica do odpovednega roka 
poteče po treh mesecih in štirinajstih 
koledarskih dneh od dneva sklenitve
pogodbe.

4. Če potrošnik namerava uveljaviti 
pravico do odstopa mora pred iztekom roka 
o tem uradno obvesti osebo, katere ime in 
naslov sta v ta namen navedena v pogodbi 
v skladu s točko (p) Priloge I. Šteje se, da 
je bil rok upoštevan, če je bilo uradno
obvestilo, v kolikor je v pisni obliki, 
poslano pred njegovim iztekom.

4. Če potrošnik namerava uveljaviti 
pravico do odstopa mora pred iztekom roka 
o tem na način, ki ga je mogoče dokazati,
obvestiti osebo, katere ime in naslov sta v 
ta namen navedena v pogodbi in na 
priloženem snemljivem obrazcu. Šteje se, 
da je bil rok upoštevan, če je bilo obvestilo, 
v kolikor je v pisni obliki, poslano pred 
njegovim iztekom.

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.
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.
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Obrazložitev

V predlogu spremembe se odraža besedilo, o katerem sedaj razpravlja Svet.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so vsa 
predplačila, zagotavljanje jamstev, 
blokirani zneski na kreditni kartici, izrecno 
priznanje dolga ali kakršna koli druga 
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 za 
časovni zakup in dolgoročne počitniške 
proizvode vsa predplačila, zagotavljanje 
jamstev, blokirani zneski na bančnih 
računih, izrecno priznanje dolga ali 
kakršna koli druga 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.

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 predplačilo, 
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.

Obrazložitev

Usklajuje izvirno besedilo z različico, o kateri sedaj razpravlja Svet.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Naslov (novo), ki se vstavi za členom 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 2: Določbe, ki se nanašajo 
posebej na dolgoročne počitniške 
proizvode
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Plačila dolgoročnih počitniških 

proizvodov
Plačila dolgoročnih počitniških 
proizvodov od 18 mesecev do 10 let so 
plačljiva v treh enakih obrokih, pri čemer 
drugi obrok zapade v plačilo po preteku 
ene tretjine trajanja pogodbe, tretji obrok 
pa po preteku druge tretjine trajanja 
pogodbe.
Plačila dolgoročnih počitniških 
proizvodov, daljših od 10 let, se izvedejo v 
petih enakih obrokih, pri čemer drugi 
obrok zapade v plačilo po preteku ene 
petine, tretji po preteku dveh petin, četrti 
po preteku treh petin in peti po preteku 
štirih petin trajanja pogodbe.

Obrazložitev

Do zlorabe pride, kadar se kupce prepriča, da za dolgoročni počitniški proizvod vnaprej 
plačajo velike zneske, in se obljubljene ugodnosti izkažejo za zavajanje. Ker izvirnih 
prodajalcev teh proizvodov morda ni mogoče izslediti ali so do takrat, ko potrošnik poskuša 
doseči povrnitev škode, že propadli (zaradi tega pa je vsaka tožba potrošnika zaradi 
neizpolnjevanja pogodbe brezplodna), bi bil ta sistem enakomerno razporejenega plačevanja 
koristna zaščita.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6b
Brez poseganja v pravico do odstopa iz 
člena 5 lahko potrošnik enostransko 
odstopi od pogodbe o dolgoročnem 
počitniškem proizvodu, ne da bi moral 
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plačati kazen, če trgovca o tem obvesti 
štirinajst dni pred iztekom obročnega 
obdobja v smislu člena 6a.
Ta pravica ne posega v nobeno pravico do 
prekinitve pogodbe, ki izhaja iz veljavne 
zakonodaje.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6c
Ponudniki dolgoročnih počitniških 
proizvodov sklenejo zavarovanje civilne 
odgovornosti za kritje v primeru 
odškodninskih zahtev potrošnikov, ki 
nastanejo zaradi neizpolnitve ali 
nepopolne izpolnitve pogodbenih 
obveznosti in opustitve.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Naslov (novo), ki se vstavi za členom 6c in pred členom 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 3: Prekinitev pomožnih pogodb 
in druge splošne določbe

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v primerih, ko se za 
pogodbo uporablja pravo države članice, 
zagotovijo, da nobena pogodbena 
klavzula, s katero potrošnik odstopa od 

Države članice v primerih, ko se za 
pogodbo uporablja pravo države članice, 
zagotovijo, da potrošnik ne sme odstopiti 
od pravic, ki so mu priznane s to direktivo,
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svojih pravic, določenih s to direktivo, ni 
zavezujoča.

razen če je v njej drugače določeno.

