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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) След приемането на Директива 
94/47/EО на Европейският парламент и 
на Съвета от 26 октомври 1994 г. 
относно защитата на купувачите с оглед 
на определени аспекти, свързани с 
придобиване на правото на временно 
ползване на недвижима собственост, 
временното ползване на недвижима 
собственост се е развило и на пазара са 
се появили нови ваканционни продукти, 
подобни на него.  Тези нови 
ваканционни продукти и някои сделки, 
свързани с временното ползване на 
собственост, като препродажба и 
замяна, не са обхванати от Директива 
94/47/EО. Освен това, опитът при 
прилагането на Директива 94/47/EО е 
показал, че някои точки, които вече са 
обхванати, имат нужда от 
осъвременяване или изясняване.

(1) След приемането на Директива 
94/47/EО на Европейският парламент и 
на Съвета от 26 октомври 1994 г. 
относно защитата на купувачите с оглед 
на определени аспекти, свързани с 
придобиване на правото на временно 
ползване на недвижима собственост, 
временното ползване на недвижима 
собственост се е развило и на пазара са 
се появили нови ваканционни продукти, 
подобни на него или претендиращи да 
бъдат подобни на него, често с цел да 
се заобиколят разпоредбите на 
настоящата директива. Тези нови 
ваканционни продукти и някои сделки, 
свързани с временното ползване на 
собственост, като препродажба и 
замяна, не са обхванати от Директива 
94/47/EО. Освен това, опитът при 
прилагането на Директива 94/47/EО е 
показал, че някои точки, които вече са 
обхванати, имат нужда от 
осъвременяване или изясняване също 
така с цел да се предотврати появата 
на нови ваканционни продукти, 
разработени с намерението да се 
заобиколи настоящото 
законодателство.

Обосновка

The problem with the existing Directive is that its provisions were too easily circumvented by 
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unscrupulous operators. The new Directive should be as watertight as possible.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да се засили правната сигурност и 
да се постигнат изцяло ползите от 
вътрешния пазар за потребителите и 
бизнеса, съответните закони на 
държавите-членки трябва допълнително 
да се уеднаквят.  Въпреки това за 
някои аспекти държавите-членки 
трябва да могат да прилагат по-
стриктни правила.

(3) За да се засили правната сигурност и 
да се постигнат изцяло ползите от 
вътрешния пазар за потребителите и 
бизнеса, съответните закони на 
държавите-членки трябва допълнително 
да се уеднаквят.  В някои отношения 
се оказва необходимо да се въведе 
пълна хармонизация.

Обосновка

In order to reach an optimal level of consumer protection, and notwithstanding the fact that 
the instrument proposed is a Directive, full harmonisation of some key aspects should be 
prescribed.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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, определяне на 
правната природа на правата, които са 
предмет на договорите, обхванати от 
настоящата директива.

(4) Настоящата директива трябва да не 
накърнява националните правила, 
свързани с продажбата и
регистрацията на недвижимо или 
движимо имущество, условията за 
установяване или режими за 
разрешение, или изисквания за издаване 
на лицензи, определяне на юридическия 
характер на правата, които са предмет 
на договорите, обхванати от настоящата 
директива.
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Обосновка

The directive must also be without prejudice to national rules on the sale of property. In any 
case, registration law and property law are closely related.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Различните продукти, обхванати от 
настоящата директива, трябва да са 
дефинирани ясно, а условията относно 
информацията, предшестваща договора 
и самия договор трябва да са изяснени и 
осъвременени.

(5) Видовете продукти, обхванати от 
настоящата директива, трябва да са 
определени ясно по такъв начин, че да 
се предотврати заобикалянето на 
нейните разпоредби, а условията 
относно информацията, предшестваща 
договора, самият договор и периодът за 
оттегляне трябва да са изяснени и 
осъвременени.

Обосновка

The problem with the existing Directive is that its provisions were too easily circumvented by 
unscrupulous operators. The new Directive should be as watertight as possible.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Предвид особените трудности, 
произтичащи от някои дългосрочни 
ваканционни продукти, е необходимо 
строго да се определи обхватът на 
този израз и да се установят точни 
правила, за да се избягват 
злоупотреби.

Обосновка

The products subsumed under the name "long-term holiday products" are different from 
timeshare proper as real property rights are never involved, hence the need for specific rules.
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A tight definition is needed in order to differentiate them from timeshare and from other 
arrangements and schemes which this Directive is not intended to cover.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) „Дългосрочните ваканционни 
продукти“ по смисъла на 
настоящата директива следва да се 
разграничават от временното 
ползване на собственост и пакетните 
туристически ваканции, чековете за 
покупки с отстъпка и програмите за 
лоялност и вярност, при които 
дадените чекове за покупки с 
отстъпка или точки са част от 
компенсацията за купуване на 
жилище или самолетно пътуване и 
сами по себе си не представляват 
продукти; когато се разглежда дали 
дадена схема представлява 
дългосрочен ваканционен продукт по 
смисъла на настоящата директива, 
трябва да се обръща внимание, по-
специално на незавършения характер 
на отстъпките или другите ползи, 
каквито се твърди, че се 
предоставят, на факта, че те се 
придобиват пряко срещу заплащане 
или в замяна на несъбрани точки въз 
основа на нощувки, прекарани в 
жилище срещу заплащане, или 
пропътувано разстояние, и на факта, 
че субектът, който доставя или 
урежда доставянето на отстъпките 
или ползите, често е разделен от 
субекта, който продава дългосрочния 
ваканционен продукт .

