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Bevezetés

A 94/47/EK irányelv elfogadása és az iparág által kialakított önszabályozás eredményeképpen 
jelentősen csökkent a panaszok száma a hagyományos időben megosztott használattal 
kapcsolatban.

A 94/47/EK irányelv elfogadása óta azonban gyorsan új, hosszú távra szóló üdülési 
termékeket fejlesztettek ki, részben a jogszabály megkerülése céljából. Ennek következtében 
a fogyasztók számos panaszt tettek, mivel az ingatlanok időben megosztott használati jogáról 
szóló irányelv által biztosított magas szintű fogyasztóvédelem nem érvényes ezekre az új 
termékekre, és emiatt a hagyományos időben megosztott használatra épülő iparágnak rossz 
hírneve van.

2002-ben az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben felkérte a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő javaslatot az ezen új termékekkel kapcsolatos problémák megoldására. A 
konzultációs folyamatot és a hatásvizsgálatot követően a Bizottság 2007 júniusában javaslatot 
terjesztett elő a 94/47/EK irányelv felülvizsgálatára. E javaslat kiterjed a hosszú távra szóló 
üdülési termékekre is, így garantálja a magas szintű fogyasztóvédelmet.

A fogyasztók előtt felmerülő problémák némelyikét a meglévő és új EU-s jogszabályok 
részben kezelik, különösen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv
(2005/29/EK). Néhány tagállam azonban nem ültette át vagy nem helyesen hajtotta végre ezt 
az irányelvet. Ezen túlmenően a fogyasztóvédelmi joganyag jelenlegi felülvizsgálata egy 
horizontális eszköz létrehozását irányozza elő, amelynek általános rendelkezéseket kell 
rögzítenie a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban. Ideális esetben a 94/47/EK irányelv 
felülvizsgálatát egy horizontális eszköz elfogadását követően kellene elvégezni. A Bizottság 
azonban úgy döntött, hogy a fogyasztók előtt felmerülő problémák sürgős természete miatt 
nem lehet megvárni, amíg a horizontális eszköz életbe lép. A fogyasztóvédelmi joganyag
felülvizsgálata ellenére a 94/47/EK irányelv felülvizsgálata során a teljes harmonizációra kell 
törekedni.

Ingatlanok időben megosztott használati joga

Az időben megosztott használatra épülő iparágnak nagyban előnyére vált a 94/47/EK irányelv 
felülvizsgálata és az önszabályozás; a legcsalárdabb kereskedők immár nem tevékenykednek 
az ágazatban. Ezért alapvető fontosságú különbséget tenni egyrészről a hagyományos időben 
megosztott használatra épülő iparág, másrészről pedig a hosszú távra szóló üdülési termékek
között.

Hosszú távra szóló üdülési termékek

A legtöbb fogyasztói panasz ezekhez az új üdülési termékekhez – mint például a 
kedvezményes üdülési klubokhoz – kapcsolódik. Ezért erőteljes igény mutatkozik az ezen 
ágazat szabályozására a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében, továbbá hogy 
véget vessenek a jogszerűen működő vállalkozások jó hírnevének további romlásának.
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Megvitatandó kérdések

Általános megjegyzések

Az előadó kulcsfontosságúnak tekinti, hogy egyensúlyt teremtsen a magas szintű 
fogyasztóvédelem és az iparág európai fejlődésének lehetősége között. Természetéből 
adódóan az időben megosztott használatra épülő iparág a legtöbb esetben határon átnyúló 
ügyekkel foglalkozik. Ezért elengedhetetlen a teljes körű harmonizáció.

Figyelembe kell venni, hogy anélkül nem lehet egyértelmű fogalommeghatározást alkalmazni 
az összes új termékre, hogy ez akaratlanul is ne szabályozna más vállalkozásokat. Ezért a 
tagállamoknak jobban kell átültetniük és végrehajtaniuk az EU-s jogszabályt.

A bizottságban folytatandó további viták elősegítésének érdekében az előadó előterjeszt 
néhány kérdést, amelyeket részletesebben meg kell vizsgálni. A bizottságban folytatandó vita 
és a Tanácsban végzett technikai munka alakulásától függően ezek a kérdések és a bizottsági 
vita során felmerülő további kérdések az előadó módosításainak tárgyát képezhetik.

Hatály (1. cikk)

A javaslat jogalapja a 95. cikk, amely minden uniós fogyasztó számára egyenlő védelmet 
biztosít, pl. az elállási joggal kapcsolatban. Mindazonáltal az 1. cikk (2) bekezdése szerint a 
tagállamok továbbra is alkalmazhatják az elállási jogra vonatkozó nemzeti rendelkezéseket. 
Ezek a teljes körű harmonizáció elve alóli mentességek bizonytalanságot okoznak mind a 
fogyasztók, mind pedig az iparág körében. Ezért az 1. cikk (2) bekezdését el kell hagyni. Az 
Európai Parlament is ezt a megközelítést támogatatta a fogyasztóvédelmi joganyagról szóló 
saját kezdeményezésű jelentésében (Patrie-jelentés).

