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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 osnutka akta

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 – poglavja 
IV-VII
(KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe 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 in mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče na prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

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 ter 
nacionalnim parlamentom.

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

k predlogu Komisije za

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

DIREKTIVA 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 95114 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:

(...)
(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.

(37b) Če trgovec ne izpolni svojih dobavnih obveznosti, ga mora uporabnik na trajnem 
nosilcu podatkov pozvati k dobavi v roku najmanj sedmih dni in ga obvestiti o svoji 
nameri, da bo preklical pogodbo, če dobava ne bo opravljena. Če po preteku tega 
roka dobava ni opravljena, mora s tem pogodba veljati za preklicano. Ne glede na 
njegovo pravico do odškodnine mora biti potrošnik v primeru že opravljenega 
plačila upravičen do povračila v sedmih dneh od preklica. Da bi zagotovile višjo 
raven varnosti potrošnikov, morajo imeti države članice možnost, da sprejmejo ali 
ohranijo nacionalne pravne predpise o drugih pravnih sredstvih pri neuspešni 
dobavi v roku, ki ga je določil potrošnik. 

                                               
* 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. […].
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(38) V smislu prodaje potrošnikom se lahko blago dostavi na različne načine. Samo 
pravilo, od katerega so mogoča prosta odstopanja, bo omogočilo potrebno prožnost 
za upoštevanje navedenih razlik. Potrošnika je treba zavarovati pred vsakim 
tveganjem izgube ali poškodbe blaga med prevozom, ki ga organizira ali izvede 
trgovec. Uvedeno pravilo o prenosu tveganja se ne sme uporabljati, kadar potrošnik 
neupravičeno zavlačuje s prevzemom blaga (na primer, kadar potrošnik ne prevzame 
blaga na poštnem uradu v roku, ki ga določi urad). V navedenih okoliščinah mora 
potrošnik prevzeti tveganje izgube ali poslabšanja blaga po roku za dobavo, o 
katerem se je dogovoril s trgovcem.

(39) Trgovec mora biti odgovoren potrošniku, če blago ni v skladu s pogodbo. Domnevati 
je treba, da je blago v skladu s pogodbo, če izpolnjuje več pogojev, ki v glavnem 
zadevajo kakovost blaga. Kakovost in delovanje, ki ju potrošniki lahko razumno 
pričakujejo, sta med drugim odvisna od tega, ali je blago novo ali rabljeno, pa tudi od 
pričakovane življenjske dobe blaga. Domneva o neskladnosti blaga velja tudi takrat, 
ko gre za dobavo drugega blaga ali storitev oziroma za premajhno dobavo. 

(39a) Pri neskladnosti blaga s pogodbo mora imeti potrošnik pravico zahtevati 
neodplačno vzpostavitev skladnosti blaga s pogodbo, pri čemer lahko izbira med 
popravilom ali zamenjavo blaga; v nasprotnem primeru mora imeti pravico do 
znižanja kupnine ali odstopa od pogodbe.

(40) Potrošnik lahko od prodajalca najprej zahteva popravilo ali zamenjavo blaga, 
razen če bi bila ta sredstva nemogoča ali nesorazmerna. Treba je objektivno 
določiti, ali je sredstvo nesorazmerno. Sredstvo je nesorazmerno, če v primerjavi z 
drugim sredstvom povzroči nesprejemljive stroške; pri določitvi nesprejemljivosti 
stroškov je odločilno, ali so stroški znatno višji kakor pri drugem sredstvu. Če blago 
ni v skladu s pogodbo, mora potrošnik imeti možnost, da od trgovca najprej zahteva, 
da po lastni izbiri blago popravi ali zamenja, razen če trgovec dokaže, da so navedena 
pravna sredstva nezakonita, nemogoča ali od njega zahtevajo nesorazmeren trud. 
Trgovčev trud je treba opredeliti objektivno ob upoštevanju stroškov, ki jih ima pri 
odpravljanju neskladnosti, vrednosti blaga in pomembnosti neskladnosti. 
Pomanjkanje rezervnih delov ne more biti veljavna podlaga, da se upraviči trgovčeva 
nezmožnost odpraviti neskladnosti v razumnem času ali brez nesorazmernega truda.

(41) Potrošnik ne sme imeti nobenih stroškov za odpravo neskladnosti, zlasti stroškov 
poštnine, dela in materialov kot tudi stroškov potrošnika, če se sam loti odprave 
neskladnosti, v primernem obsegu. Poleg tega potrošniku ni treba trgovcu plačati 
nadomestila za uporabo blaga z napako.

(42) Ko trgovec odkloni odpravo neskladnosti ali več kot enkrat ne odpravi neskladnosti, 
mora imeti Potrošnik mora imeti pravico do svobodne izbire katerega koli 
razpoložljivega pravnega sredstva, če nima pravice do popravila ali zamenjave. 
Trgovčeva zavrnitev zahteve je lahko eksplicitna ali implicitna, kar v slednjem 
primeru pomeni, da se trgovec ne odziva na zahteve potrošnika, naj neskladnost 
odpravi, ali pa te zahteve ignorira. Da bi zagotovile višjo raven varnosti potrošnikov, 
lahko države članice sprejmejo ali ohranijo nacionalne pravne predpise o svobodni 
izbiri pravnih sredstev pri neskladnosti. Ti ukrepi pa morajo biti nujno potrebni za 
varstvo potrošnikov, sorazmerni in učinkoviti. 

(42a) Če je trgovec kot končni prodajalec odgovoren potrošniku zaradi ravnanja ali 
opustitve proizvajalca, je treba določiti, da lahko trgovec kot končni prodajalec 
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uveljavlja regresno pravico do odgovornega ali odgovornih v pogodbeni verigi. V ta 
namen morajo nacionalni predpisi držav članic opredeliti odgovorne osebe ter 
postopke in dejanja. 

(42b) Potrošniku mora v primeru neskladnosti pripadati obdobje odgovornosti dveh let. 
V njegovo korist je treba ovrgljivo domnevati, da so neskladnosti, ki so nastopile v 
šestih mesecih po prenosu tveganja, obstajale že ob trenutku prenosa tveganja. Da 
bi zagotovile višjo raven varnosti potrošnikov, morajo imeti države članice možnost, 
da sprejmejo ali ohranijo nacionalne pravne predpise o obdobju odgovornosti, 
trajanju obrata dokaznega bremena ali posebnih pravilih za resnejše neskladnosti, 
ki se pojavijo po preteku obdobja odgovornosti. Ti ukrepi pa morajo biti nujno 
potrebni za varstvo potrošnikov, sorazmerni in učinkoviti. 

(43) Direktiva 1999/44/ES je državam članicam omogočila določitev obdobja najmanj 
dveh mesecev, v katerem je moral potrošnik obvestiti trgovca o morebitni 
neskladnosti. Različna zakonodaja o prenosu je ustvarila ovire za trgovanje. Zato je 
treba to zakonodajno možnost odstraniti in izboljšati pravno varnost tako, da se 
potrošnikom naloži obveznost, da trgovca obvestijo o neskladnosti v dveh mesecih 
od datuma ugotovitve neskladnosti.