Обосновка

It is essentially to define long-term holiday products within the meaning of the Directive so as 
to cover all its manifestations whilst excluding products and services not intended to be 
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caught by the Directive.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Забраната за предплати към 
търговеца или към трета страна преди 
изтичане на периода за оттегляне
трябва да се изясни, за да се подобри 
защитата на потребителя. При
препродажба, забраната за предплата
трябва да се прилага до момента на 
извършване на действителната 
продажба, или до прекратяването на 
договора за препродажба.  

(8) Забраната за предплати към 
търговеца или към трета страна трябва 
да се изясни, за да се подобри 
защитата, предоставяна на 
потребителя. В случай на 
препродажба, забраната за каквото и да 
е заплащане трябва да се прилага до 
момента на извършване на 
действителната продажба, или до 
прекратяването на договора за 
препродажба. 

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В случай на оттегляне от даден 
договор, когато цената е изцяло или 
частично покрита от кредит, 
предоставен на потребителя от 
търговеца или от трета страна на 
основата на споразумение между тази 
трета страна и търговеца, договорът за 
кредит трябва да се прекрати без 
каквато и да е санкция. Същото трябва 
да се прилага и за допълнителните 
договори, като например договори за 
членство в системи за замяна.

(9) В случай на оттегляне от даден 
договор, когато цената е изцяло или 
частично покрита от кредит, 
предоставен на потребителя от 
търговеца или от трета страна на 
основата на споразумение между тази 
трета страна и търговеца, договорът за 
кредит трябва да се прекрати без 
каквито и да е разходи за сметка на 
потребителя. Същото трябва да се 
прилага и за допълнителните договори, 
като например договори за членство в 
системи за замяна.
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Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Потребителят не бива да бъде 
лишаван от защитата, предоставена му 
от настоящата директива. Такъв трябва 
да бъде и случаят, когато правото на 
дадена държава, която не е членка, е 
приложимо за договора.

(10) Потребителят не бива да бъде 
лишаван от защитата, предоставена му 
от настоящата директива. Такъв трябва 
да бъде и случаят, когато правото на 
трета страна е приложимо за 
договора и недвижимата собственост 
се намира в държава-членка на 
Европейския съюз. За тази цел 
разпоредбите на настоящата 
директива, отнасящи се до периода на 
оттегляне и до изискванията за 
информация, следва да се считат за 
разпоредби, от които не може да се 
допуска отклонение чрез договор по 
смисъла на Регламент (EО) № ..../2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета от ... относно приложимото 
право към договорните задължения 
(Рим I)1.  
____________________
1 ОВ L XX, xx/xx/xx, стр. x.

Обосновка

This clarification appears necessary.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Правото, приложимо към 
договорите, свързани с временно 
ползване на собственост или 
дългосрочни ваканционни продукти, 
следва да се определя в съответствие 
с член 6 от Регламент (ЕО) №.../2008 
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(Рим I). Съдилищата, които са 
компетентни да водят производства 
във връзка с временно ползване на 
собственост или дългосрочни 
ваканционни продукти, включително 
всякакви свързани с тях косвени или 
допълнителни отношения, се 
определят в съответствие с раздел 4, 
потребителски договори, от 
Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета 
от 22 декември 2000 година относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела1, освен 
когато спорът е свързан със 
съществуването, характера или 
обхвата на право in rem.

_______________
1 ОВ L 12, 16.01.2001, стр. 1. Регламент, 
последно изменен с Регламент (ЕО) № 
1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

Обосновка

Any doubts relating to jurisdiction should be removed in order to obviate needless disputes.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Държавите-членки трябва да 
осигурят потребителите да са 
информирани ефективно за 
националните разпоредби, 
транспониращи настоящата директива и 
да поощрят търговците да 
информират за техните професионални 
кодекси, съществуващи в тази 
област.

(14) Държавите-членки трябва да 
осигурят потребителите да са 
информирани ефективно за 
националните разпоредби, 
транспониращи настоящата директива,
и предупредени за възможни 
нарушения и агресивни продажбени 
техники, по-специално в сектора на 
дългосрочните ваканционни 
продукти.  Те трябва да обръщат 
внимание върху съществуването на 
етични кодекси и върху значението на 
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членството в одобрена организация в 
отрасъла. Търговците трябва да 
бъдат поощрявани да дават гласност 
и информация за своите етични
кодекси. Комисията следва да 
подпомага и насърчава трансгранични 
информационни кампании, по-
конкретно чрез своя уебсайт.

Обосновка

This Directive should not turn a blind eye to the malpractices existing in the sector of long-
term holiday products.

It is also important that the Commission should assist with the organisation of cross-border 
campaigns.

Изменение 12

Предложение за директива
Създаване на (ново) заглавие преди член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 1: Общи разпоредби

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не нарушава 
националното законодателство, като 
осигурява правни средства за защита по 
общото договорно право, които 
позволяват на потребителя да 
прекрати договора.

Настоящата директива не нарушава (не 
се отнася до текста на български език)
националното законодателство, като 
осигурява правни средства за защита по 
общото договорно право, или 
националните правила относно 
продажбата и регистрацията на 
движимо и недвижимо имущество, 
условията за установяване и 
разрешение и определянето на 
юридическия характер на правата, за 
които се отнасят договорите, 
попадащи в приложното поле на 
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настоящия регламент.

Обосновка

See justification to Recital 4.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) начален момент на правото за 
оттегляне;
б) условия на упражняване на правото 
за оттегляне;
в) влияние на упражняване правото за 
оттегляне.

