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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta 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.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o pravicah potrošnikov – Poglavje I–III (prva različica)
(KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0614),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0349/2008),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju členov 294(3) in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. decembra 
20091,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi;

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

3. naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 
parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 
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PREDLOGI SPREMEMB PARLAMENTA*

k predlogu Komisije za

---------------------------------------------------------

DIREKTIVO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o pravicah potrošnikov

(besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti delovanju Evropske unije, zlasti 
člena 95 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije2,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko–socialnega odbora3,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe4,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Sveta 85/577/EGS z dne 20. decembra 1985 za varstvo potrošnika v primeru 
pogodb5, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 
5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah6, Direktiva 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo7, Direktiva 1999/44/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega 
blaga8 in z njim povezanih garancij določajo številne pogodbene pravice za 
potrošnike.

(2) Navedene direktive so bile pregledane ob upoštevanju izkušenj glede poenostavitve in 
posodobitve veljavnih pravil, odstranitve nedoslednosti in zmanjšanja nezaželenih 

                                               
* Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌ pa tiste 
dele besedila, ki so bili črtani.
Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, 
simbol ║ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.
2 UL C , , str. .
3 UL C, […], […], str. […].
4 UL C , , str. .
5 UL L 372, 31.12.1985, str. 31.
6 UL L 95, 21.4.1993, str. 29.
7 UL L 144, 4.6.1997, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo 2007/64/ES (UL L 319, 5.12.2007, str. 1).
8 UL L 171, 7.7.1999, str. 12.
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vrzeli v pravilih. Navedeni pregled je pokazal, da je primerno navedene štiri direktive 
nadomestiti s to eno samo direktivo. V skladu s tem mora ta direktiva določiti 
standardna pravila za skupne vidike in se oddaljiti od pristopa minimalne uskladitve iz 
predhodnih direktiv, v skladu s katerim so lahko države članice ohranile ali sprejele 
strožja nacionalna pravila.

(3) Člen 153(1) in (3)(a) Pogodbe predvideva, da mora Skupnost z ukrepi, ki jih sprejme v 
skladu s členom 95 Pogodbe, prispevati k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov.

(4) V skladu s členom 14(2) Pogodbe notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na 
katerem so zagotovljeni prosti pretok blaga, storitev in svoboda ustanavljanja. 
Uskladitev nekaterih vidikov potrošniškega pogodbenega prava je nujna za 
spodbujanje dejanskega potrošniškega notranjega trga, na katerem bi vladalo pravo 
ravnovesje med visoko ravnjo varstva potrošnikov in konkurenčnostjo podjetij, 
obenem pa bi bilo zagotovljeno dosledno spoštovanje načela subsidiarnosti.

(5) Potrošniki ne izkoriščajo v celoti čezmejnih možnosti prodaje na daljavo, ki bi morale 
biti med glavnimi oprijemljivimi rezultati notranjega trga. V primerjavi z bistveno 
rastjo domače prodaje na daljavo v zadnjih nekaj letih je bila rast čezmejne prodaje 
nizka. Ta razlika je zlasti pomembna za spletno prodajo, ki ima velike možnosti za 
nadaljnjo rast. Možnosti čezmejnih pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov 
(neposredna prodaja), ovirajo številni dejavniki, vključno z različnimi nacionalnimi 
pravili za varstvo potrošnikov, ki jih industrija mora upoštevati. V primerjavi z rastjo 
neposredne prodaje na domačem trgu v zadnjih nekaj letih, zlasti v storitvenem 
sektorju (npr. javne službe), se število potrošnikov, ki za čezmejne nakupe uporabljajo 
ta kanal, ni spremenilo. Mala in srednje velika podjetja (vključno s posameznimi 
podjetniki) ali zastopniki podjetij za neposredno prodajo bi morali biti v odziv na 
povečane poslovne priložnosti v številnih državah članicah naklonjeni iskanju 
poslovnih priložnosti v drugih državah članicah, zlasti v obmejnih regijah. Zato bo 
popolna uskladitev informiranja potrošnikov in pravice do odstopa pri pogodbah na 
daljavo in pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, prispevala k boljšemu 
delovanju notranjega trga za poslovanje med podjetji in potrošniki.

(6) Zakoni držav članic o potrošniških pogodbah se opazno razlikujejo, kar lahko povzroči 
znatno izkrivljanje konkurence in ovire za nemoteno delovanje notranjega trga. 
Obstoječa zakonodaja Skupnosti na področju potrošniških pogodb, ki se sklepajo na 
daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pogodb o potrošniškem blagu in garancijah ter 
nepoštenih pogodbenih pogojev določa minimalne standarde za uskladitveno 
zakonodajo, ki državam članicam omogoča, da ohranijo ali uvedejo strožje ukrepe, ki 
zagotavljajo višjo raven varstva potrošnikov na ozemlju teh držav članic. Poleg tega 
direktive glede številnih vprašanj niso usklajene, ali pa so ta vprašanja še vedno 
odprta. Države članice so ta vprašanja različno obravnavale. Posledica tega je, da se 
nacionalne določbe za izvajanje direktiv o potrošniškem pogodbenem pravu bistveno 
razlikujejo.

(7) Ta razhajanja ustvarjajo znatne ovire na notranjem trgu, kar vpliva na podjetja in 
potrošnike. Zvišujejo stroške spoštovanja predpisov za podjetja, ki se želijo ukvarjati s 
čezmejno prodajo blaga ali izvajanjem storitev. Poleg tega razdrobljenost slabi 
zaupanje potrošnikov v notranji trg. Zaradi neenotne ravni varstva potrošnikov po vsej 
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Skupnosti se negativni učinek na zaupanje potrošnikov še povečuje. Ta problem je 
zlasti resen ob upoštevanju najnovejšega razvoja trga.

(8) Popolna uskladitev nekaterih ključnih zakonodajnih vidikov bo znatno povečala 
pravno varnost potrošnikov in podjetij. Potrošniki in podjetja se bodo lahko zanesli na 
enotni zakonodajni okvir, temelječ na jasno opredeljenih pravnih pojmih, ki bodo 
urejali nekatere vidike pogodb od podjetij do potrošnikov po vsej Skupnosti. Tako se 
bodo odpravile ovire, ki izhajajo iz razdrobljenosti pravil, na tem področju pa se bo 
prav tako vzpostavil notranji trg. Te ovire se lahko odpravijo samo z vzpostavitvijo 
enotnih pravil na ravni Skupnosti. Potrošniki bodo poleg tega uživali visoko skupno 
raven varstva po vsej Skupnosti.

(9) Področje, ki ga usklajuje ta direktiva, mora zajemati nekatere vidike pogodb med
podjetji in potrošniki. To so pravila o informacijah, ki se zagotovijo pred sklenitvijo in 
med izvajanjem pogodbe, o pravici do odstopa od pogodbe na daljavo in pogodbe, 
sklenjene zunaj poslovnih prostorov, o posebnih pravicah potrošnikov v zvezi s 
prodajnimi pogodbami in nepoštenih pogodbenih pogojih v potrošniških pogodbah.

(10) Določbe te direktive ne smejo posegati v Uredbo (ES) št. 593/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I)9.

(11) Obstoječa zakonodaja Skupnosti o finančnih storitvah za potrošnike vsebuje številna 
pravila o varstvu potrošnikov. Zato določbe te direktive zajemajo pogodbe v zvezi s 
finančnimi storitvami samo do mere, potrebne za zmanjšanje zakonodajnih vrzeli.

(12) Nova opredelitev pogodbe na daljavo mora zajeti vse primere, v katerih se prodajne ali 
storitvene pogodbe sklenejo pogodbe o dostavi blaga ali izvajanju storitev brez 
sočasne fizične navzočnosti strank in z izključno uporabo enega ali več sredstev za 
komuniciranje na daljavo (na primer kataloške prodaje, interneta, telefona ali 
telefaksa). To bi moralo vzpostaviti enake konkurenčne pogoje za vse trgovce na 
daljavo. V primerjavi s sedanjo opredelitvijo, po kateri se vse do sklenitve pogodbe 
zahteva prisotnost organiziranega programa prodaje na daljavo, ki ga vodi trgovec, bi 
se tako morala povečati tudi pravna varnost.