(44) Nekateri trgovci ali proizvajalci potrošnikom ponujajo tržne garancije. Za 
zagotovitev, da se potrošniki ne zavajajo, morajo tržne garancije vsebovati nekatere 
informacije, vključno s trajanjem, področjem ozemeljske uporabe in izjavo, da tržna 
garancija v okviru veljavnih nacionalnih predpisov ne vpliva na zakonske pravice 
potrošnika.

(45) Potrošnike je treba zavarovati pred nepoštenimi pogodbenimi pogoji, ki niso bili 
predmet individualnega dogovora, na primer standardnimi pogodbenimi pogoji.
Pravila o nepoštenih pogojih se ne smejo uporabljati za pogoje, s katerimi se je 
potrošnik strinjal po dogovoru. Možnost izbire med različnimi pogodbenimi pogoji, 
osnutke katerih pripravi trgovec ali tretja oseba v imenu trgovca, se ne šteje kot 
dogovor.

(46) Določbe o nepoštenih pogodbenih pogojih se ne smejo uporabljati za pogodbene 
pogoje, ki neposredno ali posredno odražajo obvezne zakonske ali regulativne 
določbe držav članic, ki so v skladu z zakonodajo Skupnosti. Za Pogoje, ki izražajo 
načela ali določbe mednarodnih konvencij, katerih podpisnica je Skupnost ali država 
članica, zlasti na področju prevoza, prav tako ni treba opraviti preskusa nepoštenosti.

(47) Potrošniške pogodbe morajo biti čitljive ter napisane v preprostem in razumljivem 
jeziku. Trgovci morajo imeti možnost, da prosto izbirajo vrsto ali velikost pisave, v 
kateri so napisani pogodbeni pogoji. Pred sklenitvijo pogodbe mora biti potrošniku 
dana možnost, da pogoje prebere. To možnost je treba potrošniku zagotoviti tako, da 
se mu dajo pogoji na voljo na zahtevo (za pogodbe, sklenjene v poslovnih prostorih) 
ali se mu dajo na voljo kako drugače (na primer na spletni strani trgovca za pogodbe 
na daljavo), ali pa se standardni pogoji priložijo naročilnici pogodbenemu 
dokumentu (za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov). Trgovec mora od 
potrošnika pridobiti izrecno soglasje za kakršno koli plačilo poleg plačila za glavno 
pogodbeno obveznost trgovca. Pridobivanje privolitve z uporabo zavrnilnih sistemov, 
kot so vnaprej izbrana polja na spletu, je treba prepovedati.
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(48) Pri oceni dobre vere je zlasti treba posvečati pozornost moči pogajalske pozicije 
pogodbenic, ali je bil potrošnik spodbujen v strinjanje s pogodbenim pogojem in ali 
so bili blago ali storitve prodani ali dobavljeni na posebno naročilo potrošnika.
Trgovec lahko izpolni zahtevo po dobri veri, kadar pošteno in pravično ravna z drugo 
pogodbenico, katere zakonite interese mora upoštevati.

(49) Za namene te direktive se ne sme ocenjevati niti pravičnosti pogojev, ki opisujejo 
glavni predmet pogodbe, niti razmerja med kakovostjo in ceno dobavljenega blaga ali 
izvedenih storitev, razen če ti pogoji ne izpolnjujejo zahtev po preglednosti. Glavni 
predmet pogodbe in razmerje med kakovostjo in ceno pa je treba kljub temu 
upoštevati pri ocenjevanju pravičnosti drugih pogojev. Na primer, v zavarovalniških 
pogodbah pogoji, ki jasno opredeljujejo ali opisujejo zavarovano tveganje in 
obveznost zavarovalnice, ne smejo biti predmet take ocene, če se te omejitve 
upoštevajo pri izračunu premije, ki jo plača potrošnik.

(50) Direktiva za zagotovitev pravne varnosti in izboljšanja delovanja notranjega trga 
mora vsebovati dva seznama nepoštenih pogojev. Priloga II vsebuje seznam pogojev, 
ki morajo v vseh okoliščinah veljati za nepoštene. Priloga III vsebuje seznam 
pogojev, ki morajo veljati za nepoštene, razen če trgovec dokaže nasprotno. Ta 
seznama se morata uporabljati v vseh državah članicah. Države članice pa lahko 
sprejmejo ali ohranijo določbe, s katerimi razglasijo dodatne pogodbene pogoje kot 
nepoštene v vseh okoliščinah oziroma kot domnevno nepoštene. Ti ukrepi pa 
morajo biti nujno potrebni za varstvo potrošnikov, sorazmerni in učinkoviti.

(51) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil5.

(52) Zlasti je treba Komisijo pooblastiti, da spremeni Prilogi II in III o pogodbenih 
pogojih, ki se obravnavajo kot nepošteni ali se zanje domneva, da so nepošteni. Ker 
so navedeni ukrepi splošnega področja uporabe in so namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive, morajo biti sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(53) Pooblastila Komisije za spremembo prilog II in III je treba uporabljati za 
zagotavljanje doslednega izvajanja pravil o nepoštenih pogojih tako, da se ti prilogi 
dopolnita s pogodbenimi pogoji, ki veljajo za nepoštene v vseh okoliščinah ali ki 
veljajo za nepoštene, razen če trgovec dokaže drugače.

(54) Države članice lahko uporabijo kateri koli koncept nacionalnega pogodbenega prava, 
ki izpolnjuje zahtevani cilj, da nepošteni pogodbeni pogoji za potrošnika niso 
zavezujoči.

(55) Države članice morajo zagotoviti, da imajo njihova sodišča ali upravni organi na 
voljo ustrezna in učinkovita sredstva za preprečevanje nadaljnje uporabe nepoštenih 
pogojev v potrošniških pogodbah.

(56) Direktiva v skladu s Pogodbo zagotavlja visoko raven varstva potrošnikov. Nobena 
določba te direktive trgovcem ne preprečuje, da bi potrošnikom ponudili pogodbene 
dogovore, ki presegajo varnost, zagotovljeno s to direktivo.

                                               
5 UL L 184, 17. 7. 1999, str. 23.
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(57) Osebe ali organizacije, ki imajo po nacionalni zakonodaji upravičen interes, da 
varujejo pogodbene pravice potrošnikov, morajo imeti na voljo pravna sredstva za 
začetek postopka pred sodiščem ali pri upravnem organu, ki je pristojen za odločanje 
o pritožbah ali za začetek ustreznega postopka.