Fogalommeghatározások (2. cikk)

Ezen irányelv fogalommeghatározásainak a lehető legszélesebb körűnek kell lenniük, hogy 
elkerülhető legyen olyan új termékek megjelenése, amelyek célja az irányelv kijátszása, és a 
fogalommeghatározások nem terjedhetnek ki nem szándékoltan más termékekre.

2. cikk (1) bekezdés a) pont – ingatlanok időben megosztott használati joga

Az időtartam egy évre való csökkentése következtében a fogalommeghatározás nem 
szándékoltan kiterjedhet olyan ügyletekre, mint például az előzetes szállodafoglalás, 
amelyeknél előlegfizetés szükséges. Néhány szálloda egy évnél hosszabb érvényességű 
kuponrendszert kínál. Ezeket nem kívánatos az időben megosztott használati jogról szóló 
irányelv hatálya alá vonni.

E fogalommeghatározás nem foglalhatja magába az olyan termékeket, mint például a 
szállodafoglalás. Még ha a Bizottság ki is zárja ezt az indokolásában, a javaslat rendelkező 
részének cikkeiben ezt nem teszi egyértelművé. Az „ellenszolgáltatás ellenében” 
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megfogalmazás az előadó véleménye szerint nem zárja ki a szállodafoglalásokat az irányelv 
hatálya alól.

A „szálláshelyek” megfogalmazás értelme az eredeti szándéknál jóval messzebbre mutat. Jogi 
szempontból jobbnak tűnik az „ingó és ingatlan vagyon ismétlődő alapon történő” 
megfogalmazás használata.

2. cikk (1) bekezdés d) pont – csere

A csereszerződés természetét tekintve kiegészítő szerződés. Ezért nem tűnik megfelelőnek a 
„módosítsa” megfogalmazás.

2. cikk (1) bekezdés g) pont – kiegészítő szerződés

Mivel az „alárendelt” nem a megfelelő jogi fogalom az ilyen típusú szerződések leírására, az 
előadó ehelyett a „kapcsolódó” fogalmat javasolja.

Szerződéskötést megelőző információk (3. cikk)

3. cikk (2) bekezdés

Az iparágra háruló azon kötelezettség, hogy „tömör és pontos” tájékoztatást adjon a 
fogyasztóknak, inkább több bizonytalanságot eredményez, és olyan mértékben túlterheli 
információkkal a fogyasztókat, ami nem segíti őket a jobb választásban.

3. cikk (3) bekezdés

Mivel a 3. cikk (3) bekezdése nem egyértelmű, és feleslegesnek is tűnik, az előadó annak 
törlését javasolja.

3. cikk (4) bekezdés

A fogyasztó által „szabadon” megválasztott nyelvi követelmények ahhoz vezethetnek, hogy a 
nyelvválasztást rákényszerítik a fogyasztóra. Azok a kereskedők, akiknek nem áll 
rendelkezésre a Közösség összes nyelvén az információ, megpróbálhatják meggyőzni a 
fogyasztót, hogy fogadja el a kereskedő által használt nyelvet. Érdemesebb lenne a 94/47/EK 
irányelv 4. cikkének megfogalmazását használni. 

Szerződés (4. cikk)

A 2. cikk különbséget tesz a főszerződés és a kiegészítő szerződés között. Ezért az előadó azt 
javasolja, hogy a 4. cikket osszák két részre, mégpedig „főszerződésekről” szóló 4. cikkre és a 
„kiegészítő szerződésekről” szóló (új) 5. cikkre.

A 4. cikk néhány további pontosítást is igényel.
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Elállási jog (5. cikk)

5. cikk (1) bekezdés

Pontosításra van szükség a visszalépési időszak hosszát illetően (naptári napok).

5. cikk (2) bekezdés

A tájékoztatási követelmények pontosítása érdekében a kereskedőnek érthető ellenőrző listát 
kell adnia.

Meglepő, hogy a 4. cikk (2) bekezdése szerint a mellékletek pontjai a szerződés szerves részét 
képezik, azonban az 5. cikk (2) és (3) bekezdése is rendelkezik annak megoldásáról, ha a 
szerződés valamelyik szerves része hiányzik. Az előadó véleménye szerint semmis az a 
szerződés, amelynek valamelyik szerves része hiányzik.

5. cikk (5) bekezdés

Az előadó támogatja az előlegkérés tilalmát, és ezt ki kívánja terjeszteni mindennemű kezdeti 
fizetés tilalmára. Az 5. cikk (5) bekezdését ezért törölni kell, hogy ne nyíljon lehetőség a 
csupán a szerződés aláírásában és a nem pontosan meghatározott és tagállamonként eltérő 
költségek megtérítésében érdekelt, csalárd kereskedők számára.

