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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на 
временното ползване на собственост, дългосрочните ваканционни продукти, 
препродажбата и замяната
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2007)0303),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0159/2007),

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

– като взе предвид член 51 и член 35 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по транспорт и туризъм и на комисията 
по правни въпроси (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Заглавие

Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно защитата на потребителите по 

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно защитата на потребителите по 
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отношение на някои аспекти на 
временното ползване на собственост, 
дългосрочните ваканционни продукти, 
препродажбата и замяната 

отношение на някои аспекти на 
временното ползване на собственост, 
дългосрочните ваканционни продукти, 
препродажбата и замяната 

Обосновка

Certain aspects of the marketing, sale and resale of timeshare and long-term holiday products 
as well as exchange of timeshare should be fully harmonised. Member States should not be 
allowed to maintain or introduce national legislation in the fields covered by this Regulation. 
Where no provisions exist in the Regulation, Member States should remain free to maintain or 
introduce national legislation in conformity with Community law.

Изменение 2
Позоваване 1

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

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално членове 65 и 95 от него,

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 17.

Изменение 3
Позоваване 3 a (ново)

като взеха предвид Директива 
2005/29/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 май 2005 г. относно 
нелоялни търговски практики от 
страна на търговци към потребители 
на вътрешния пазар1, която забранява 
подвеждащи, агресивни и други 
нелоялни търговски практики от 
страна на търговци към 
потребители,
__________
1 OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.

Изменение 4
Съображение -1 a (ново)
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(-1а) Тъй като туризмът играе все по-
голяма роля в икономиките на 
държавите-членки, секторите, които 
предлагат временно ползване на 
собственост и дългосрочни 
ваканционни продукти, трябва да 
бъдат стимулирани за постигане на 
по-силен растеж и производителност 
чрез приемане на минимални общи 
правила;

Изменение 5
Съображение 1

(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 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 договор 
за препродажба и договор за 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.

Обосновка

Brings the recital into line with Articles 1 and 2.

Изменение 6
Съображение 2

(2) Съществуващите пропуски в 
регулаторната рамка създават 
значителни нарушения на принципите 

(2) Съществуващите пропуски в 
регулаторната рамка и липсата на 
хармонизирано законодателство сред 
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на конкуренцията и предизвикват 
сериозни проблеми за потребителите, 
като по този начин затрудняват 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Следователно 
Директива 94/47/EО следва да се замени 
с нова, осъвременена директива.

държавите-членки създават 
значителни нарушения на принципите 
на конкуренцията и предизвикват 
сериозни проблеми за потребителите, 
като по този начин затрудняват 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Следователно 
Директива 94/47/EО следва да се замени 
с нов, осъвременен регламент.

Обосновка

Brings the recital into line with Amendment 1.

Изменение 7
Съображение 3

(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, редица елементи на 
маркетинга, продажбата и 
препродажбата на временно ползване 
на собственост и на дългосрочни 
ваканционни продукти, както и 
замяната на временно ползване на 
собственост следва да бъдат напълно 
хармонизирани. На държавите-
членки не следва да се разрешава да 
запазят или да въведат национално 
законодателство в областите, 
уредени от настоящия регламент. 
Когато в настоящия регламент 
липсва разпоредба, държавите-членки 
следва да продължат да имат 
свободата да запазват или въвеждат 
национално законодателство в 
съответствие с правото на 
Общността.

Обосновка

Brings the recital into line with Amendment 1.

Изменение 8
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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, 
определяне на правната природа на 
правата, които са предмет на 
договорите, обхванати от 
настоящата директива.

заличава се

Обосновка

Brings the recital into line with Article 1 paragraph 1.

Изменение 9
Съображение 5 a (ново)

(5а) В обхвата на определението на 
договор за временно ползване на 
собственост не се включват 
многогодишните резервации на 
хотелски стаи или обикновени 
договори за наем дори ако са 
предплатени и с продължителност 
над една година.

Обосновка

Reducing the period to one year might include transactions which it is not the intention to 
cover, such as advance hotel bookings which require pre-payment or some hotels offer 
coupon systems with a validity term of more then one year. In order to avoid 
misinterpretation, these exclusions should be mentioned clearly.

Изменение 10
Съображение 6 a (ново)

(6а) С цел потребителят да придобие 
цялостна представа за защитата, 
осигурявана от настоящия 
регламент, търговецът предоставя на 
потребителя контролен списък; 
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контролният списък следва да се  
основава на използването на 
стандартни формуляри, които са на 
разположение на всички езици на 
Общността;

Обосновка

In order to draw the attention of the consumer and to facilitate his understanding of his right 
of withdrawal, the contract shall include a check-list.

Изменение 11
Съображение 7

(7) За да се предостави на потребителя 
възможност изцяло да разбере какви са 
неговите задължения и права съгласно 
договора, на него трябва да му се 
предостави период, през който той да 
може да се оттегли от договора, без да е 
длъжен да обосновава това оттегляне.
Понастоящем продължителността на 
този период е различна за различните 
държави-членки, а опитът показва, че 
продължителността на периода, 
определена в Директива 94/47/EО не е 
достатъчна. Следователно периодът
трябва да се удължи и хармонизира. 

