
PR\699743SL.doc PE398.606v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2007/0113(COD)

7.1.2008

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu potrošnikov v 
zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških 
proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave
(KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Toine Manders



PE398.606v01-00 2/39 PR\699743SL.doc

SL

PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z 
nekaterimi vidiki časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje 
prodaje in zamenjave
(KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0303),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0159/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Naslov

Predlog direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z 
nekaterimi vidiki časovnega zakupa, 
dolgoročnih počitniških proizvodov, 
nadaljnje prodaje in zamenjave 

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z 
nekaterimi vidiki časovnega zakupa, 
dolgoročnih počitniških proizvodov, 
nadaljnje prodaje in zamenjave 

Obrazložitev

V celoti bi bilo treba uskladiti nekatere vidike trženja, prodaje in nadaljnje prodaje 
časovnega zakupa in dolgoročnih počitniških proizvodov ter zamenjave časovnega zakupa. 
Državam članicam se ne bi smelo dovoliti, da obdržijo ali uvedejo nacionalno zakonodajo na 
področju, ki ga zajema ta uredba. V primerih, ko v uredbi ne obstajajo določbe, se morajo 
države članice same odločiti, ali bodo obdržale ali sprejele nacionalno zakonodajo, ki je 
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skladna z zakonodajo Skupnosti.

Predlog spremembe 2
Navedba sklicevanja 1

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

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti ter zlasti členov 65 in
95 Pogodbe,

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 17.

Predlog spremembe 3
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Ob upoštevanju Direktive 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do 
potrošnikov na notranjem trgu1, ki 
prepoveduje zavajajoče, agresivne in 
druge nepoštene poslovne prakse podjetij 
v razmerju do potrošnikov,
__________
1 UL L 149, 11. 6. 2005, str. 22.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava -1 a (novo)

(-1a) Ker ima turizem vse večjo vlogo v 
gospodarstvu držav članic, je treba 
industrijo časovnega zakupa in 
dolgoročno počitniško industrijo 
spodbujati k večji rasti in produktivnosti s 
sprejetjem čim manjšega števila skupnih 
pravil;

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 1

(1) Od sprejetja Direktive 94/47/ES (1) Od sprejetja Direktive 94/47/ES 
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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.

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 pogodba o 
nadaljnji prodaji in pogodba o zamenjavi, 
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.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s členoma 1 in 2.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 2

(2) Obstoječe zakonodajne vrzeli ustvarjajo 
znatna izkrivljanja konkurence in 
povzročajo potrošnikom resne probleme, 
kar ovira nemoteno delovanje notranjega 
trga. Direktivo 94/47/ES je treba zato 
nadomestiti z novo, posodobljeno 
direktivo.

(2) Obstoječe zakonodajne vrzeli in 
pomanjkanje usklajene zakonodaje med 
državami članicami ustvarjajo znatna 
izkrivljanja konkurence in povzročajo 
potrošnikom resne probleme, kar ovira 
nemoteno delovanje notranjega trga. 
Direktivo 94/47/ES je treba zato 
nadomestiti z novo, posodobljeno uredbo.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 3

(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 

(3) Za okrepitev pravne varnosti in čim 
boljše uresničevanje/doseganje prednosti 
notranjega trga za potrošnike in podjetja je 
treba v celoti uskladiti nekatere vidike 
trženja, prodaje in nadaljnje prodaje 
časovnega zakupa in dolgoročnih 
počitniških proizvodov ter zamenjave 
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strožja pravila. časovnega zakupa. Državam članicam ne 
bi smeli dovoliti, da ohranijo ali uvedejo 
nacionalno zakonodajo na področju, ki ga 
zajema ta uredba. Če v uredbi ne 
obstajajo določbe, bi morali državam 
članicam omogočiti, da se same odločijo, 
ali bodo ohranile ali uvedle nacionalno 
zakonodajo v skladu s pravom Skupnosti.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 8
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.

črtano

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s členom 1(1).

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) V področje uporabe opredelitve 
pogodbe o časovnem zakupu niso 
vključene večletne rezervacije hotelskih 
sob ali običajne zakupne pogodbe, čeprav 
so vnaprej plačane in trajajo več kot eno 
leto.

Obrazložitev

Skrajšanje obdobja na eno leto lahko vključuje transakcije, ki se jih ne želi zajeti, kot so 
vnaprejšnje rezervacije hotela, ki zahtevajo predplačilo, ali pa kuponski sistemi, ki jih 
ponujajo nekateri hoteli in veljajo več kot eno leto. Te izključitve je treba jasno navesti, da bi 
se izognili napačni interpretaciji.
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Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) da se potrošniku omogoči 
poglobljeno razumevanje zaščite, ki jo 
omogoča ta uredba, mu trgovec zagotovi 
kontrolni seznam; kontrolni seznam mora 
temeljiti na uporabi standardnih obrazcev, 
ki so na razpolago v vseh jezikih 
Skupnosti;

Obrazložitev

Zaradi opozarjanja potrošnikov in njihovega lažjega razumevanja pravice do odstopa mora 
pogodba vsebovati kontrolni seznam.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 7

(7) Da bi imel potrošnik možnost
popolnoma razumeti njegove obveznosti in 
pravice na podlagi pogodbe, mu je treba 
dovoliti rok, med katerim lahko brez 
navajanja razlogov odstopi od pogodbe. 
Trenutno se dolžina tega roka med 
državami članicami razlikuje, izkušnje pa 
kažejo, da dolžina, ki jo določa Direktiva 
94/47/ES, ne zadostuje. Ta rok bi bilo zato
treba podaljšati in uskladiti.

