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КРАТКА ОБОСНОВКА

Background:

On 8 February 2007 the Commission embarked on a full-scale review of the acquis 
communautaire on consumer affairs, with the adoption of a Green Paper1 setting out a 
number of possibilities for the reform of the acquis in that sphere, based on a mixed approach 
- horizontally, proposing an instrument for the systematic updating of the common aspects of 
the acquis; and, vertically, with the revision of aspects specific to particular sectors, 
including the revision of Directive 94/47/EC on the protection of purchasers in respect of 
certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties 
on a timeshare basis. In addition, Parliament, in its resolution of 4 July 20022, recommended 
that the Commission should take measures to deal with consumers' problems over timeshare 
products, basing its position on the consumer protection provisions of Article 153 of the 
Treaty.

The Commission proposal:

- Consultation of the interested parties:
The consultation carried out by the Commission confirmed the existence of serious consumer 
problems related to long-term holiday products and to the mediation of resales, as well as, to 
a lesser extent, timeshare and exchanges.3. In addition, the less ambitious consultation 
carried out by the draftsman confirmed the presence of market imbalances:  - as in the 
Commission's consultation, while different parties expressed different points of view, the 
majority agreed that the existing directive should be revised and did not believe that the 
current problems can be dealt with purely by improving the implementation of the existing 
text or via self-regulation mechanisms within the industry.

- Justification and objectives of the Commission proposal:

Since the adoption of Directive 94/47/EC, the market has evolved substantially in terms of 
supply and of the significant development of new products that are marketed in a similar 
fashion to and are in economic terms similar to timeshare. In general, these involve a 
substantial upfront payment plus subsequent payments linked to the use of holiday 
accommodation (alone, or in combination with other products). These products tend not to 
fall within the scope of Directive 94/47/EC, and this has led to significant problems for 
consumers and businesses.
The Commission proposal consists essentially of alterations to the definitions and scope of 
Directive 94/47/EC, the aim being to extend its coverage to new types of holiday products and 
to clarify and update the requirements concerning the content and language of the 
information and contracts supplied to the consumer.

                                               
1 Green Paper on the review of the consumer acquis (COM (2006) 744).
2 European Parliament resolution (report by Manuel Medina Ortega) on the monitoring of Community 
policy on the protection of purchasers of the right to use immovable properties on a timeshare basis 
(Directive 94/47/EC) (2000/2208 (INI)).
3 See COM (2007) 303, p. 6.
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Draftsman's position:

The draftsman considers that the commercial activities covered by this directive are of major 
importance for tourism in the EU and, more specifically, for operators and consumers in the 
Union. The guiding thread in this opinion will therefore be the need to reinforce the position 
of the consumer in any transactions concerning the acquisition of user rights. The draftsman 
therefore, in line with the position expressed by Parliament in 2002, considers that Article 
153 should be used in conjunction with the legal basis proposed by the Commission, with a 
view to ensuring a high level of consumer protection.

In addition, the draftsman considers it necessary to expand and update the basic definitions of 
the directive, with a view to ensuring that it does not rapidly become out of date and 
reinforcing the language and information requirements relating to the Member States and the 
traders, so guaranteeing a more stable and transparent market. The consumer will thus 
benefit from more and better information and should therefore be spared any need to 
withdraw from a contract on grounds such as altered circumstances or failure by both sides 
to give sufficient information. The right of withdrawal should be exercised under clear 
conditions that do not involve additional costs.

The draftsman also believes that, although it would be preferable to await a horizontal review 
of the acquis communautaire on consumer affairs, with a view to further clarifying definitions 
that are absolutely essential to the workings of an integrated market, as well as to the 
subsequent reinforcement of legal certainty for consumer protection, this is in fact not 
possible. The reason lies in the serious problems encountered by consumers in the exercise of 
their rights, especially at transnational level: this is due not to any lack of harmonised 
Community legislation in this area but to the absence of a clear Community legal framework -
a framework which could usefully be complemented by national legal frameworks of a more 
stringent nature which would reward businesses and consumers having the correct attitudes.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Преамбюл, позоваване 1

като взеха предвид Договора за създаване 
на Европейската Общност и по-

като взеха предвид Договора за създаване 
на Европейската Общност и по-
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специално член 95 от него, специално членове 95 и 153 от него,

Обосновка

It is clear from Article 1 of the legislative proposal and from its legal context, i.e. the revision 
of the acquis communautaire in the area of consumer protection, that the objective of the 
proposal is to strengthen consumer protection and to harmonise legislation. The 
Commission's proposed legal basis should therefore be complemented with Article 153 of the 
Treaty, in line with Parliament's report of 2004 (2000/2208 (INI).