(7) За да се предостави на потребителя 
възможност изцяло да разбере какви са 
неговите задължения и права съгласно 
договора, на него трябва да му се 
предостави период, през който той да 
може да се оттегли от договора, без да е 
длъжен да обосновава това оттегляне. 
Понастоящем продължителността на 
този период е различна за различните 
държави-членки. За да се постигне 
висока степен на защита на 
потребителите и по-голяма яснота 
за потребителите и за стопанските 
субекти в сектора, този период трябва 
да се хармонизира.  

Обосновка

To clarify the text.

Изменение 12
Съображение 8

(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 

(8) Забраната за предплати трябва да се 
изясни, за да се подобри защитата на 
потребителя. При договори за 
препродажба, забраната за всякакво 
плащане трябва да се прилага до 
момента на извършване на 
действителната продажба или до 
прекратяването на договора за 
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продажба, или до прекратяването на 
договора за препродажба.

препродажба, с изключение на пряко 
относимите разходи, извършени от 
търговеца от името на потребителя 
за маркетинг на временно ползване на 
собствеността на потребителя.

Обосновка

Brings the recital into line with Article 6 and clarifies the text.

Изменение 13
Съображение 9

(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 
потребителя. Същото трябва да се 
прилага и за допълнителните договори.

Обосновка

Brings the recital into line with Article 6.

Изменение 14
Съображение 10

(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 настоящия регламент. Такъв 
трябва да бъде и случаят, когато 
правото на трета страна е приложимо 
за договора.

Обосновка

Brings the recital into line with Amendment 1.
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Изменение 15
Съображение 11

(11) Необходимо е държавите-членки да 
определят ефективни, пропорционални 
и разубеждаващи санкции за 
нарушаване на тази директива.

(11) Необходимо е държавите-членки да 
гарантират ефективни, 
пропорционални и разубеждаващи 
санкции за нарушаване на настоящия
регламент.

Обосновка

Brings the recital into line with Amendment 1.

Изменение 16
Съображение 12

(12) Необходимо е да се осигури, че 
лицата или организациите, които според 
националното законодателство, имат 
законен интерес към тази материя, 
трябва да имат правни средства за 
иницииране на производство срещу 
нарушения на настоящата директива.

(12) Необходимо е да се осигури, че 
лицата или организациите, които според 
националното законодателство имат 
законен интерес в тази област, трябва 
да имат правни средства за откриване
на производство срещу нарушения на 
настоящия регламент.

Обосновка

Brings the recital into line with Amendment 1.

Изменение 17
Съображение 12 a (ново)

(12а) В случай на съдебна защита 
потребителите следва да имат 
правото да сезират съда в страната, 
където е местожителството им. 

Обосновка

To ensure a high level of consumer protection and a better clarity.

Изменение 18
Съображение 14

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

информирани ефективно за правата си 
по настоящия регламент.
Търговците информират 
потребителите за наличието на свои
етични кодекси в дадената област.

Обосновка

Brings the recital into line with Amendment 1.

Изменение 19
Съображение 14 a (ново)

(14а) Търговците създават европейска 
браншова организация с цел по-добро 
обработване на жалбите на 
потребителите и създаване на 
лицензионна система в цяла Европа.

Изменение 20
Съображение 14 б (ново)

(14б) Би било от полза както за 
потребителите, така и за 
предприятията, които предлагат 
временно ползване на собственост и 
дългосрочни ваканционни продукти, 
ако търговците бъдат задължени да 
предоставят достатъчно сведения за
наличие на гаранции в случай на 
несъстоятелност.  

Изменение 21
Съображение 15

(15) Тъй като целите на настоящата 
директива не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки, и следователно 
могат да се постигнат по-добре на 

(15) Тъй като целите на настоящия 
регламент не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки, и следователно 
могат да се постигнат по-добре на 
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равнището на Общността, Общността 
може да приеме мерки, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, описан в 
член 5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, описан 
в същия член, настоящата директива
не излиза извън това, което е 
необходимо, за да се отстранят пречките 
на вътрешния пазар и да се достигне 
високо общо равнище на защита на 
потребителите.

равнището на Общността, Общността 
може да приеме мерки, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, описан в 
член 5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, описан 
в същия член, настоящият регламент 
не излиза извън това, което е 
необходимо, за да се отстранят пречките 
на вътрешния пазар и да се достигне 
високо общо равнище на защита на 
потребителите.

Обосновка

Brings the recital into line with Amendment 1.

Изменение 22
Съображение 16

(16) Тази директива спазва основните 
права и съблюдава принципите, 
признати в частност в Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи и в Хартата 
за основните права на Европейския 
съюз,

(16) Настоящият регламент спазва 
основните права и съблюдава 
принципите, признати в частност в 
Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи 
и в Хартата за основните права на 
Европейския съюз,

Обосновка

Brings the recital into line with Amendment 1.