2. Ne glede na zakon, ki se uporablja, 
potrošnik za varstva, ki ga zagotavlja ta 
direktiva, ne sme biti prikrajšan, če je 
nepremičnina na ozemlju države članice 
ali je bila pogodba podpisana v državi 
članici.

Obrazložitev

To zdaj zajemata nova člena 8a in 8b.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Veljavno pravo in pristojnost

1. Pravo, ki se uporablja za pogodbe v 
zvezi s časovnim zakupom ali 
dolgoročnimi počitniškimi proizvodi bi 
bilo treba določiti v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. .../2008 (Rim I).
2. Sodišča, ki so pristojna za postopke v 
zvezi s časovnim zakupom ali 
dolgoročnimi počitniškimi proizvodi, 
vključno z morebitnimi dodatnimi ali 
pomožnimi razmerji v zvezi z njimi, bi bilo 
treba določiti v skladu z Oddelkom 4 
(Pristojnost za potrošniške pogodbe) 
Uredbe Sveta (ES) št. 44/2004, razen 
takrat, kadar je spor povezan z obstojem, 
vrsto ali obsegom stvarne pravice.

Obrazložitev

To pojasnilo je umestno, da bi se izognili nepotrebnim pravnim sporom in sklicevanju na 
Evropsko sodišče.
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8b
Prevladujoče prisilne določbe

Določbe te direktive v zvezi z odstopnim 
rokom in zahtevami po informacijah so 
določbe, od katerih ni dovoljeno odstopiti 
s pogodbo v smislu Uredbe (ES) št. 
..../2008 (Rim I).

Obrazložitev

Pojasnitev pravnega položaja.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz člena 3(2) Informacije iz člena 3a(1)
I. INFORMACIJE O TRGOVCU

(a) Identiteta in stalno prebivališče strank, 
vključno z natančnimi podatki o pravnem 
statusu trgovca ob času sklenitve pogodbe, 
podpisi strank ter datumom in krajem 
podpisa pogodbe;

(a) Identiteta in stalno prebivališče trgovca;

II. INFORMACIJE O PRIDOBLJENIH 
PRAVICAH

(b) natančna narava pravice, ki je predmet 
pogodbe, in klavzula, ki določa pogoje, s 
katerimi se ureja izvrševanje te pravice na 
ozemlju držav(-e) članic(-e), kjer je 
nepremičnina ali kjer so nepremičnine, in 
ali so ti pogoji izpolnjeni, če pa niso, katere 
pogoje je treba še izpolniti.

(b) natančna narava pravice, ki je predmet 
pogodbe, in klavzula, ki določa pogoje, s 
katerimi se ureja izvrševanje te pravice na 
ozemlju držav(-e) članic(-e), kjer je 
nepremičnina ali kjer so nepremičnine, in 
ali so ti pogoji izpolnjeni, če pa niso, katere 
pogoje je treba še izpolniti.

(c) kadar pogodba zadeva posebno 
nepremičnino, natančen opis 
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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;
(d) komunalne storitve (npr. razsvetljava, 
voda, vzdrževanje, odvoz smeti), do 
katerih ima ali bo imel potrošnik dostop in 
pod katerimi pogoji;
(e) skupni objekti, na primer bazen, savna 
itd., do katerih ima ali lahko ima 
potrošnik dostop in pod katerimi pogoji;
(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;
(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;
(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;

(c) 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;

(d) kadar pogodba zagotavlja pravice do 
zasedbe nastanitve, izbrane iz vrste 
nastanitev, informacije o kakršnih koli 
omejitvah potrošnikove možnosti, da 
kadar koli zasede katero koli od teh 
nastanitev;