Изменение 2
Съображение 3 a (ново)

(3а) Като подчертава значимостта на 
този сектор за европейския туризъм и 
припомняйки, че в резолюциите си от 8 
септември 2005 г. относно новите 
перспективи и новите 
предизвикателства пред устойчивия 
европейски туризъм1 и от 29 ноември 
2007 г. относно обновената политика 
на ЕС в областта на туризма2, 
Европейският парламент вече се е 
позовал на необходимостта от 
преразглеждане на Директива 
94/47/EО.
___________________
1 OВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 325.
2 Приети текстове, P6_TA(2007)0575.

Обосновка

The European Parliament has always concerned itself with consumers’ rights as regards 
tourism. It is therefore appropriate that reference should be made to the two resolutions on 
this matter adopted during the current legislative term.

Изменение 3
Съображение 4

(4) Тази директива трябва да не 
накърнява националните правила, 
свързани с регистрирането на недвижимо 
или движимо имущество, условията за 
установяване или режими за разрешение, 
или изисквания за издаване на лицензи, 

4. Тази директива трябва да не накърнява 
националните правила, свързани с 
регистрирането на недвижимо или 
движимо имущество, условията за 
установяване или режими за разрешение, 
или изисквания за издаване на лицензи, 
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определяне на правната природа на 
правата, които са предмет на договорите, 
обхванати от настоящата директива.

определяне на правната природа на 
правата, които са предмет на договорите, 
обхванати от настоящата директива, 
освен ако тези разпоредби са по-малко 
строги от разпоредбите на 
настоящата директива по отношение 
на защитата на потребителите, без 
да се накърняват задълженията, 
произтичащи от Договора.

Обосновка

The aim of this amendment is to strengthen one of the two objectives of the proposal for a 
directive, namely consumer protection, by establishing a minimum threshold for protection.

Изменение 4
Съображение 16 a (ново)

В съответствие с параграф 34 от 
Междуинституционалното 
споразумение "Усъвършенстване на 
законодателството"1 държавите-
членки се насърчават да изготвят за 
тях самите и в интерес на 
Общността собствените си таблици, 
които показват, в рамките на 
възможното, съответствието между 
настоящата директива и мерките за 
транспониране, и да ги оповестят.
_________
1 ОВ C 321 от 31.12.2003 г., стр. 1.

Обосновка

This amendment concerns implementation of the interinstitutional agreement on better law-
making (OJ C 321, 31.12.2003, p.1).

Изменение 5
Член 1, параграф 2, уводна част

2. Държавите-членки могат да продължат 
да прилагат националните разпоредби в 
сближената в законодателствата чрез 
настоящата директива област, които са 

2. Държавите-членки могат да продължат 
да прилагат националните разпоредби в 
сближената в законодателствата чрез 
настоящата директива област, които са 
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по-строги, с цел осигуряване на по-
висока степен на защита на потребителя и
които се отнасят до:

по-строги, с цел осигуряване на по-
висока степен на защита на потребителя, 
включително и тези, които се отнасят 
до:

Обосновка

With a view to strengthening consumer protection, the aim of this amendment is to ensure that 
Member States can continue to apply more stringent national provisions, covering the areas 
mentioned in its articles but not necessarily only those areas.

Изменение 6
Член 2, параграф 1, буква (a)

(а)„временно ползване на собственост“ 
означава договор с продължителност 
повече от една година, с който даден 
потребител придобива срещу заплащане 
правото да използва една или повече 
собствености за повече от един период на 
заемането им;

(а)„временно ползване на собственост“ 
означава договор с продължителност 
повече от една година, с който даден 
потребител придобива срещу заплащане 
правото да използва една или повече 
собствености за повече от един период на 
заемането им. Тези права на ползване 
следва да включват по-специално
подразбиращи се договорни права, 
свързани с членски карти и 
ваканционни клубове, членски карти за 
туристически  организации и други 
подобни разпоредби;

Обосновка

Legal clarification aimed at a broader definition of the concept of timeshare, with a view to 
ensuring that the proposed legislation does not rapidly become out of date.

Изменение 7
Член 2, параграф 1, буква (в)

(в) „препродажба“ означава договор, с 
който даден търговец, срещу заплащане, 
помага на даден потребител да продаде 
или закупи право на временно ползване 
на собственост или дългосрочен 
ваканционен продукт;

(в) „препродажба“ означава договор, с 
който даден търговец, срещу заплащане, 
подпомага даден потребител при 
продажбата или закупуването на право 
на временно ползване на собственост или 
дългосрочен ваканционен продукт;
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Обосновка

Legal clarification: the term 'assist' offers a more exact definition of the service provided and 
the trader/consumer relationship.