Изменение 23
Член 1, параграф 1

1. Настоящата директива се прилага 
при защита на потребителите по 
отношение на някои аспекти на 
маркетинга и продажбите на временно 
ползване на собственост и на 
дългосрочни ваканционни продукти. 
Освен това тя се прилага и при 
препродажба на временно ползване на 
собственост и дългосрочни 
ваканционни продукти, както и при 
замяна на временно ползване на 

1. Целта на настоящия регламент е 
да съдейства за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
да постигне висока степен на защита 
на потребителите чрез 
хармонизиране на законовите, 
подзаконовите и административните
разпоредби на държавите-членки по 
отношение на някои аспекти на 
маркетинга, продажбите и 
препродажбите на временно ползване 
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собственост. на собственост и на дългосрочни 
ваканционни продукти, както и при 
замяна на временно ползване на 
собственост.

Настоящата директива се прилага 
при сделки между търговец и 
потребител.

Настоящият регламент се прилага 
при сделки между търговец и 
потребител.

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

Настоящият регламент не нарушава 
националното законодателство, като 
осигурява правни средства за защита по 
общото договорно право и национални 
правила относно регистрацията на 
движима или недвижима 
собственост, условията на 
установяване или разрешителните 
режими и определянето на 
юридическия характер на правата, 
които са предмет на уредените с 
настоящия регламент договори.

Обосновка

With article 95 as the legal basis, the functioning of the internal market has to be mentioned. 

Изменение 24
Член 1, параграф 2

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.
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Обосновка

Exemptions from the principle of full harmonisation create uncertainty for both consumers 
and the industry, and therefore should be avoided. This approach is also supported by the 
European Parliament in its own-initiative report on the Consumer Acquis (Patrie Report).

Изменение 25
Член 2, параграф 1

1. За целите на настоящата 
директива се прилагат следните 
дефиниции:

1. За целите на настоящия регламент
се прилагат следните определения:

Обосновка

Brings the article recital into line with Amendment 1.

Изменение 26
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) „договор за временно ползване на 
собственост“ означава договор с 
продължителност повече от една 
година, с който даден потребител 
придобива срещу заплащане правото 
периодично да използва една или 
повече движими или недвижими 
собствености;

Обосновка
The wording "accommodation" has a meaning far wider than what was intended. From a 
legal point of view, it seems better to use "movable and immovable properties on a recurrent 
basis".

Изменение 27
Член 2, параграф 1, буква б)

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 

б) „ договор за дългосрочен 
ваканционен продукт“ означава договор 
с продължителност повече от една 
година, с който даден потребител 
придобива срещу заплащане преди 
всичко правото да получава отстъпки 
или други ползи от движима или 
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пътуване или други услуги; недвижима собственост, отделно от 
или заедно с пътуване или други услуги;

Изменение 28
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) „договор за препродажба“ означава 
договор, с който даден търговец срещу 
заплащане се задължава да подпомогне 
продажбата на право на временно 
ползване на собственост или 
дългосрочен ваканционен продукт;

Изменение 29
Член 2, параграф 1, буква г)

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) „договор за замяна“ означава 
допълнителен договор, с който даден 
потребител срещу заплащане се 
присъединява към система за замяна, 
която му позволява да упражнява 
правото си на временно ползване на 
собственост на различно място или по 
различно време;

Изменение 30
Член 2, параграф 1, буква д)

д) „търговец” означава физическо или 
юридическо лице, което действа за 
целите, свързани с неговата търговия, 
дейност или професия, както и което и 
да е лице, действащо от името на или в 
полза на даден търговец;

д) „търговец” означава физическо или 
юридическо лице, което действа за 
целите, свързани с неговата търговия, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, както и което и да е лице, 
действащо от името на или в полза на 
даден търговец;

Изменение 31
Член 2, параграф 1, буква ж)

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

ж) „допълнителен договор” означава 
всеки договор, който е свързан с 
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договор. договор за временно ползване на 
собственост или с договор за 
дългосрочен ваканционен продукт;

Обосновка

From a legal point of view, the word "related" seems more appropriate.

Изменение 32
Член 2, параграф 1, буква ж a) (нова)

жа) "траен носител" означава всяко 
средство, което дава възможност на 
потребителя да съхранява 
информация, адресирана лично до 
него(нея) по начин, позволяващ  
бъдеща справка, за период от време, 
който съответства на целите на 
информацията и който позволява 
възпроизводство на съхранената 
информация без промяна;

Обосновка

In order to grant legal certainty to both consumers and traders, a clearer definition is needed.

Изменение 33
Член 2, параграф 1, буква ж б) (нова)

жб) "етичен кодекс" означава 
споразумение или правилник, който не 
е наложен по силата на законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби на държава-членка, в 
който се определя поведението на 
търговците, които поемат 
задължение да се обвържат с него по 
отношение на една или повече 
конкретни търговски практики или  
стопански сектори. 

Обосновка

In order to grant legal certainty to both consumers and traders, a clearer definition is needed.
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Изменение 34
Член 3, параграф 1

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. Всяка реклама посочва възможността 
за получаване на информация в 
съответствие с параграф 2 и къде тя
може да се получи.

Обосновка

Brings the text into line with Article 3 paragraph 2.