(7) Da bi imel potrošnik možnost 
popolnoma razumeti njegove obveznosti in 
pravice na podlagi pogodbe, mu je treba 
dovoliti rok, med katerim lahko brez 
navajanja razlogov odstopi od pogodbe. 
Trenutno se dolžina tega roka med 
državami članicami razlikuje. Za 
doseganje visoke ravni varstva 
potrošnikov ter večje jasnosti za 
potrošnike in industrijo bi bilo treba rok 
uskladiti.

Obrazložitev

Pojasnitev besedila.

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 8

(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 
do prekinitve pogodbe o nadaljnji prodaji.

(8) Za izboljšanje varstva potrošnika je 
treba pojasniti prepoved predplačil. 
Prepoved vsakršnega plačila v primeru
pogodb za nadaljnjo prodajo je treba 
uporabljati do konca dejanske prodaje ali 
do prekinitve pogodbe o nadaljnji prodaji z 
izjemo stroškov, ki jih je neposredno 
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pokril trgovec v imenu potrošnika za 
trženje časovnega zakupa potrošnika.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s členom 6 in pojasnitev besedila.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 9

(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 brez kakršnih koli 
stroškov za potrošnika. Isto velja za 
pomožne pogodbe.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s členom 6.

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 10

(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.

Potrošnik za varstvo, ki ga zagotavlja ta 
uredba, ne bi smel biti prikrajšan. To je 
treba zagotoviti tudi v primeru, ko se za 
pogodbo uporabi zakon tretje države.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 11

(11) Države članice morajo za kršitve te 
direktive določiti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne kazni.

(11) Države članice morajo za kršitve te 
uredbe zagotoviti učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne kazni.
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Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 12

(12) Treba je zagotoviti, da so osebam ali 
organizacijam, ki imajo na podlagi 
nacionalne zakonodaje v zadevi upravičen 
interes, na voljo pravna sredstva za 
sprožitev postopkov proti kršitvam te 
direktive.

(12) Treba je zagotoviti, da so osebam ali 
organizacijam, ki imajo na podlagi 
nacionalne zakonodaje v zadevi upravičen 
interes, na voljo pravna sredstva za 
sprožitev postopkov proti kršitvam te 
uredbe.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 12 a (novo)

(12a) V primeru sodnega varstva morajo 
imeti potrošniki pravico do obravnave na 
sodišču v državi, kjer ima potrošnik
bivališče.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov in jasnejše 
besedilo.

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 14

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

(14) Potrošnike se učinkovito obvešča o
njihovih pravicah iz te uredbe. Trgovci 
potrošnike obveščajo o obstoječem 
kodeksu ravnanja na tem področju.
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Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 14 a (novo)

(14a) Trgovci ustanovijo evropsko 
panožno organizacijo zaradi boljše 
obravnave pritožb potrošnikov in 
vzpostavitve vseevropskega sistema za 
licence.

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 14 b (novo)

(14b) Če bi bili trgovci dolžni zagotoviti 
zadosten dokaz o jamstvu v primeru 
plačilne nesposobnosti, bi to koristilo tako 
potrošnikom kot industriji časovnega 
zakupa in dolgoročnih počitniških 
proizvodov;

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 15

(15) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev te direktive in jih 
je torej laže doseči na ravni Skupnosti, 
lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti, kakor je določeno 
v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega okvirov, potrebnih za 
odstranitev ovir na notranjem trgu in 
doseganje visoke skupne ravni varstva 
potrošnikov.

(15) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev te uredbe in jih je 
torej laže doseči na ravni Skupnosti, lahko 
Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti, kakor je določeno 
v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega okvirov, potrebnih za 
odstranitev ovir na notranjem trgu in 
doseganje visoke skupne ravni varstva 
potrošnikov.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s predlogom spremembe 1.
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Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 16

(16) Ta direktiva upošteva temeljne 
pravice in načela, ki jih priznavata zlasti 
Evropska konvencija o človekovih 
pravicah in temeljnih svoboščinah ter 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah –

(16) Ta uredba upošteva temeljne pravice 
in načela, ki jih priznavata zlasti Evropska 
konvencija o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah ter Listina Evropske 
unije o temeljnih pravicah –

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 23
Člen 1, odstavek 1

1. Ta direktiva se uporablja za varstvo 
potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki 
trženja in prodaje časovnega zakupa in 
dolgoročnih počitniških proizvodov. 
Uporablja se tudi za nadaljnjo prodajo 
časovnega zakupa in dolgoročnih 
počitniških proizvodov ter zamenjavo
časovnega zakupa.

1. Namen te uredbe je prispevati k 
dobremu delovanju notranjega trga in 
doseči visoko raven varstva potrošnikov z 
usklajevanjem zakonov, uredb in
upravnih določb držav članic, ki se 
nanašajo na nekatere vidike trženja,
prodaje in nadaljnje prodaje časovnega 
zakupa in dolgoročnih počitniških 
proizvodov ter zamenjave časovnega 
zakupa.