Изменение 8
Член 2, параграф 1, буква (е a) (нов)

(еа) "траен носител" означава всеки 
инструмент, който позволява на 
потребителите да съхраняват 
информация, адресирана лично до тях, 
позволяващ лесен достъпен за бъдещо 
ползване за период от време, 
достатъчен за целите на въпросната 
информация, както и непромененото 
възпроизвеждане на съхранената 
информация;

Обосновка

This definition is identical to that contained in Article 2(f) of Directive 2002/65/EC of the 
European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance 
marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and 
Directives 97/7/EC and 98/27/EC (providing for more up-to-date forms of  information 
resource).

Изменение 9
Член 2, параграф 1, буква (ж)

ж) „допълнителен договор” означава 
всеки договор, който е подчинен на друг 
договор.

ж) „допълнителен договор” означава 
всеки договор, който е предназначен да 
допълва друг договор.

Обосновка

Legal clarification: 'complementary' offers a more accurate definition of the legal 
relationship between contracts, since an 'ancillary contract' is not always necessarily 
'subordinated' to a main contract.

Изменение 10
Член 3, параграф 1

1. Държавите-членки осигуряват 1. 1. Държавите-членки осигуряват 
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указването във всяка реклама на 
възможността за получаване на 
писмената информация, която е посочена 
в параграф 2 и къде тя може да се получи.

указването във всяка реклама на 
възможността за получаване на 
писмената информация , която е посочена 
в параграф 2 на хартиен или на друг 
траен носител и къде тя може да се 
получи.

Обосновка

This definition is the same as that included in Article 2(f) of Directive 2002/65/EC and 
proposed for inclusion in Article 2(1)(fa) (new) of the proposal.

Изменение 11
Член 3, параграф 2, уводна част

2. Търговецът трябва да предостави на 
клиента, искащ информация, информация 
в писмен вид, която в допълнение към 
общото описание на продукта, предоставя 
поне кратка и точна информация по 
следните въпроси, по целесъобразност:

2. Търговецът трябва да предостави на 
клиента, искащ информация, информация 
в писмен вид, която в допълнение към 
общото описание на продукта, 
предоставя, на хартиен или на друг вид 
траен носител, поне кратка и точна 
информация, , по следните въпроси:

Обосновка

The aim of this amendment is:

1) to use the same definition as in Directive 2002/65/EC, Article 2(f)(e):

2) to ensure a high standard of consumer information and thus respond positively to the 
various complaints frequently made by consumers regarding the insufficient nature, both 
qualitatively and quantitatively, of the information available.

Изменение 12
Член 4, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че 
договорът е в писмен вид и е съставен на 
един от официалните езици на 
Общността, по избор на потребителя.

1. Държавите-членки гарантират, че 
договорът е в писмен вид, на хартиен 
или на друг траен носител и е съставен 
на езика или на езиците на държавата-
членка, в която потребителят живее 
или на която е гражданин. Този език 
или езици трябва във всички случаи да е 
официален език или официални езици на 
Общността, по избор на потребителя.
Държавата-членка, в която 
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потребителят живее, може при все 
това да поиска информацията, описана 
в параграф 2, да бъде написана на езика 
или поне на един от езиците на 
потребителя, който трябва да е сред 
официалните езици на Общността, и 
търговецът предоставя на 
потребителя официално признат 
превод на тази информация на езика 
или на един от езиците на държавата-
членка, в която движимото или 
недвижимото имущество се намира, 
който трябва да е сред официалните 
езици на Общността.

Обосновка

The aim of this amendment is:

1) to act on the basis of the similar definition in Directive 2002/65/EC, Article 2(f)(e):

2) in line with the Council's present informal position on the matter, to ensure that the 
language regime guarantees a high level of consumer protection while not imposing excessive 
costs on the sector.

Изменение 13
Член 4, параграф 2, алинеи 1 и 2

2. Писмената информация, описана в 
член 3, параграф 2 трябва да 
представлява неразделна част от договора 
и не бива да се променя, освен ако 
страните не са се договорили изрично 
друго, или промените са резултат от 
обстоятелства извън контрола на 
търговеца. 

2. Писмената информация, на хартиен 
или на друг вид траен носител, описани 
в член 3, параграф 2, трябва да 
представляват неразделна част от 
договора и предаването им на 
потребителя трябва да се извършва по 
подходящ, обективен и ясен начин, 
като се използват букви с размер, 
позволяващ лесно четене. Писмената 
информация не бива да се променя, 
освен ако промените не са резултат от 
непредвидени, неочаквани и извън 
контрола от страна на търговеца 
обстоятелства, и не водят до последици, 
които търговецът би могъл да избегне, 
ако той или тя е подходил с възможно 
най-голямо усърдие. 

Промени, които са резултат от Подобни промени се съобщават на 
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обстоятелства извън контрола на 
търговеца, трябва да се съобщават на 
потребителя преди договорът да бъде 
сключен.

