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Въведение

Приемането на Директива 94/47/ЕО и развитието на саморегулирането от страна на 
отрасъла доведе до значителен спад на броя на жалбите относно традиционното 
временно ползване на собственост.

Въпреки това след приемането на Директива 94/47/ЕО бързо бяха разработени нови 
дългосрочни ваканционни продукти, отчасти с цел заобикаляне на законодателството. 
Това доведе до многобройни жалби на потребители, тъй като високото равнище на 
защита на потребителите, гарантирано от директивата относно временното ползване на 
собственост, не се прилага по отношение на тези нови продукти и носи лоша слава на 
традиционния отрасъл на временното ползване на собственост.

През 2002 г. Европейският парламент прие резолюция, в която изисква от Комисията да 
представи предложение за решаване на проблемите, свързани с новите продукти. След 
процес на консултации и оценка на въздействието Комисията публикува през м. юни 
2007 г. предложение за преразглеждане на Директива 94/47/ЕО. Това предложение 
също така включва дългосрочните ваканционни продукти, като по този начин се 
гарантира високо равнище на защита на потребителите.

Някои от проблемите, с които понастоящем се сблъскват потребителите, ще бъдат също 
частично решени чрез съществуващото и новото законодателство на ЕС, по-специално 
директивата относно нелоялни търговски практики (2005/29/EО). Въпреки това тази 
директива не е транспонирана или правилно прилагана от някои държави-членки. 
Освен това текущият преглед на достиженията на правото на Общността в областта на 
защитата на потребителите предвижда създаването на хоризонтален инструмент, в 
който следва да се установят общи разпоредби по отношение на защитата на 
потребителите. В идеалния случай преразглеждането на Директива 94/47/ЕО следва да 
се направи след приемането на хоризонтален инструмент. Въпреки това Комисията 
реши, че неотложният характер на проблемите, с които се сблъскват потребителите, 
направи невъзможно изчакването на въвеждането на хоризонтален инструмент. 
Въпреки прегледа на достиженията на правото на Общността в областта на защитата на 
потребителите, преразглеждането на Директива 94/47/ЕО следва да има за цел 
осъществяване на пълна хармонизация.

Временно ползване на собственост

Отрасълът на временното ползване на собственост е облагодетелстван до голяма степен 
от Директива 94/47/ЕО и саморегулирането; повечето нелоялни търговци вече не са 
активни в този отрасъл. Следователно е от съществено значение да се направи ясно 
разграничение между традиционното временно ползване на собственост, от една 
страна, и отрасъла на новите дългосрочни ваканционни продукти, от друга.

Дългосрочни ваканционни продукти

Повечето жалби на потребители са свързани с тези нови ваканционни продукти, като 
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например клубове с ваканционни отстъпки. Съществува силна необходимост от 
регулиране на този отрасъл, за да се предостави високо равнище на защита на 
потребителите, както и да се сложи край на нанасянето на вреди на репутацията на 
законните стопански предприятия.

Въпроси за разискване

Общи забележки

Намирането на равновесие между високото равнище на защита на потребителите и 
възможността на този отрасъл да се развива в Европа е основен приоритет на 
докладчика. По своя характер отрасълът на временното ползване на собственост се 
занимава предимно с трансгранични случаи. Следователно пълната хармонизация е от 
съществено значение.

Следва да се има предвид, че няма да е възможно да се включат всички нови продукти 
в ясно определение без непреднамерено да се регулира и друга стопанска дейност. 
Следователно държавите-членки имат задължението по-добре да транспонират и 
прилагат законодателството на ЕС.

За целите на по-нататъшно обсъждане в комисия, докладчикът би желал да повдигне 
въпроси, които изискват по-задълбочено разглеждане. В зависимост от начина на 
протичане на разискването в комисия и осъществяваната техническа дейност в Съвета, 
тези или всички други допълнителни въпроси, повдигнати на заседанията в комисия, 
биха могли да станат предмет на изменения от страна на докладчика.