(58) Države članice morajo določiti kazni za kršitve določb te direktive in zagotoviti, da 
se te kazni izvršujejo. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(59) Potrošnik ne sme biti prikrajšan za varstvo, ki ga zagotavlja ta direktiva. Kadar se za 
pogodbo uporablja zakonodaja tretje države, je treba uporabiti Uredbo (ES) 
št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za pogodbena 
obligacijska razmerja (Rim I), da se ugotovi, ali potrošnik ohranja varstvo, ki ga 
podeljuje ta direktiva.

(60) Evropska komisija bo preučila najprimernejši način za zagotovitev, da so vsi 
potrošniki seznanjeni s svojimi pravicami na prodajnem mestu.

(61) Ker so bili z Direktivo 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na 
notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv 97/7/ES, 
98/27/ES in 2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 
2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta („Direktiva o nepoštenih poslovnih 
praksah“)6 prepovedani nenaročeno blago ali storitve, sestavljeni iz nenaročene 
ponudbe blaga in storitev potrošnikom, vendar v zvezi s tem v Direktivi ni bilo 
predpisano nobeno pogodbeno pravno sredstvo, je treba v to direktivo vnesti 
pogodbeno pravno sredstvo za oprostitev potrošnika kakršnega koli plačila v primeru 
dobave nenaročenega blaga ali storitev.

(61a) Da bi države članice zagotovile višjo raven varnosti potrošnikov, je treba predvideti 
proces vzajemnega ocenjevanja, v okviru katerega morajo države članice v roku za 
prenos te direktive najprej pregledati svoje pravne predpise, da bi ugotovile, katere 
strožje predpise , ki so v skladu s Pogodbo, bodo sprejele ali ohranile v svojem 
pravnem sistemu. Države članice morajo najpozneje do konca obdobja prenosa te 
direktive pripraviti poročilo o rezultatih tega pregleda. Vsako poročilo je treba 
posredovati vsem ostalim državam članicam in zainteresiranim stranem. Države 
članice bodo imele na voljo šest mesecev za predložitev pripomb v zvezi s temi 
poročili. Komisija mora najkasneje eno leto po preteku roka za prenos te direktive 
in potem vsaka tri leta pripraviti splošno poročilo, ki po potrebi vsebuje 
zakonodajne predloge. Komisija mora po potrebi podpreti države članice pri 
pripravi skupne metodologije.

(61b) Da bi zagotovili visoko raven varstva potrošnikov v vseh državah članicah, je treba 
osebe in organizacije, ki imajo upravičen interes za varstvo potrošnikov, 
spodbujati, da države članice in Komisijo obveščajo o svojih ocenah in pripravljajo 
nezavezujoča priporočila, da bi jih lahko upoštevali pri pregledu te direktive.

(62) Direktiva 2002/58/ES že ureja nenaročeno obveščanje in zagotavlja visoko raven 
varstva potrošnikov. Ustrezne določbe v zvezi s to temo v členu 10 Direktive 97/7/ES 
je treba izbrisati.

                                               
6 UL L 149, 11. 6. 2005, str. 22.
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(63) Primerno je to direktivo pregledati, če se ugotovijo ovire za notranji trg. Pregled bi 
lahko privedel do predloga Komisije za spremembo te direktive, ki lahko vključuje 
spremembe druge zakonodaje za varstvo potrošnikov kot odraz zavezanosti strategije 
potrošniške politike Komisije pregledu pravnega reda Skupnosti, da se doseže visoka 
skupna raven varstva potrošnikov.

(64) Direktive 85/577/EGS, 93/13/EGS in 97/7/ES ter Direktivo 1999/44/ES je treba 
razveljaviti.

(65) Ker države članice ciljev te direktive ne morejo zadovoljivo doseči in jih je zato 
mogoče bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Ta direktiva v skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za 
odstranitev ovir na notranjem trgu in doseganje visoke skupne ravni varstva 
potrošnikov.

(66) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v 
Listini o temeljnih pravicah Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

(…)

Poglavje IV

Druge pravice potrošnikov, značilne za prodajne pogodbe

Člen 21
Področje uporabe

1. To poglavje se uporablja za prodajne pogodbe. Brez poseganja v člen 24(5), kadar 
je pogodba mešana pogodba, katere predmet so blago in storitve, se to poglavje 
uporablja samo za blago. Za prodajne pogodbe v smislu te direktive veljajo tudi 

2. To poglavje se uporablja tudi za pogodbe za dobavo blaga, ki se proizvede ali 
pridela.

3. To poglavje se ne uporablja za rezervne dele, ki jih trgovec zamenja pri popravilih za 
odpravo neskladnosti blaga v skladu s členom 26.

4. Države članice se lahko odločijo, da tega poglavja To poglavje ne velja za ne 
uporabljajo za prodajo rabljenega blaga rabljeno blago, ki se prodaja na javnih 
dražbah javni dražbi.

Člen 22
Dostava

1. Razen če se pogodbenici dogovorita drugače, trgovec dobavi blago s prenosom 
materialne posesti blaga na potrošnika ali tretjo osebo, ki ni prevoznik in jo imenuje 
potrošnik, najpozneje v tridesetih dneh od dneva sklenitve pogodbe.
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2. Kadar Če trgovec ne izpolni svojih obveznosti dobave, je ga lahko potrošnik na 
trajnem nosilcu podatkov pozove, naj dobavo opravi v razumnem času glede na 
okoliščine, ki ne sme biti manj kot sedem dni, in ga obvestiti o svojem namenu, da 
bo preklical prodajno pogodbo, če se dobava ne opravi. Če po preteku tega roka 
dobava ni opravljena, se domneva, da je potrošnik preklical prodajno pogodbo.
Potrošnik, ki je ceno že plačal, je upravičen do povračila vseh plačanih zneskov v 
sedmih dneh od dneva, ko je preklical prodajno pogodbo datuma dobave iz 
odstavka 1. To ne vpliva na pravico potrošnika do zahteve po odškodnini.

2a. Države članice lahko sprejmejo ali ohranijo nacionalne pravne predpise, ki 
določajo druga pravna sredstva za potrošnika, če trgovec ni dobavil blaga v 
razumnem času iz odstavka 2.

Člen 23
Prenos tveganja

1. Tveganje izgube ali poškodovanja blaga se prenese na potrošnika, ko potrošnik ali 
tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi materialno posest 
blaga.

2. Tveganje iz odstavka 1 se prenese na potrošnika ob dobavi, kakor je dogovorjeno 
med pogodbenicama, če potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje 
potrošnik, ni ustrezno ukrepala, da bi pridobila materialno posest blaga.