потребителя писмено, на хартиен или 
на друг вид траен носител, преди
сключването на договора.

Обосновка

The aim of this amendment is:

1) to bring the text into line with Amendment 7;

2) to ensure that the inclusion of substantial information is not a matter to be decided 
independently by one of the parties. Experience has shown that the expression 'unless the 
parties expressly agree otherwise' allows certain traders to propose, on a unilateral basis, 
membership contracts in which the consumer is induced unawares to accept that he has no 
access to the information, his interests thus being damaged.

Изменение 14
Член 4, параграф 3 a (нов)

3a. Потребителят получава при всички 
случаи копие от договора на хартиен 
или на друг вид траен носител. 

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure that the consumer receives as much information as 
possible, in the context of the objective of ensuring a high level of protection and a stable and 
transparent market.

Изменение 15
Член 5, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че след 
като сключи даден договор, потребителят 
има право на оттегляне, без да изтъква 
някаква причина, в рамките на 
четиринадесет дни от момента на 
подписване на договора от двете страни 
или от момента, в който двете страни 
са подписали обвързващ предварителен 
договор. Ако четиринадесетият ден е 
неработен ден, периодът трябва да се 
продължи до първия работен ден след 
него.

1. Държавите-членки гарантират, че след 
като сключи даден договор, потребителят 
има право на оттегляне, без да изтъква 
някаква причина, в рамките на 
непрекъснат срок от двадесет и един 
дни от момента на подписване на 
окончателния договор от двете страни. 
Ако двадесет и първият ден е 
неработен ден, периодът трябва да се 
продължи до първия работен ден след 
него.
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Обосновка

Sales of such properties often take place whilst the prospective purchase is on holiday and 
thus 14 days is too short for an objective assessment of whether the purchaser is serious in 
wishing to proceed with the purchase.

Изменение 16
Член 5, параграф 2

2. Ако договорът не включва цялата 
информация, посочена в букви а) до п) 
към приложение I и а) и б) към 
Приложение II, но информацията е 
представена в писмен вид в рамките на 
три месеца след подписване на договора, 
периодът за оттегляне започва от деня, на 
който потребителят е получил тази 
информация.

2. Ако договорът не включва цялата 
информация, посочена в букви а) до п) 
към приложение I и а) и б) към 
Приложение II, но информацията е 
представена в писмен вид, на хартиен 
или на друг вид траен носител, в 
рамките на три месеца след подписване 
на договора, периодът за оттегляне 
започва от деня, на който потребителят е 
получил тази информация. Ако 
информацията не е предоставена в 
срока, определен в този параграф, 
договорът се обявява за нищожен.

Обосновка

Clarification aimed at improving legal certainty in the text.

Изменение 17
Член 5, параграф 3

3. Ако информацията, посочена в букви 
а) до п) към приложение I и а) и б) на 
Приложение II, не е представена в 
писмен вид в рамките на три месеца 
след подписване на договора, правото 
на оттегляне ще се прекрати след три 
месеца и четиринадесет дни от 
подписването на договора.

заличава се

Обосновка

It is proposed in Amendment 16 that should the information concerned not be provided within 
the deadline as stated, the contract shall be null and void. This makes a withdrawal period 
redundant.
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Изменение 18
Член 5, параграф 5

5. Когато потребителят упражни 
правото си на оттегляне, от него се 
изисква да възстанови само тези 
разходи, които, в съответствие с 
националното законодателство, са 
извършени в резултат на сключването 
и оттеглянето от договора поради 
правни формалности, които трябва да 
се завършат преди крайния срок, 
посочен в параграф 1. Тези разходи 
трябва изрично да са упоменати в 
договора.

заличава се

Обосновка

The right to withdraw from a contract at will is an 'ex tunc' right, i.e. its effects have an 
influence on the date of signing of the contract. It follows that the trader cannot ask the 
consumer to meet costs relating to a contract that produces no effects. Experience has shown 
that frequently (and illegally), when a consumer exercises the right of withdrawal in good 
time, he is asked to meet administrative costs, a circumstance which tends to obstruct exercise 
of the right to withdraw at will.

Изменение 19
Член 5, параграф 6

6. В случай че потребителят упражни 
правото си на оттегляне, предвидено в 
параграф 3, от него не се изисква да 
възстановява каквито и да било разходи.

6. В случай че потребителят упражни 
правото си на оттегляне, от него не се 
изисква да възстановява каквито и да 
било разходи.

Обосновка

Legal clarification in line with Amendment 18.