Изменение 35
Член 3, параграф 2

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:

2. Търговецът трябва да предостави на 
потребителя, искащ информация, 
информация в писмена форма, която в 
допълнение към общото описание на 
продукта, предоставя информация по 
следните въпроси, когато е приложимо:

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;

а) в случай на договор за временно 
ползване на собственост, информацията, 
установена в Приложение I и, ако 
договорът се отнася за движима или 
недвижима собственост в процес на 
изграждане, информацията, установена 
в Приложение II;

б) в случай на дългосрочен ваканционен 
продукт, информацията, установена в 
приложение ІІІ;

б) в случай на договор за дългосрочен 
ваканционен продукт, информацията, 
установена в Приложение ІІІ;

в) в случай на препродажба, 
информацията, установена в 
приложение ІV;

в) в случай на договор за препродажба, 
информацията, установена в 
Приложение ІV;

г) в случай на замяна, информацията, 
установена в приложение V.

г) в случай на договор за замяна, 
информацията, установена в 
Приложение V.

Информацията се предоставя от 
търговеца на хартия или на друг 
траен носител.
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Обосновка

Brings the text into line with Article 2.

Изменение 36
Член 3, параграф 3

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.

заличава се

Обосновка

The wording is unclear and seems to be unnecessary; the deletion gives more clarity to the 
text.

Изменение 37
 Член 4, заглавие

Договорът Основният договор

Обосновка

A clear distinction should be made between the main contract and ancillary contracts in 
order to avoid confusion.

Изменение 38
Член 4, параграфи 1 и 2

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. Договорът е в писмена форма и е 
съставен на един от официалните езици 
на Общността, по избор на потребителя.

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 

2. Писмената информация, описана в 
член 3, параграф 2, трябва да 
представлява неразделна част от 
основния договор.
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контрола на търговеца. 
Промени, които са резултат от 
обстоятелства извън контрола на 
търговеца, трябва да се съобщават на 
потребителя преди договорът да
приключи. 

Всякакви промени на писмената 
информация, предоставена на 
потребителя преди подписването на 
договора, трябва да се съобщават на 
потребителя на хартиен или друг 
траен носител преди сключването на 
договора. 

Договорът трябва изрично да 
упоменава всякакви такива промени.

Изменение 39
Член 4, параграф 3 a (нов)

3а. Договорът съдържа контролен 
списък, предназначен да посочи 
правата, предоставени на 
потребителите по силата на 
настоящия регламент и да улесни 
упражняването на правото на 
оттегляне в съответствие с член 5. 
Контролният списък следва да се 
основава на използването на 
стандартни формуляри, които са на 
разположение на всички езици на 
Общността, и да съдържа 
допълнителен формуляр за 
упражняване на правото на 
оттегляне.
Контролният списък посочва кратко 
и ясно следното:
- самоличността и 
местожителството на всички 
страни;
- точното естество на правото, 
което е предмет на основния договор;
- точния срок, в рамките на който 
правото, което е предмет на 
основния договор, може да бъде 
упражнено и, при необходимост, 
продължителността му;
- датата, на която потребителят 
може да започне да упражнява 
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договорните права;
- цената, която потребителят 
трябва да заплати за временното 
ползване на собственост, за 
дългосрочния ваканционен продукт 
или за услугите, предоставяни от 
извършващия препродажба търговец;
- разходите, свързани с временното 
ползване на собственост или с 
дългосрочния ваканционен продукт;
- по целесъобразност, услугите или 
съоръженията, до които 
потребителят ще има достъп;
- информация за това, дали има 
възможност за присъединяване към 
система за замяна;
- информация за срока на правото на 
оттегляне;
- информация за забраната за 
авансови плащания;
- информация за това, дали 
търговецът е страна по етични  
кодекси;

Обосновка

In order to draw the attention of the consumer and to facilitate his understanding of his right 
of withdrawal, the contract shall include a check-list.

Изменение 40
Член 4 a (нов)

Член 4а
Допълнителният договор

1. Договорът следва да е в писмена 
форма и да е съставен на един от 
официалните езици на Общността, 
по избор на потребителя.
2. Писмената информация, посочена в 
член 3, параграф 2, представлява 
неразделна част от договора.
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Всякакви промени на писмената 
информация, предоставена на 
потребителя преди подписването на 
договора, трябва да се съобщават на 
потребителя в писмена форма преди 
сключването на договора. 
3. В случай на договор за замяна, 
договорът съдържа информацията, 
която се изисква съгласно букви а), б) 
и от г) до и) от Приложение V.

Изменение 41
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 
национален празник, периодът трябва 
да се продължи до първия работен ден 
след него.

1. Потребителят има срок от
четиринадесет календарни дни да се 
оттегли от договора, без да изтъква 
някаква причина. 

Този срок за оттегляне започва да 
тече: 
а) или от деня на сключване на 
договора или на обвързващ 
предварителен договор; или
б) от деня, в който потребителят 
получи договора или обвързващ 
предварителен договор, ако този ден е 
по-късно от датата, посочена в буква 
а).

Обосновка

Clarity is needed with regard to the length of the cooling off period. More harmonisation is 
also needed with regard to the start of the withdrawal period.
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Изменение 42
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.

заличава се

Изменение 43
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.

3. Ако информацията, посочена в букви 
а) до о) от Приложение I, букви а), б) и 
г) от Приложение II, букви от а) до и) 
от Приложение III, букви от а) до ж) 
от Приложение IV или букви от а) до 
к) от Приложение V, не е представена 
в писмен вид в рамките на три месеца 
след подписване на договора, 
договорът следва да се счита за 
нищожен.