(13) Posebne okoliščine, v katerih je bila dana ponudba ali v katerih je bila sklenjena 
pogodba, ne smejo biti pomembne za opredelitev pogodbe na daljavo. Dejstvo, da 
trgovec občasno trguje na daljavo ali da uporablja organiziran progam, ki ga vodi 
tretja oseba, na primer spletna platforma, potrošnikov ne sme prikrajšati za njihovo 
varstvo. Podobno mora biti transakcija, o kateri se trgovec in potrošnik neposredno 
dogovorita zunaj poslovnih prostorov, pogodba na daljavo, če je bila pogodba 
sklenjena z izključno uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo, kot sta internet ali 
telefon. Preprostejša opredelitev pogodbe na daljavo mora izboljšati pravno varnost 
trgovcev in jih zavarovati pred nelojalno konkurenco.

(14) Pogodbo, sklenjeno zunaj poslovnih prostorov, je treba opredeliti kot pogodbo, ki se 
sklene ob hkratni fizični navzočnosti trgovca in potrošnika zunaj poslovnih prostorov, 
na primer na domu ali delovnem mestu potrošnika. Kadar se pogodba sklepa zunaj 
poslovnih prostorov, so potrošniki začasno v posebnem položaju, ki se razlikuje od 
tistega v trgovini, na primer s psihološkega vidika ter z vidika primerjave blaga in 
cen; pod psihološkim pritiskom, ne glede na to, ali so sami dali pobudo za obisk 

                                               
9 UL L 177, 4.7.2008, str. 6.
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trgovca ali ne. Kadar se stik s potrošnikom vzpostavi zunaj poslovnih prostorov, mora 
zaradi preprečevanja izogibanja pravilom veljati, da je pogodba, o kateri se na primer 
dogovori na domu potrošnika, sklene pa v trgovini, pogodba, sklenjena zunaj 
poslovnih prostorov.

(15) Poslovni prostori morajo vključevati poslovne prostore v kateri koli obliki (na primer 
trgovine ali tovornjake), ki jih trgovec uporablja kot stalni poslovni obrat. Stojnice na 
tržnicah ali sejmih je treba obravnavati kot poslovne prostore, čeprav jih trgovec 
uporablja le začasno. Drugi prostori, ki se najamejo samo za kratek čas in v katerih 
trgovec nima sedeža (na primer hoteli, restavracije, konferenčna središča, 
kinematografi, ki jih najamejo trgovci, ki tam nimajo sedeža), se ne smejo obravnavati 
kot poslovni prostori. Podobno se vsi javni prostori, vključno z javnim prevozom ali 
javnimi objekti, pa tudi zasebni domovi ali delovna mesta ne smejo obravnavati kot 
poslovni prostori.

(16) Med trajne nosilce podatkov štejemo Opredelitev trajnega nosilca podatkov mora 
vključevati zlasti dokumente na papir, ključe USB, CD-ROM, DVD, spominske 
kartice in trde diske računalnikov trdi disk računalnika, na katerih je shranjena e-
pošta ali podatki, zagotovljeni v nespremenljivi obliki datoteka v obliki pdf. 
Elektronske pošte in spletna mesta ne smejo biti trajni nosilci podatkov. 

(17) Potrošniki morajo biti upravičeni do informacij pred sklenitvijo pogodbe na daljavo 
ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov. Vendar pa trgovcem ni treba 
predložiti informacij, kadar so te že očitne iz okoliščin. Na primer, pri transakciji v 
poslovnih prostorih so lahko glavne značilnosti izdelka, identiteta trgovca in način 
dostave že očitni iz okoliščin. Pri transakcijah na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov 
mora trgovec vedno predložiti informacije o plačilnih pogojih, pogojih dostave, 
izpolnitvi in obravnavanju pritožb, saj ti niso nujno očitni iz okoliščin.

(18) Trgovci morajo potrošnike vnaprej obvestiti o morebitni ureditvi, zaradi katere mora 
potrošnik trgovcu plačati polog, vključno z ureditvijo, po kateri se blokira nek znesek 
na potrošnikovi kreditni ali bančni plačilni kartici.

(19) Pri javnih dražbah lahko dražitelj zaradi narave in tradicije navedenega načina prodaje 
navede svoje kontaktne podatke namesto fizičnega naslova in identitete prodajalca, za 
katerega prodaja blago.

(20) Potrošnik mora vedeti, ali sklepa pogodbo s trgovcem ali posrednikom, ki deluje v 
imenu drugega potrošnika, saj v slednjem primeru ni nujno, da potrošnik uživa zaščito 
v skladu s to direktivo. Zato mora posrednik navesti to dejstvo in njegove posledice. 
Pojem posrednika ne sme vključevati spletnih trgovskih platform, ki ne sklepajo 
pogodb v imenu ali po naročilu katere koli druge osebe.

(21) Pri pogodbah na daljavo je treba zahteve po informiranju prilagoditi tako, da 
upoštevajo tehnične omejitve nekaterih medijev, na primer omejitev števila znakov na 
zaslonih nekaterih mobilnih telefonov ali časovno omejitev prodajnih oglasov na 
televiziji. V tem primeru mora trgovec izpolnjevati minimalni sklop zahteve po 
informacijah in potrošnika napotiti k drugemu viru informacij, na primer z 
zagotovitvijo brezplačne telefonske številke ali povezave na spletno stran trgovca, na 
kateri so ustrezne informacije neposredno in preprosto dostopne.

(22) Potrošnik pri prodaji na daljavo ne more videti blaga pred sklenitvijo pogodbe, zato 
mora imeti pravico do odstopa od pogodbe, da lahko še pred iztekom odstopnega 
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roka ugotovi naravo in kakovost blaga ter da se ob upoštevanju osnovnega načela 
dobre vere prepiča o njegovem delovanju. kar mu omogoča, da se prepriča o naravi in 
delovanju blaga.

(23) Sedanji odstopni roki se razlikujejo med državami članicami ter med pogodbami na 
daljavo in pogodbami, sklenjenimi zunaj poslovnih prostorov, kar povzroča pravno 
negotovost in stroške usklajevanja. Za vse pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene 
zunaj poslovnih prostorov, je treba uporabljati enoten odstopni rok.

(24) Za zagotovitev pravne varnosti je primerno, da se Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 
1182/71 z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in časovnih 
omejitev10 uporablja pri izračunu rokov iz te direktive. Zato je treba šteti, da so vsi 
roki v tej direktivi izraženi v koledarskih dnevih.

(25) Pravila o pogodbah na daljavo ne smejo posegati v določbe o sklepanju e-pogodb in 
dajanje e-naročil, kot so določene v členih 9 in 11 Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja, na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju).

(26) Kadar potrošnik pri istem trgovcu naroči več kot eno vrsto blaga, mora imeti pravico 
do odstopa od pogodbe za vsako vrsto naročenega blaga. Če se blago dostavi ločeno, 
se odstopni rok začne, ko potrošnik pridobi materialno posest vsakega posameznega 
kosa blaga. Kadar se blago dostavi v več pošiljkah ali kosih, začne odstopni rok teči, 
ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo potrošnik imenuje, pridobi materialno posest zadnje 
pošiljke ali kosa.