Изменение 20
Член 6, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че се 
забранява всяко авансово плащане, 
осигуряване на гаранции, запазване на 
пари в кредитна карта, изрично 
признаване на задължение или всяко 
друго възнаграждение за търговеца или за 

1. Държавите-членки гарантират, че се 
забранява всяко авансово плащане, 
осигуряване на гаранции, запазване на 
пари в банкова сметка или с кредитна  
или дебитна карта, изрично признаване 
на задължение или всяко друго 
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трета страна, от потребителя, преди края 
на периода, през който той може да 
упражни правото си на оттегляне 
съгласно член 5, параграф 1 до параграф 
3.

възнаграждение за търговеца или за трета 
страна, от потребителя, преди края на 
периода, през който той може да упражни 
правото си на оттегляне съгласно член 5, 
параграф 1 до параграф 3.

Обосновка

To cover different methods of deposit/payment guarantees.

Изменение 21
Член 6, параграф 2

2. Всяко плащане, осигуряване на 
гаранции, запазване на пари в кредитна 
карта, признаване на задължение или 
всяко друго съображение за търговеца 
или за трета страна от потребителят за 
целите на препродажба преди 
препродажбата да се е осъществила или 
договорът за действителна продажба да е 
прекратен по друг начин, се забраняват.

2. Всяко плащане, осигуряване на 
гаранции, запазване на пари в банкови 
сметки или с кредитна или дебитна 
карта, признаване на задължение или 
всяко друго съображение за търговеца 
или за трета страна от потребителят за 
целите на препродажба преди 
препродажбата да се е осъществила или 
договорът за действителна продажба да е 
прекратен по друг начин, се забраняват.

Обосновка

To cover different methods of deposit/payment guarantees.

Изменение 22
Член 7, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че ако 
потребителят упражни правото си на 
оттегляне от договора за временно 
ползване на собственост или дългосрочен 
ваканционен продукт, всички 
допълнителни договори, включително за 
замяна, автоматично се прекратяват без 
никакви глоби.

1. Държавите-членки гарантират, че ако 
потребителят упражни правото си на 
оттегляне от договора за временно 
ползване на собственост или дългосрочен 
ваканционен продукт, всички 
допълнителни договори, включително за 
замяна, автоматично се анулират без 
разходи за потребителя.

Обосновка

Legal and linguistic clarification.

Изменение 23
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Член 7, параграф 2

2. Ако цената е изцяло или частично 
покрита от кредит, предоставен на 
потребителя от търговеца или от трета 
страна на основата на споразумение 
между третата страна и търговеца, 
договорът за кредит се прекратява без 
глоби, ако потребителят упражни правото 
си на оттегляне от основния договор, 
както е предвидено в член 5.

2. Ако цената е изцяло или частично 
покрита от кредит, предоставен на 
потребителя от търговеца или от трета 
страна на основата на споразумение 
между третата страна и търговеца, 
договорът за кредит се анулира без 
разходи за потребителя, ако 
потребителят упражни правото си на 
оттегляне от основния договор.

Обосновка

Legal and linguistic clarification.

Изменение 24
Член 9, параграф 2, буква (a)

(а) публични органи или техни 
представители;

а) публичните органи или структури 
или техни представители;

Обосновка

Clarification aimed at extending the range of organisations concerned.

Изменение 25
Член 10, параграф 2a (нов)

2a. Държавите-членки гарантират, че 
потребителите и търговците 
разполагат с пълна информация и 
имат достъп до правните механизми, 
предвидени в Регламент (ЕО) № 44/2001 
на Съвета от 22 декември 2000 година 
относно компетентността, 
признаването и изпълнението на 
съдебни решения по граждански и 
търговски дела1 по отношение на 
извънсъдебното решаване на 
потребителски спорове и съдебните и 
административни производства.
________
1 ОВ L 12 от 16.01.2001 г., стр. 1. Регламент, 
последно изменен с Регламент (ЕО) № 
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1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., 
стр. 1).

Обосновка

In view of their public character, full information on and access to the legal mechanisms 
available to consumer and trader under Regulation No 44/2001 of 22 December 2001 on 
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial 
matters should be guaranteed by the Member States, the aim being to ensure a high level of 
consumer protection and a stable and transparent market.

Изменение 26
Приложение I, буква (в)

(в) когато договорът засяга конкретна 
недвижима собственост, точно описание 
на тази собственост и неговото 
местоположение; когато договорът засяга 
няколко собствености (множество 
курорти), точно описание на 
собственостите и тяхното 
местоположение; когато договорът засяга 
настаняване, друго освен в недвижима 
собственост, точното описание на 
настаняването и на удобствата;

в) когато договорът засяга конкретна 
недвижима собственост, точно описание 
на тази собственост, в т.ч. степента на 
завършване и инсталации, и неговото 
местоположение; когато договорът засяга 
няколко собствености (множество 
курорти), точно описание на 
собственостите и тяхното 
местоположение; когато договорът засяга 
настаняване, друго освен в недвижима 
собственост, точното описание на 
настаняването и на удобствата;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Изменение 27
Приложение I, буква (в a) (нова)

ва). Когато договорът предвижда право 
на ползване на едно или няколко 
имущества, съставляващи част от 
имуществена съвкупност - информация 
за ограниченията относно ползването 
на това имущество, или когато се 
прилага система от точки -
информация относно необходимостта 
от получаване на повече точки, 
позволяващи ползването на въпросното 
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имущество.