Обосновка

In order to grant a consumer with the highest level of protection, a contract in which an 
integral part is missing should be null and void.

Изменение 44
Член 5, параграф 4

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 

4. Ако потребителят възнамерява да 
упражни правото на оттегляне, той 
трябва преди изтичане на крайния срок 
да уведоми лицето, чиито име и адрес 
са посочени за тази цел в договора и в 
контролния списък, по доказуем
начин. Крайният срок се счита за 
спазен, ако известието, ако е на 
хартиен или на друг траен носител, е 
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изтичането на крайния срок. изпратено преди изтичането на крайния 
срок

Изменение 45
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

To avoid opening the way to rogue traders only interested in signing contracts and getting 
reimbursement for certain costs which are not clearly defined and different from one Member 
State to another, the deletion is therefore needed.

Изменение 46
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

Brings the text into line with Amendments 42 and 43.

Изменение 47
Член 6

1. Държавите-членки гарантират, че 
се забранява всяко авансово плащане, 
осигуряване на гаранции, запазване на 
пари в кредитна карта, изрично 

1. Забранява се всяко авансово 
плащане, осигуряване на гаранции, 
запазване на пари по сметки, изрично 
признаване на задължение или всяко 
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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.

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. Забранява се всяко авансово плащане, 
осигуряване на гаранции, запазване на 
пари по сметки, изрично признаване на 
задължение или всяко друго 
възнаграждение за търговеца или за 
трета страна от потребителя за целите 
на препродажба, преди препродажбата 
да се е осъществила или договорът за 
действителна продажба да е прекратен 
по друг начин.

Изменение 48
Член 7

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. Ако потребителят упражни правото 
си на оттегляне от основния договор, 
всички допълнителни договори 
автоматично се прекратяват без никакви 
разходи за потребителя. 

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 прекратява без 
никакви разходи за потребителя, ако 
потребителят упражни правото си на 
оттегляне от основния договор, както е 
предвидено в член 5.

3. Държавите-членки ще подготвят 
подробни правила за прекратяване на 
такива договори.
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Изменение 49
Член 8

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.

1. 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 настоящия 
регламент, няма да са обвързващи.

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.

2. Разпоредбите на настоящия 
регламент се прилагат, когато 
въпросната недвижима собственост е 
разположена на територията на 
държава-членка или когато 
търговецът упражнява своята 
търговска или професионална 
дейност в държава-членка, или по 
някакъв начин насочва такава 
дейност към държава-членка и 
договорът попада в приложното поле 
на такава дейност.

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 1.

Изменение 50
Член 9, параграф 1 и параграф 2, уводна част

1. Държавите-членки осигуряват
съществуването на адекватни и 
ефективни средства за гарантиране
на съответствие с настоящата 
директива в интересите на 
потребителите.

1. Държавите-членки следва да 
осигуряват и да контролират общо
спазване на настоящия регламент от 
страна на своите търговци в интерес
на потребителите.

2. Средствата, споменати в параграф 
1 включват разпоредби, с които един 
или повече от следните органи, 
определени от националното 
законодателство да могат да 
предприемат действие в 
съответствие с националното 
законодателство пред съдилищата 
или компетентните 
административни органи, с цел 

2. Държавите-членки следва да 
определят един или повече от 
долупосочените органи за изпълнение 
на такива задачи по правоприлагане: 
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осигуряване на това националните 
разпоредби за изпълнението на 
настоящата директива да са 
приложени:

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 1.

Изменение 51
Член 10, параграфи 1 и 2

1. Държавите-членки предприемат 
съответни мерки за информиране на 
потребителите относно националното 
законодателство, транспониращо 
настоящата директива и поощряват, 
когато е възможно, търговците да 
информират потребителите за своите 
етични кодекси.

1. Държавите-членки предприемат 
съответни мерки за информиране на 
потребителите относно настоящия 
регламент.

Търговците се грижат, по 
целесъобразност, потребителите да 
бъдат информирани за техните 
етични кодекси.

2. Държавите-членки поощряват 
създаването или развитието на 
адекватни и ефективни извънсъдебни 
процедури за жалби и компенсации, с 
цел решаване на потребителски спорове, 
съгласно настоящата директива.

2. Държавите-членки поощряват 
създаването или развитието на 
адекватни и ефективни извънсъдебни 
процедури за жалби и компенсации, с 
цел решаване на потребителски спорове, 
съгласно настоящия регламент.

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 1.

Изменение 52
Член 10 параграф 2 a (нов)

2а. Търговците учредяват европейска 
браншова организация, която 
предлага на потребителите 
алтернативна система за решаване 
на спорове за обработване на жалби, 
като например в случай на фалит, и 
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която организира европейска 
лицензионна система.

Изменение 53
Член 10 параграф 2 б (нов)

2б. Търговците предоставят 
достатъчно сведения за наличие на 
гаранции за възстановяване на 
платените от потребителя пари в 
случай на несъстоятелност.

Изменение 54
Член 11, параграф 1

1. Държавите-членки осигуряват 
подходящи санкции в случай, че 
търговецът не спази националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива.

1. Държавите-членки определят 
правила относно подходящи санкции, 
които се прилагат при нарушение на 
разпоредбите на настоящия 
регламент и следят за прилагането 
на тези санкции. 