(27) Če trgovec potrošnika ni obvestil o pravici do odstopa od pogodbe pred sklenitvijo 
pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, je treba 
odstopni rok podaljšati. Vendar pa je treba za trajno zagotavljanje pravne varnosti 
uvesti trimesečni enoletni rok, če je trgovec v celoti izpolnil svoje pogodbene 
obveznosti. Šteje se, da je trgovec v celoti izpolnil svoje obveznosti, ko je dostavil 
blago, ali v celoti izvedel storitve, ki jih je naročil potrošnik, ali v primeru storitvenih 
pogodb, sklenjenih za nedoločen čas, začel izvajati storitve.

(28) Različni načini izvajanja pravice do odstopa od pogodbe v državah članicah 
povzročajo stroške podjetjem, ki prodajajo čez mejo. Uvedba usklajenega 
standardnega vzorca odstopnega obrazca, ki ga bo uporabljal potrošnik, mora 
poenostaviti odstopni postopek in zagotoviti pravno varnost. Zato se morajo države 
članice vzdržati dodajanja kakršnih koli predstavitvenih zahtev standardnim obrazcem 
Skupnosti, na primer glede velikosti pisave.

(29) Izkušnje kažejo, da številni potrošniki in trgovci raje komunicirajo prek spletne strani 
trgovca, zato mora imeti trgovec možnost, da potrošniku da na voljo možnost 
izpolnjevanja odstopnega obrazca na spletu. V tem primeru mora trgovec po e-pošti 
nemudoma poslati potrdilo o prejemu.

(30) V primeru odstopa od pogodbe mora trgovec povrniti vsa plačila, ki jih je prejel od 
potrošnika, tudi tista za kritje izdatkov, ki jih ima trgovec v zvezi z dostavo blaga 
potrošniku, razen plačil za hitro dostavo na izrecno željo potrošnika.

                                               
10 UL L 124, 8. 6. 1971, str. 1.
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(31) Nekateri potrošniki uveljavljajo pravico do odstopa od pogodbe po tem, ko so 
uporabljali blago dlje, kot je potrebno za ugotavljanje narave, kakovosti in delovanja 
blaga. V tem primeru mora biti potrošnik odgovoren za kakršno koli zmanjšano 
vrednost blaga. Za ugotavljanje narave, kakovosti in delovanja blaga sme potrošnik z 
njim ravnati ali ga preskusiti enako, kot je dovoljeno v trgovini. Na primer, potrošnik 
lahko samo pomeri oblačilo, ne sme pa ga nositi. Za zagotovitev učinkovitosti pravice 
do odstopa od storitvenih pogodb, zlasti pri prenovitvenih delih, ki niso nujna in pri 
katerih je potrošnik na svojem domu lahko izpostavljen prodaji pod prisilo, ki ji sledi 
takojšnja izvedba storitve še pred iztekom odstopnega roka, potrošnikom ni treba 
plačati za take storitve.

(32) Za preprečevanje povračila plačila potrošniku, ki blaga ni vrnil, je treba od potrošnika 
zahtevati, da blago vrne najpozneje v štirinajstih dneh po tem, ko je trgovca obvestil o 
svoji odločitvi, da odstopi od pogodbe.

(33) Obstajati morajo nekatere izjeme od pravice do odstopa od pogodbe, na primer kadar 
bi bila zaradi narave izdelka pravica do odstopa od pogodbe neprimerna in kadar bi 
bili trgovci zaradi uveljavljanja pravice do odstopa nepravično prikrajšani.
Uporablja se zlasti za živila in za drugo higiensko občutljivo ali pokvarljivo blago, na 
primer za vino, dobavljeno dolgo po sklenitvi pogodbe špekulativne narave, kjer je 
vrednost odvisna od tržnih nihanj (vin en primeur).

(34) Poleg tega bi bilo pri pogodbah na daljavo in pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih 
prostorov za izvajanje storitev, katerih izpolnjevanje se začne v odstopnem roku (na 
primer podatki, ki jih potrošnik prenese v navedenem roku), nepošteno omogočiti 
potrošniku, da odstopi od pogodbe po tem, ko je storitev že delno ali v celoti izkoristil. 
Zato mora potrošnik izgubiti pravico do odstopa od pogodbe, kadar se izvajanje začne 
z njegovim predhodnim izrecnim soglasjem.

(35) Komisija je opredelila nekaj glavnih potrošniških problemov v sektorju prenove 
stanovanj, kadar so potrošniki pod pritiskom, da naročijo draga obnovitvena dela. 
Treba je pojasniti in razširiti področje uporabe pravil o informiranju in odstopu, tako 
da bodo zajemala tudi tovrstne pogodbe. Samo pogodbe za prenos udeležbe v 
nepremičninah morajo biti izvzete iz področja uporabe pravil o informiranju in pravic 
do odstopa od pogodbe, ki se uporabljajo za pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene 
zunaj poslovnih prostorov.

(36) Uporaba pravice do odstopa od pogodbe mogoče ni primerna za nekatere storitve v 
zvezi z nastanitvijo, prevozom in prostim časom. Sklenitev ustreznih pogodb pomeni 
rezervacijo zmogljivosti, ki bi jih trgovec le s težavo zapolnil, če bi bila uvedena 
pravica do odstopa. Zato te pogodbe na daljavo ne smejo biti zajete v določbah o 
informiranju potrošnikov in pravici do odstopa.

(37) Zaradi poenostavitve in pravne varnosti se mora pravica do odstopa od pogodbe 
uporabljati veljati za vse vrste pogodb na daljavo in pogodb, sklenjenih zunaj 
poslovnih prostorov, razen v natančno opredeljenih okoliščinah, ki jih ni težko
dokazati. Zato se pravica do odstopa od pogodbe ne sme uporabiti za nujna popravila 
na potrošnikovem domu, pri katerih bi bila pravica do odstopa od pogodbe 
nezdružljiva z nujnostjo primera; in za programe dostave blaga na dom, ki 
potrošnikom omogočajo, da na spletni strani supermarketa izberejo hrano, pijačo in 
drugo blago za tekočo potrošnjo v gospodinjstvu in nato naročijo dostavo na dom. To 
je blago, ki je poceni in ga potrošniki redno kupujejo za dnevno potrošnjo ali 
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vsakdanjo rabo v gospodinjstvu, zato zanj ne sme veljati pravica do odstopa od 
pogodbe.

(37a) Glavne težave, s katerimi se srečujejo potrošniki, in glavni vir sporov s trgovci se 
nanašajo na dobavo blaga, vključno z blagom, ki se med prevozom izgubi ali 
poškoduje, ter pozno in delno dobavo. Zato je primerno uskladiti nacionalna pravila 
o dobavi in prenosu tveganja.
(…)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Poglavje I

Predmet, opredelitev pojmov in področje uporabe

Člen 1
Predmet

Namen te direktive je prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga in doseči visoko 
raven varstva potrošnikov s približevanjem nekaterih vidikov zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi s pogodbami med potrošniki in trgovci.