Приложно поле (член 1)

Член 95 е правно основание на това предложение, в който се гарантира еднаква степен 
на защита на всички потребители в ЕС, например във връзка с правото на оттегляне. 
Въпреки това в член 1.2 на държавите-членки се предоставя възможност да прилагат 
националните разпоредби относно правото на оттегляне. Тези изключения от принципа 
на пълна хармонизация създават несигурност както за потребителите, така и за 
отрасъла. Следователно член 1.2 трябва да се заличи. Този подход е подкрепен и от 
Европейския парламент в неговия доклад по собствена инициатива относно 
достиженията на правото на Общността в областта на защитата на потребителите 
(доклад „Patrie“).

Определения (член 2)

Определенията, използвани в директивата следва да бъдат възможно най-широки, за да 
се избегне появата на нови продукти, предназначени да заобиколят директивата, и 
следва да не включват продукти непреднамерено.

2.1 а) Временно ползване на собственост
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Чрез намаляване на периода на една година могат непреднамерено да бъдат включени 
сделки, като например предварителни хотелски резервации, за които е необходимо 
предплащане. Някои хотели предлагат купонни системи с валидност повече от една 
година. Включването на тези въпроси в директивата относно временното ползване на 
собственост е нежелателно.

Определението не следва да включва продукти като хотелски резервации. Въпреки че 
Комисията го изключва от обяснителния си меморандум, то не е разяснено в членовете 
на предложението. Изразът „срещу заплащане“ според становището на докладчика 
изключва хотелските резервации от приложното поле на директивата.

Думата „настаняване“ има много по-широко значение, отколкото се е възнамерявало. 
От правна гледна точка е по-добре да се използва „движима и недвижима собственост 
на периодична основа“.

2.1 г) Замяна

Договорът за замяна е допълнителен договор по своята същност. Следователно думата 
„променя “ очевидно е неправилна.

2.1 ж) Допълнителни договори

Тъй като „подчинен“ не е подходящ правен термин за описване на такъв вид договори, 
докладчикът предлага той да се замени със „свързан“.

Информация, предшестваща договора (член 3)

3.2

Задължението на отрасъла да предоставя „кратка и точна“ информация на
потребителите придава несигурност и би могло да доведе до свръхинформираност на 
потребителите, което не им помага на направят по-добър избор.

3.3

Тъй като член 3.3 е неясен и очевидно ненужен, докладчикът би желал той да бъде 
заличен.

3.4

Предоставянето на „свободен“ избор на потребителя относно езиковите изисквания би 
могло да доведе до избор, наложен на потребителя. Търговците, които не разполагат с 
информацията на всички езици на Общността, биха могли да опитат да убедят 
потребителите да приемат език, използван от търговеца. Текстът на член 4 от 
Директива 94/47/ЕО може би е по-добър избор.
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Договор (член 4)

В член 2 се прави разграничение между основни договори и допълнителни договори. 
Следователно докладчикът би желал да предложи член 4 да бъде разделен на две части, 
като член 4 бъде „Основни договори“, а член 5 (нов) - „Допълнителни договори“.

Член 4 се нуждае от някои допълнителни разяснения.

Право на оттегляне (член 5)

5.1

Необходима е яснота по отношение на продължителността на пробния период (в 
календарни дни).

5.2

За да се разяснят изискванията за информация следва да се предостави разбираем 
списък за проверка от страна на търговеца.

Учудващо е, че в член 4.2 се посочва, че параграфите на приложенията представляват 
неразделна част от договора, но и в параграф 5.2, както и в 5.3 се предвижда решение, 
когато неразделна част от договора липсва. Докладчикът счита, че когато в даден 
договор липсва съществена част, той следва да бъде нищожен.

5.5

Докладчикът подкрепя забраната на депозити и би желал тя да обхване и всички 
предварителни плащания. Следователно член 5.5 трябва да бъде заличен, за да се 
избегне създаване на възможност за нелоялните търговци, заинтересовани единствено 
от подписване на договори и възстановяване на определени разходи, които не са ясно 
определени и са различни в отделните държави-членки.