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 1.

Изменение 55
Член 12

1. Държавите-членки приемат и 
публикуват, най-късно до […] 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
информират Комисията за текста на 
тези разпоредби и предоставят 
таблица на съответствията между 
тези разпоредби и настоящата 
директива.

заличава се

Те прилагат тези разпоредби от […].
Когато държавите-членки приемат 
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тези разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното 
им публикуване. Условията и редът 
на това позоваване се определят от 
държавите-членки.
2. Държавите-членки уведомяват 
Комисията за текстовете на 
разпоредбите от националното 
законодателство в областта, 
регулирана от настоящата 
директива.

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 1.

Изменение 56
Член 13, параграф 1

Комисията преглежда настоящата 
директива и докладва на Европейския 
парламент и на Съвета, не по-късно от 
пет години след датата на прилагане 
на националните разпоредби, 
транспониращи директивата.

Комисията преразглежда настоящия 
регламент и докладва на Европейския 
парламент и на Съвета не по-късно от 
пет години след влизането му в сила.

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 1.

Изменение 57
Член 14

Директива 94/47/ЕО се отменя. Директива 94/47/ЕО се отменя.
(не засяга българската версия)

Позоваванията на отменената директива 
се тълкуват като позовавания на 
настоящата директива и се четат 
съгласно таблицата на съответствията в 
приложение III.

Позоваванията на отменената директива 
се тълкуват като позовавания на 
настоящия регламент и се четат 
съгласно таблицата на съответствията в 
Приложение VI.
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Изменение 58
Член 15

Директивата влиза в сила на 
двадесетия ден от публикуването � в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила 
на 1 януари 2009 г.

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 1.

Изменение 59
Член 16

Адресати на настоящата директива 
са държавите-членки.

заличава се

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 1.

Изменение 60
Приложение I, буква a)

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 на 
подписване на договора;

а) Самоличността и местожителството 
на страните по договора, включително 
конкретна информация за правния 
статус на търговеца към момента на 
сключване на договора, подписите на 
страните и датата и мястото на 
подписване на основния договор;

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 37.

Изменение 61
Приложение I, буква б)

б) точната природа на правото, което е 
предмет на договора, както и клауза, 
излагаща условията, които управляват 
упражняването на това право на 

б) точното естество на правото, което 
е предмет на основния договор, както и 
клауза, излагаща условията, които 
уреждат упражняването на това право 
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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;

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;

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 37.

Изменение 62
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 основният договор засяга 
конкретна недвижима собственост, 
подробно описание на тази собственост 
и нейното местоположение; когато
основният договор засяга няколко 
собствености (множество курорти), 
съответно описание на собственостите 
и тяхното местоположение; когато
основният договор засяга настаняване, 
друго освен в недвижима собственост, 
съответно описание на обекта за
настаняване и на оборудването;

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 37.

Изменение 63
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 движимата или 
недвижима собственост и нейното 
ръководство и управление, включително 
дали и как потребителите могат да 
влияят и да участват в решенията 
относно тези въпроси;
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Обосновка

Brings the text into line with Amendment 26.

Изменение 64
Приложение I, буква ж)

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; 

ж) съответно описание 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; 
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; 

Обосновка

The two main elements of the total costs are the purchase price and the service costs of the 
timeshare resort or multi-resort. The Commission's proposal was unclear and included 
information which is not necessary for a consumer to take an informed purchase decision.

The maintenance and management fees need to be disclosed as well as the possible future 
increases (reflecting augmentation in costs due to inflation, taxation, health and safety 
requirements, etc…). However, detailed explanation of such costs is irrelevant for the 
purchase decision and supplied in annual accounts where appropriate.

Изменение 65
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.

ва) 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.

Обосновка

The indent should be moved further up into the annex.
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Изменение 66
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, 
поддръжка и ремонт); 

еа) цената, която трябва да се заплати от 
потребителя;

Обосновка

See above justification to Amendment 64. The indent should be moved further up into the 
annex.

Изменение 67
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 
система за замяна или препродажба на 
договорните права, информация за 
съответната система за замяна и 
посочване на разходите, свързани с 
препродажба и размяна чрез тази 
система;

Изменение 68
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 условията за 

м) информация относно правото на 
оттегляне от договора и последствията 
от оттеглянето от договора; по 
целесъобразност, информация относно 
условията за прекратяване на какъвто и 
да е договор за кредит и на останалите 
допълнителни договори, свързани с 
основния договор в случай на оттегляне 
от договора, като например схеми за 
възстановяване на парични средства 
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прекратяване на договора за кредит и на 
допълнителния договор, свързан с 
договора, в случай на оттегляне от 
договора; информация относно 
последствията от такова оттегляне;

или други инвестиционни схеми;
информация относно последствията от 
такова оттегляне;

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 45.

Изменение 69
Приложение I, буква п)

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

п) информация за това, дали 
търговецът е страна по етичен 
кодекс;

Обосновка

The Commission's proposal required the trader to supply consumers with voluminous 
information regarding codes of conduct. That amount of information may overburden the 
consumer while not being material. It would be similar as asking the trader to supply 
consumers with the timeshare laws, and other relevant laws, and to require the trader to 
make them part of the contract.