Člen 24
Skladnost s pogodbo

3. Trgovec je obvezan, da potrošniku dobavi blago v skladu s prodajno pogodbo.
1. Šteje se, da je dobavljeno blago v skladu s pogodbo, če izpolnjuje naslednje pogoje:

a) je v skladu z opisom, ki ga je dal trgovec, in ima lastnosti blaga, ki ga je 
trgovec predstavil potrošniku kot vzorec ali model;

b) je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik zahteva ter s katerim 
je seznanil trgovca ob sklenitvi pogodbe in je trgovec s tem soglašal;

c) je primerno za namene, za katere se blago iste vrste običajno uporablja, ali
d) ima kakovost in lastnosti, ki so običajne za blago iste vrste in jih potrošnik 

lahko razumno pričakuje, glede na vrsto blaga ter ob upoštevanju vsake javne 
izjave trgovca, proizvajalca ali njegovega zastopnika glede posebnih lastnosti 
blaga, zlasti v oglasu ali pri etiketiranju blaga.

2. Za neskladnost s pogodbo v smislu tega člena ne šteje, če je potrošnik ob sklenitvi 
pogodbe vedel za neskladnost ali bi razumno moral vedeti za neskladnost ali če 
neskladnost izvira iz materiala, ki ga je dobavil potrošnik.

3. Trgovca ne obvezujejo javne izjave iz odstavka 2(d), če dokaže enega od naslednjih 
primerov:

a) da za zadevno izjavo ni vedel in razumno ni mogel vedeti;
b) da je bila do sklenitve pogodbe izjava popravljena;



PR\819690SL.doc 13/26 PE442.789v03-00

SL

c) da izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

4. Kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne montaže blaga, se šteje kot je 
enaka neskladnosti blaga, kadar je montaža del prodajne pogodbe o blagu in je 
blago montiral trgovec ali je trgovec bil odgovoren za montiranje blaga. Enako 
velja, če je potrošnik blago, ki ga mora montirati potrošnik, nepravilno montiral 
zaradi napak v navodilih za montažo.

Člen 25
Zakonske pravice – odgovornost za primer neskladnosti

Prodajalec je odgovoren potrošniku za vsako neskladnost, ki obstaja v trenutku, ko se 
tveganje prenese na potrošnika.

Člen 26
Pravna sredstva za primer neskladnosti

5. Pri neskladnosti V skladu z odstavki od 2 do 5, kadar blago ni v skladu s pogodbo,
ima potrošnik pravico:

a) do odprave neskladnosti vzpostavitve skladnosti blaga s popravilom ali 
zamenjavo v skladu z odstavki 2, 3 in 5,

b)  do primerno znižane kupnine, ali do odstopa od prodajne pogodbe v skladu z 
odstavki 4, 5 in 5a.

c) do preklica pogodbe.

6. Najprej lahko potrošnik od trgovca Trgovec zahteva odpravi neskladnosti s 
popravilom popravilo blaga ali zamenjavo po lastni izbiri , razen če je to 
nemogoče ali nesorazmerno.

7. Pravna sredstva iz odstavka 2 veljajo za nesorazmerna, kadar trgovcu povzročijo 
stroške, ki bi bili Kadar trgovec dokaže, da je odprava neskladnosti s popravilom 
ali zamenjavo nezakonita, nemogoča ali bi od trgovca zahtevala nesorazmeren trud, 
se lahko potrošnik odloči za znižanje cene ali preklic pogodbe. Trgovčev trud je 
nesorazmeren, če mu v primerjavi z znižanjem cene ali preklicem pogodbe 
povzroči pretirane stroške ob upoštevanju vrednosti blaga, če neskladnosti ne bi 
bilo, in pomembnosti neskladnosti.

a) zaradi vrednosti, ki bi jo imelo blago brez neskladnosti,
b) ob upoštevanju resnosti neskladnosti in
c) ob upoštevanju vprašanja, ali bi lahko alternativno pravno sredstvo 

(popravilo ali zamenjava) uporabili brez znatnih nevšečnosti za potrošnika,
v primerjavi z alternativnimi pravnimi sredstvi (popravilo ali zamenjava) 
nerazumni.
Popravilo ali zamenjava se mora zgoditi v razumnem času in brez znatnih 
nevšečnosti za potrošnika. Potrošnik lahko prekliče pogodbo samo, kadar ne gre za 
manjšo neskladnost.
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8. Ne glede na odstavek 5b lahko potrošnik zahteva primerno znižano kupnino ali 
odstop do prodajne pogodbe se lahko zateče h kateremu koli pravnemu sredstvu iz 
odstavka 1, kadar:

a) potrošnik nima pravice niti do popravila niti do zamenjave trgovec implicitno 
ali izrecno noče odpraviti neskladnosti;

b) trgovec ne odpravi neskladnosti v razumnem času;
c) je trgovec poskuša odpraviti odpravil neskladnost, s čimer potrošniku povzroči 

znatne nevšečnosti;
d) se ista napaka v kratkem času ponovi več kot enkrat.

9. Znatne nevšečnosti za potrošnika in razumni čas, ki ga trgovec potrebuje za 
odpravo neskladnosti, se ocenijo ob upoštevanju narave blaga ali in namena, za 
katerega je potrošnik pridobil blago, kot je določeno v členu 24(2)(b).

5a. Pri manjši neskladnosti potrošnik nima pravice, da odstopi od prodajne pogodbe.
5b. Da bi zagotovile višjo raven varnosti potrošnikov, lahko države članice sprejmejo 

ali ohranijo nacionalne pravne predpise, ki potrošnikom v primeru neskladnosti 
omogočajo svobodno izbiro pravnih sredstev iz odstavka 1. Ti ukrepi morajo biti 
nujno potrebni za primerno varstvo potrošnikov, sorazmerni in učinkoviti.

Člen 27
Stroški in odškodnine

1. Potrošnik je upravičen do brezplačne odprave neskladnosti.

1a. Tudi stroške potrošnika, če se sam loti odprave neskladnosti, trgovec potrošniku 
povrne v primernem obsegu.

2. Brez poseganja v določbe tega poglavja lahko potrošnik v skladu s členom 26 
zahteva odškodnino za kakršno koli neporavnano izgubo.

Člen 27a
Pravica do povrnitve stroškov

Če je trgovec kot končni prodajalec odgovoren potrošniku zaradi neskladnosti, ki jo je 
povzročilo ravnanje ali opustitev proizvajalca, prejšnjega prodajalca v isti pogodbeni verigi 
ali drugega posrednika, lahko trgovec kot končni prodajalec uveljavlja regresno pravico do 
odgovornega ali odgovornih v pogodbeni verigi. Nacionalni predpisi določajo odgovorne 
osebe, do katerih lahko trgovec kot končni prodajalec uveljavlja regresno pravico, ter 
ustrezne postopke in dejanja.

Člen 28
Roki in dokazno breme

1. Trgovec je odgovoren v skladu s členom 25, kadar neskladnost postane očitna v 
dveh letih od prenosa tveganja na potrošnika.
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2. Kadar je trgovec odpravil neskladnost z zamenjavo, je odgovoren v skladu s 
členom 25, kadar neskladnost postane očitna v dveh letih od trenutka, ko potrošnik 
ali tretja oseba, ki jo potrošnik imenuje, pridobi materialno posest zamenjanega 
blaga.