Обосновка

It is necessary fully to harmonise the right of withdrawal.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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

Обосновка

The term "consideration" is a term of art peculiar to one legal system. Community legislation 
should use neutral terminology.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „дългосрочен ваканционен продукт“ 
означава договор с продължителност 
повече от една година, с който даден 
потребител придобива първоначално 
срещу заплащане правото да получава 
отстъпки или други привилегии при 
настаняване отделно от или заедно с 
пътуване или други услуги; 

б) „дългосрочен ваканционен продукт“ 
означава договор с продължителност 
повече от една година, каквото и да е 
описанието или наименованието му, с 
който даден потребител придобива 
първоначално срещу заплащане
правото да получава, чрез схема на 
резервация или по друг начин, отстъпки 
или други привилегии при 
собствености със или без оборудване,
отделно от или заедно с пътуване или 
други услуги; изразът „дългосрочни 
ваканционни продукти“ не включва 
временно ползване на собственост, 
пакетни туристически ваканции и 
чекове за покупки с отстъпка, и 
програми за лоялност и вярност, 
използвани за насърчаване на 
продажбите и поощряване на 
лоялността на клиента, които сами 
по себе си не представляват продукт;

Обосновка

It is essentially to define long-term holiday products within the meaning of the Directive so as 
to cover all its manifestations whilst excluding products and services not intended to be 
caught by the Directive. This provision should be read in conjunction with the new recital 5b.
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 действа срещу 
заплащане като посредник на даден 
потребител при продажба или 
закупуване на право на временно 
ползване на собственост или 
дългосрочен ваканционен продукт;

Изменение 18

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „замяна“ означава договор, с който 
даден потребител срещу заплащане се 
присъединява към схема, която му 
позволява да променя 
местоположението и/или времето на 
своето участие във временно ползване 
на собственост чрез замяна;

г) „замяна“ означава допълнителен 
договор, с който даден потребител 
срещу пари или тяхната 
равностойност се присъединява към 
схема, която му позволява да се ползва 
от преимуществата на собственост 
със или без друго оборудване в замяна 
на временен достъп до 
преимуществата на неговото 
временно ползване на собствеността, 
който достъп той предоставя на 
трето лице;

Обосновка

Seeks to make the definition clearer.
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Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „потребител” означава физическо 
лице, което действа за цели, които са 
извън неговата търговия, дейност или 
професия;

е) „потребител” означава физическо 
лице, което действа за цели, които са 
извън неговата търговия, стопанска
дейност, занаят или професия;

Обосновка

Rectifies an error in the English text.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) „допълнителен договор” означава 
всеки договор, който, от гледна точка 
на неговото съдържание или цел, е 
подчинен на съществуването на 
договор за временно ползване на 
собственост или дългосрочен 
ваканционен продукт.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки следва да осигурят 
наличието във всяка реклама на видно 
указание, че информацията, посочена 
в член 3а, трябва да се предоставя 
преди сключване на договора и че тя 
съставлява част от договора.   
Рекламата също така трябва да 
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указва къде може да се извърши 
справка с тази информация.

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, когато е приложимо:
в случай на временно ползване на 
собственост, информацията, 
установена в Приложение I и, ако 
договорът се отнася за настаняване в 
имоти, които са в процес на 
изграждане, информацията, 
установена в приложение II;
б) в случай на дългосрочен 
ваканционен продукт, информацията, 
установена в приложение ІІІ;
в) в случай на препродажба, 
информацията, установена в 
приложение ІV;
г) в случай на замяна, информацията, 
установена в приложение V.
3. В случай на препродажба, 
задължението на търговеца за 
предоставяне на информация по 
силата на параграф 2, се прилага по 
отношение на потребителя, който 
може да сключи договор за 
препродажба.  

2. Информацията, посочена в член 3а, 
параграф 1, следва да се предоставя на 
потребителя на всяко място, където 
е поканен, за да му се предложи 
временно ползване на собственост, 
или където се рекламира или предлага 
дългосрочен ваканционен продукт.

4. Информацията, описана в параграф 
2 трябва да е написана на един от 
официалните езици на Общността, 
по избор на потребителя.

Обосновка

It is clear that many abusive selling practices are used, in particular to sell long-term holiday 
products. It is important to clamp down of these.
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Изменение 22

Предложение за директива
Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Преддоговорна информация

1. Преди потребителят да приеме 
каквото и да е предложение или да 
бъде обвързан от какъвто и да е 
договор, търговецът следва да му 
предостави ясна, разбираема, точна и 
достатъчна информация по следните 
въпроси:
а) в случай на временно ползване на 
собственост, информацията, 
установена в Приложение I и, ако 
договорът се отнася за настаняване в 
имоти, които са в процес на 
изграждане, информацията, 
установена в приложение II;
б) в случай на дългосрочен 
ваканционен продукт, информацията, 
установена в приложение ІІІ;
в) в случай на препродажба, 
информацията, установена в 
приложение ІV;
г) в случай на замяна, информацията, 
установена в приложение V.
Търговецът предоставя 
информацията безплатно, в писмен 
вид.
2. Информацията, посочена в 
параграф 1, се подготвя, по избор на 
потребителя, или на езика на 
страната на пребиваване на 
потребителя, или на езика на 
страната, чийто гражданин е 
потребителят, при условие че този 
език е официален език на Общността. 
3. Потребителят обозначава, че е 
прочел и разбрал информацията, 
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посочена в параграф 1, чрез личен 
подпис или чрез електронни средства.

Обосновка

This amendment is largely based on the latest Council text with some changes.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 най-
малко, че договорът е в писмен вид и е 
съставен, по избор на потребителя, 
или на език на страната на 
пребиваване на потребителя, или на 
език на страната, чийто гражданин е 
потребителят, при условие че този 
език е официален език на Общността. 