The information a consumer actually needs is to understand whether the trader has signed up 
to a code of conduct and where the information can be obtained.

Изменение 70
Приложение II, заглавие

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

описано в член 3

Допълнителни изисквания за движима 
или недвижима собственост, която е
в процес на изграждане, както е описано 

в член 3

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 26.

Изменение 71
Приложение II , буква a)

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

или недвижима собственост и 
услугите, които я привеждат в пълна 
експлоатация (газ, електричество, вода и 
телефонни връзки);

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 26.

Изменение 72
Приложение II, буква б)

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

б) разумна преценка на крайния срок за 
завършване на движимата или 
недвижима собственост и услугите, 
които я привеждат в пълна 
експлоатация (газ, електричество, вода и 
телефонни връзки);

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 26.

Изменение 73
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 
движимата или недвижима
собственост или гаранция относно 
възстановяването на всички направени 
плащания, ако движимата или 
недвижима собственост не бъде 
завършена и, когато е приложимо, 
условията, уреждащи изпълнението на 
тези гаранции.

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 26.

Изменение 74
Приложение III, буква a)

а) Самоличността и а) Самоличността и официалното 
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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;

седалище на страните по договора, 
които носят отговорност за 
предоставянето на движимата или 
недвижима собственост, 
туристическия или свързани 
продукти и услуги, до които 
потребителят има достъп в 
резултат на основния договор;

Обосновка

It is necessary for the consumer to understand with whom he is contracting and who in the 
end will deliver the discounts.

Изменение 75
Приложение III, буква б)

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

б) точното естество на правото, което е 
предмет на основния договор;

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 37.

Изменение 76
Приложение III, буква в а) (нова)

ва) подходящо и точно описание на 
движимата или недвижима 
собственост, която е на 
разположение за бъдещи резервации, 
информация и гаранция за процента 
на намаление на цената и периодите, 
в които то се предоставя;

Обосновка

Since long-term holiday products often claim to have access to quite an extensive portfolio of 
accommodation and to airline carriers it is necessary for the consumer to understand exactly 
who the providers are. In addition, consumers need to understand the nature of the 
relationship between the long-term holiday products traders and their suppliers (whether it is 
a firm dedicated to B-to-B contracts or just a standard contract renewable every year, which 
would mean movable or immovable property and/or flights that could be deleted from the 
portfolio).
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Изменение 77
Приложение III, буква г a) (нова)

га) когато е приложимо, точното 
естество на намалението(та), 
което(които) е(са) на разположение, 
сравнение с пълния размер на цената
на съответната движима или 
недвижима собственост, 
туристически или други свързани 
продукти или услуги;

Обосновка

The Commission's proposal excludes substantial material information which is needed by the 
consumer for the purpose of making an informed purchase decision. This includes, especially 
when discounts are being offered, the exact nature of these discounts in comparison with 
'official/retail' prices.

Изменение 78
Приложение III, буква г б) (нова)

гб) обяснение на това, как дадени 
такси, които се плащат за запазване 
на правото, могат да бъдат 
променени и разчет на бъдещи такси;

Обосновка

See above Amendment 77.

Изменение 79
Приложение III, буква г в) (нова)

гв) подробности за всички други 
разходи, които потребителят може 
да очаква да извърши в резултат на 
правото му на достъп до обекта за 
настаняване, туристическите или 
всички други свързани продукти или 
услуги, които са посочени;  

Обосновка

See above Amendment 77.
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Изменение 80
Приложение III, буква ж)

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 
допълнителния договор, свързан с 
договора, в случай на оттегляне от 
договора; информация относно 
последствията от такова оттегляне;

ж) информация относно правото на 
оттегляне от договора и последствията 
от оттеглянето от договора; по 
целесъобразност, информация относно 
условията за прекратяване на какъвто и 
да е договор за кредит и на останалите 
допълнителни договори, свързани с 
основния договор в случай на оттегляне 
от договора, като например схеми за 
възстановяване на парични средства 
или други инвестиционни схеми;
информация относно последствията от 
такова оттегляне;

Обосновка

Brings the text into line with Amendment 45.

Изменение 81
Приложение III, буква й)

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

й) информация за това, дали 
търговецът е страна по етичен 
кодекс;

Изменение 82
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 за препродажба 
и последствията от оттеглянето от 
договора;
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Обосновка

Brings the text into line with Amendments 28 and 45.

Изменение 83
Приложение IV, буква е)

е) информация относно забраната за 
предварителни плащания до момента на 
извършване на действителната 
продажба или на прекратяване на 
договора по друг начин;

е) информация относно забраната за 
предварителни плащания, установена в 
съответствие с член 6, параграф 3, до 
момента на извършване на 
действителната продажба или на 
прекратяване на договора по друг 
начин;

Изменение 84
Приложение IV, буква з)

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

з) информация за това, дали 
търговецът е страна по етичен 
кодекс;

Изменение 85
Приложение V, буква в)

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) списък на собственостите, 
включени в системата за замяна, и 
тяхното местонахождение; в случаите,
когато договорът се отнася за движима 
собственост – подходящо описание на 
нея и на оборудването;

Обосновка

By nature, the exchange does not refer to a specific accommodation. In view of the large 
number of properties (usually in the thousands) that are affiliated to an exchange system, it 
would be unreasonable to require exchange traders to provide a description of all properties
at the time of the initial membership contract. Thus, a simple listing of resorts and their 
location, as well as a reference to, for example a Website, where more detailed information of 
these resorts can be found is a better tool for consumers.
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Изменение 86
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 
изчисляването 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 потребителят трябва 
да плати, прогнозната сума, която 
потребителят трябва да плати за 
членството в система за замяна и за 
отделните операции по замяна;

Обосновка

In the Commission's proposal, the text appears to be more suited to the services provided by 
timeshare or long term holiday product traders. Information requirements that may be 
suitable for timeshare contracts are not appropriate for the services that are typically 
provided by exchange traders. Exchange businesses should be required to produce 
information specific to their business.