Ta direktiva se uporablja za transakcije od 
trgovca k potrošniku.

Ta uredba se uporablja za transakcije od 
trgovca k potrošniku.

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

Ta uredba ne posega v nacionalno 
zakonodajo, ki določa splošna pravna 
sredstva pogodbenega prava, ter v 
nacionalne predpise v zvezi z registracijo 
premičnin ali nepremičnin, pogoji za 
ustanavljanje, postopki za izdajo 
dovoljenja in za določitev pravne narave 
pravic, ki so predmet pogodb, 
obravnavanih v tej uredbi.

Obrazložitev

Ker je člen 95 pravna podlaga, je treba omeniti delovanje notranjega trga. 

Predlog spremembe 24
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Člen 1, odstavek 2

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

Izjeme od načela popolne uskladitve ustvarjajo negotovost za potrošnika in industrijo, zato se 
jim je treba izogibati. Ta pristop podpira tudi Evropski parlament v svojem samoiniciativnem 
poročilu o pravnem redu Skupnosti o varstvu potrošnikov (poročilo Patrie).

Predlog spremembe 25
Člen 2, odstavek 1

1. V okviru te direktive se uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov:

1. V okviru te uredbe se uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov:

Obrazložitev

Uskladitev člena s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 26
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 enega ali več 
nastanitev za več kot eno obdobje 
uporabe;

(a) „pogodba o časovnem zakupu“ pomeni 
pogodbo, ki traja več kot eno leto in s 
katero potrošnik na podlagi plačila pridobi 
pravico do periodične uporabe enega ali 
več premičnin ali nepremičnin;

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

Predlog spremembe 27
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Člen 2, odstavek 1, točka (b)

(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) „pogodba o dolgoročnem počitniškem 
proizvodu“ pomeni pogodbo, ki traja več 
kot eno leto in s katero potrošnik na 
podlagi plačila pridobi predvsem pravico 
do popustov ali drugih ugodnosti glede 
premičnin ali nepremičnin, ločeno ali 
skupaj s potovanjem ali drugimi storitvami;

Predlog spremembe 28
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) „pogodba o nadaljnji prodaji“ pomeni 
pogodbo, s katero je trgovec v zameno za 
plačilo zavezan, da pomaga prodati 
časovni zakup ali dolgoročni počitniški 
proizvod;

Predlog spremembe 29
Člen 2, odstavek 1, točka (d)

(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) „pogodba o zamenjavi“ pomeni 
pomožno pogodbo, s katero se potrošnik na 
podlagi plačila pridruži sistemu zamenjave, 
ki mu omogoča koriščenje njegovega 
časovnega zakupa na različnih krajih in v 
različnem času;

Predlog spremembe 30
Člen 2, odstavek 1, točka (e)

(e) „trgovec“ pomeni fizično ali pravno 
osebo, ki deluje v okviru svoje trgovske, 
poslovne ali poklicne dejavnosti, in 
vsakogar, ki deluje v imenu trgovca ali po 
njegovem naročilu;

(e) „trgovec“ pomeni fizično ali pravno 
osebo, ki deluje v okviru svoje trgovske, 
poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti, in 
vsakogar, ki deluje v imenu trgovca ali po 
njegovem naročilu;

Predlog spremembe 31
Člen 2, odstavek 1, točka (g)

(g) „pomožna pogodba“ pomeni vsako (g) „pomožna pogodba“ pomeni vsako 



PE398.606v01-00 16/39 PR\699743SL.doc

SL

pogodbo, ki je podrejena drugi pogodbi. pogodbo, ki je povezana s pogodbo o 
časovnem zakupu ali pogodbo o 
dolgoročnem počitniškem proizvodu;

Obrazložitev

S pravnega vidika se zdi beseda "povezana" ustreznejša.

Predlog spremembe 32
Člen 2, odstavek 1, točka (g a) (novo)

(ga) "trajni nosilec podatkov" pomeni 
vsak instrument, ki potrošniku omogoča, 
da informacije, namenjene njemu osebno, 
shrani na tak način, da so mu dostopne za 
prihodnje potrebe toliko časa, kolikor 
zadostuje za namene informiranja, in ki 
dovoljuje nespremenjeno reprodukcijo 
shranjenih informacij;

Obrazložitev

Potrebna je jasnejša opredelitev, da se zagotovi pravna varnost za potrošnike in trgovce.

Predlog spremembe 33
 Člen 2, odstavek 1, točka (g b) (novo)

(gb) "kodeks ravnanja" pomeni sporazum 
ali pravila, ki jih ne predpisuje zakon ali 
drug predpis države članice in ki določajo 
ravnanje trgovcev, ki se zavežejo, da bodo 
upoštevali kodeks v zvezi z eno ali več 
poslovnimi praksami ali poslovnimi 
sektorji.

Obrazložitev

Potrebna je jasnejša opredelitev, da se zagotovi pravna varnost za potrošnike in trgovce.

Predlog spremembe 34
Člen 3, odstavek 1

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

pridobitve informacij v skladu z odstavkom 
2 ter navedbo kraja, kjer se informacije 
lahko pridobijo.