Člen 2
Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) „potrošnik“ je vsaka fizična oseba, ki v pogodbah, zajetih s to direktivo, deluje 
za namene, ki so zunaj njene trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne 
dejavnosti;

(2) „trgovec“ je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v pogodbah, zajetih s to 
direktivo, deluje za namene v zvezi s svojo trgovsko, poslovno, obrtno 
dejavnostjo ali poklicno dejavnostjo ;

(2a) „blago“ so vsi premični fizični predmeti, razen:
a) predmetov, prodanih v okviru izvršilnega postopka ali drugih sodnih 

ukrepov,
b) vode in plina, če se ne prodajata v omejeni prostornini ali določeni 

količini,
c) elektrike;

(2b) „blago, izdelano po podrobnem opisu potrošnika“ je vsako blago, ki ni bilo 
pred izdelano in na katerega odločno vpliva posameznikova izbira ali 
zahteva; 

(3) „prodajna pogodba“ je katera koli pogodba, s katero trgovec prenese 
lastništvo nekega blaga na potrošnika ali se obveže k temu, da potrošniku 
bodisi neposredno pri sklenitvi pogodbe bodisi v prihodnosti prenese 
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lastništvo nekega blaga, in s katero se potrošnik obveže k plačilu cene; je 
katera koli pogodba, v skladu s katero trgovec proda blago potrošniku, 
vključno s pogodbo mešanega tipa, katere predmet so blago in storitve;   

(4) „blago“ so kateri koli premični materialni predmeti, razen:
a) blaga, prodanega v okviru izvršbe ali drugih sodnih ukrepov,

b) vode in plina, če se ne prodajata v omejeni prostornini ali določeni 
količini,

c) elektrike;
(5) „storitvena pogodba“ je katera koli pogodba razen prodajne pogodbe, ki 

obvezuje na podlagi katere trgovca k izvajanju storitev za potrošnika;

(5a)  „pogodba mešanega tipa“ je katera koli pogodba, ki vsebuje elemente 
prodajne in storitvene pogodbe; 

(6) „pogodba na daljavo“ je katera koli prodajna pogodba ali storitvena pogodba
pogodba med trgovcem in potrošnikom o dobavi blaga ali izvajanju storitev, 
ki je sklenjena v okviru organizirane prodaje na daljavo ali sistema 
ponujanja storitev, pri čemer trgovec in potrošnik nista sočasno fizično 
navzoča, temveč uporabi uporabita izključno eno ali več sredstev za 
komuniciranje na daljavo;

(7) „sredstva za komuniciranje na daljavo“ so katera koli sredstva, ki se lahko 
uporabljajo za sklenitev pogodbe med trgovcem in potrošnikom, ne da bi bila 
za to potrebna njuna hkratna fizična navzočnost.

(8) „pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov,“ je katera koli pogodba, 
sklenjena med trgovcem in potrošnikom o dobavi blaga ali zagotavljanju 
storitev,
a) katera koli prodajna pogodba ali storitvena pogodba, ki se sklene zunaj 

poslovnih prostorov ob hkratni fizični navzočnosti trgovca in potrošnika, 
ali 

aa) katera koli prodajna pogodba ali storitvena pogodba za katero je potrošnik 
pri sočasni fizični navzočnosti trgovca zunaj poslovnih prostorov dal 
ponudbo v enakih okoliščinah, ali

b) katera koli prodajna pogodba ali storitvena pogodba, ki se sklene v 
poslovnih prostorih, vendar dogovori katere bistveni sestavni deli se 
določijo zunaj poslovnih prostorov ob sočasni fizični navzočnosti 
trgovca in potrošnika;

(9) „poslovni prostori“ so:
a) kateri koli nepremični ali premični maloprodajni prostori, vključno s 

sezonskimi maloprodajnimi prostori, v katerih trgovec stalno izvaja svojo 
dejavnost, ali

b) stojnice na tržnicah ali sejmih, na katerih trgovec redno ali začasno izvaja 
svojo dejavnost;
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(10) „trajni nosilec podatkov“ je vsak instrument, ki potrošniku ali trgovcu 
omogoča, da njemu osebno namenjene informacije shrani tako, da so mu 
dostopne za prihodnje potrebe za obdobje, ki je ustrezno za namene 
informiranja, in ki omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih 
informacij;

(11) „naročilnica“ je instrument, ki določa pogodbene pogoje in ki ga podpiše 
potrošnik za sklenitev pogodbe zunaj poslovnih prostorov;

(12) „izdelek“ je vsako blago ali storitev, vključno z nepremičninami, pravicami in 
obveznostmi;

(13) „finančna storitev“ je vsaka bančna, kreditna, zavarovalna, pokojninska, 
naložbena ali plačilna storitev;

(14) „poklicna skrbnost“ je raven strokovnega znanja in skrbnosti, za katero se 
razumno pričakuje, da jo trgovec upošteva v razmerju do potrošnikov, in ki je 
sorazmerna s pošteno tržno prakso in/ali splošnim načelom dobre vere na 
področju dejavnosti trgovca;

(15) „dražba“ je način prodaje, pri katerem trgovec ponudi blago ali storitve po 
postopku konkurenčnih ponudb, ki lahko vključuje uporabo sredstev za 
komuniciranje na daljavo in pri katerem je najvišji ponudnik zavezan kupiti 
blago ali storitve. Transakcija, ki se sklene na podlagi ponujene fiksne cene, 
kljub možnosti potrošnika, da jo sklene po ponudbenem postopku, ni dražba;

(16) „javna dražba“ je način prodaje, pri katerem trgovec na fizično dostopni javni 
prireditvi ponudi blago ali storitev potrošnikom proti plačilu, ki so osebno 
navzoči ali imajo možnost, da se dražbe osebno udeležijo, po postopku 
konkurenčnih ponudb, ki ga vodi treja oseba (dražitelj); na naraščajoči dražbi 
se proda blago ali storitev tistemu potrošniku, ki je dal najvišjo ponudbo; na 
padajoči pa se proda blago ali storitev tistemu potrošniku, ki takoj in prvi 
pristane, da bo kupil blago ali storitev po ponudbeni ceni pri katerem je 
najvišji ponudnik zavezan kupiti blago;

 (17) „proizvajalec“ je proizvajalec blaga, uvoznik blaga na območje Skupnosti ali 
katera koli druga oseba, ki se s svojim imenom, blagovno znamko ali drugim 
razlikovalnim znakom na blagu predstavlja kot proizvajalec;

(18) „tržna garancija“ je katera koli zaveza trgovca ali proizvajalca („garanta“) 
potrošniku, da bo skupaj z izpolnjevanjem svojih pravnih obveznosti na kateri 
koli način povrnil plačano ceno ali zamenjal, popravil ali servisiral blago, če ne 
izpolnjuje specifikacij iz garancijske izjave ali ustreznega oglasa, ki je na voljo 
ob sklenitvi pogodbe ali pred tem;

(19) „posrednik“ je trgovec, ki sklene pogodbo v imenu ali po naročilu potrošnika;

(20) „pomožna povezana pogodba“ je pogodba, po kateri potrošnik pridobi blago 
ali storitve, povezane ki skupaj s pogodbo na daljavo ali pogodbo, sklenjeno 
zunaj poslovnih prostorov, sestavljajo eno samo komercialno enoto, to blago 
ali storitve pa zagotovi ali opravlja trgovec ali tretja oseba na podlagi dogovora 
med to tretjo osebo in trgovcem. Komercialna enota obstaja, ko sta blago ali 
storitev, ki ju ureja povezana pogodba, namenjena izvajanju druge pogodbe 
ali namenjena uporabi blaga ali storitve, ki ju ureja druga pogodba.
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Člen 2a
Sprememba Direktive 2002/65/ES

Člen 2(a) Direktive 2002/65/ES vsebuje naslednje:
„a) „pogodba na daljavo“ je katera koli pogodba med trgovcem in potrošnikom o 

izvajanju storitev, ki je sklenjena v okviru organizirane prodaje na daljavo ali sistema 
izvajanja storitev, pri čemer trgovec in potrošnik pri sklenitvi pogodbe nista sočasno 
fizično prisotna, temveč izključno uporabita eno ali več sredstev za komuniciranje na 
daljavo;“

Člen 3
Področje uporabe

1. Ta direktiva se uporablja za pogodbe o dobavi blaga ali izvajanju storitve prodajne 
pogodbe in storitvene pogodbe, sklenjene med trgovcem in potrošnikom, pod pogoji 
in v obsegu, določenimi v njenih določbah.

2. Ta direktiva se uporablja samo za finančne storitve glede nekaterih pogodb, 
sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, iz členov od 8 do 20, nepoštenih pogodbenih 
pogojev iz členov od 30 do 39 ter splošnih določbah iz členov od 40 do 46, ki se 
berejo v povezavi s členom 4 o popolni uskladitvi.

