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Uvod

Sprejetje Direktive 94/47/ES in razvoj samoregulacije industrije sta vplivala na znatno 
zmanjšanje števila pritožb v zvezi s tradicionalnim časovnim zakupom.

Vseeno pa so se, deloma zato, da bi se izognili zakonodaji, po sprejetju te direktive hitro 
razvili novi dolgoročni počitniški proizvodi. To je privedlo v številne pritožbe potrošnikov, 
ker visoka raven varstva potrošnikov, ki ga zagotavlja direktiva o časovnem zakupu, za nove 
proizvode ne velja in škoduje ugledu tradicionalne industrije časovnega zakupa. 

Evropski parlament je leta 2002 sprejel resolucijo, v kateri Komisijo poziva, naj predloži 
predlog rešitve težav, povezanih z novimi proizvodi. Komisija je junija 2007 po postopku 
posvetovanja in oceni učinka predložila predlog revizije Direktive 94/47/ES. Predlog vsebuje 
tudi dolgoročne počitniške proizvode in tako zagotavlja visoko raven varstva potrošnikov.

Nekatere težave, s katerimi se soočajo potrošniki, bosta reševali delno obstoječa in nova 
zakonodaja, zlasti Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah (2005/29/ES). Nekatere države 
članice pa direktive niso prenesle ali pravilno uporabile. Poleg tega sedanji pregled pravnega 
reda Skupnosti o varstvu potrošnikov predvideva vzpostavitev horizontalnega instrumenta, ki 
bo predpisal splošne določbe glede varstva potrošnikov. Idealno bi bilo, da bi bila revizija 
Direktive 94/47/ES opravljena po sprejetju horizontalnega instrumenta. Komisija je odločila, 
da zaradi nujne narave težav, s katerimi se soočajo potrošniki, ni mogoče čakati, da bo 
vzpostavljen horizontalni instrument. Pri pregledu Direktive 94/47/ES si je treba, ne glede na 
pregled pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov, prizadevati za popolno uskladitev.   

Časovni zakup

Industrija časovnega zakupa je imela veliko koristi od Direktive 94/47/ES in samoregulacije.   
Večina sleparjev ni več dejavna v tem sektorju, zato je pomembno, da se jasno loči industrijo 
tradicionalnega časovnega zakupa na eni ter novimi dolgoročni počitniškimi proizvodi na 
drugi strani. 

Dolgoročni počitniški proizvodi

Večina pritožb se nanaša na nove počitniške proizvode, kot so počitniški popustniški klubi, 
zato je velika potreba po regulaciji tega sektorja, da se potrošnikom zagotovi visoko raven 
varstva in naredi konec prizadetemu ugledu zakonitih podjetij.   
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Vprašanja za razpravo

Splošne pripombe

Za poročevalca je ključna prednostna naloga vzpostavitev ravnovesja med visoko stopnjo 
varstva potrošnikov in možnostjo industrije, da se razvije v Evropi. Industrija časovnega 
zakupa se po svoji naravi ukvarja predvsem s čezmejnimi primeri, zato je pomembna popolna 
uskladitev.

Upoštevati je treba, da vseh novih proizvodov ne bo mogoče jasno opredeliti brez nehotenega 
urejanja drugih podjetij, zato imajo države članice obveznost, da zakonodajo EU bolje 
prenesejo in uveljavijo.

Poročevalec želi v interesu nadaljnje razprave v odboru načeti vprašanja, ki zahtevajo temeljit 
premislek. Ta ali druga nadaljnja vprašanja, ki se pojavljajo v razpravi odbora so lahko, 
odvisno od  poteka razprave in od opravljenega tehničnega dela v Svetu, predmet predlogov 
sprememb s strani poročevalca.  