Obrazložitev

Uskladitev besedila s členom 3(2).

Predlog spremembe 35
Člen 3, odstavek 2

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, ki poleg 
splošnega opisa proizvoda vsebujejo 
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 se v 
gradnji, informacije iz Priloge II;

(a) v primeru pogodbe o časovnem zakupu
informacije iz Priloge I ter, če pogodba 
zadeva premičnine ali nepremičnine, ki so 
se v gradnji, informacije iz Priloge II;

(b) v primeru dolgoročnega počitniškega 
proizvoda, informacije iz Priloge III;

(b) v primeru pogodbe o dolgoročnem 
počitniškem proizvodu informacije iz 
Priloge III;

(c) v primeru nadaljnje prodaje,
informacije iz Priloge IV;

(c) v primeru pogodbe o nadaljnji prodaji
informacije iz Priloge IV;

(d) v primeru zamenjave, informacije iz 
Priloge V.

(d) v primeru pogodbe o zamenjavi
informacije iz Priloge V.

Informacije zagotovi trgovec v pisni obliki 
ali na drugem trajnem nosilcu podatkov.

Obrazložitev

Uskladitev besedila s členom 2.

Predlog spremembe 36
Člen 3, odstavek 3

3. V primeru nadaljnje prodaje mora 
trgovec zagotoviti informacije iz odstavka 
2 tistemu potrošniku, ki namerava skleniti 
pogodbo o nadaljnji prodaji.

črtano
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Obrazložitev

Besedilo je nejasno in zdi se, da je tudi nepotrebno; s črtanjem tega dela je besedilo jasnejše.

Predlog spremembe 37
 Člen 4, naslov

Pogodba Glavna pogodba

Obrazložitev

Da se prepreči zmeda, je treba jasno razlikovati med glavno in pomožno pogodbo.

Predlog spremembe 38
Člen 4, odstavka 1 in 2

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. Pogodba je sklenjena v pisni obliki in 
sestavljena v tistem od uradnih jezikov 
Skupnosti, ki ga je izbral potrošnik.

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 iz člena 3(2) tvorijo 
sestavni del glavne pogodbe.

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

O vseh spremembah pisnih informacij, ki 
se potrošniku zagotovijo pred podpisom 
pogodbe, se potrošnika obvesti v pisni 
obliki na papirju ali drugem trajnem 
nosilcu podatkov pred sklenitvijo pogodbe.

V pogodbi morajo biti takšne spremembe 
izrecno navedene.

Predlog spremembe 39
Člen 4, odstavek 3 a (novo)

3a. Pogodba mora vsebovati kontrolni 
seznam, katerega namen je, da opozori na 
pravice, ki jih potrošnikom zagotavlja ta 
uredba, in omogoči lažje izvajanje pravice 
do odstopa v skladu s členom 5. 
Kontrolni seznam temelji na uporabi 
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standardnih obrazcev, ki so na razpolago 
v vseh jezikih Skupnosti, in vsebuje 
snemljivi obrazec za uveljavljanje pravice 
do odstopa.
Kontrolni seznam jasno in jedrnato 
navaja:
– identiteto in bivališče vseh udeleženih 
strani;
– naravo pravice, ki je predmet glavne 
pogodbe;
– natančno obdobje, v katerem se lahko 
izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in 
po potrebi njeno trajanje;
– datum, ko sme potrošnik začeti z 
uveljavljanjem pogodbenih pravic;
– cena, ki jo plača potrošnik za časovni 
zakup, dolgoročni počitniški proizvod ali 
za storitve trgovca pri nadaljnji prodaji;
– stroške, povezane s časovnim zakupom 
ali dolgoročnim počitniškim proizvodom;
– po potrebi storitve ali objekte, do katerih 
bo imel potrošnik dostop;
– ali se je mogoče vključiti v sistem 
zamenjave;
– informacije o trajanju pravice do 
odstopa;
– informacije o prepovedi predplačil;
– ali je trgovec podpisnik kodeksa 
ravnanja;

Obrazložitev

Zaradi opozarjanja potrošnikov in njihovega lažjega razumevanja pravice do odstopa mora 
pogodba vsebovati kontrolni seznam.

Predlog spremembe 40
Člen 4 a (novo)

Člen 4a
Pomožna pogodba
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1. Pogodba je v pisni obliki napisana v 
enem od uradnih jezikov Skupnosti, ki ga 
je izbral potrošnik.
2. Pisne informacije iz člena 3(2) so 
sestavni del pogodbe.
O vseh spremembah pisnih informacij, ki 
se potrošniku zagotovijo pred podpisom 
pogodbe, se potrošnika obvesti v pisni 
obliki pred sklenitvijo pogodbe.
3. V primeru pogodbe o zamenjavi se v 
pogodbo vključijo zahtevane informacije 
iz točk (a) in (b) ter od točke (d) do (i) 
Priloge V.

Predlog spremembe 41
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. Potrošnik lahko v štirinajstih 
koledarskih dni odstopi od pogodbe brez 
navedbe razloga.

Ta odstopni rok se začne:
(a) bodisi na dan sklenitve pogodbe ali 
obvezujoče predpogodbe; ali
(b) na dan, ko potrošnik prejme pogodbo 
ali obvezujočo predpogodbo, če ta dan 
nastopi pozneje kot datum, naveden v 
točki (a).