3. Samo členi od 30 do 39 o pravicah potrošnikov v zvezi z nepoštenimi pogodbenimi 
pogoji, ki se berejo v povezavi s členom 4 o popolni uskladitvi, se uporabljajo za 
pogodbe, ki spadajo na področje uporabe Direktive 94/47/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta11 ter Direktive Sveta12 90/314/EGS.

4. Členi 5, 7, 9 in 11 ne posegajo v določbe v zvezi z zahtevami informiranja iz 
Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta13 ter Direktive 2000/31/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta14.

Člen 4
Ciljna popolna uskladitev

1. Države članice v svojo nacionalno zakonodajo ne smejo ohraniti ali uvesti določb, ki 
se razlikujejo od določb iz te direktive, razen če je v tej direktivi določeno drugače. 
Države članice nemudoma obvestijo Komisijo o besedilu teh drugačnih 
nacionalnih določb. vključno z bolj ali manj strogimi določbami za zagotavljanje 
različne ravni varstva potrošnikov.

1a. Ta člen ne velja za določbe poglavja II v zvezi s pogodbami na daljavo in 
pogodbami, sklenjenimi zunaj poslovnih prostorov, ki so izvzete iz področja 
uporabe poglavja II, v skladu s členom 4b.

                                               
11 UL L 280, 29.10.1994, str. 83.
12 UL L 158, 23.6.1990, str. 59.
13 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
14 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
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1b. Ta člen ne velja za določbe iz poglavja IV v zvezi s pogodbami, ki so v skladu s 
členom 21 izvzete iz področja uporabe poglavja IV.

1c. Ta člen ne velja za določbe iz poglavja V v zvezi s pogodbami, ki so v skladu s 
členom 30 izvzete iz področja uporabe poglavja V.

Člen 4a
Roki, datumi in časovne omejitve

Za izračun rokov iz te direktive je treba upoštevati Uredbo Sveta (EGS, Euratom) 
št. 1182/71 z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in časovnih 
omejitev. 

Poglavje II

Informacije za potrošnike in pravica do odstopa od pogodbe na daljavo ter pogodbe, 
sklenjene zunaj poslovnih prostorov

Člen 4b
Področje uporabe

1. To poglavje velja za pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih 
prostorov.

2. To poglavje ne velja za pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih 
prostorov,
a) ki se nanašajo na pravice v zvezi z nepremičninami, razen pogodb o njihovem 

najemu ali delu, povezanem z nepremičninami;
b) ki spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 90/314/EGS ali področje 

uporabe Direktiv 2002/65/ES, 2002/83/ES, 2008/48/ES ali 2008/122/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

3. To poglavje ne velja za pogodbe na daljavo,
a) sklenjene z uporabo prodajnih avtomatov ali v trgovskih lokalih, opremljenih 

z avtomati;
b) sklenjene s telekomunikacijskimi operaterji na podlagi uporabe javnih 

telefonskih govornic, če se nanašajo na njihovo uporabo.
4. Členi od 12 do 19 se ne uporabljajo za pogodbe na daljavo za izvajanje storitev na 

področju nastanitve, prevoza, storitev najema avtomobilov, dostave hrane in pijače 
ali storitev za prosti čas, če je v teh pogodbah predviden poseben datum ali časovno 
obdobje izvedbe.
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Člen 5
Zahteve po splošnih informacijah za pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj 

poslovnih prostorov

1. Pravočasno pred sklenitvijo katere koli prodajne pogodbe ali storitvene pogodbe
pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov trgovec ali 
oseba, ki predstavlja in nastopa v njegovem imenu, potrošniku na jasen in 
razumljiv način ter ob upoštevanju temeljnega načela dobre vere predloži naslednje 
informacije, če te niso že jasne iz okoliščin:
a) glavne značilnosti izdelka blaga ali storitve v obsegu, ki ustreza sredstvu in 

izdelku blagu ali storitvi;
b) fizični naslov in identiteto trgovca, kot na primer njegovo poslovno ime in po 

potrebi fizični naslov in identiteto trgovca, v imenu katerega deluje;

ba) naslov sedeža podjetja trgovca, njegovo telefonsko številko, številko faksa in 
elektronski naslov, kadar so na voljo, da bi lahko potrošnik hitro stopil v stik 
s trgovcem in učinkovito komuniciral z njim;

c) ceno, vključno z davki, ali kadar je ceno zaradi narave izdelka nemogoče 
razumno izračunati vnaprej, način, na katerega se cena izračuna, ter po potrebi 
vključno z dodatnimi prevoznimi, dostavnimi ali poštnimi stroški, ali kadar teh 
stroškov ni mogoče razumno izračunati vnaprej, dejstvo, da bo take dodatne 
stroške morda treba plačati;

d) plačilne pogoje, pogoje dostave, izpolnitve in obravnavanja pritožb, če ti 
odstopajo od zahtev poklicne skrbnosti;

e) možnost pravice do odstopa od pogodbe, kadar je to primerno, obdobje in 
postopek uveljavljanja te pravice, če obstaja pravica do odstopa od pogodbe; 
trgovec lahko v ta namen uporabi vzorec navodil za odstop in vzorec obrazca 
za odstop od pogodbe v skladu s Prilogama I(A) in I(B) ali uporabi katero 
koli drugo jasno izjavo; 

f) možnost in pogoje poprodajnih storitev in tržnih garancij, kadar je to primerno;

g) trajanje pogodbe, kadar je to primerno, ali če gre za pogodbo za nedoločen čas, 
pogoje za odpoved pogodbe;

h) minimalno trajanje obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, kadar je to 
primerno;

i) možnost in pogoje v zvezi s pologi ali drugimi finančnimi garancijami, ki jih 
plača ali zagotovi potrošnik na zahtevo trgovca.

j) možnost uveljavljanja sporazumnega reševanja sporov, kadar je to primerno.
2. V primeru javne dražbe se lahko informacije iz odstavka 1(b) in b(a) nadomestijo z s 

fizičnim naslovom in identiteto enakovrednimi podatki dražitelja.

2a. Države članice ne določijo nobenih drugih oblikovnih zahtev za vzorec navodil za 
odstop v skladu s Prilogo I(A). 

3. Informacije iz odstavka 1 so sestavni del pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene 
zunaj poslovnih prostorov prodajne pogodbe ali storitvene pogodbe.



PE442.789v02-00 18/27 PR\818460SL.doc

SL

3a. Če določbe tega člena niso v skladu z drugimi zakonodajnimi določbami Unije, ki 
urejajo zahteve po informiranju v posebnih pogodbah, imajo slednje določbe 
prednost in urejajo te posebne pogodbe.

3b. Za pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, ki so 
povezane z nepremičninami, prometnimi, finančnimi, zdravstvenimi in socialnimi 
storitvami, lahko države članice uvedejo ali ohranijo dodatne zahteve po 
informacijah.

3c. Države članice lahko uvedejo ali ohranijo dodatne zahteve po informacijah za vse 
pogodbe na daljavo in pogodbe o izvajanju storitev, sklenjene zunaj poslovnih 
prostorov, za katere so v skladu s členom 22(5) Direktive 2006/126/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zagotavljanju storitev na 
notranjem trgu15 določene dodatne zahteve po informacijah, ki veljajo za 
ponudnike storitev, ustanovljene na njihovem področju.

3d.   Izpolnjevanje zahtev po informacijah, navedenih v tem poglavju, mora dokazati 
trgovec.

Člen 6
Neizpolnitev zahteve po informacijah

1. Če trgovec ni izpolnil zahtev po informacijah o dodatnih stroških iz člena 5(1)(c), 
potrošnik ne plača teh dodatnih stroškov.

2. Brez poseganja v  člena 13 in 42 se posledice kakršne koli kršitve člena 5 določijo v 
skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Države članice v svojih nacionalnih 
zakonodajah določijo učinkovita pravna sredstva pogodbenega prava za kakršno koli 
kršitev člena 5.