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Изменение 28
Приложение I, буква (в б) (нова)

(вб) предоставената от търговеца 
информация включва подробности за 
всички ограничения върху ползването 
на собствеността, ограничения в 
градоустройственото планиране 
заедно с пълни подробности относно 
всички разрешителни за 
градоустройствено планиране или 
строителна дейност, свързани със 
собствеността.

Обосновка

To ensure that the property being sold has been built legally.

Изменение 29
Приложение I, буква (е)

(е) как са уредени поддръжката и ремонта 
на собствеността и тяхното ръководство и 
управление, включително дали и как 
потребителите могат да влияят и да 
участват в решенията относно тези 
въпроси;

е) как са уредени поддръжката и 
ремонтът на собствеността и тяхното 
ръководство и управление, включително 
изясняване на отговорностите на 
страните и дали и как потребителите 
могат да влияят и да участват в 
решенията относно тези въпроси;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Изменение 30
Приложение I, буква (ж)
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(ж) точно описание на това, как всички 
разходи ще се разпределят между 
потребителите и как и кога тези разходи 
могат да бъдат увеличени; където е 
уместно, информация за това дали има 
регистрирани такси, ипотеки, тежести 
или всякакви други запазени права срещу 
правото на собственост върху обекта за 
настаняване;

(ж) точно описание на това, как всички 
разходи ще се разпределят между 
потребителите и как и кога тези разходи 
могат да бъдат увеличени; където е 
уместно, информация за това дали има 
регистрирани такси, ипотеки, тежести 
или всякакви други запазени права срещу 
правото на собственост върху обекта за 
настаняване и други права, 
произтичащи от договора;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Изменение 31
Приложение I, буква (з)

з) точният период, през който правото, 
което е предмет на договора, може да се 
упражни и, ако е необходимо, неговата 
продължителност;  датата, на която 
потребителят може да започне да 
упражнява договорното си право;

з) точният период, през който правото, 
което е предмет на договора, може да се 
упражни и, ако е необходимо, неговата 
продължителност;  датата, на която 
потребителят може да започне да 
упражнява договорното си право и 
правото на оттегляне;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Изменение 32
Приложение I, буква (и)

и) цената, която трябва да се заплати от 
потребителя, оценка на сумата, която 
потребителят трябва да заплати за 
използването на обектите за общо 
ползване и услуги;  базата за 
изчисляването на сумата на таксите, 
свързани с обитаването на собствеността, 
задължителните законни такси (например 
данъци и такси) и административните 
режийни (например за управление, 

и) цената, която трябва да се заплати от 
потребителя, оценка на сумата, която 
потребителят трябва да заплати за 
използването на обектите за общо 
ползване и услуги;  методът 
изчисляването на сумата на таксите, 
свързани с обитаването на собствеността, 
задължителните законни такси (например 
данъци и такси) и административните 
режийни (например за управление, 
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поддръжка и ремонт); поддръжка и ремонт);

Обосновка
The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Изменение 33
Приложение I, буква (й)

Не се отнася до българския текст

Изменение 34
Приложение I, буква (к)

к) дали е възможно или не участието в 
схема за замяна или препродажба на 
договорните права, информация за 
съответните схеми и посочване на 
разходите, свързани с препродажба и 
размяна чрез тези схеми.

к) дали е възможно или не участието в 
схема за замяна или препродажба на 
договорните права, информация за 
съответните схеми и посочване на 
разходите, свързани с препродажба и 
размяна чрез тези схеми. Задължението 
за предоставяне на информацията, 
определена в настоящото приложение, 
се прилага с промените, на правата, 
предмет на замяна или препродажба, 
които се налагат;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Изменение 35
Приложение I, буква (м)

(м) информация относно правото на 
оттегляне от договора и последствията от 
оттеглянето от договора, включително 
точно посочване на естеството и 
размера на разходите, които 
потребителят трябва да възстанови 
съгласно член 5, параграф 5, в случай че 
упражни правото си на оттегляне;
където е уместно, информация относно 

м) информация относно правото на 
оттегляне от договора и последствията от 
оттеглянето от договора, в случай, че 
потребителят упражни това право; 
където е уместно, информация относно 
условията за прекратяване на договора за 
кредит и на допълнителния договор, 
свързан с договора, в случай на оттегляне 
от договора, в съответствие с член 5; 
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условията за прекратяване на договора за 
кредит и на допълнителния договор, 
свързан с договора, в случай на оттегляне 
от договора; информация относно 
последствията от такова оттегляне; 

информация относно последствията от 
такова оттегляне; 

Обосновка

Legal clarification in line with Amendment 17.