В случай че този език не е 
автентичният език на договора, 
редакцията, предоставена на 
потребителя, е заверен превод.  В 
този случай на потребителя се 
предоставя също така и договора на 
автентичния език. 
1а. Потребителят има право да се 
откаже от правата, определени в 
параграф 1, алинея първа, и да избере 
друг език, при условие че той е един 
от официалните езици на 
Общността.   Този отказ от право се 
извършва в писмен вид.

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. Информацията, описана в член 3a, 
параграф 1, 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.

Промени, които са резултат от Промени, които са резултат от 
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обстоятелства извън контрола на 
търговеца, трябва да се съобщават на 
потребителя преди договорът да 
приключи.  

обстоятелства извън контрола на 
търговеца, трябва да се съобщават на 
потребителя в писмен вид преди 
договорът да приключи. 

Договорът трябва изрично да упоменава 
всякакви такива промени.

Договорът трябва изрично да упоменава 
всякакви такива промени.

2а. В допълнение към информацията, 
посочена в член 3а, параграф 1, в 
договора се посочват:
а) самоличността и мястото на 
пребиваване на страните;
б) датата и мястото на подписване 
на договора,
и договорът се подписва от двете 
страни.

3. Преди подписване на договора, 
търговецът трябва изрично да насочи 
вниманието на потребителя към 
съществуването на правото на оттегляне 
и към продължителността на периода за 
оттегляне, посочен в член 5 и към 
забраната за авансово плащане по време 
на периода на оттегляне, посочена в 
член 6. 

3. Преди сключването на договора, 
търговецът трябва да насочи 
вниманието на потребителя към 
съществуването на правото на оттегляне 
и към продължителността на периода за 
оттегляне, посочен в член 5 и към 
забраната за авансово плащане по време 
на периода на оттегляне, посочена в 
член 6.

Съответните договорни клаузи се 
подписват отделно от потребителя.

Съответните договорни клаузи и 
информацията, описана в член 3a, 
параграф 1, се подписват отделно от 
потребителя.

Договорът се съпровожда от отделящ 
се формуляр, посочен в приложение 
VI, предназначен да улесни 
упражняването на правото на 
оттегляне в съответствие с член 6.
3а. Потребителят получава 
екземпляр от договора по време на 
сключването му. 
3б. В случай че договор за временно 
ползване на собственост се 
финансира със заем, за който 
търговецът е информиран, договорът 
за временното ползване на 
собствеността се счита за сключен, 
при условие че заемът бъде отпуснат 
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преди края на периода на оттегляне, 
посочен в член 5, параграф 1. 

Обосновка

This amendment draws on the latest text from the Council.  However, changes have been 
made to ensure greater clarity and to deal with the vexed problem of languages. Having 
regard to the fact that situations will inevitably arise where a trader has to deal with 
consumers coming from many different Member States, it would be unrealistic and 
disingenuous to lay down a requirement which would be liable to result in legal uncertainty.  
The requirement for the translation to be certified is designed to afford a safeguard for the 
consumer.

Member States must be allowed to retain their current option of enacting stricter procedural 
rules providing consumer protection on the conclusion of contracts.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 национален 
празник, 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 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 национален 
празник, периодът трябва да се 
продължи до първия работен ден след 
него.

2. Ако договорът не включва цялата 
информация, посочена в букви а) до п)
към приложение I и a) 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 o)
на приложение I, приложение II, букви 
a) до и) на приложение III, букви a) до 
ж) на приложение IV или букви a) до 
к) на приложение V, но информацията 
е представена в писмен вид в рамките на 
три месеца след датата на сключване на 
договора, периодът за оттегляне започва 
от деня, на който потребителят е 
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получил тази информация.
3. Ако информацията, посочена в букви 
а) до п) към приложение I и a) 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.

3. Ако информацията, посочена в букви 
а) до о) на приложение I, приложение II, 
букви a) до и) на приложение III, букви 
a) до ж) на приложение IV или букви 
a) до к) на приложение V, не е 
представена в писмен вид в рамките на 
три месеца след датата на сключване
на договора, правото на оттегляне ще се 
прекрати след три месеца и 
четиринадесет календарни дни от 
датата на сключване на договора.

4. Ако потребителят възнамерява да 
упражни правото на оттегляне, той 
трябва, преди изтичане на крайния срок, 
да съобщи лицето, името и адреса, 
които са описани в договора за тази цел,
в съответствие с буква п) към 
приложение I. Крайният срок се счита 
за спазен, ако известието, ако е в писмен 
вид, е изпратено преди изтичането на 
крайния срок. 

4. Ако потребителят възнамерява да 
упражни правото на оттегляне, той 
трябва, преди изтичане на крайния срок, 
да съобщи лицето, името и адреса, 
които са описани в договора и на 
отделящия се формуляр, осигурен за 
тази цел, по възможен за доказване 
начин. Крайният срок се счита за 
спазен, ако известието, ако е в писмен 
вид, е изпратено преди изтичането на 
крайния срок.

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.
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

Reflects the text at present under discussion in the Council.
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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.

1. Държавите-членки гарантират , че се 
забранява за временно ползване на 
собственост и дългосрочни 
ваканционни продукти всяко авансово 
плащане, осигуряване на гаранции, 
запазване на пари в сметки, изрично 
признаване на задължение или всяко 
друго 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.

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 авансово 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.

Обосновка

Aligns the original text with the version at present under discussion in the Council.