3. Pri rabljenem blagu se lahko trgovec in potrošnik dogovorita za krajše obdobje 
odgovornosti, ki pa ne sme biti krajše od enega leta.

4. Da bi potrošnik uveljavil svoje pravice v skladu s členom 25, obvesti trgovca o 
neskladnosti v dveh mesecih od datuma, na katerega je ugotovil neskladnost.

5. Razen če ni dokazano nasprotno, za vsako neskladnost, ki se ugotovi v šestih 
mesecih od trenutka, ko se tveganje prenese na potrošnika, velja, da je obstajala v 
tistem trenutku, razen če je ta domneva neskladna z naravo blaga in naravo 
neskladnosti.

5a. Da bi zagotovile višjo raven varnosti potrošnikov, lahko države članice sprejmejo 
ali ohranijo nacionalne pravne predpise, ki določajo daljše obdobje odgovornosti, 
daljše trajanje obrata dokaznega bremena v korist potrošnika ali posebna pravila 
za resnejše neskladnosti, ki se pojavijo po preteku obdobja odgovornosti. Ti ukrepi 
morajo biti nujno potrebni za primerno varstvo potrošnikov, sorazmerni in 
učinkoviti.

Člen 29
Tržne garancije

1. Tržna garancija je zavezujoča za garanta v skladu s pogoji, ki so določeni v 
garancijski izjavi. Če garancijske izjave ni, je tržna garancija zavezujoča v skladu s 
pogoji, ki so določeni v oglasu o tržni garanciji.

2. Tržna izjava mora biti pripravljena v preprostem in razumljivem jeziku ter mora biti 
čitljiva. Vključuje:

a) zakonske pravice potrošnika v okviru veljavnih nacionalnih predpisov iz člena 
26 in jasno izjavo, da tržna garancija ne vpliva na navedene pravice;

b) vsebino tržne garancije in pogoje za uveljavljanje zahtevkov, in sicer trajanje, 
ozemeljski obseg ter ime in naslov garanta;

c) brez poseganja v člena 32 in 35 ter Prilogo III(1)(j), navedbo, kadar je to 
primerno, da tržne garancije ni mogoče prenesti na poznejšega kupca.

3. Trgovec na zahtevo potrošnika predloži garancijsko izjavo na trajnem nosilcu 
podatkov.

4. Kršitev odstavka 2 ali 3 ne vpliva na veljavnost garancije.
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Poglavje V

Pravice potrošnikov v zvezi s pogodbenimi pogoji

Člen 30
Področje uporabe

5. To poglavje se uporablja za pogodbene pogoje v pogodbah med trgovci in 
potrošniki, ki niso individualno dogovorjene. Za pogodbeni pogoj vedno velja, da 
ni individualno dogovorjen, ko ki jih je vnaprej pripravi pripravljen trgovec ali 
tretja oseba in jih potrošnik zaradi tega, zlasti pri vnaprej oblikovani standardni 
pogodbi, ni imel možnosti vplivati na njegovo vsebino. sprejme, ne da bi imel 
možnost vplivati na njihovo vsebino, zlasti kadar so taki pogodbeni pogoji del 
vnaprej oblikovane standardne pogodbe.

6. Dejstvo, da so bili je imel potrošnik možnost vpliva na vsebino nekateri vidiki 
nekaterih vidikov pogodbenega pogoja ali enega posebnega pogoja individualno 
dogovorjeni, ne izključuje uporabe tega poglavja za preostalo pogodbo druge 
pogodbene pogoje, ki so sestavni del pogodbe, če celotna ocena pogodbe pokaže, 
da gre za vnaprej oblikovano standardno pogodbo.

7. To poglavje se ne uporablja za pogodbene pogoje, ki izražajo zavezujoče obvezne
zakonske ali druge določbe, ki so v skladu z zakonodajo Skupnosti, in ali določbe 
ali načela mednarodnih konvencij, katerih podpisnice so Unija ali države članice.

Člen 31
Zahteve po preglednosti pogodbenih pogojev

8. Pogodbeni pogoji so izraženi podani v preprostem in razumljivem jeziku ter so 
čitljivi.

9. Pogodbeni pogoji so dani na voljo potrošniku na način, ki mu dejansko omogoča, 
da se z njimi seznani pred sklenitvijo pogodbe, ob upoštevanju uporabljenega 
sredstva za komuniciranje.

10. Trgovec od potrošnika pridobi izrecno soglasje za kakršno koli plačilo poleg 
plačila, predvidenega za glavno pogodbeno obveznost trgovca. Če trgovec od 
potrošnika ne pridobi izrecnega soglasja, ampak ga pridobi z uporabo privzetih 
možnosti, ki jih mora potrošnik zavrniti, da se izogne dodatnemu plačilu, je 
potrošnik upravičen do vračila tega plačila.

11. Države članice se vzdržijo kakršnih koli predstavitvenih zahtev glede tega, kako so 
pogodbeni pogoji pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih 
prostorov, izraženi ali dani potrošniku na razpolago.

Člen 32
Splošna načela

12. Kadar Pogodbeni pogoj ni naveden v prilogi II ali III, države članice zagotovijo, da
velja za nepoštenega, če v nasprotju z zahtevo po dobri veri v škodo potrošnika 
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povzroči bistveno neravnovesje pri pravicah in obveznostih pogodbenic, ki izhajajo 
iz pogodbe.

13. Brez poseganja v člena 34 in 38 je treba nepoštenost pogodbenega pogoja oceniti 
ob upoštevanju narave izdelkov blaga ali storitev, za katere je bila sklenjena 
pogodba, in s sklicevanjem na vse okoliščine v času sklepanja pogodbe ter na vse 
druge pogoje pogodbe ali druge pogodbe, od katere so ti pogoji odvisni. Ob 
ocenjevanju poštenosti pogodbenega pogoja pristojni nacionalni organ upošteva 
tudi, kako je bila pogodba pripravljena in kako jo je trgovec sporočil potrošniku, v 
skladu s členom 31.

14. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za Ocenjevanje poštenosti pogodbenega pogoja 
ne zadeva niti glavnega predmeta pogodbe ali niti primernosti cene za blago 
oziroma predvidenega plačila za storitve za glavno pogodbeno obveznost trgovca, 
če trgovec v celoti izpolnjuje določbe odstavkov 1, 2 in 3 člena 31.

Člen 33
Dokazno breme

Kadar trgovec trdi, da sta se pogodbenici o pogodbenem pogoju standardne pogodbe 
individualno dogovorili, nosi dokazno breme.

Člen 34
Pogodbeni pogoji, ki veljajo za nepoštene v vseh okoliščinah

1. Države članice zagotovijo, da pogodbeni pogoji iz seznama v Prilogi II veljajo za 
nepoštene v vseh okoliščinah. Naveden seznam pogodbenih pogojev se uporablja v 
vseh državah članicah in se lahko spremeni samo v skladu s členom 39(2) in členom 
40.