Előlegfizetés (6. cikk)

A fent említettek szerint a csereszerződések lényegükben eltérnek az ingatlanok időben 
megosztott használati jogára és a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó 
szerződésektől, ezért nem tűnik helyénvalónak az előlegfizetés tilalmát e termékekre is 
kiterjeszteni.

Úgy tűnik, hogy a továbbértékesítési piac vonzza a csalárd kereskedőket, akik jelentős 
pénzösszegeket kérnek a gyakran felülértékelt szolgáltatásokért. Az irányelv céljának annak 
kell lennie, hogy szabályozza a törvényes továbbértékesítési ügynökök tevékenységét, és 
megtiltson minden kifizetést azelőtt, hogy a tényleges értékesítést bevezetnék. Az előadó 
megítélése szerint a továbbértékesítési ügynököknek a „fizetés csak sikeres ügylet esetén” elv 
alapján kellene folytatniuk tevékenységüket.

A kiegészítő szerződések felbontása (7. cikk)

Az előadó véleménye szerint az időben megosztott használati jog vagy hosszú távra szóló 
üdülési termék megszerzése céljából harmadik féllel kötött hitelszerződéseket bárminemű 
kötbér nélkül fel kell bontani, ha a fogyasztó gyakorolja azon jogát, hogy elállhat a 
főszerződéstől.
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Felülvizsgálat (13. cikk)

Mivel 2008 második fele előtt nem fejeződik be a fogyasztóvédelmi joganyag felülvizsgálata, 
talán érdemesebb a fogyasztóvédelmi joganyag felülvizsgálatára irányuló viták lezárása előtt 
elvégezni ezen irányelv első értékelését.

Mellékletek
I. melléklet g) pont

Úgy tűnik, hogy a nyújtandó információk elég nagy terheket jelentenek, és nem 
szükségszerűen válnak a fogyasztó javára, ráadásul nem lényegesek a vásárlási döntés 
szempontjából.

I. melléklet p) pont

Ez a követelmény többletterhet jelent azon vállalkozások számára, amelyek önkéntes 
magatartási kódexet írtak alá, továbbá nem egyértelmű, hogy milyen kapcsolat van a 
fogyasztók számára a vásárlói döntéshez ténylegesen szükséges információk és a kért 
információk között.

V. melléklet

Hasonlóan vitathatók a cserékre vonatkozó közzétételi követelmények, pl. a karbantartási 
díjak közzététele, mivel csereügylet során nem kérnek ilyen kifizetéseket.

Egyéb kérdések

Valamennyi tagállamban a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében alapvető 
fontossággal bír a teljes körű harmonizáció megvalósítása. Néhány tagállamban a 94/47/EK 
irányelv átültetése is hozzájárult a fogyasztók által tapasztalt számos problémához. Ezenkívül 
javítani kell a tagállami szintű végrehajtást is.

A nemzetközi magánjoggal meglévő kapcsolat

A fogyasztóknál felmerülő problémák némelyike kezelhető, ha a fogyasztók jogosultak 
bírósághoz fordulni a lakóhely szerinti országban. Ezért az illetékes bíróságnak a fogyasztó 
lakóhelye szerinti ország azon bírósága, amely alkalmazza a szerződés aláírásának helye 
szerinti tagállam jogát. Ennek lehetővé tétele érdekében a jogalapnak magában kell foglalnia a 
65. cikket is.

Küszöbérték

A szállodafoglalások és más olyan termékek, amelyeket ezen irányelv nem kíván szabályozni, 
akkor nem kerülhetnek ezen irányelv hatálya alá, ha küszöbértéket alkalmaznak a 
főszerződésekre és néhány kiegészítő szerződére, pl. 300€ értékben.
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A főszerződésekkel ellentétben a csereszerződések nem igényelnek jelentős és hosszú távú 
pénzügyi kötelezettségvállalást. Ezért az elállási jogot és az előlegfizetés tilalmát nem kell 
kiterjeszteni a küszöbérték alatti értékű csereszerződésekre.

Nyilvántartási rendszer

Egy európai nyilvántartási rendszer mind a fogyasztók, mind a perelhető gazdasági szereplők 
javára válhat. Ezt a rendszert a Bizottság támogatásával magának az iparágnak kell 
megszerveznie és végrehajtania. Garanciaalapot kell biztosítani a fogyasztók számára arra az 
esetre, ha egy társaság csődbe megy. Az utazásszervezők tekintetében már léteznek ezek a 
rendszerek, és logikusnak tűnik létrehozni egy hasonló rendszert az ingatlanok időben 
megosztott használati joga és a hosszú távra szóló üdülési termékek ágazatában is.
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