Člen 7
Posebne zahteve za informiranje za posrednike

3. Pred sklenitvijo pogodbe posrednik potrošniku razkrije, da deluje v imenu ali po 
naročilu drugega potrošnika in da se sklenjena pogodba ne šteje za pogodbo med 
potrošnikom in trgovcem, ampak za pogodbo med dvema potrošnikoma, in je kot 
taka zunaj področja uporabe te direktive.

4. Če posrednik ne izpolni obveznosti iz odstavka 1, se šteje, da je sklenil pogodbo v 
svojem imenu.

5. Ta člen se ne uporablja za javne dražbe.

                                               
15 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
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Poglavje III

Informacije za potrošnike in pravica do odstopa za pogodbe na daljavo ter pogodbe, 
sklenjene zunaj poslovnih prostorov

Člen 8
Področje uporabe

To poglavje se uporablja za pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih 
prostorov

Člen 9
Zahteve po informacijah za pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih 

prostorov

Za pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, trgovec zagotovi 
naslednje informacije, ki so sestavni del pogodbe:

a) informacije iz členov 5 in 7 ter, z odstopanjem od člena 5(1)(d), način plačila, 
dostave in izpolnitve v vseh primerih;

b) kadar se uporablja pravica do odstopa od pogodbe, pogoje in postopke za 
uveljavljanje te pravice v skladu s Prilogo I;

c) fizični naslov sedeža podjetja trgovca (in kadar je to primerno trgovca, v imenu 
katerega deluje), na katerega lahko potrošnik naslovi morebitne pritožbe, če se 
razlikuje od fizičnega naslova trgovca;

d) obstoj kodeksov ravnanja in kako jih je mogoče dobiti, kadar je to primerno;
e) možnost uveljavljanja sporazumnega reševanja sporov, kadar je to primerno;

f) da bo pogodba sklenjena s trgovcem, zaradi česar bo potrošnik deležen varstva, 
določenega s to direktivo.

Člen 10
Oblikovne zahteve za izpolnjevanje zahtev po informacijah za pogodbe, sklenjene zunaj 

poslovnih prostorov

1. Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, so informacije iz člena 9 5 v 
pogodbenem dokumentu ali na drugem trajnem nosilcu podatkov pravočasno in 
pred sklenitvijo pogodbe in če se to zdi ustrezno glede na naravo pogodbe, podane v 
preprostem in razumljivem jeziku ter so čitljive. Naročilnica vključuje tudi 
standardni odstopni obrazec iz Priloge I(B).

2. Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, je veljavna samo, če potrošnik 
podpiše naročilnico, in v primerih, kadar naročilnica ni na papirju, prejme kopijo 
naročilnice na drugem trajnem nosilcu podatkov.

3. Države članice ne uvedejo nobenih oblikovnih zahtev poleg zahteve iz odstavkov
odstavka 1 in 2.
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Člen 11
Oblikovne zahteve za pogdobe na daljavo za skladnost z zahtevami po informacijah

1. Pri pogodbah na daljavo se potrošniku pravočasno pred sklenitvijo pogodbe 
zagotovijo ali dajo na voljo informacije iz člena 5 9(a), ki so napisane v preprostem 
in razumljivem jeziku ter so čitljive, na način, primeren za uporabljeno sredstvo za 
komuniciranje na daljavo.

2. Če trgovec telefonira potrošniku, da bi sklenil pogodbo na daljavo, na začetku 
pogovora s potrošnikom razkrije svojo identiteto in komercialni namen klica.

3. Če se pogodba sklene prek medija z omejenim prostorom ali časom za prikaz 
informacij, trgovec pred sklenitvijo take pogodbe na tem mediju zagotovi najmanj 
informacije v zvezi z glavnimi značilnostmi izdelka in skupno ceno iz člena 5(1)(a) 
in do (c). Trgovec potrošniku zagotovi druge informacije iz člena 5 členov 5 in 7 na 
ustrezen način v skladu z odstavkom 1.

4. Potrošnik prejme potrdilo vseh informacij iz člena 5 9(a) do (f) na trajnem nosilcu 
podatkov, v razumnem času po sklenitvi pogodbe na daljavo in najpozneje ob dostavi 
blaga ali ko se začne izvajati storitev, razen če so bile informacije potrošniku 
predložene na trajnem nosilcu podatkov pred sklenitvijo pogodbe na daljavo.

5. Države članice ne uvedejo nobenih oblikovnih zahtev poleg zahtev iz odstavkov od 1 
do 4.

Člen 12
Trajanje in začetek odstopnega obdobja

1. Potrošnik ima na voljo štirinajst dni, da brez obrazložitve odstopi od pogodbe na 
daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov. 

2. Pri pogodbi na daljavo in pogodbi o dobavi blaga, sklenjeni zunaj poslovnih 
prostorov, se odstopno obdobje začne z dnem, ko potrošnik podpiše naročilnico, ali 
kadar naročilnica ni na papirju, ko potrošnik prejme kopijo naročilnice na drugem 
trajnem nosilcu podatkov. Pri pogodbi za prodajo blaga na daljavo se odstopno 
obdobje začne z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje 
potrošnik, pridobi materialne posesti vsakega naročenega kosa blaga. Pri dobavi 
blaga, ki je v več delih ali kosih, se odstopno obdobje začne z dnem, ko potrošnik 
ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi materialne posesti 
zadnjega dela ali zadnjega kosa blaga.

2a. Pri pogodbi na daljavo za izvajanje storitev se odstopno obdobje začne z dnem 
sklenitve pogodbe.

2b. Pri pogodbah o zagotavljanju storitev, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, se 
odstopno obdobje začne z dnem, ko potrošnik prejme kopijo podpisanega 
pogodbenega dokumenta na trajnem nosilcu podatkov.

2c. Pri pogodbi na daljavo ali pogodbi mešanega tipa, sklenjeni zunaj poslovnih 
prostorov, se odstopno obdobje začne z dnem, ko potrošnik pridobi materialne 
posesti blaga in ko so bodisi zagotovljene storitve, ki jih ureja pogodba mešanega 
tipa, bodisi ko se je v primeru dolgoročnih storitev začelo izvajanje teh storitev.
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3. Rok iz odstavka 1 je upoštevan, če potrošnik pošlje sporočilo v zvezi z 
uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe pred iztekom navedenega roka.

4. Države članice pogodbenicam ne smejo prepovedati izvajanja njihovih obveznosti na 
podlagi pogodbe v času odstopnega obdobja. 

Člen 13
Opustitev informiranja o pravici do odstopa od pogodbe

1. Če trgovec potrošniku ni predložil informacij o pravici do odstopa od pogodbe in je 
tako kršil člen 9(b) 5(1)(e), člen 10(1) in člen 11(4), se odstopno obdobje izteče eno 
leto tri mesece po tem, ko je trgovec v celoti izpolnil svoje druge pogodbene 
obveznosti.

1a. Pri storitvenih pogodbah, sklenjenih za nedoločen čas, se odstopno obdobje iz 
odstavka 1 začne z dnem sklenitve pogodbe.

Člen 14
Uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe

1. Potrošnik obvesti trgovca pred iztekom odstopnega obdobja o svoji odločitvi, da 
odstopa od pogodbe, na trajnem nosilcu podatkov . Potrošnik lahko v ta namen 
uporabi naslovljeno na trgovca in napisano z njegovimi besedami ali na standardnem
vzorec odstopnega obrazca iz Priloge I(B) ali kateri koli drugo jasno ubesedeno 
izjavo.
Države članice ne uvedejo nobenih drugih oblikovnih zahtev, ki se uporabljajo za ta 
standardni vzorec odstopnega obrazca.

2. Za pogodbe na daljavo, sklenjene prek interneta, lahko trgovec poleg možnosti iz 
odstavka 1 potrošniku omogoči, da elektronsko izpolni in predloži standardni vzorec 
odstopnega obrazca v skladu s Prilogo I(B) ali pošlje odstopno izjavo po 
elektronski pošti na spletno stran trgovca. V tem slednjem primeru trgovec 
potrošniku po e-pošti nemudoma pošlje potrdilo o prejemu takega obvestila o 
odstopu od pogodbe.