Изменение 26

Предложение за директива
Създаване на (ново) заглавие след член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 2: Разпоредби,конкретно 
свързани с дългосрочните 
ваканционни продукти
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Плащания, извършвани за дългосрочни 

ваканционни продукти
Плащанията за дългосрочни 
ваканционни продукти с 
продължителност от 18 месеца до 10 
години са платими на три равни 
вноски, като втората и третата 
вноска стават дължими след 
изтичане на съответно една трета и 
две трети от срока на договора.  
Плащания за дългосрочни 
ваканционни продукти с повече от 
десетгодишна продължителност са 
платими на пет равни вноски, като 
втората, третата, четвъртата и 
петата вноска стават дължими след 
изтичане на съответно една пета, 
две пети, три пети и четири пети от 
срока на договора. 

Обосновка

An abusive practice exists whereby customers are persuaded to pay large sums of money up 
front for long-term holiday products and the benefits promised turn out to be largely illusory.  
Given that the original sellers of those products may be untraceable or may have been wound 
up by the time that the consumer seeks redress, making any action brought by the consumer  
for breach of contract ineffectual, this system of staggered payment would afford a useful 
safeguard.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б
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Без да се нарушава правото на 
оттегляне, предвидено в член 5, 
потребителят може едностранно да 
прекрати договор за дългосрочен 
ваканционен продукт, без да дължи  
неустойка, при даване на 
четиринадесетдневно предизвестие, 
чийто срок изтича в края на периода 
за плащане на всяка вноска по смисъла 
на член 6а.  
Това право не накърнява евентуално 
право на прекратяване, произтичащо 
съгласно приложимия закон.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 6в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6в
Доставчиците на дългосрочни 
ваканционни продукти сключват 
застраховка за гражданска 
отговорност с оглед осигуряване на 
покритие срещу искове от страна на 
потребители, произтичащи от 
неизпълнение или неправилно 
изпълнение на техните договорни 
задължения и неизправност.

Изменение 30

Предложение за директива
Създаване на (ново) заглавие след член 6в и преди член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 3: Прекратяване на 
допълнителни договори и други общи 
разпоредби
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Изменение 31

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 1. Държавите-членки гарантират, че 
ако правото, което се прилага за 
договора е правото на държава-членка, 
договорните клаузи, съгласно които
потребителят се отказва от правата си, 
така както е предвидено в настоящата 
директива, няма да са обвързващи.

Държавите-членки гарантират, че ако 
правото, което се прилага за договора е 
правото на държава-членка, 
потребителят не може да се отказва 
от правата, предоставени му от 
настоящата директива, освен ако в
директивата е предвидено друго.

2. Каквото и да е приложимото 
право, потребителят няма да се 
лишава от защитата, предоставена 
му от настоящата директива, ако 
въпросната недвижима собственост 
е разположена на територията на 
държава-членка или ако договорът е 
подписан в държава-членка.

Обосновка

This is now covered by the new Articles 8a and 8b.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Приложимо право и 
подведомственост

1. Приложимото право за договори, 
свързани с временно ползване на 
собственост или дългосрочни 
ваканционни продукти, се определя в 
съответствие с   член 6 от 
Регламент (EО) № ..../2008 (Рим I).
2. Съдилищата, които са 
компетентни да водят производства 
във връзка с временно ползване на 
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собственост или дългосрочни 
ваканционни продукти, включително 
всякакви свързани с тях косвени или 
допълнителни отношения, се 
определят в съответствие с раздел 4, 
потребителски договори, от 
Регламент (EО) № 44/2001, освен 
когато спорът е свързан със 
съществуването, характера или 
обхвата на право in rem.

Обосновка

This clarification appears desirable in order to avoid unnecessary litigation and references to 
the European Court of Justice.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 8б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8б
Разпоредби с преимуществено 

юридическо действие
Разпоредбите на настоящата 
директива, свързани с периода на 
оттегляне и изискванията за 
информация, се считат за разпоредби, 
от които не може да се допуска 
отклонение чрез договор по смисъла 
на Регламент (EО) № ..../2008 (Рим I).

Обосновка

Clarifies the legal position.



PE400.443v02-00 26/41 AD\715942BG.doc

BG

Изменение 34

Предложение за директива
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация, посочена в член 3, 
параграф 2

Информация, посочена в член 3a, 
параграф 1Информация, посочена в 
член 3, параграф 1

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА
а) Самоличността и местожителството 
на страните по договора, 
включително конкретна информация 
за правния статус на търговеца по 
време на сключване на договора, 
подписите на страните и датата и 
мястото, където договорът е 
сключен;

а) самоличността и местожителството 
на търговеца;

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ПРИДОБИТИТЕ ПРАВА

б) точната природа на правото, което е 
предмет на договора, както и клауза, 
излагаща условията, които управляват 
упражняването на това право на 
територията на държавата(ите)-
членка(и), в която(ито) се намира 
въпросната собственост или 
собствености, и дали тези условия са 
изпълнени, или ако не са изпълнени, 
какви условия остава да бъдат 
изпълнени;

б) точната природа на правото, което е 
предмет на договора, както и клауза, 
излагаща условията, които управляват 
упражняването на това право на 
територията на държавата(ите)-
членка(и), в която(ито) се намира 
въпросната собственост или 
собствености, и дали тези условия са 
изпълнени, или ако не са изпълнени, 
какви условия остава да бъдат 
изпълнени;

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;
г) услугите (например осветление, 
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вода, поддръжка, смет), до които 
потребителят има или ще има 
достъп и при какви условия;
д) обектите за общо ползване като 
плувен басейн, сауна и т.н., до които 
потребителят има или ще има 
достъп и, където е уместно, при 
какви условия;
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;
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 собствеността; 
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;

в) 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;

г) в случай че договорът предоставя 
права на владение на собственост, 
избрана от общ фонд на недвижими 
собствености, информация за всички 
ограничения върху правото на 
потребителя да владее която и да е 
собственост от фонда по всяко време; 