Obrazložitev

Pojasniti je treba dolžino obdobja za razmislek. Prav tako je treba je bolje uskladiti začetek 
odstopnega roka.

Predlog spremembe 42
Člen 5, odstavek 2
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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.

črtano

Predlog spremembe 43
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.

3. Če informacije iz točk (a) do (o) Priloge 
I, točk (a), (b) in (d) 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 
po podpisu pogodbe, je pogodba nična.

Obrazložitev

Zaradi zagotavljanja najvišje ravni varstva potrošnika je treba pogodbo, ki nima vseh 
sestavnih delov, šteti za nično.

Predlog spremembe 44
Člen 5, odstavek 4

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 poslano pred njegovim iztekom.

4. Če potrošnik namerava uveljaviti 
pravico do odstopa mora pred iztekom roka 
o tem obvestiti osebo, katere ime in naslov 
sta v ta namen navedena v pogodbi in v 
kontrolnem seznamu, na način, ki ga je 
mogoče dokazati. Šteje se, da je bil rok 
upoštevan, če je bilo uradno obvestilo 
poslano na papirju ali drugem trajnem 
nosilcu podatkov pred iztekom roka.

Predlog spremembe 45
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 

črtano
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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.

Obrazložitev

Črtanje besedila je potrebno, da se preprečijo goljufije sleparjev, ki se zanimajo le za 
podpisovanje pogodb in pridobivanje povračil za nekatere stroške, ki niso jasno opredeljeni 
in se razlikujejo od ene do druge države članice.

Predlog spremembe 46
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

Uskladitev besedila s predlogoma sprememb 42 in 43.

Predlog spremembe 47
Člen 6

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. Vsa predplačila, zagotavljanje jamstev, 
blokirani zneski na 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), so 
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 
računih, izrecno 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.
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Predlog spremembe 48
Člen 7

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. Vse pomožne pogodbe se brez kakršnih 
koli stroškov za potrošnika samodejno 
prekinejo, če potrošnik uveljavlja svojo 
pravico do odstopa od glavne pogodbe 

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, kot določa člen 5, se 
kreditna pogodba prekine brez kakršnih 
koli stroškov za potrošnika.

3. Države članice določijo podrobna 
pravila za prekinitev takih pogodb.

Predlog spremembe 49
Člen 8

1. Države članice v primerih, ko se za 
pogodbo uporablja pravo države članice, 
zagotovijo, da nobena pogodbena klavzula, 
s katero potrošnik odstopa od svojih pravic, 
določenih s to direktivo, ni zavezujoča.

1. V primerih, ko se za pogodbo uporablja 
pravo države članice, nobena pogodbena 
klavzula, s katero potrošnik odstopa od 
svojih pravic, določenih s to uredbo, ni 
zavezujoča.

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.

2. Določbe iz te uredbe se uporabljajo v 
vseh primerih, ko je nepremičnina na 
ozemlju države članice, ali trgovec 
opravlja svoje trgovske ali poklicne 
dejavnosti v državi članici ali na kakršen 
koli način vodi takšne dejavnosti v državi 
članici in pogodba sodi v okvir teh 
dejavnosti.

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 50
Člen 9, odstavek 1 in odstavek 2, uvodni del 
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1. Države članice poskrbijo za ustrezna in 
učinkovita sredstva, s katerimi se zagotovi
upoštevanje te direktive v interesu 
potrošnikov.

1. Države članice zagotovijo in nadzirajo 
splošno upoštevanje te uredbe na 
nacionalni ravni s strani trgovcev v 
interesu potrošnikov.

2. Sredstva iz odstavka 1 vključujejo 
predpise, po katerih lahko en ali več od 
naslednjih organov, kakor to določa 
nacionalna zakonodaja, pred sodišči ali 
pri pristojnih upravnih organih ukrepa(-
jo) v skladu s posameznim nacionalnim 
pravom, da se zagotovi uporaba 
nacionalnih predpisov pri izvajanju te 
direktive:

2. Države članice določijo enega ali več od 
naslednjih organov za izvajanje takšnih 
izvršilnih nalog:

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 51
Člen 10, odstavka 1 in 2

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za obveščanje potrošnikov o 
nacionalnih zakonih, s katerimi se v 
naconalni red prenese ta direktiva, in 
vzpodbudijo trgovce, kadar je primerno, 
da potrošnike obveščajo o svojem kodeksu 
ravnanja.

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za obveščanje potrošnikov o tej 
uredbi.

Trgovci zagotovijo, da so po potrebi 
potrošniki obveščeni o njihovem kodeksu 
ravnanja.

2. Države članice vzpodbujajo vzpostavitev 
ali razvoj ustreznih in učinkovitih 
izvensodnih pritožbenih postopkov ter 
pravnih sredstev za poravnavo sporov s 
potrošniki na podlagi te direktive.

2. Države članice vzpodbujajo vzpostavitev 
ali razvoj ustreznih in učinkovitih 
izvensodnih pritožbenih postopkov ter 
pravnih sredstev za poravnavo sporov s 
potrošniki na podlagi te uredbe.