(i) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. 
ocena zneska, ki jo 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 
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stroški (na primer upravljanje, 
vzdrževanje in popravila);
(j) klavzula, ki navaja, da potrošnik ne bo 
imel nobenih drugih stroškov ali 
obveznosti razen tistih, ki so navedeni v 
pogodbi;
(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;
(l) navedba jezika(-ov), ki je (so) po 
prodaji na voljo za obveščanje v zvezi s 
pogodbo, na primer v zvezi z 
upravljavskimi odločitvami, povečanjem 
stroškov in ravnanjem z vprašanji ali 
pritožbami;
(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 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;
(n) informacije o prepovedi preplačil v 
obdobju, v katerem ima potrošnik pravico 
odstopiti od pogodbe v skladu s členom 
5(1) do 5(3);
(o) navedba, komu in kako je treba poslati 
uradno obvestilo o odstopu;
(p) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje 
kodeksa ravnanja;
(q) možnost izvensodnega reševanja 
sporov.

III. INFORMACIJE O LASTNINI
(e) kadar pogodba zadeva posebno 
nepremičnino, natančen opis te 
nepremičnine in njene lokacije, kakor 
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tudi, po potrebi, podrobnosti in kopije iz 
zemljiške knjige, javnega registra, 
katastra ali iz enakovrednega registra, ki 
se nanaša na premoženje; 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;
(f) storitve (npr. elektrika, voda, 
vzdrževanje, odvoz smeti), do katerih ima 
ali bo imel potrošnik dostop, in pod 
katerimi pogoji;
(g) kadar je potrebno, skupni objekti, na 
primer bazen, savna itd., do katerih ima 
ali lahko ima potrošnik dostop, in pod 
katerimi pogoji.
IV. INFORMACIJE O STROŠKIH
(h) cena, ki jo plača potrošnik;
(i) navedba zneska, ki ga plača potrošnik 
za storitve (npr. elektrika, voda, 
vzdrževanje, odvoz smeti);
(j) kadar je potrebno, navedba zneska, ki 
ga plača potrošnik za skupne objekte, na 
primer bazen ali savno, do katerih ima 
potrošnik dostop oziroma ga lahko ima;
(k) natančen opis, kako se obračunajo vsi 
stroški, povezani s pogodbo o časovnem 
zakupu; način dodelitve stroškov 
potrošnikom ter na kakšen način in kdaj 
se lahko taki stroški povišajo; metoda 
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);
(l) kadar je potrebno, informacije o tem, 
ali obstajajo kakršni koli zapisi 
prispevkov, hipotek, bremenitev ali drugih 
pravic na predmetu zavarovanja za to 
nastanitev;



PE400.443v02-00 26/35 AD\715942SL.doc

SL

(m) izjava, da potrošnik poleg stroškov in 
obveznosti, navedenih v pogodbi, ne bo 
imel nobenih drugih stroškov ali 
obveznosti;
V. PRAVICA DO ODSTOPA OD 
POGODBE IN RAZVELJAVITVE 
POGODBE
(n) informacije o pravici do odstopa od 
pogodbe in posledicah takega odstopa; 
kadar je potrebno, informacije o postopku 
za prekinitev katere koli kreditne pogodbe 
in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, 
v primeru odstopa od pogodbe, in 
posledicah take prekinitve;
(o) podrobnosti o tem, komu in kako je 
treba poslati uradno obvestilo o odstopu;
(p) pogoji za prekinitev pogodbe, posledice 
prekinitve in informacije o naložitvi 
odgovornosti potrošniku za kakršne koli 
stroške, ki bi nastali zaradi prekinitve;
(q) informacije o prepovedi preplačil v 
obdobju, v katerem ima potrošnik pravico 
odstopiti od pogodbe v skladu s členom 
5(1) do (3);
VI. DODATNE INFORMACIJE
(r) informacije o načinu urejanja 
vzdrževanja in popravila nepremičnine ter 
njenega upravljanja in vodenja, vključno 
z navedbo, ali in kako lahko potrošniki 
vplivajo na odločitve v zvezi s temi 
zadevami in pri njih sodelujejo;
(s) ali se je mogoče pridružiti sistemu za 
zamenjavo ali nadaljnjo prodajo 
pogodbenih pravic, informacije o 
ustreznem sistemu za zamenjavo in 
navedba stroškov, povezanih z nadaljnjo 
prodajo in zamenjavo s pomočjo tega 
sistema;
(t) navedba jezika(-ov), ki je (so) po 
prodaji na voljo za obveščanje v zvezi s 
pogodbo, na primer v zvezi z 
upravljavskimi odločitvami, stroški in 
ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;
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(u) kadar je trgovec podpisnik kodeksa 
ravnanja, informacije o tem kodeksu;
(w) kadar je potrebno, informacije o 
možnosti izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Ustreza najnovejšemu besedilu Sveta. Te informacije bodo še bolj varovale potrošnika pred 
lažnimi navedbami glede lastništva oziroma lastnika premoženja.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatne zahteve za nastanitve v objektu v 
gradnji, kakor so navedene v členu 3.