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 
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на собствеността, задължителните 
законни такси (например данъци и 
такси) и административните 
режийни (например за управление, 
поддръжка и ремонт);
й) клауза, постановяваща, че 
потребителят няма да заплаща други 
разходи и да доведе до задължения, 
освен тези, уточнени в договора;
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;
л) посочване на езика (езиците), 
които ще се използват за 
комуникация след продажбата по 
отношение на договора, например във 
връзка с решения за управлението, 
увеличаване на разходите и 
разглеждане на запитвания и жалби;
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, ако 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;
н) информация относно забраната за 
предплата по време на периода, през 
който потребителят има право на 
оттегляне от договора в 
съответствие с член 5, параграф 1 до 
член 5, параграф 3;
o) посочване на кого и как се изпраща 
известието за оттегляне;
п) наличието, съдържанието, 
контрола и прилагането на етичните 
кодекси;
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р) възможността за извънсъдебно 
решение на спорове.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
СОБСТВЕНОСТТА
д) когато договорът се отнася до 
конкретна недвижима собственост, 
точно описание на тази собственост 
и нейното местонахождение; когато 
договорът се отнася до няколко 
собствености (множество курорти), 
точно описание на собственостите и 
тяхното местонахождение; когато 
договорът се отнася до настаняване, 
друго освен в недвижима собственост, 
точното описание на настаняването 
и оборудването;
е) услугите (например осветление, 
вода, поддръжка, смет), до които 
потребителят има или ще има 
достъп и при какви условия;
ж) по целесъобразност, обектите за 
общо ползване като плувен басейн, 
сауна и т.н., до които потребителят 
има или ще има достъп и при какви 
условия.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ
з) цената, която трябва да се 
заплати от потребителя;
и) оценка на сумата, която 
потребителят трябва да заплати за 
услугите (например осветление, вода, 
поддръжка, смет);
й) по целесъобразност, оценка на 
сумата, която потребителят трябва 
да заплати за използването на 
обектите за общо ползване като 
плувен басейн, сауна и т.н., до които 
потребителят има или ще има 
достъп;
к) точно описание на метода на 
изчисляване на всички разходи, 
свързани с договора за временно 
ползване на собственост; как тези 
разходи ще се разпределят между 
потребителите и как и кога тези 
разходи могат да бъдат увеличени;
базата за изчисляване на сумата на 
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таксите, свързани с владението на 
собствеността, задължителните 
законоустановени такси (например 
данъци и такси) и 
административните режийни 
разноски (например за управление, 
поддръжка и ремонт);
л) по целесъобразност, информация за 
това, дали има регистрирани такси, 
ипотеки, тежести или други запазени 
права срещу правото на собственост 
върху собствеността;
м) клауза, че потребителят не 
заплаща други разходи или не носи 
други задължения, освен предвидените 
в договора;
V. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ И 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
н) информация относно правото на 
оттегляне от договора и последиците 
от такова оттегляне; по 
целесъобразност, информация 
относно условията за прекратяване 
на договора за кредит и на 
допълнителния договор, свързан с 
договора, в случай на оттегляне от 
договора и относно последиците от 
такова прекратяване;
о) подробни данни на кого и как се 
изпраща известието за оттегляне;
п) условията за прекратяване на 
договора, последиците от 
прекратяването и информация 
относно всяка отговорност, свързана 
с потребителя по отношение на 
всички разходи, които могат да 
възникнат в резултат на 
прекратяването;
р) информация относно забраната за 
предплата по време на периода, през 
който потребителят има право на 
оттегляне от договора в 
съответствие с член 5, параграфи от 
1 до 3;
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
с) информация относно това как са 
уредени поддръжката и ремонта на 
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собствеността и тяхното 
ръководство и управление, 
включително дали и как 
потребителите могат да влияят и да 
участват в решенията по тези 
въпроси;
т) 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;
у) посочване на езика (езиците), които 
ще се използват за комуникация след 
продажбата по отношение на 
договора, например във връзка с 
решения за управлението, увеличаване 
на разходите и разглеждане на 
запитвания и жалби;
ф) когато търговецът е подписал 
етични кодекси, информация за тези 
кодекси;

Обосновка

Corresponds to the latest Council text. Provision of such information would further protect 
the consumer against false claims in respect of the ownership of or the title in property.

Изменение 35

Предложение за директива
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни изисквания за имоти, 
които са в процес на изграждане, както е 
описано в член 3

Допълнителни изисквания за имоти, 
които са в процес на изграждане, както е 
описано в член 3a

a) стадий на завършване на жилището и
услугите, привеждащи недвижимата 
собственост в пълна експлоатация (газ, 
електричество, вода и телефонни 
връзки);

a) стадий на завършване на жилището, 
услугите, привеждащи недвижимата 
собственост в пълна експлоатация (газ, 
електричество, вода и телефонни 
връзки), както и на всякакви други 
услуги, до които потребителят ще 
има достъп;

б) разумна преценка на крайния срок за 
завършване на недвижимата 

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

привеждащи недвижимата собственост 
в пълна експлоатация (газ, 
електричество, вода и телефонни 
връзки), както и на всякакви други 
услуги, до които потребителят ще 
има достъп;

в) когато става дума за конкретна 
недвижима собственост, номера на 
разрешителното за строеж и името(а) и 
пълния(ите) адрес(и) на 
компетентната власт или власти;

в) по целесъобразност, номера на 
разрешителното за строеж и името(а) и 
пълния(ите) адрес(и) на компетентния 
орган или органи, ако договорът се 
отнася до конкретна недвижима 
собственост;

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) по целесъобразност, 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.