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 52
Člen 10 odstavek 2 a (novo)
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2a. Trgovci ustanovijo evropsko panožno 
organizacijo, ki je zadolžena za to, da 
potrošnikom nudi nadomestni sistem za 
reševanje sporov in obravnavanje pritožb 
(denimo v primeru stečaja), ter da 
organizira evropski sistem za licence.

Predlog spremembe 53
Člen 10 odstavek 2 b (novo)

2b. Trgovci zagotovijo zadosten dokaz o 
tem, da je v primeru plačilne 
nesposobnosti zagotovljeno vračilo 
denarja, ki ga je plačal potrošnik.

Predlog spremembe 54
Člen 11, odstavek 1

1. Države članice določijo ustrezne kazni v 
primeru, da trgovec ne izpolnjuje 
nacionalnih določb, sprejetih na podlagi 
te direktive.

1. Države članice določijo pravila o 
ustreznih kaznih, ki se uporabljajo pri 
kršenju določb te uredbe, in zagotovijo 
izvrševanje teh sankcij. 

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 55
Člen 12

1. Države članice najpozneje do […] 
sprejmejo in objavijo zakone, uredbe in 
druge upravne določbe, potrebne za 
uskladitev s to direktivo. Komisiji 
nemudoma predložijo besedilo navedenih 
predpisov in primerjalno razpredelnico 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

črtano

Navedene predpise uporabljajo od / 
Navedeni predpisi stopijo v veljavo …].
Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Države 
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članice določijo način sklicevanja.
2. Države članice predložijo Komisiji 
besedilo temeljnih določb nacionalne 
zakonodaje, sprejetega na področju, ki ga 
zajema ta direktiva.

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 56
Člen 13, odstavek 1

Komisija pregleda to direktivo in poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje pet let po začetku uporabe 
nacionalnih predpisov, s katerimi se ta 
direktiva prenese v nacionalne 
zakonodaje.

Komisija pregleda to uredbo in poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje pet let po njenem začetku 
veljavnosti.

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 57
Člen 14

Direktiva 94/47/EGS se razveljavi. Direktiva 94/47/ES se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno direktivo se 
razlaga kot sklicevanje na to direktivo in 
razume v skladu s korelacijsko tabelo iz 
Priloge III.

Sklicevanje na razveljavljeno direktivo se 
razlaga kot sklicevanje na to uredbo in 
razume v skladu s korelacijsko tabelo iz 
Priloge VI.

Predlog spremembe 58
Člen 15

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

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 1.
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Predlog spremembe 59
Člen 16

Ta direktiva je naslovljena na države 
članice.

črtano

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 60
PrilogaI, točka (a)

(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 strank, 
vključno z natančnimi podatki o pravnem 
statusu trgovca ob času sklenitve pogodbe, 
podpisi strank ter datumom in krajem 
podpisa glavne pogodbe;

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 37.

Predlog spremembe 61
Priloga I, točka (b)

(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 
glavne 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.

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 37.

Predlog spremembe 62
Priloga I, točka (c)
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(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 nastanitev, ki ni 
nepremičnina, ustrezen opis nastanitve in 
objektov;

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

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 37.

Predlog spremembe 63
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 
premičnine ali nepremičnine ter njenega 
upravljanja in vodenja, vključno z 
navedbo, ali in kako lahko potrošniki 
vplivajo na odločitve glede teh zadev in pri 
njih sodelujejo;

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 26.

Predlog spremembe 64
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) ustrezen opis vseh stroškov, povezanih 
s pogodbo o časovnem zakupu; način 
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; 

Obrazložitev

Skupne stroške sestavljata dva glavna elementa: nakupna cena in stroški storitev v centrih 
časovnega zakupa ali centrih "multi-resort". Predlog Komisije je nejasen in vključuje 
informacije, ki potrošniku niso potrebne pri sprejetju premišljene odločitve o nakupu.
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Treba je razkriti višino pristojbin za vzdrževanje in upravljanje, prav tako njihovo možno 
povečanje v prihodnosti (ki je rezultat povečanja stroškov zaradi inflacije, davkov, 
zdravstvenih in varnostnih zahtev, itd.). Vendar natančna obrazložitev teh stroškov ni 
pomembna pri sprejetju odločitve o nakupu in se po potrebi zagotovi v okviru zaključnega 
računa.

Predlog spremembe 65
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;

(ca) 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;

Obrazložitev

V prilogi je treba to alineo premakniti višje.

Predlog spremembe 66
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;
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);

(fa) cena, ki jo mora potrošnik plačati;

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 64. V prilogi je treba to alineo premakniti višje.

Predlog spremembe 67
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 

(Ne zadeva slovenske različice)
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teh sistemov;

Predlog spremembe 68
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 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;

(m) informacije o pravici do odstopa od 
pogodbe in posledicah odstopa od 
pogodbe; po potrebi informacije o 
postopku za prekinitev vseh kreditnih 
pogodb in drugih pomožnih pogodb, 
povezanih z glavno pogodbo, v primeru 
odstopa od pogodbe, kot so sistemi "cash-
back" ali drugi naložbeni sistemi; 
informacije o posledicah takega odstopa;

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 45.