Dodatne zahteve za nastanitve v objektu v 
gradnji, kakor so navedene v členu 3a.

(a) faza gradnje objekta za nastanitev in 
priključkov/komunalne opreme, ki 
omogočajo (omogoča) normalno 
obratovanje nastanitve (plin, elektrika, 
voda in telefonski priključki);

(a) faza gradnje objekta za nastanitev in 
priključkov/komunalne opreme, ki 
omogočajo (omogoča) normalno 
obratovanje nastanitve (plin, elektrika, 
voda in telefonski priključki) ter kateri koli 
objekti, do katerih bo imel potrošnik 
dostop;

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

(b) rok za dokončanje nastanitve in 
priključkov/komunalne opreme, ki 
omogočajo (omogoča) njeno normalno 
obratovanje ter katerih koli objektov, do 
katerih bo imel potrošnik dostop;

(c) če gre za določeno nepremičnino,
številka gradbenega dovoljenja in ime(-na) 
ter polni naslov(-i) pristojnega organa ali 
organov;

(c) kadar je potrebno, številka gradbenega 
dovoljenja in ime(-na) ter polni naslov(-i) 
pristojnega organa ali organov, če pogodba 
zadeva določeno nepremičnino;

(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) kadar je potrebno, 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.

Obrazložitev

Ustreza najnovejšemu besedilu Sveta.
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Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz člena 3(2) Informacije iz člena 3a(1)

I. INFORMACIJE O TRGOVCU
(a) Identiteta in stalno prebivališče strank, 
vključno z natančnimi podatki o pravnem 
statusu trgovca ob času sklenitve pogodbe, 
podpisi strank ter datumom in krajem 
podpisa pogodbe;

(a) Identiteta in stalno prebivališče trgovca 
in njegov pravni status;

II. INFORMACIJE O PRIDOBLJENIH 
PRAVICAH

(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 
potrošnikove možnosti, da uživa te pravice 
(npr. omejena dostopnost , ponudbe „kdor 
prej pride, prej melje“ ali časovne 
omejitve v zvezi z določenim popustom);

(c) 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;

(c) 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;

III. INFORMACIJE O STROŠKIH
(d) cena, ki jo plača potrošnik; (d) cena, ki jo plača potrošnik, vključno z 

morebitnimi tekočimi stroški;
(e) klavzula, ki navaja, da potrošnik ne bo 
imel nobenih drugih stroškov ali 
obveznosti razen tistih, ki so navedeni v 
pogodbi;

(e) izjava, da potrošnik ne bo imel nobenih 
drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, 
ki so navedeni v pogodbi;

(f) navedba jezika(-ov), ki je (so) po 
prodaji na voljo za obveščanje v zvezi s 
pogodbo, na primer v zvezi z ravnanjem z 
vprašanji ali pritožbami;

IV. PRAVICA DO ODSTOPA OD 
POGODBE IN RAZVELJAVITVE 
POGODBE
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(g) 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;

(f) informacije o pravici do odstopa od 
pogodbe in posledicah takega odstopa;
kadar je potrebno, informacije o postopku 
za prekinitev katere koli kreditne pogodbe 
in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, 
v primeru odstopa od pogodbe in 
posledicah take prekinitve;

(h) informacije o prepovedi preplačil v 
obdobju, v katerem ima potrošnik pravico 
odstopiti od pogodbe v skladu s členom 
5(1) do 5(3);
(i) navedba, komu in kako je treba poslati 
uradno obvestilo o odstopu;