Обосновка

Corresponds to the latest Council text.

Изменение 36

Предложение за директива
Приложение ІІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация, посочена в член 3, 
параграф 2

Информация, посочена в член 3a, 
параграф 1
I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

a) Самоличността и местожителството 
на страните по договора, 
включително конкретна информация 
за правния статус на търговеца по 
време на сключване на договора, 
подписите на страните и датата и 
мястото на подписване на договора;

(a) самоличността и местожителството 
на търговеца и неговият правен 
статус;

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ПРИДОБИТИТЕ ПРАВА

б) точното естество на правото, което е б) точното естество и съдържание  на 
правото, което е предмет на договора, и 
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предмет на договора; точно описание на правата, 
предоставени на потребителя по 
силата на договора, включително 
всякакви ограничения на 
възможността на потребителя да се 
ползва от тези права (например 
ограничено съдържание или 
предложения на принципа на 
обслужване по реда на заявяване на 
интерес или ограничения в срока на 
валидност на определена отстъпка);

в) точният срок, в рамките на който 
правото, което е предмет на договора 
може да бъде упражнено и, при 
необходимост, продължителността му;
датата, на която потребителят може да 
започне да упражнява договорното си 
право;

в) точният срок, в рамките на който 
правото, което е предмет на договора 
може да бъде упражнено и, при 
необходимост, продължителността му;
датата, на която потребителят може да 
започне да упражнява договорното си 
право;

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ
г) цената, която трябва да се заплати от 
потребителя;

г) цената, която трябва да се заплати от 
потребителя, включително всички 
текущи разходи;

(д) клауза, постановяваща, че 
придобиването няма да доведе до 
разходи, такси или задължения, 
различни от тези, уточнени в договора;

(д) клауза, че придобиването няма да 
доведе до разходи, такси или 
задължения, различни от тези, уточнени 
в договора;

е) посочване на езика (езиците), които 
ще се използват за комуникация по 
отношение на договора след 
извършването на продажбата, 
например във връзка с разглеждането 
на запитвания и жалби;

IV. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ И 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

ж) информация относно правото на 
оттегляне от договора и последствията
от оттеглянето от договора, 
включително точно посочване на 
естеството и размера на разходите, 
които потребителят ще 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 

е) информация относно правото на 
оттегляне от договора и последиците
от такова оттегляне; по 
целесъобразност, информация относно 
условията за прекратяване на всеки
договор за кредит и на допълнителния 
договор, свързан с договора, в случай на 
оттегляне от договора, и последиците от 
такова прекратяване;
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допълнителния договор, свързан с 
договора, в случай на оттегляне от 
договора; информация относно
последствията от такова оттегляне;

з) информация относно забраната на 
предплата (предварителни плащания) 
по време на периода, през който 
потребителят има право да се 
оттегли от договора в съответствие 
с член 5, параграфи 1 - 3;
(и) посочване на кого и как се изпраща 
известието за оттегляне;

ж) подробни данни на кого и как се 
изпраща известието за оттегляне;

з) условията за прекратяване на 
договора, последиците от 
прекратяването и информация 
относно всяка отговорност, свързана 
с потребителя по отношение на 
всички разходи, които могат да 
възникнат в резултат на 
прекратяването;
и) информация относно забраната на 
предплата (предварителни плащания) 
по време на периода, през който 
потребителят има право да се 
оттегли от договора в съответствие 
с член 5, параграфи от 1 до 3;
V. ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
й) посочване на езика (езиците), 
които ще се използват за 
комуникация по отношение на 
договора след извършване на 
продажбата, например във връзка с 
разглеждането на запитвания и 
жалби;

й) наличието, съдържанието, 
контролът и прилагането на етичните 
кодекси;

к) когато търговецът е подписал 
етични кодекси, информация за тези 
кодекси;

к) възможността за извънсъдебно 
разрешение на спорове.

л) по целесъобразност, информация 
относно възможността за извънсъдебно 
разрешаване на спорове.
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Обосновка

Takes over the latest Council text.

Изменение 37

Предложение за директива
Приложение ІV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация, посочена в член 3 
параграф 2

Информация, посочена в член 3a, 
параграф 1
I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

a) Самоличността и местожителството 
на страните по договора, 
включително конкретна информация 
за правния статус на търговеца по 
време на сключване на договора, 
подписите на страните и датата и 
мястото на подписване на договора;

a) самоличността и местожителството 
на търговеца и неговият правен 
статус;

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 
ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ
(б) точно описание на услугите, 
които следва да се предоставят по 
договора (например маркетинг);
III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ

(б) цената, която трябва да се заплати от 
потребителя за услугите по 
препродажбата;

(в) цената, която трябва да се заплати от 
потребителя за услугите по 
препродажбата;

(в) клауза, постановяваща, че 
придобиването няма да доведе до 
разходи, такси или задължения, 
различни от тези, уточнени в договора;

(г) клауза, че придобиването няма да 
доведе до разходи, такси или 
задължения, различни от предвидените
в договора;

(г) посочване на езика (езиците), 
които ще се използват за 
комуникация с търговеца, например 
във връзка с разглеждането на 
запитвания и жалби;

IV. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ И 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

(д) информация относно правото на 
оттегляне от договора и последствията

(д) информация относно правото на 
оттегляне от договора за препродажба
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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;

и последиците от такова оттегляне;

(е) информация относно забраната за 
предварителни плащания до момента 
на извършване на действителната 
продажба или на прекратяване на 
договора по друг начин;
(ж) посочване на кого и как се изпраща 
известието за оттегляне;

(е) подробни данни  на кого и как се 
изпраща известието за оттегляне;

(ж) условията за прекратяване на 
договора, последиците от 
прекратяването и информация 
относно всяка отговорност, свързана 
с потребителя по отношение на 
всички разходи, които могат да 
възникнат в резултат на 
прекратяването;
(з) информация относно забраната за 
предварителни плащания до момента 
на извършване на действителната 
продажба или на прекратяване на 
договора за препродажба по друг 
начин;
V. ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
(и) посочване на езика (езиците), 
които ще се използват за 
комуникация с търговеца, например 
във връзка с разглеждането на 
запитвания и жалби;

(з) наличието, съдържанието, 
контролът и прилагането на етичните 
кодекси;

(й) когато търговецът е подписал 
етични кодекси, информация за тези 
кодекси;

(и) възможността за извънсъдебно 
разрешение на спорове.