Предплата (член 6)

Като се споменава по-горе, договорите за замяна съществено се различават от 
договорите за временно ползване на собственост и дългосрочни ваканционни продукти, 
като поради това разширяването на забраната на предплата за тези продукти очевидно е 
неподходящо.

Пазарът за препродажба очевидно привлича нелоялни търговци, изискващи значителни 
суми за услуги, които често са завишени. Целта на директивата следва да бъде 
регулиране на дейността на законните посредници при препродажбата и забрана на 
всички плащания преди осъществяването на реалната продажба. Докладчикът счита, че 
посредниците при препродажбата следва да извършват своята дейност съгласно 
принципа „no cure no pay“.
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Прекратяване на допълнителни договори (член 7)

Докладчикът счита, че договорите за кредит, сключени за получаване на временно 
ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт с трета страна, следва 
да бъдат прекратени без налагане на санкции, ако потребителят упражнява своето 
право на оттегляне от основния договор.

Преглед (член 13)

Предвид факта, че предложението относно преглед на достиженията на правото на 
Общността в областта на защитата на потребителите няма да е готово преди втората 
половина на 2008 г., може би било по-добре първата оценка на тази директива да се 
направи преди приключване на обсъждането на прегледа на достиженията на правото 
на Общността в областта на защитата на потребителите.

Приложения
Приложение І, буква ж)

Информацията, която трябва да се предостави, изглежда доста обременяваща и не 
задължително в полза на потребителя, и очевидно несъстоятелна по отношение на 
вземането на решение за покупка.

Приложение І, буква п)

Това налага допълнителни тежести на стопанските предприятия, които са приели 
доброволен етичен кодекс, а връзката между информацията, която потребителите в 
действителност биха се нуждали за своето решение за покупка, и информацията, която 
се изисква, не е ясна.

Приложение V

Изискванията за оповестяване при осъществяване на замяна също така са спорни, 
например оповестяването на таксите за поддръжка, тъй като подобно плащане се 
изисква при сделки за замяна.

Други въпроси

Постигането на пълна хармонизация е от съществено значение, за да се гарантира 
високо равнище на защита на потребителите във всички държави-членки. 
Транспонирането на Директива 94/47/ЕО от някои държави-членки допринася за 
разрешаването на проблеми, с които се сблъскват потребителите. Освен това е 
необходимо по-добро прилагане от страна на държавите-членки. 
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Връзка с международното частно право

Някои проблеми, с които се сблъскват потребителите, мога да бъдат решени, ако 
потребителите имат право да завеждат дела в страната им по местоживеене. 
Следователно компетентният съдия трябва да бъде съдията в страната по местоживеене 
на потребителя, като се прилага законодателството на държавата-членка, в която е 
подписан договорът. За да се осъществи това, правното основание следва да включва и 
член 65.

Прагове

Хотелските резервации и други продукти, които не са предназначени да бъдат 
регулирани от директивата, биха могли да попаднат извън приложното й поле, ако се 
приложи праг както за основните, така и за допълнителни договори, например 300 €.
За разлика от основните договори, договорите за замяна не изискват съществени и 
дългосрочни финансови ангажименти. Следователно правото на оттегляне и забраната 
на депозити не трябва да обхващат и договорите за замяна под съответния праг.

Регистрационна система

От европейската регистрационна система биха се възползвали както потребителите, 
така и оператори, които биха могли да бъдат подведени под отговорност. Подобна 
система следва да бъде организирана и въведена от самия отрасъл, с помощта на 
Комисията. Тя следва да предостави гаранционен фонд за потребителите, в случай че 
дадено дружество фалира. Тези системи вече съществуват за туристическите оператори 
и изглежда логично да се създаде подобна система за отрасъла на временното ползване 
на собственост и дългосрочните ваканционни продукти.
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