Člen 15
Učinki odstopa od pogodbe

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe prenehajo vse obveznosti pogodbenic:
a) izvajanje pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, 

ali
b) sklenitev pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, kadar je ponudbo 

dal potrošnik.
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Člen 16
Obveznost Obveznosti trgovca glede povračila denarja v primeru odstopa od pogodbe

1. Trgovec povrne vsa izplačila, ki jih je prejel od potrošnika, v štirinajstih tridesetih
dneh od dneva, na katerega je prejel sporočilo o odstopu od pogodbe.

1a. Če se je potrošnik izrecno odločil za drugo vrsto dobave namesto standardne, se od 
trgovca ne sme zahtevati, da povrne posledične dodatne stroške.

2. Pri prodajnih pogodbah na daljavo in pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih 
prostorov, lahko trgovec zadrži povračilo, dokler ne prejme ali prevzame vrnjenega 
blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokaza, da je blago poslal nazaj, kar od tega 
se zgodi prej, razen če se trgovec ponudi, da bo sam prevzel blago.

Člen 17
Obveznost Obveznosti potrošnika glede vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe

1. Pri prodajnih pogodbah na daljavo ali pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih 
prostorov, za katere se materialna posest blaga prenese na potrošnika ali, na njegovo 
zahtevo, na tretjo osebo pred iztekom odstopnega obdobja, potrošnik blago vrne ali 
izroči trgovcu ali osebi, ki jo trgovec pooblasti za prevzem, v štirinajstih dneh od 
dneva, na katerega je trgovca obvestil o svoji odločitvi, da odstopa od pogodbe, 
razen če se trgovec ponudi, da bo sam prevzel blago.
Potrošnik plača samo neposredne stroške vračila blaga, razen če se trgovec strinja, da 
bo prevzel navedeni strošek. Teh stroškov se mu ne zaračuna, če razen če se trgovec 
strinja, da bo prevzel navedeni strošek, ali če je cena blaga, ki ga je teba vrniti, višja 
od 50 EUR.

2. Potrošnik je odgovoren samo za tisto kakršno koli zmanjšano vrednost blaga, ki je 
posledica ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za ugotavljanje določanje narave, 
kakovosti in delovanja blaga. Ni odgovoren za zmanjšano vrednost blaga, kadar 
trgovec ni predložil obvestila o pravici do odstopa od pogodbe v skladu s členom  
9(b) 5(1)(e). Pri storitvenih pogodbah, za katere velja pravica do odstopa, potrošnik 
ne nosi nobenih stroškov za storitve, ki so delno ali v celoti izvedene v odstopnem 
obdobju.

Člen 18
Učinki uveljavljanja pravice do odstopa od pomožne povezane pogodbe

1. Brez poseganja v člen 15 Direktive 2008/48/ES, če potrošnik uveljavi svojo pravico 
do odstopa od pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, 
v skladu s členi od 12 do 17, se povezane pomožne pogodbe samodejno prekinejo 
brez kakršnih koli stroškov za potrošnika, ki niso predvideni v tej direktivi.

2. Države članice določijo podrobna pravila za prekinitev takih pogodb.
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Člen 19
Izjeme od pravice do odstopa od pogodbe

1. V zvezi s pogodbami na daljavo in pogodbami, sklenjenimi zunaj poslovnih 
prostorov, se pravica do odstopa od pogodbe ne uporablja za:

a) storitve, katerih izvajanje se je z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika 
začelo pred iztekom štirinajstdnevnega roka iz člena 12 preko trajnega nosilca 
podatkov;

b) dobavo blaga ali izvedbo storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na 
finančnem trgu, nad katerimi trgovec nima nobenega nadzora;

c) dobavo blaga, izdelanega po podrobnem opisu ali osebnih željah potrošnika, ali 
ki se lahko hitro pokvari ali mu poteče rok uporabe;

ca) dobavo hrane, pijače ali drugega higiensko občutljivega ali pokvarljivega 
blaga, katerega pakiranje ali zapiranje je potrošnik že načel;

cb) pri pogodbah, za katere je potrošnik v svojem odzivu na nujne razmere od 
trgovca zahteval takojšnjo izvedbo pogodbe; če ob tej priložnosti trgovec 
zagotovi potrošniku ali pa mu proda dodatne storitve ali blago poleg tistih, ki 
so nujno potrebni za takojšnjo rešitev potrošnikovih nujnih razmer, se 
pravica do odstopa od pogodbe uporablja za navedene dodatne storitve ali 
blago;

cc) pri pogodbah, pri katerih potrošnik od trgovca izrecno zahteval, naj ga obišče 
na domu zaradi izvršbe popravila ali vzdrževanja; če ob tej priložnosti trgovec 
potrošniku zagotovi dodatne storitve poleg tistih, ki jih je potrošnik izrecno 
zahteval, ali blago, ki niso nujno potrebni nadomestni deli za izvedbo 
vzdrževanja ali popravila, velja za navedene dodatne storitve ali blago 
pravica do odstopa od pogodbe.

d) dobave vina, za katero je bila cena dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe, 
ki se lahko dobavi šele po izteku roka iz člena 22(1) in katerega dejanska 
vrednost je odvisna od tržnih nihanj, nad katerimi trgovec nima nadzora;

e) dobave zapečatenih zvočnih ali vizualnih posnetkov ali računalniških 
programov, ki jih je potrošnik odpečatil;

f) dobave časopisov, periodičnega tiska in revij;

g) igre na srečo in loterijske storitve;
h) pogodbe, sklenjene na javni dražbi.

2. V zvezi s pogodbami, sklenjenimi zunaj poslovnih prostorov, se pravica do odstopa 
od pogodbe ne uporablja za:

a) pogodbe za dobavo živil, pijač ali drugega blaga, namenjenega za tekočo 
potrošnjo v gospodinjstvu, ki ga potrošnik vnaprej izbere prek sredstva za 
komuniciranje na daljavo in ga trgovec, ki to blago običajno prodaja v svojih 
poslovnih prostorih, fizično dostavi na potrošnikov dom, prebivališče ali 
delovno mesto;
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b) pogodbe, za katere je potrošnik v svojem odzivu na nujne razmere od trgovca 
zahteval takojšnjo izvedbo pogodbe; če ob tej priložnosti trgovec za potrošnika 
zagotovi ali mu proda dodatne storitve ali blago poleg tistih, ki so nujno 
potrebni za takojšnjo rešitev potrošnikovih nujnih razmer, se pravica do 
odstopa od pogodbe uporablja za navedene dodatne storitve ali blago;

c) pogodbe, za katere je potrošnik prek sredstva za komuniciranje na daljavo od 
trgovca posebej zahteval, naj ga obišče na domu zaradi izvedbe popravila ali 
vzdrževanja na njegovi posesti; če ob tej priložnosti trgovec potrošniku 
zagotovi dodatne storitve poleg tistih, ki jih je potrošnik izrecno zahteval, ali 
blago, ki niso nujno potrebni nadomestni deli za izvedbo vzdrževanja ali 
popravila, se pravica do odstopa od pogodbe uporablja za navedene dodatne 
storitve ali blago.

3. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita, da odstavka 1 odstavkov 1 in 2 ne uporabita.

Člen 20
Izključene pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov

1. Členi od 8 do 19 se ne uporabljajo za pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene 
zunaj poslovnih prostorov:

a) za prodajo nepremičnin ali v zvezi z drugimi nepremičninskimi pravicami, 
razen za najem in dela v zvezi z nepremičninami;

b) sklenjene z uporabo prodajnih avtomatov ali v trgovskih lokalih, opremljenih z 
avtomati;

c) sklenjene s telekomunikacijskimi operaterji prek javnih telefonskih govorilnic 
za njihovo uporabo;

d) za živila ali pijače, ki jih trgovec dobavlja na pogostih in rednih obhodih v 
soseski, v kateri ima poslovne prostore.