1a. Države članice lahko sprejmejo ali ohranijo določbe, s katerimi razglasijo dodatne 
pogodbene pogoje kot nepoštene v vseh okoliščinah. Te določbe morajo biti nujno 
potrebne za primerno varstvo potrošnikov, sorazmerne in učinkovite.

Člen 35
Domnevno nepošteni pogodbeni pogoji

1. Države članice zagotovijo, da pogodbeni pogoji iz seznama v točki 1 Priloge III 
veljajo za nepoštene, razen če trgovec dokaže, da so pogoji pošteni, v skladu s 
členom 32. Naveden seznam pogodbenih pogojev se uporablja v vseh državah 
članicah in se lahko spremeni samo v skladu s členom 39(2) in členom 40.

1a. Države članice lahko sprejmejo ali ohranijo določbe, s katerimi razglasijo dodatne 
pogodbene pogoje kot domnevno nepoštene. Te določbe morajo biti nujno potrebne 
za primerno varstvo potrošnikov, sorazmerne in učinkovite.

Člen 36
Razlaga pojmov

15. V primeru dvoma o pomenu pogodbenega pogoja prevlada razlaga, ki je za 
potrošnika najugodnejša.
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1. Ta člen se ne uporablja v okviru postopkov iz člena 38(2).

Člen 37
Učinki nepoštenih pogodbenih pogojev

Pogodbeni pogoji, ki so nepošteni, so za potrošnika nezavezujoči niso zavezujoči. Pogodba 
ostane zavezujoča za pogodbenici na enaki podlagi, če lahko ostane v veljavi brez nepoštenih 
pogojev.

Člen 38
Uveljavitev v zvezi z nepoštenimi pogodbenimi pogoji

2. Države članice zagotovijo, da v interesu potrošnikov in trgovcev konkurentov
obstajajo ustrezna in učinkovita sredstva za prekinitev preprečevanje nadaljnje 
uporabe nepoštenih pogojev s strani trgovca v pogodbah, ki jih trgovci sklepajo
sklene s potrošniki.

3. Sredstva iz odstavka 1 morajo vključevati tudi pravne predpise, po katerih Zlasti
lahko osebe ali organizacije, ki imajo v skladu z nacionalno zakonodajo upravičen 
interes za varstvo potrošnikov, v skladu z nacionalnimi pravnimi predpisi sprožijo 
postopek pred sodiščem ali pristojnim upravnim organom, da ta odloči o poštenosti 
ali nepoštenosti, ali so pogodbenih pogojev pogodbeni pogoji za splošno uporabo 
pošteni, ter uporabi učinkovita sredstva, da bi prekinili z uporabo takšnih 
pogojev.

1. Države članice sodiščem ali upravnim organom omogočijo uporabo ustreznih in 
učinkovitih sredstev, s katerimi trgovcem preprečijo nadaljnjo uporabo pogojev, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so nepošteni.

2. Sredstva iz odstavka 2 se lahko ob upoštevanju nacionalnih pravnih predpisov
Države članice zagotovijo, da se lahko glede na nacionalno procesno pravo pravni 
postopki iz odstavkov 2 in 3 sprožijo posamično ali skupno proti več trgovcem iz 
istega gospodarskega sektorja ali njihovim združenjem, ki uporabljajo ali 
priporočajo uporabo istih splošnih pogodbenih pogojev ali podobnih pogojev.

Člen 39
Pregled pogojev iz prilog 2 in 3

1. Države članice Komisijo uradno obvestijo o pogojih, za katere so pristojni 
nacionalni organi ugotovili, da so nepošteni, in za katere menijo, da so pomembni 
za spremembo te direktive, skladno z odstavkom 2.

2. Ob upoštevanju obvestil, prejetih na podlagi odstavka 1, Komisija spremeni prilogi 
II in III. Navedeni ukrepi, oblikovani za spreminjanje nebistvenih elementov te 
direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 
40(2).
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Poglavje VI

Splošne določbe

Člen 40
Odbor

3. Komisiji pomaga Odbor za nepoštene pogoje v potrošniških pogodbah (v 
nadaljnjem besedilu „Odbor“).

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 
1999/468/ES7, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 41
Uveljavljanje

1. Države članice zagotovijo, da obstajajo ustrezna in učinkovita sredstva za 
zagotavljanje skladnosti s to direktivo.

2. Sredstva iz odstavka 1 vključujejo določbe, po katerih lahko eden ali več spodaj 
imenovanih organov v skladu z nacionalno zakonodajo začne postopek pred 
sodiščem ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se zagotovi uporaba nacionalnih 
določb za izpolnjevanje te direktive:

a) javni organi ali njihovi zastopniki;

b) potrošniške organizacije, ki imajo upravičen interes za varstvo potrošnikov;
c) strokovna združenja, ki imajo upravičen interes za delovanje.

Člen 42
Kazni

1. Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo pri kršitvah nacionalnih 
določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev njihovega izvajanja. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

2. Države članice Komisijo uradno obvestijo o teh določbah najpozneje do datuma iz 
člena 46 ter jo nemudoma uradno obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah, 
ki vplivajo nanje.

Člen 43
Obveznost izvajanja direktive

Če se za pogodbo uporablja zakonodaja države članice, se potrošniki ne smejo odpovedati
pravicam, ki so jim podeljene s to direktivo.

                                               
7 UL L 184, 17. 7. 1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 
200, 22.7.2006, str. 11).
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Člen 44
Informiranje

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za obveščanje potrošnikov o nacionalnih določbah, 
ki prenašajo to direktivo, in, kadar je to primerno, spodbujajo trgovce in imetnike kodeksov, 
da potrošnike obveščajo o svojih kodeksih ravnanja.

Člen 45
Nenaročeno blago ali storitve

Potrošnik je oproščen kakršnega koli plačila za nenaročene dobave blaga v skladu s 
prepovedjo iz člena 5(5) in točke 29 Priloge I k Direktivi 2005/29/ES. Če se potrošnik ne 
odzove na nenaročeno dobavo, to ne pomeni, da je vanjo privolil.

Člen 46
Izvajanje

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo najpozneje [osemnajst mesecev po začetku njene 
veljavnosti]. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov in 
korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.
Navedene predpise začnejo uporabljajo [dve leti po začetku njene veljavnosti].

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih določb nacionalne zakonodaje, 
sprejetih na področju, ki se ureja s to direktivo.