Področje uporabe (člen 1)

Člen 95 je pravna podlaga tega predloga, ki zagotavlja enako varstvo vsem potrošnikom EU, 
na primer v zvezi s pravico do odstopa. Po členu 1.2. pa imajo države članice v zvezi s 
pravico do odstopa možnost uporabe nacionalnih določb. Izjeme od načela popolne uskladitve 
ustvarjajo negotovost tako za potrošnika kot tudi za industrijo, zato je treba člen 1.2 črtati. Ta 
pristop podpira tudi Evropski parlament v svojem samoiniciativnem poročilu o pravnem redu 
Skupnosti o varstvu potrošnikov (poročilo Patrie).

Opredelitve pojmov (člen 2)

Opredelitve, ki se uporabljajo v tej direktivi, morajo biti čim širše, da se prepreči pojavljanje 
novih proizvodov, ki poskušajo zaobiti direktivo, in ne smejo zajemati proizvodov nehote. 

2.1 (a) Časovni zakup

Skrajšanje obdobja na eno leto lahko vključuje transakcije, katere se ne želi zajeti, kot so 
vnaprejšnje rezervacije hotela, ki zahtevajo predplačilo. Nekateri hoteli ponujajo sistem 
kuponov z veljavnostjo več kot eno leto. Ni zaželeno, da bi te proizvode zajemala direktiva o 
časovnem zakupu.

Opredelitev ne sme vključevati proizvodov, kot so hotelske rezervacije. Komisija jih v svojem 
obrazložitvenem memorandumu ne vključuje, vendar to v členih predloga ni jasno. Izraz z 
"nadomestilom" po mnenju poročevalca rezervacije hotela izključuje iz področja uporabe te 
direktive. 

Izraz "nastanitev" ima veliko širši pomen od nameravanega. S pravnega vidika je primerneje 
uporabljati "premičnine in nepremičnine na periodični osnovi".

2.1 (d) Zamenjava
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Pogodba o zamenjavi je po svoji naravi pomožna pogodba, zato je izraz "spremeniti" 
nepravilen.

2.1 (g) Pomožna pogodba

"Pomožna" ni ustrezen pravni pojem za opisovanje teh vrst pogodb, zato poročevalec 
predlaga, da se ga spremeni v "povezana". 

Predpogodbene informacije (člen 3)

3.2

Obveznost industrije, da daje potrošnikom "kratke in natančne" informacije, povzroča veliko 
negotovosti in lahko privede v prenasičenost potrošnikov z informacijami, ki jim ne bo 
pomagala k boljši izbiri.    

3.3

Člen 3.3 ni jasen in ni potreben, zato poročevalec želi, da se ga črta.

3.4

Dajanje "proste" izbire potrošniku glede jezikovnih zahtev lahko povzroči vsiljeno izbiro 
potrošniku. Trgovci, ki nimajo informacij o vseh jezikih Skupnosti, lahko poskušajo prepričati 
potrošnike, da sprejmejo jezik, ki ga uporablja trgovec. Besedilo iz člena 4 Direktive 
94/47/ES bi lahko bilo boljša možnost.  

Pogodba (člen 4)

Člen 2 ločuje med glavnimi in pomožnimi pogodbami, zato bi poročevalec predlagal delitev 
člena 4 na dva dela, člen 4 'glavne pogodbe' in člen 5 (novo) pomožne pogodbe.

Člen 4 potrebuje nekatere nadaljnje pojasnitve. 

Pravica do odstopa (člen 5)

5.1

Pojasniti je treba dolžino obdobja za razmislek (koledarski dnevi). 

5.2

Trgovec mora za pojasnitev zahtev po informacijah zagotoviti razumljiv kontrolni seznam.

Presenetljivo je, ker člen 4.2 določa, da odstavki pogodb tvorijo sestavni del pogodbe, člena 
5.2 in 5.3 pa predvidevata rešitev v primeru, če manjka sestavni del pogodbe. Pogodba, v 
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kateri manjka sestavni del, je po mnenju poročevalca nična.

5.5

Poročevalec podpira prepoved predplačil in bi to rad razširil na prepoved vseh plačil vnaprej,    
zato je treba člen 5.5 črtati, da se prepreči odpiranju poti sleparjem, ki se zanimajo le za 
podpisovanje pogodb in pridobivanje povračil za nekatere stroške, ki niso jasno opredeljeni in 
se od ene do druge države članice razlikujejo. 