(g) podrobnosti o tem, komu in kako je 
treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

(h) pogoji za prekinitev pogodbe, 
posledice prekinitve in informacije o 
naložitvi odgovornosti potrošniku za 
kakršne koli stroške, ki bi nastali zaradi 
prekinitve;
(i) informacije o prepovedi preplačil v 
obdobju, v katerem ima potrošnik pravico 
odstopiti od pogodbe v skladu s členom 
5(1) do (3);
V. DODATNE INFORMACIJE
(j) navedba jezika(-ov), ki je (so) po 
prodaji na voljo za obveščanje v zvezi s 
pogodbo, na primer v zvezi z ravnanjem z 
vprašanji ali pritožbami;

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

(k) kadar je trgovec podpisnik kodeksa 
ravnanja, informacije o tem kodeksu;

(k) možnost izvensodnega reševanja 
sporov.

(l) kadar je potrebno, informacije o
možnosti izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Povzema najnovejše besedilo Sveta.
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Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Priloga IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz člena 3(2) Informacije iz člena 3a(1)

I. INFORMACIJE O TRGOVCU
(a) Identiteta in stalno prebivališče strank, 
vključno z natančnimi podatki o pravnem 
statusu trgovca ob času sklenitve pogodbe, 
podpisi strank ter datumom in krajem 
podpisa pogodbe;

(a) Identiteta in stalno prebivališče trgovca
in njegov pravni status;

II. INFORMACIJE O ZAGOTOVITVI 
STORITEV
(b) natančen opis storitev, ki se zagotovijo 
po pogodbi (npr. trženje);
III. INFORMACIJE O STROŠKIH

(b) cena, ki jo plača potrošnik za storitve 
nadaljnje prodaje;

(c) cena, ki jo plača potrošnik za storitve 
nadaljnje prodaje;

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

(d) izjava, da potrošnik ne bo imel nobenih 
drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, 
ki so navedeni v pogodbi;

(d) navedba jezika(-ov), ki je (so) na voljo 
za komuniciranje s trgovcem, na primer v 
zvezi z ravnanjem z vprašanji ali 
pritožbami;

IV. PRAVICA DO ODSTOPA OD 
POGODBE IN RAZVELJAVITVE 
POGODBE

(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 o nadaljnji prodaji in posledicah 
takega odstopa;

(f) informacija o prepovedi predplačil, 
dokler se ne izvrši dejanska prodaja ali se 
pogodba o nadaljnji prodaji drugače ne 
prekine;
(g) navedba, komu in kako je treba poslati (f) podrobnosti o tem, komu in kako je 
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uradno obvestilo o odstopu; treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

(g) pogoji za prekinitev pogodbe, posledice 
prekinitve in informacije o naložitvi 
odgovornosti potrošniku za kakršne koli 
stroške, ki bi nastali zaradi prekinitve;
(h) informacija o prepovedi predplačil, 
dokler se ne izvrši dejanska prodaja ali se 
pogodba o nadaljnji prodaji drugače ne 
prekine;
V. ADDITIONAL INFORMATION
(i) navedba jezika(-ov), ki je (so) na voljo 
za komuniciranje s trgovcem, na primer v 
zvezi z ravnanjem z vprašanji ali 
pritožbami;

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

(j) kadar je trgovec podpisnik kodeksa 
ravnanja, informacije o tem kodeksu;

(i) možnost izvensodnega reševanja 
sporov.

(k) kadar je potrebno, informacije o 
možnosti izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Upošteva najnovejše besedilo Sveta.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz člena 3(2) Informacije iz člena 3a(1)
I. INFORMACIJE O TRGOVCU

(a) Identiteta in stalno prebivališče strank, 
vključno z natančnimi podatki o pravnem 
statusu trgovca ob času sklenitve pogodbe, 
podpisi strank ter datumom in krajem 
podpisa pogodbe;

(a) Identiteta in stalno prebivališče trgovca
in njegov pravni status;