Člen 46a
Obveznost obveščanja in vzajemno ocenjevanje

1. Države članice Komisiji [najpozneje do konca obdobja prenosa] in potem vsaka tri 
leta predložijo poročilo, ki vsebuje:

a) besedilo dodatnih zahtev po informacijah, ki jih države članice uvedejo ali 
ohranijo v skladu z odstavkoma 3a in 3b člena 5,

b) besedilo odstopajočih nacionalnih pravnih predpisov, ki jih države članice 
uvedejo ali ohranijo v skladu z odstavkom 2a člena 22,

c) besedilo odstopajočih nacionalnih pravnih predpisov, ki jih države članice 
uvedejo ali ohranijo v skladu z odstavkom 5b člena 26 ali odstavkom 5a člena 28, 

d) besedilo dodatnih pogodbenih pogojev, ki jih države članice v skladu z odstavkom 
1a člena 34 razglasijo za nepoštene v vseh okoliščinah,

e)  besedilo dodatnih pogodbenih pogojev, ki jih države članice v skladu z odstavkom 
1a člena 35 razglasijo za domnevno nepoštene,
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f) besedilo odločb temeljnega pomena – skupaj z ustreznimi utemeljitvami – ki so 
bile sprejete na njihovih sodiščih, pri izvensodnem reševanju sporov ali v pristojnih 
upravnih organih na področju uporabe te direktive.

2. Pri navedbah iz točk a, b, c, d in e odstavka 1 morajo države članice podrobno 
pojasniti, zakaj so odstopajoči pravni predpisi nujno potrebni za primerno varstvo 
potrošnikov, sorazmerni in učinkoviti. Edino merilo za ocenjevanje učinkovitosti 
odstopajočih nacionalnih predpisov pri varstvu potrošnikov bo njihova komercialna 
praktičnost na eni strani ter praktični in pravni dokazi v uspešno zaključenih sodnih 
postopkih na drugi strani.

3. Komisija zagotovi, da so navedbe iz točk d in e odstavka 1 lahko dostopne 
potrošnikom in trgovcem, na primer na spletni strani.

4. Komisija posreduje poročila iz odstavka 1 državam članicam, ki v šestih mesecih od 
prejema podajo pripombe za vsako poročilo. V tem času se Komisija o teh poročilih 
posvetuje z zainteresiranimi stranmi.

Člen 46b
Poročanje varuhov potrošnikov

Osebe ali organizacije, ki imajo v skladu z nacionalno zakonodajo v smislu člena 38(2) 
upravičen interes za varstvo potrošnikov, Komisijo obveščajo o rezultatih, do katerih so 
prišli pri ocenjevanju izvajanja in učinkov te direktive.

Člen 46c
Poročilo Komisije

Ob upoštevanju mnenj iz členov 46a(4) in 46b Komisija najkasneje [eno leto po preteku 
roka za prenos] in potem vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu predloži celovito 
poročilo o izvajanju te direktive. Poročilu po potrebi priloži predloge za njeno prilagoditev 
razvoju na tem področju.

Poglavje VII
Končne določbe

Člen 47
Razveljavitve

Direktive 85/577/EGS, 93/13/EGS in 97/7/ES ter Direktiva 1999/44/ES, kakor je bila 
spremenjena z direktivami iz Priloge IV, se razveljavijo.
Sklicevanja na razveljavljene direktive se štejejo za sklicevanja na to direktivo in se berejo v 
skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge V.
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Člen 48
Pregled

Komisija pregleda to direktivo ter poroča Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 
[vstaviti datum iz drugega pododstavka člena 46(1) + pet let].
Po potrebi predloži nadaljnje predloge za njeno prilagoditev razvoju na področju. Komisija od 
držav članic lahko zahteva informacije.

Člen 49
Začetek veljavnosti

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

Člen 50
Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
V Bruslju, […]

Za Evropski parlament Za Svet
Predsednik Predsednik
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PRILOGA II

POGODBENI POGOJI, KI V VSEH OKOLIŠČINAH VELJAJO ZA NEPOŠTENE

Pogodbeni pogoji, ki imajo naslednji cilj ali učinek, so nepošteni v vseh okoliščinah:
a) izključevanje ali omejevanje zakonske odgovornosti trgovca, če potrošnik 

zaradi ravnanja ali opustitve s strani trgovca izgubi življenje ali utrpi telesno 
poškodbo v primeru smrti ali telesne poškodbe potrošnika, ki jo povzroči 
ravnanje ali opustitev s strani trgovca;

(aa) izključevanje ali omejevanje zakonske odgovornosti trgovca, če se 
poškodujejo predmeti potrošnika zaradi namernega ravnanja ali opustitve s 
strani trgovca ali kot posledica hude malomarnosti trgovca;

(ab) pogoji, ki trgovcu omogočajo, da zanj velja krajši rok za odpoved pogodbe za 
nedoločen čas kot za potrošnika;

b) omejitev obveznosti trgovca v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti njegovih 
zastopnikov ali pogojevanje svojih obveznosti z izpolnjevanjem posebnega 
pogoja posebne formalnosti, ki je v celoti odvisen od trgovca;

c) izključitev ali omejitev potrošnikove pravice do sprožitve pravnega postopka 
ali drugega pravnega sredstva, zlasti z zahtevo, da potrošnik naslovi spore 
izključno na arbitražo, za katero ne veljajo pravni predpisi, omejitvijo dokazov, 
ki so mu na voljo ali s prenosom dokaznega bremena, ki ga po veljavnem 
pravu nosi druga pogodbena stranka;

ca) pogoji, ki omogočajo izključno pristojnost za vse pravne spore iz pogodbe 
sodišču, pristojnem za bivališče trgovca, razen, če je to sodišče pristojno tudi 
za bivališče potrošnika;

cc) pogoji, ki trgovcu omogočajo, da lahko poljubno določa ceno blaga ali 
storitev, ki bi morala biti po sklenitvi pogodbe določena;

d) omejevanje potrošnikovega dostopa do razpoložljivih dokazov ali nalaganje 
dokaznega bremena potrošniku, kadar dokazno breme po veljavni zakonodaji 
mora nositi trgovec;

e) pravica trgovca, da določi, ali so dobavljeno blago ali opravljene storitve v 
skladu s pogodbo, ali izključna pravica trgovca do razlage katerega koli 
pogodbenega pogoja.

f) pogoji, ki trgovcu omogočajo, da lahko zaradi uvedbe eura prekine ali 
spremeni pogodbo.
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PRILOGA III