Predlog spremembe 69
Priloga I, točka (p)

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

(p) ali je trgovec podpisnik kodeksa 
ravnanja ali ne;

Obrazložitev

V svojem predlogu Komisija od trgovca zahteva, da potrošniku zagotovi obsežne informacije 
glede kodeksa ravnanja. Tako obsežne informacije, ki niso bistvene, lahko preobremenijo 
potrošnika. To bi bilo tako, kot če bi od trgovca zahtevali, da potrošnikom zagotovi 
zakonodajo o časovnem zakupu in drugo podobno zakonodajo ter jo vključi v pogodbo.

Potrošnik dejansko potrebuje tiste informacije, ki mu omogočajo, da razume, ali je trgovec 
podpisal kodeks ravnanja in kje lahko dobi informacije.

Predlog spremembe 70
Priloga II, naslov

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

Dodatne zahteve za premičnine ali 
nepremičnine v objektu v gradnji, kakor so 

navedene v členu 3
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Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 26.

Predlog spremembe 71
Priloga II , točka (a)

(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 premičnine ali 
nepremičnine in priključkov/komunalne 
opreme, ki omogočajo(omogoča) njihovo 
normalno obratovanje (plin, elektrika, voda 
in telefonski priključki);

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 26.

Predlog spremembe 72
Priloga II, točka (b)

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

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

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 26.

Predlog spremembe 73
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 premičnin ali 
nepremičnin ali garancija za povrnitev že 
plačanega plačila, če se premičnine ali 
nepremičnine ne zgradijo, in po potrebi
pogoji, ki urejajo veljavnost takih garancij.

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 26.
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Predlog spremembe 74
Priloga III, točka (a)

(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 uradni kraj poslovanja
strank, odgovornih za dostavo premičnine 
ali nepremičnine, potovanja ali s tem 
povezanih izdelkov in storitev, do katerih 
ima potrošnik dostop na podlagi glavne 
pogodbe;

Obrazložitev

Potrošnik mora razumeti, s kom je sklenil pogodbo in kdo bo na koncu zagotovil popuste.

Predlog spremembe 75
Priloga III, točka (b)

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

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

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 37.

Predlog spremembe 76
Priloga III, točka (c a) (novo)

(ca) ustrezen in pravilen opis premičnin 
ali nepremičnin, ki so na razpolago za 
prihodnje rezervacije, navedba in jamstvo 
stopnje popusta ter časovna obdobja, ko 
so premičnine ali nepremičnine na 
razpolago;

Obrazložitev

Ker se za dolgoročne počitniške proizvode pogosto trdi, da so povezani z obsežnim portfeljem 
nastanitev in letalskih prevoznikov, je za potrošnika pomembno vedeti, kdo natančno so 
ponudniki. Poleg tega potrošniki morajo razumeti naravo razmerja med trgovci z 
dolgoročnimi počitniškimi proizvodi in njihovimi dobavitelji (ali je to pogodba s podjetjem, ki 
se ukvarja z medpodjetniškim poslovanjem, ali običajna pogodba, ki se lahko podaljša vsako 
leto, kar bi pomenilo, da je mogoče premičnine in nepremičnine ter/ali polete črtati iz 
portfelja).
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Predlog spremembe 77
Priloga III, točka (d a) (novo)

(da) po potrebi natančna narava popusta 
(popustov), ki je (so) na razpolago, 
primerjava s polno ceno ustrezne 
premičnine ali nepremičnine, potovanja 
ali vseh povezanih izdelkov ali storitev;

Obrazložitev

Iz predloga Komisije je izključenih veliko bistvenih informacij, ki so potrošniku potrebne za 
sprejetje premišljene odločitve o nakupu. Gre zlasti za natančen opis narave popustov, ki se 
ponujajo, in njihovo primerjavo z uradno maloprodajno ceno.

Predlog spremembe 78
Priloga III, točka (d b) (novo)

(db) obrazložitev postopka za spremembo 
višine pristojbin, ki jih je treba plačati za 
ohranitev pravice, in ocena prihodnjih 
pristojbin;

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 77.

Predlog spremembe 79
Priloga III, točka (d c) (novo)

(dc) podrobnosti o vseh ostalih 
pričakovanih stroških za potrošnika, ki 
izhajajo iz njegove pravice do dostopa do 
nastanitve, potovanja ali vseh povezanih 
izdelkov ali storitev, ki so navedeni;

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 77.

Predlog spremembe 80
Priloga III, točka (g)

(g) informacije o pravici do odstopa od (g) informacije o pravici do odstopa od 
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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;

pogodbe in posledicah odstopa od 
pogodbe; po potrebi informacije o 
postopku za prekinitev vseh kreditnih 
pogodb in drugih pomožnih pogodb, 
povezanih z glavno pogodbo, v primeru 
odstopa od pogodbe, kot so sistemi "cash-
back" ali drugi naložbeni sistemi; 
informacije o posledicah takega odstopa;

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogom spremembe 45.

Predlog spremembe 81
Priloga III, točka (j)

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

(j) ali je trgovec podpisnik kodeksa 
ravnanja ali ne;

Predlog spremembe 82
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;

(g) informacije o pravici do odstopa od 
pogodbe o nadaljnji prodaji in posledicah 
odstopa od pogodbe;

Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlogoma sprememb 28 in 45.