Изменение 36
Приложение I, буква (п)

(п) наличието, съдържанието, 
контрола и прилагането на етичните 
кодекси;

п) информация за евентуалното 
прилагане на етичните кодекси по 
отношение на търговеца и как да се 
получи достъп до тях;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, and to provide for information to be given on whether 
the trader concerned is a signatory to any codes of conduct and on the means of access to 
their content.

Изменение 37
Приложение I, буква (р)

(р) възможността за извънсъдебно 
решение на спорове.

р) информация относно правото, 
приложимо към договора и, при 
целесъобразност, относно
възможността за извънсъдебно решение 
на спорове.

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to clarify the law applicable to the contract.

Изменение 38
Приложение II, буква (б)

(б) разумна преценка на крайния срок за 
завършване на недвижимата собственост 

б) разумна преценка на крайния срок за 
завършване на недвижимата собственост 
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и услугите, привеждащи недвижимата 
собственост в пълна експлоатация (газ, 
електричество, вода и телефонни връзки);

и услугите, привеждащи недвижимата 
собственост в пълна експлоатация (газ, 
електричество, вода и телефонни връзки) 
както и подробности за приложимите 
санкции, които се налагат в случай, че 
разумно прецененият срок не може да 
бъде спазен.

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Изменение 39
Приложение II, буква (б а) (нова)

ба) клауза, постановяваща, че 
потребителят няма да понесе никакви 
допълнителни разноски и няма да има 
задължения, различни от определените 
в договора;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to guarantee that no additional expenses or 
obligations are passed on to the consumer other than those specified in the contract.

Изменение 40
Приложение II, буква (г)

(г) гаранция относно завършването на 
недвижимата собственост или гаранция 
относно възстановяването на всички 
направени плащания, ако собствеността 
не се завърши и, когато е уместно, 
условията, уреждащи изпълнението на 
тези гаранции.

г) гаранция относно завършването на 
недвижимата собственост и стадия на 
завършването или гаранция относно 
възстановяването на всички направени 
плащания, ако собствеността не се 
завърши и, когато е уместно, условията, 
уреждащи изпълнението на тези 
гаранции.

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to provide for full compliance with the agreed 
standards of completion.
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Изменение 41
Приложение III, буква (б)

(б) точното естество на правото, което е 
предмет на договора;

б) точното естество и съдържание на 
правото, което е предмет на договора, 
съдържащо точно описание на 
правата на потребителя, определени 
от договора, и всички приложими 
ограничения или ограничени оферти 
или граници, определени във времето за 
специфично намаление на цената.

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, as well as a clear and exact description of the rights 
governed by the contract.

Изменение 42
Приложение III, буква (г)

(г) цената, която трябва да се заплати от 
потребителя;

г) общата цена, която трябва да се 
заплати от потребителя;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, as well as a clear and exact description of the total price 
to be paid by the consumer.

Изменение 43
Приложение III, буква (и a) (нова)

иа) условия и въздействие на 
прекратяването на договора и 
информация за отговорността на 
потребителя по отношение на 
разходите, произтичащи от 
прекратяването на договора;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
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competitive and transparent market, as well as to introduce the obligation to provide 
information on the possibilities, conditions and consequences of rescindment of the contract 
and on the consumer's liability as regards the costs arising from such rescindment.

Изменение 44
Приложение IV, буква (д)

(д) информация относно правото на 
оттегляне от договора и последствията 
от оттеглянето от договора,
включително точно посочване на 
естеството и размера на разходите, 
които потребителят трябва да 
възстанови съгласно член 5, параграф 5, 
в случай че упражни правото си на 
оттегляне;

д) информация относно правото на 
оттегляне от договора съгласно член 5;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, as well as to introduce the obligation to provide 
information on the right to withdraw from the contract, pursuant to Article 5.

Изменение 45
Приложение IV, буква (д a) (нова)

да) условия и въздействие на 
прекратяването на договора и 
информация за отговорността на 
потребителя по отношение на 
разходите, произтичащи от 
прекратяването на договора;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, as well as to introduce the obligation to provide 
information on the possibilities, conditions and consequences of rescindment of the contract 
and on the consumer's liability as regards the costs arising from such rescindment.

Изменение 46
Приложение IV, буква (з)

(з) наличието, съдържанието, (з) информация за евентуалното 
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контрола и прилагането на етичните 
кодекси;

прилагане на етичните кодекси по 
отношение на търговеца и как да се 
получи достъп до тях;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, and to provide for information to be given on whether 
the trader concerned is a signatory to the codes of conduct and on the means of access to 
their content.