DOMNEVNO NEPOŠTENI POGODBENI POGOJI

1. Pogodbeni pogoji, ki imajo naslednji cilj ali učinek, so domnevno nepošteni:
a) izključevanje ali neprimerno omejevanje zakonskih pravic potrošnika nasproti 

trgovcu ali drugi osebi, če trgovec v celoti ali delno ne izpolni ali pomanjkljivo 
izpolni katero koli pogodbeno obveznost, vključno s pravico potrošnika do 
poravnave dolga trgovcu s terjatvijo, ki jo ima potrošnik morda do trgovca;

b) pogoji, ki trgovcu omogočajo dopuščajo, da zadrži plačilo potrošnika, kadar 
slednji potrošnik ne sklene ali ne izpolni pogodbe, ne da bi dal potrošniku 
možnost uveljavitve pravice do nadomestila v istem znesku, če trgovec ne 
sklene ali ne izpolni pogodbe;

c) pogoji, ki vsakemu potrošniku, ki ne izpolni svoje obveznosti, nalagajo plačilo 
nesorazmerno visoke odškodnine, ki znatno presega škodo, ki jo je utrpel 
trgovec;

d) pogoji, ki trgovcu omogočajo dopuščajo odpoved pogodbe po želji lastni 
presoji, ne da bi imel tudi potrošnik to pravico, in ki mu omogočajo, da v 
primeru, da sam odpove pogodbo, zadrži plačilo, ki ga je prejel za še ne 
opravljene storitve;

e) pogoji, ki trgovcu omogočajo dopuščajo odpoved pogodbe za nedoločen čas 
brez razumnega odpovednega roka, razen kadar potrošnik resno krši pogodbo v 
primeru tehtnih razlogov;

f) samodejno podaljševanje pogodbe, sklenjene za določen čas, kadar se 
potrošnik ne navede drugače ni izrekel proti temu, in mora določiti hkrati pa je 
za dolg odpovedni rok izjavo potrošnika, da noče podaljšati ob vsakokratnem 
izteku obdobja podaljšanja pogodbe, določen datum, ki je neprimerno 
oddaljen od konca pogodbe;

g) pogoji, ki trgovcu omogočajo, da dvigne ceno, o kateri se je ob sklenitvi 
pogodbe dogovoril s potrošnikom, ne da bi potrošniku dal možnost, da prekliče 
pogodbo, če je končna cena previsoka v primerjavi s ceno, ki je bila 
dogovorjena ob sklenitvi pogodbe;

h) obveznost potrošnika, da izpolni vse svoje obveznosti, kadar trgovec ne izpolni 
vseh svojih obveznosti;

i) pogoji, ki trgovcu omogočajo, da prenese svoje obveznosti v zvezi s pogodbo 
brez soglasja potrošnika prenese na tretjega, če to lahko pripelje do 
zmanjšanja varnosti za potrošnika;

j) omejevanje pravice potrošnika, da proda blago, z omejevanjem prenosljivosti 
kakršne koli tržne garancije, ki jo zagotavlja trgovec;

k) pogoji, ki trgovcu omogočajo, da enostransko spremeni pogodbene pogoje 
brez tehtnega razloga, ki mora biti določen v pogodbi; pogoji, ki trgovcu 
omogočajo enostransko spreminjanje pogodbenih pogojev, vključno z 
lastnostmi izdelka ali storitve;
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ka) omogočanje prodajalcu ali ponudniku, da enostransko brez tehtnega razloga 
spremeni kakršno koli lastnost blaga ali storitev, ki jih je treba dobaviti ali 
opraviti;

l) enostransko spreminjanje pogodbenih pogojev, ki se sporočijo potrošniku na 
trajnem nosilcu podatkov, prek spletnih pogodbenih pogojev, s katerimi se 
potrošnik ni strinjal.

la) zavezujoč dogovor za potrošnika, medtem ko za izpolnitev storitev prodajalca 
ali ponudnika velja pogoj, katerega uresničitev je odvisna le od njegove volje;

lb) domneva nepreklicne zavezanosti potrošnika k pogojem, za katere ni imel 
prave možnosti, da bi se z njimi seznanil pred sklenitvijo pogodbe;

2. Točka 1(e) ni v nasprotju s pogoji, se ne uporablja za pogoje, v skladu s katerimi
pod katerimi si ponudnik finančnih storitev pridrži pravico, da enostransko in – če 
obstaja tehten razlog – brez odpovednega roka odpove pogodbo za nedoločen čas, 
pod pogojem, da se od trgovca zahteva, da o tem takoj obvesti drugo pogodbenico ali 
pogodbenice.

3. Točka 1(g) Točke 1(e), 1(g) in 1(ka) se ne uporabljajo za:
a) transakcije s prenosljivimi vrednostnimi papirji, finančnimi instrumenti in 

drugimi izdelki drugim blagom ali storitvami, če je cena vezana na nihanja v 
borznih tečajih ali indeksih ali v cenah na finančnem trgu, nad katerimi trgovec 
nima nadzora;

b) pogodbe za nakup ali prodajo tuje valute, potovalnih čekov ali mednarodnih 
denarnih nakaznic, nominiranih v tuji valuti;.

c) klavzule o indeksiranju cen, kadar so zakonite, če je metoda, po kateri se cene 
spreminjajo, natančno opisana.

3a. Točka 1(g) ni v nasprotju s klavzulami o indeksiranju cen, če so zakonite, pod 
pogojem, da je metoda, po kateri se cene spreminjajo, natančno opisana.

4. Točka 1(k) se ne uporablja za ni v nasprotju s:
a) pogoje pogoji, pod katerimi si ponudnik finančnih storitev pridrži pravico 

spremeniti obrestno mero, ki jo plača potrošnik ali ki se izplača potrošniku, ali 
vsoto drugih zaračunanih stroškov za finančne storitve brez predhodnega 
obvestila, kadar za to obstaja tehten razlog, če mora ponudnik o tem čim prej 
obvestiti drugo pogodbenico ali pogodbenice in da imajo slednje pravico do 
takojšnje odpovedi pogodbe;

b) transakcije s prenosljivimi vrednostnimi papirji, finančnimi instrumenti in 
drugimi izdelki ali storitvami, če je cena vezana na nihanja v borznih tečajih ali 
indeksih ali v cenah na finančnem trgu, nad katerimi trgovec nima nadzora;

c) pogodbe za nakup ali prodajo tuje valute, potovalnih čekov ali mednarodnih 
denarnih nakaznic, nominiranih v tuji valuti;

d) pogoji, pod katerimi si trgovec pridrži pravico do enostranske spremembe 
pogojev pogodbe za nedoločen čas, če mora o tem v razumnem roku obvestiti 
potrošnika in ima potrošnik pravico do odpovedi pogodbe.
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PRILOGA IV
Razveljavljene direktive s seznamom njihovih zaporednih sprememb

(iz člena 47)
Direktiva Sveta 85/577/EGS z dne 20. 
decembra 1985 za varstvo potrošnika v 
primeru pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih 
prostorov

UL L 372, 31. 12. 1985, str. 31.

Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 
1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških 
pogodbah

UL L 95, 21. 4. 1993, str. 29.

Direktiva 97/7/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta
Direktiva 2002/65/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta
Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta
Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 13. novembra 2007

UL L 144, 4. 6. 1997, str. 19.

UL L 271, 9. 10. 2002, str. 16.

UL L 149, 11.6.2005, str. 29.

UL L 319, 5. 12. 2007, str. 1.
Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta

UL L 171, 7. 7. 1999, str. 12.

PRILOGA IV
KORELACIJSKA TABELA

(Besedilo bo vstavljeno naknadno.)