Predplačilo (člen 6)

Kot je omenjeno, so pogodbe o zamenjavi bistveno različne od pogodb časovnega zakupa in 
dolgoročnih počitniških proizvodov, zato širitev prepovedi na predplačila za te proizvode ni 
primerna. 

Trg nadaljnje prodaje privlači sleparje, ki zahtevajo znatno vsoto denarja za storitve, ki so 
pogosto precenjene. Cilj direktive mora biti ureditev zakonitih trgovcev v nadaljnji prodaji in 
uvedba prepovedi vseh plačil pred dejansko prodajo. Poročevalec meni, da morajo trgovci v 
nadaljnji prodaji delovati po načelu 'no cure no pay' (brez rezultata ni plačila).

Prekinitev pomožnih pogodb (člen 7)

Poročevalec meni, da se mora sklenitev kreditnih pogodb s tretjo stranko za pridobitev 
časovnega zakupa ali dolgoročnega počitniškega proizvoda prekiniti brez kakršne koli kazni, 
če potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa od glavne pogodbe. 

Pregled (člen 13)

Glede na dejstvo, da predlog pregleda pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov ne bo 
pripravljen pred drugo polovico leta 2008, bi bilo bolje imeti prvo ocenjevanje te direktive 
pred zaključkom razprave o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov   

Priloge
Priloga I (g)

Informacije, ki jih je treba zagotoviti, so precej obremenilne in ni nujno, da potrošniku 
koristijo, ter za odločitev o nakupu niso pomembne.

Priloga I (p)

To nalaga podjetjem, ki so podpisala prostovoljen kodeks ravnanja, dodatno breme in ni jasna  
povezava med informacijami, ki jih potrošnik dejansko potrebuje pri odločitvi o nakupu ter 
zahtevanimi informacijami. 

Priloga V
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O zahtevah za razkritje za izmenjavo se verjetno da razpravljati, na primer o razkritju stroškov 
vzdrževanja, ker se v menjalnem poslu ne zahteva nobenega takega plačila.  

Druga vprašanja

Doseganje popolne skladnosti je pomembno, ker se potrošnikom zagotavlja visoko raven 
varstva v vseh državah članicah. Prenos Direktive 94/47/ES v nekaterih državah članicah je 
prispeval k nekaterim težavam, s katerimi se soočajo potrošniki. Poleg tega je s strani držav 
članic potrebno boljše izvajanje. 

Povezava z mednarodnim zasebnim pravom

Nekatere težave, s katerimi se soočajo potrošniki, bi se lahko obravnavale, če bi ti imeli 
pravico obravnave na sodišču v državi njihovega prebivališča. Zato mora biti pristojni sodnik 
iz države prebivališča potrošnika, za katero velja zakonodaja države članice, v kateri je bila 
pogodba podpisana. Da bi to omogočili, bi morala pravna podlaga vključevati tudi člen 65.

Prag

Rezervacije hotelov in drugi proizvodi, katerih urejanje ni predvideno s to direktivo, lahko 
spadajo izven področja uporabe te direktive, če se uporablja prag, ki velja za glavno in 
nekatere pomožne pogodbe, na primer 300 EUR.   
Pogodbe o zamenjavi pa v nasprotju z glavnimi pogodbami ne zahtevajo velikih in 
dolgoročnih finančnih obveznosti. Pravica do odstopa in prepoved predplačil se zato ne smeta 
razširiti na pogodbe o zamenjavi pod pragom.

Sistem registracije

Evropski sistem registracije bo koristil tako potrošnikom kot tudi spornim izvajalcem. Tak 
sistem mora organizirati in uveljaviti industrija sama s podporo Komisije. Zagotoviti mora 
jamstveni sklad za potrošnike v primeru, če gre družba v stečaj. Ti sistemi že obstajajo za 
organizatorje potovanj in je smiselno le, da se vzpostavi podoben sistem za časovni zakup in 
dolgoročno počitniško industrijo.
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