II. INFORMACIJE O PRIDOBLJENIH 
PRAVICAH

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

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

(c) ustrezen opis nepremičnin in njihove (c) pojasnilo, kako deluje sistem 
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lokacije; kadar pogodba zadeva 
nastanitveno zmogljivost, ki ni 
nepremičnina, ustrezen opis nastanitvene 
zmogljivosti in objektov;

zamenjave ter možnosti in pogoji za 
zamenjavo kot tudi navedba števila 
počitniških zmogljivosti, ki so na voljo, in 
število članov v sistemu zamenjave,
vključno z morebitnimi omejitvami 
razpoložljivosti določene nastanitve, ki jo 
izbere potrošnik, na primer zaradi 
obdobja, ko je povpraševanje veliko in/ali 
je morda potrebna rezervacija precej 
vnaprej, ter navedbe kakršnih koli 
omejitev pravic časovnega zakupa, ki so 
predvidene v sistemu zamenjave, vključno, 
kadar je to potrebno, z omejitvami na 
podlagi števila točk, dodeljenih potrošniku 
ali v posesti potrošnika, ter niz primerov 
dejanskih možnosti zamenjave;

(d) 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;

(d) 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;

III. INFORMACIJE O LASTNINI
(e) ustrezen opis nepremičnin in njihove 
lokacije; kadar pogodba zadeva 
nastanitveno zmogljivost, ki ni 
nepremičnina, ustrezen opis nastanitvene 
zmogljivosti in objektov;
IV. INFORMACIJE O STROŠKIH

(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);

(f) cena, ki jo mora potrošnik plačati za 
članstvo v sistemu zamenjave in 
morebitne pristojbine za podaljšanje ter 
veljavna cena, ki jo je treba plačati za 
zamenjavo;

(g) informacije o obveznosti trgovca, da 
pred izvedbo zamenjave pri vsaki 
predlagani zamenjavi zagotovi 
podrobnosti o morebitnih dodatnih 
stroških, ki bodo bremenili potrošnika v 
zvezi z zamenjavo;

(f) klavzula, ki navaja, da potrošnik ne bo 
imel nobenih drugih stroškov ali 

(h) izjava, da potrošnik ne bo imel nobenih 
drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, 



AD\715942SL.doc 33/35 PE400.443v02-00

SL

obveznosti razen tistih, ki so navedeni v 
pogodbi;

ki so navedeni v pogodbi;

(g) navedba jezika(-ov), ki je (so) na voljo 
za komuniciranje s trgovcem, na primer v 
zvezi z ravnanjem z vprašanji ali 
pritožbami;
(h) pojasnilo o načinu delovanja sistema 
zamenjave; možnosti in pogoji za 
zamenjavo kot tudi navedba števila 
počitniških zmogljivosti, ki so na voljo, in 
število članov v sistemu zamenjave ter niz 
primerov konkretnih možnosti zamenjave;

V. PRAVICA DO ODSTOPA OD 
POGODBE IN RAZVELJAVITVE 
POGODBE

(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 takega odstopa; 
kadar je potrebno, informacije o postopku 
za prekinitev katere koli kreditne pogodbe 
in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, 
v primeru odstopa od pogodbe in 
posledicah take prekinitve;

(j) podrobnosti o tem, komu in kako je 
treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

(j) informacije o prepovedi preplačil v 
obdobju, v katerem ima potrošnik pravico 
odstopiti od pogodbe v skladu s členom 
5(1) do 5(3);

(k) informacije o prepovedi preplačil v 
obdobju, v katerem ima potrošnik pravico 
odstopiti od pogodbe v skladu s členom 
5(1) do (3);

VI. DODATNE INFORMACIJE
(k) navedba, komu in kako je treba poslati 
uradno obvestilo o odstopu;

(l) navedba jezika(-ov), ki je (so) na voljo 
za komuniciranje s trgovcem, na primer v 
zvezi z ravnanjem z vprašanji ali 
pritožbami;

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

(m) kadar je trgovec podpisnik kodeksa 
ravnanja, informacije o tem kodeksu;

(m) možnost izvensodnega reševanja 
sporov.

(n) kadar je potrebno, informacije o 
možnosti izvensodnega reševanja sporov.
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Obrazložitev

Ustreza najnovejšemu besedilu Sveta.
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