Predlog spremembe 83
Priloga IV, točka (f)

(f) informacija o prepovedi predplačil, 
dokler se ne izvrši dejanska prodaja ali se 
pogodba o nadaljnji prodaji drugače ne 
prekine;

(f) informacija o prepovedi predplačil, kot 
določa člen 6(3), dokler se ne izvrši 
dejanska prodaja ali se pogodba o nadaljnji 
prodaji drugače ne prekine;
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Predlog spremembe 84
Priloga IV, točka (h)

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

(h) ali je trgovec podpisnik kodeksa 
ravnanja ali ne;

Predlog spremembe 85
Priloga V, točka (c)

(c) ustrezen opis nepremičnin in njihove 
lokacije; kadar pogodba zadeva nastanitev, 
ki ni nepremičnina, ustrezen opis 
nastanitve in objektov;

(c) seznam nepremičnin in njihove 
lokacije, vključenih v sistem zamenjave; 
kadar pogodba zadeva premičnino, njen 
ustrezen opis in opis objektov;

Obrazložitev

Običajno se zamenjava ne naša na specifično nastanitev. Glede na veliko število nastanitev 
(ponavadi na tisoče), ki so vključene v sistem zamenjave; bi bilo nesmiselno zahtevati od 
trgovcev na tem področju, da zagotovijo opis vseh nastanitev na dan podpisa prve pogodbe o 
članstvu. Zato je za potrošnike boljše, če imajo na razpolago seznam centrov z njihovo 
lokacijo, prav tako povezavo do spletnih strani, kjer lahko dobijo podrobne informacije o teh 
centrih.

Predlog spremembe 86
Priloga V, točka (e)

(e) 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 
stroški (na primer upravljanje, 
vzdrževanje in popravila);

(e) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. 
ocena zneska, ki ga mora potrošnik plačati 
za članstvo v sistemu zamenjave in za 
posamično transakcijo za zamenjavo;

Obrazložitev

Zdi se, da je predlog Komisije primernejši za storitve trgovcev, ki se ukvarjajo s časovnim 
zakupom ali dolgoročnimi počitniškimi proizvodi. Zahteve o informacijah, ki lahko ustrezajo 
pogodbam o časovnem zakupu, niso ustrezne za storitve, ki jih ponavadi zagotavljajo trgovci 
s sistemi zamenjave. Od podjetij, ki trgujejo s sistemi zamenjave, bi morali zahtevati 
zagotavljanje informacij, ki so specifične za njihovo poslovanje.

Gostujoči v sistemu zamenjave ne bi smeli biti odgovorni za plačilo pristojbin za 
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upravljanje/vzdrževanje, saj je to dolžnost potrošnika, ki je lastnik pravice do uporabe 
sistema zamenjave.

Predlog spremembe 87
Priloga V, točka (h)

(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;

(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;

Obrazložitev

Navedba niza primerov lahko potrošnika zavede in zaradi tega lahko ta domneva, da bo imel 
vedno dostop do nastanitve, opisane v primeru. Trgovec, ki ponuja sistem zamenjave, ne more 
zagotoviti izpolnjevanja posebnih zahtev o zamenjavi, saj je razpoložljivost nastanitev v 
sistemu zamenjave odvisna od zahtev drugih potrošnikov v tem sistemu. Zamenjava je odvisna 
tudi od drugih dejavnikov, med drugim od časovnega obdobja, velikosti enote, kakovosti 
zahtevane nastanitve v primerjavi z razpoložljivimi zmogljivostmi ter od tega, koliko prej je 
potrošnik rezerviral nastanitev.

Predlog spremembe 88
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 samodejni prekinitvi 
pogodbe o zamenjavi, če potrošnik odstopi 
od glavne pogodbe v odpovednem roku;

Obrazložitev

Če potrošnik uveljavi svojo pravico do odstopa od nakupne pogodbe o časovnem zakupu, se 
pogodba o zamenjavi prekine. Trgovci s sistemi zamenjave morajo to informacijo vključiti v 
pogodbo. Poseben odpovedni rok za pogodbo o zamenjavi je nepotreben in povzroča zmedo 
pri potrošniku.
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Predlog spremembe 89
Priloga V, točka (j)

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

črtano

Predlog spremembe 90
Priloga V, točka (k)

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

črtano

Predlog spremembe 91
Priloga V, točka (l)

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

(l) ali je trgovec podpisnik kodeksa 
ravnanja ali ne;
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OBRAZLOŽITEV

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, 
saj večina sleparjev ni več dejavna v tem sektorju. 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.

Uredba
Industrija časovnega zakupa se po svoji naravi ukvarja predvsem s čezmejnimi primeri, zato 
je pomembna popolna uskladitev. Poročevalec predlaga spremembo pravne podlage te 
direktive v uredbo, da se doseže najvišja raven jasnosti za potrošnike in trgovce po vsej 
Evropski uniji.

Kontrolni seznam
Ta direktiva potrošnikom zagotavlja visoko raven varstva potrošnikov. Poročevalec predlaga 
pripravo kontrolnega seznama na osnovi standardnih obrazcev, da se potrošnikom zagotovi 
kratek in jedrnat pregled najpomembnejših informacij.
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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.

Sistem registracije
Poročevalec predlaga vzpostavitev evropskega sistema registracije, ki bo koristil tako 
potrošnikom in 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.
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