Exchange guest should not be responsible for the payment of a management/maintenance fee 
as this payment is made by the consumer who owns the timeshare interest made available for 
exchange.

Изменение 87
Приложение V, буква з)

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;

з) обяснение относно начина на 
функциониране на системата за замяна; 
възможностите и условията на замяна, 
както и посочване на броя на наличните 
курортни места и броя на членовете на 
системата за замяна; 

Обосновка

Providing a set of examples to consumers could potentially mislead a consumer into thinking 
that he will always have access to the accommodation described in the example. The 
exchange trader cannot guarantee the fulfillment of specific exchange requests as the 
availability of exchange accommodation depends on what other exchange consumers 
relinquish on exchange. Exchanges also depend on factors including the period of time, the 
size of the unit, the quality rating of the accommodation being requested versus the one being 
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relinquished and how far in advance the reservation is made.

Изменение 88
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, 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 
автоматичното прекратяване на 
договора за замяна, в случай че 
потребителят се оттегли от 
основния договор по време на срока за 
оттегляне;

Обосновка

Termination of the exchange contract must take place if the consumer exercises his right of 
withdrawal of the purchase contract for the timeshare interest. This information must be 
included by exchange traders in their contracts. A separate withdrawal period for the 
exchange contract is unnecessary and confusing to the consumer.

Изменение 89
Приложение V, буква й)

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

заличава се

Изменение 90
Приложение V, буква к)

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

заличава се
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Изменение 91
Приложение V, буква л)

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

л) информация за това, дали 
търговецът е страна по етичен 
кодекс;
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

The adoption of Directive 94/47/EC and the development of self-regulation by the industry 
have resulted in a significant decline in the number of complaints relating to traditional 
timeshare.

However, since the adoption of Directive 94/47/EC, new long-term holiday products have 
been developed quickly, partly to circumvent the legislation. This has led to numerous 
complaints by consumers as the high level of consumer protection granted by the timeshare 
directive does not apply to these new products and gives the traditional timeshare industry a 
bad reputation.

In 2002 the European Parliament adopted a resolution asking the Commission to come 
forward with a proposal to solve the problems relating to such new products. After a 
consultation process and an impact assessment the Commission released a proposal for the 
revision of Directive 94/47/EC in June 2007. This proposal also includes long term holiday 
products, thus guaranteeing a high level of protection for consumers.

Some problems currently faced by consumers will also be partially tackled by existing and 
new EU legislation, in particular the Unfair Commercial Practices Directive (2005/29/EC). 
However this directive has not been transposed or correctly implemented by some Member 
States. Moreover the current review of the Consumer Acquis envisages creating a horizontal 
instrument which should set general provisions with regard to consumer protection. Ideally 
the revision of Directive 94/47/EC should be undertaken after the adoption of a horizontal 
instrument. However the Commission decided that the urgent nature of the problems faced by 
consumers made it impossible to wait until a horizontal instrument is in place. 
Notwithstanding the review of the Consumer Acquis, full harmonisation should be pursued in 
the revision of Directive 94/47/EC.

Timeshare
The timeshare industry has benefited greatly from Directive 94/47/EC and self regulation; 
most rogue traders are no longer active in the sector. Therefore it is essential to make a clear 
distinction between the traditional timeshare industry on one hand and the new long term 
holiday product industry on the other hand.

Long term holiday products
Most consumer complaints are related to these new holiday products, such as holiday discount 
clubs. Therefore there is a strong need for regulating this sector, to give consumers a high 
level of protection as well as to put a stop to the damaged reputation of legitimate businesses.

Regulation
By its very nature the timeshare industry deals mostly with cross border cases. Therefore, full 
harmonisation is essential. The rapporteur proposes to change the legal basis of this directive 
into a regulation in order to maximise the clarity towards consumers and traders throughout 
the European Union.

Check-list
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This directive provides consumers with a high level of protection. In order to give the 
consumers a clear and brief overview of the most important information the rapporteur 
proposes to create a check-list based on standard forms.

Relation with international private law
Some problems faced by consumers can be tackled if consumers have the right to go to court 
in their country of residence. Therefore the competent judge should be the judge in the 
country of residence of the consumer applying the law of the Member State where the 
contract was signed.

Registration system
The rapporteur proposes to set up a European registration system. This will benefit both 
consumers and the litigable operators. Such a system should be organised and enforced by the 
industry itself, with the support of the Commission. It should provide a guarantee fund for 
consumers in case a company goes bankrupt.
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