3. Členi od 8 do 19 se ne uporabljajo za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih 
prostorov, za:

a) zavarovanje,
b) finančne storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, nad 

katerimi trgovec nima nobenega nadzora, ki se lahko zgodijo v odstopnem 
obdobju, kakor so opredeljene v členu 6(2)(a) Direktive 2002/65/ES16, in

c) kredite, ki spadajo v področje uporabe Direktive 2008/48/ES.
4. Členi od 8 do 19 se ne uporabljajo za pogodbe na daljavo za zagotavljanje 

nastanitve, prevoza, storitev najema avtomobilov, priprave in dostave hrane ali 
storitev za prosti čas, kar zadeva pogodbe, v katerih je predpisan poseben datum ali 
čas izvedbe.

(…)

                                               
16 UL L 271, 9.10.2002, str. 16.
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PRILOGA I
INFORMACIJE V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE DO ODSTOPA OD 

POGODBE

A. Vzorec navodil za odstop

Pravica do odstopa
Od te pogodbe lahko odstopite v štirinajstih koledarskih dneh brez navedbe razloga. 
Obdobje se začne [s prejemom naročenega blaga] 1. Pri izračunu obdobja ni vštet dan 
[prejema blaga] 2. Če je zadnji dan obdobja za odstop praznik, sobota ali nedelja, se 
obdobje končna naslednji delovni dan.
Za ohranjanje obdobja za odstop zadošča pravočasna oddaja odstopne izjave. 
Odstopna izjava se pošlje prek trajnega nosilca podatkov 3 (npr. pisma po pošti)za 4. V ta 
namen lahko uprabite naslednji vzorec, ni pa obvezno.

Posledice odstopa 
Za veljaven odstop je treba prejeto blago vrniti v štirinajstih koledarskih dneh [na naše 
stroške] 5. Obdobje se za vas začne z oddajo odstopne izjave. Pri izračunu tega obdobja ni 
vštet dan oddaje odstopne izjave. Če je zadnji dan obdobja za odstop praznik, sobota ali 
nedelja, se obdobje konča naslednji delovni dan.
Če nam prejeto blago vrnete poškodovano, ste odgovorni za zmanjšano vrednost blaga. Ta 
določba velja le, ko je zmanjšana vrednost blaga nastala zaradi ravnanja z blagom, ki ni 
nujno potrebno za določanje narave in kakovosti blaga. Poslabšanje lahko preprečite tako, 
da blaga ne uporabljate, kot bi bilo v vaši lasti, in se izogibate vsemu, kar bi slabšalo 
njegovo vrednost.
Za veljaven odstop vam moramo v štirinajstih koledarskih dneh vrniti vsako plačilo, ki smo 
ga prejeli od vas. Obdobje se za nas začne s prejemom vaše odstopne izjave. Pri izračunu 
tega obdobja ni vštet dan prejema odstopne izjave. Če je zadnji dan obdobja za odstop 
praznik, sobota ali nedelja, se obdobje končna naslednji delovni dan.
Povrnitev plačila vam lahko odložimo, dokler ne prejmemo blaga [vrnjenega blaga ali 
dokler nam ne pošljete potrdila, da ste blago poslali nazaj, kar je od tega prej] 6. 

Nasveti za nadomestno besedilo:
1 V naslednjih posebnih primerih se besedilo med oklepaji glasi: 

a) pri pogodbah na daljavo o izvajanju storitev: „ob sklenitvi pogodbe“;
b) pri pogodbah o zagotavljanju storitev, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov: „ob 

prejemu kopije podpisanega pogodbenega dokumenta na trajnem nosilcu 
podatkov (npr. na papirju)“.

2 V naslednjih posebnih primerih se besedilo med oklepaji glasi: 
a) pri pogodbah na daljavo o zagotavljanju storitev: „ob sklenitvi pogodbe“;
b) pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov o zagotavljanju storitev: 

„na katerega prejemete kopijo pogodbenega dokumenta“;
3 V pogodbah na daljavo se doda naslednje besedilo: 

a) če trgovec omogoči potrošniku odstop od pogodbe prek elektronske pošte: „ali 
prek elektronske pošte“;

b) če trgovec omogoči, da lahko potrošnik elektronsko izpolni vzorec odstopnega 
obrazca na spletni strani: „ali na naši spletni strani“.

4 Vstavi se: Identiteta in naslov podjetja trgovca. Pri pogodbah na daljavo je nadalje 
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treba dodati: elektronski naslov in/ali spletni naslov trgovca, ki ga lahko potrošnik 
uporabi za odstop od pogodbe.

5 Če cena blaga, ki ga je treba vrniti, ni višja od 50 EUR, se besedilo med oklepaji glasi: 
„na vaše stroške“.

6 Če trgovec ponudi, da prevzame blago od potrošnika, se besedilo med oklepaji glasi: 
„blago prevzeli od vas“.

A. Informacije, ki se predložijo v odstopnem obrazcu
1. Ime, fizični naslov in e-naslov trgovca, ki mu je treba poslati odstopni obrazec.

2. Izjava, da ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe in da lahko uveljavlja to 
pravico tako, da pošlje spodnji odstopni obrazec na trajnem nosilcu podatkov trgovcu 
iz odstavka 1:
a) za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, v štirinajstih dneh od podpisa 

naročilnice;
b) za prodajne pogodbe na daljavo v štirinajstih dneh od trenutka, ko potrošnik ali 

tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi materialno posest 
blaga;

c) za storitvene pogodbe na daljavo:

– v štirinajstih dneh po sklenitvi pogodbe, kadar potrošnik predhodno 
izrecno ne privoli, da se izvajanje pogodbe začne pred iztekom tega 
štirinajstdnevnega obdobja;

– v obdobju, ki se konča z začetkom izpolnjevanja pogodbe, kadar 
potrošnik predhodno izrecno privoli, da se izvajanje pogodbe začne pred 
iztekom tega štirinajstdnevnega obdobja;

5. Za vse prodajne pogodbe, izjava za potrošnika o rokih in načinih za vračilo blaga 
trgovcu in pogoji povračila plačila v skladu s členom 16 in členom 17(2).

6. Za pogodbe na daljavo, sklenjene prek interneta, izjava, da lahko potrošnik 
elektronsko izpolni in predloži standardni odstopni obrazec na spletni strani trgovca 
in da bo od trgovca po e-pošti nemudoma prejel potrdilo o prejemu odstopnega 
obrazca.

7. Izjava, da lahko potrošnik uporabi odstopni obrazec iz dela B.

B. Vzorec odstopnega obrazca

(ta obrazec izpolnite in pošljite samo, če želite odstopiti od pogodbe)
– Za:  (Identiteta, fizični naslov sedeža podjetja in po potrebi elektronski naslov 

trgovca )(*)
– Spodaj podpisani potrjujem/potrjujemo**, da odstopam/odstopamo** od pogodbe.

Obveščam/Obveščamo* vas, da odstopam/odstopamo* od pogodbe za prodajo 
naslednjega blaga*/zagotovitev naslednje storitve*

– Naročeno dne*/prejeto dne*(***):
– Ime(-na) potrošnika/potrošnikov(***):
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– Naslov(-i) potrošnika/potrošnikov(***):
– Podpis(-i) potrošnika/potrošnikov (samo če se ta obrazec posreduje na papirju pošlje 

v pisni obliki)(***):
– Datum (***):

    (*)   Izpolni trgovec, preden obrazec predloži potrošniku.
  (**)    *Po potrebi črtajte.

(***)  Izpolni potrošnik (potrošniki), če se ta obrazec uporablja za odstop od pogodbe.