Изменение 47
Приложение IV, буква (и)

(и) възможността за извънсъдебно 
решение на спорове.

(и) информация относно правото, 
приложимо към договора и, при 
целесъобразност, относно
възможността за извънсъдебно решение 
на спорове.

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to clarify the law applicable to the contract.

Изменение 48
Приложение IV, буква (и a) (нова)

иа) клауза, в която се упоменава, че е 
извършено предаване, при което са 
изпълнени всички задължения.

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to provide for the transmission to be carried out free 
of fees or charges, under penalty of the consumers being deprived of their right, in the case, 
for example, of execution of a mortgage.

Изменение 49
Приложение V, буква (б)

(б) точното естество на правото, което е 
предмет на договора

(б) точното естество и съдържание на 
правото, което е предмет на договора;
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Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to provide for the transmission to be carried out free 
of extra charges or responsibilities, under penalty of the consumers being deprived of their 
right, as in, for example, the case of the execution of a mortgage.

Изменение 50
Приложение V, буква (д)

д) цената, която купувачът трябва да 
плати,; посочване на приблизителната 
сума, която купувачът трябва да плати, за 
да ползва общите (комуналните) 
приспособления и услуги;  базата за 
изчисляване на размера на таксите, 
свързани с обитаването на собствеността, 
задължителните законни такси (например 
данъци и такси), както и 
административните режийни (например 
за управление, поддръжка и ремонт); 

д) цената, която купувачът трябва да 
плати,; посочване на приблизителната 
сума, която купувачът трябва да плати, за 
да ползва общите (комуналните) 
приспособления и услуги;  методът 
изчисляването на сумата на таксите, 
свързани с обитаването на собствеността, 
задължителните законни такси (например 
данъци и такси) и административните 
режийни (например за управление, 
поддръжка и ремонт); 

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market

Изменение 51
Приложение V, буква (и)

(и) информация относно правото на 
оттегляне от договора и последствията от 
оттеглянето от договора, включително 
точно посочване на естеството и 
размера на разходите, които 
потребителят трябва да възстанови 
съгласно член 5, параграф 5, в случай че 
упражни правото си на оттегляне; където 
е уместно, информация относно 
условията за прекратяване на договора за 
кредит и на допълнителния договор, 
свързан с договора, в случай на оттегляне 
от договора; информация относно 
последствията от такова оттегляне;

(и) информация относно правото на 
оттегляне от договора и последствията от 
оттеглянето от договора, в случай, че 
потребителят упражни правото си на 
оттегляне; където е уместно, информация 
относно условията за прекратяване на 
договора за кредит и на допълнителния 
договор, свързан с договора, в случай на 
оттегляне от договора, в съответствие с 
член 5; информация относно 
последствията от такова оттегляне; 
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Обосновка

Legal clarification in line with Amendment 17.

Изменение 52
Приложение V, буква (и a) (нова)

иа) клауза, в която се упоменава, че е 
извършено предаване, при което са 
изпълнени всички задължения.

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to provide for the transmission to be carried out free 
of extra charges or responsibilities, under penalty of the consumers being deprived of their 
right, as in, for example, the case of the execution of a mortgage.

Изменение 53
Приложение V, буква (л)

(л) наличието, съдържанието, 
контрола и прилагането на етичните 
кодекси;

(л) информация за евентуалното 
прилагане на етичните кодекси по 
отношение на търговеца и как да се 
получи достъп до тях;

Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, and to provide for information to be given on whether 
the trader concerned is a signatory to any codes of conduct and on the means of access to 
their content.

Изменение 54
Приложение V, буква (м)

(м) възможността за извънсъдебно 
решение на спорове.

(м) информация относно правото, 
приложимо към договора и, при 
целесъобразност, относно
възможността за извънсъдебно решение 
на спорове.
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Обосновка

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to clarify the law applicable to the contract.



PE396.763v03-00 28/28 AD\706416BG.doc

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на 
временното ползване на собственост

Позовавания COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Водеща комисия IMCO

Становище, изказано от
Дата на обявяване в 

заседание

TRAN
21.6.2007 г.

Докладчик по становище
Дата на назначаване

Emanuel Jardim 
Fernandes
3.7.2007 г.

Разглеждане в комисия 23.1.2008 г. 25.2.2008 г.

Дата на приемане 26.2.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

34
1
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, 
Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, 
Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Brigitte Fouré, Georg 
Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp 
Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Seán Ó 
Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian 
Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Georgios Toussas, Yannick 
Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Zsolt László Becsey, Philip Bradbourn, Anne E. Jensen, Helmuth 
Markov, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, 
Corien Wortmann-Kool


	706416bg.doc