(к) по целесъобразност, информация 
относно възможността за извънсъдебно 
разрешаване на спорове.



AD\715942BG.doc 37/41 PE400.443v02-00

BG

Обосновка

Reflects the latest Council text.

Изменение 38

Предложение за директива
Приложение V

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация, посочена в член 3, 
параграф 2

Информация, посочена в член 3a, 
параграф 1
I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

(a) Самоличността и местожителството 
на страните по договора, 
включително конкретна информация 
за правния статус на търговеца по 
време на сключване на договора, 
подписите на страните и датата и 
мястото на подписване на договора;

(a) Самоличността и местожителството 
на търговеца и неговият правен 
статус;

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ПРИДОБИТИТЕ ПРАВА

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

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

(в) подходящо описание на 
собствеността и нейното 
местонахождение; в случаите, 
когато договорът се отнася за 
имущество, различно от недвижима 
собственост – подходящо описание на 
имуществото и приспособленията 
(оборудването);

(в) обяснение относно начина на 
функциониране на системата на 
замяна; възможностите и условията 
на замяна, както и посочване на броя 
на наличните курортни места и броя 
на членовете на системата за замяна,
включително всички ограничения на 
разполагаемостта на определена 
собственост, избрана от 
потребителя, например в резултат на 
върхови периоди на търсене и/или 
потенциалната необходимост да се 
направи много ранна предварителна 
резервация, и указване на всички 
ограничения върху правата за 
временно ползване на собственост, 
депозирани в схемата за замяна, 
включително, по целесъобразност, 
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ограничения на основата на броя 
точки, разпределени на или 
притежавани от потребителя и 
няколко примера за конкретни 
възможности за замяна;

(г) точният срок, в рамките на който 
правото, което е предмет на договора 
може да бъде упражнено и, при 
необходимост, продължителността му;
датата, на която купувачът 
(потребителят) може да започне да 
упражнява договорното си право;

г) точният срок, в рамките на който 
правото, което е предмет на договора 
може да бъде упражнено и, при 
необходимост, продължителността му;
датата, на която купувачът 
(потребителят) може да започне да 
упражнява договорното си право;

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
СОБСТВЕНОСТТА
(д) подходящо описание на 
собствеността и нейното 
местонахождение; в случаите, 
когато договорът се отнася за 
имущество, различно от недвижима 
собственост – подходящо описание на 
имуществото и оборудването;
IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ

(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);

(е) цената, която купувачът трябва да 
плати за членство в системата за 
замяна, и всички такси за обновяване 
и текущата цена, които следва да се 
платят за всяка замяна;

(ж) информация относно 
задължението на търговеца да 
представи подробни сведения преди
уговарянето на замяна, по отношение 
на всяка предложена замяна, за 
всички евентуални допълнителни 
такси, които потребителят ще 
трябва да заплати във връзка със 
замяната;

(е) клауза, постановяваща, че (з) клауза, че придобиването няма да 
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придобиването няма да доведе до 
разходи, такси или задължения, 
различни от тези, уточнени в договора;

доведе до разходи, такси или 
задължения, различни от тези, уточнени 
в договора;

(ж) посочване на езика (езиците), 
които ще се използват за 
комуникация с търговеца, например 
във връзка с разглеждането на 
запитвания и жалби;
(з) обяснение относно начина на 
функциониране на системата на 
замяна; възможностите и условията 
на замяна, както и посочване на броя 
на наличните курортни места и броя 
на членовете на системата за замяна 
и няколко примера за конкретни 
възможности за замяна;

V. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ И 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

(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, ако 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 последиците
от такова оттегляне; по 
целесъобразност, информация относно 
условията за прекратяване на какъвто и 
да е договор за кредит и на 
допълнителния договор, свързан с 
договора, в случай на оттегляне от 
договора, и последиците от такова 
прекратяване;

(й) подробни данни на кого и как се 
изпраща известието за оттегляне;

(й) информация относно забраната за 
предплата по време на периода, през 
който потребителят има право на 
оттегляне от договора в съответствие с 
член 5, параграф 1 до параграф 3

(к) информация относно забраната за 
предплата по време на периода, през 
който потребителят има право на 
оттегляне от договора в съответствие с 
член 5, параграф 1 до параграф 3;

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ

(к) посочване на кого и как се изпраща 
известието за оттегляне;



PE400.443v02-00 40/41 AD\715942BG.doc

BG

(л) посочване на езика (езиците), 
които ще се използват за 
комуникация с търговеца, например
във връзка с разглеждането на 
запитвания и жалби;

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

(м) когато търговецът е подписал 
етични кодекси, информация за тези 
кодекси;

(м) възможността за извънсъдебно 
разрешение на спорове

(н) по целесъобразност, информация 
относно възможността за извънсъдебно 
разрешение на спорове.

Обосновка

Corresponds to the latest Council text.
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