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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ingatlanok időben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termékek, 
azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók 
védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2007)0303),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0159/2007),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére
(A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Cím

Javaslat Európai Parlamenti és Tanácsi 
irányelvre az ingatlanok időben megosztott 
használati joga, a hosszú távra szóló 
üdülési termékek, azok továbbértékesítése 
és cseréje egyes szempontjai tekintetében a 
fogyasztók védelméről

Javaslat Európai Parlamenti és Tanácsi 
rendeletre az ingatlanok időben megosztott 
használati joga, a hosszú távra szóló 
üdülési termékek, azok továbbértékesítése 
és cseréje egyes szempontjai tekintetében a 
fogyasztók védelméről
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Indokolás

Az időben megosztott ingatlanhasználati jog és a hosszú távra szóló üdülési termékek 
forgalmazásának, értékesítésének és továbbértékesítésének, valamint az időben megosztott 
ingatlanhasználati jog cseréjének bizonyos szempontjait teljes mértékben harmonizálni kell. A 
tagállamok számára nem szabad lehetővé tenni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó 
területeken nemzeti jogszabályokat tartsanak fenn vagy vezessenek be. Amennyiben ez a 
rendelet bizonyos kérdésben nem rendelkezik, a tagállamok a közösségi joggal összhangban 
továbbra is szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti jogszabályokat.

Módosítás: 2
1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 65. és 95. 
cikkére,

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 17. módosítással.

Módosítás: 3
3a. bevezető hivatkozás (új)

tekintettel a belső piacon az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben 
folytatott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre1, amely tiltja a vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
megtévesztő, agresszív és egyéb 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatát,
__________
1 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.

Módosítás: 4
(-1a) preambulumbekezdés (új)

(-1a) mivel a turizmus egyre fontosabb 
szerepet tölt be a tagállamok 
gazdaságában, az időben megosztott 
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ingatlanhasználattal és a hosszú távra 
szóló üdülési termékekkel foglalkozó 
ágazatokat közös minimumszabályok 
elfogadásával nagyobb növekedésre és 
termelékenységre kell ösztönözni;

Módosítás: 5
(1) preambulumbekezdés

(1) Az ingatlanok időben megosztott 
használati jogának megszerzésére irányuló 
szerződések egyes szempontjai 
vonatkozásában a fogyasztók védelméről 
szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása 
óta a megosztott használati joggal 
kapcsolatos ágazat fejlődött, és a piacon 
megjelentek az ahhoz hasonló új üdülési 
termékek. A 94/47/EK irányelv hatásköre 
nem terjed ki ezen új üdülési termékekre, 
és a megosztott használati joggal 
kapcsolatos olyan ügyletekre, mint például 
a csere és a továbbértékesítés. Emellett a 
94/47/EK irányelv alkalmazásával 
kapcsolatos tapasztalatok azt mutatták, 
hogy az irányelv hatálya alá tartozó néhány 
elemet pontosítani szükséges és 
naprakésszé kell tenni.

(1) Az ingatlanok időben megosztott 
használati jogának megszerzésére irányuló 
szerződések egyes szempontjai 
vonatkozásában a fogyasztók védelméről 
szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása 
óta a megosztott használati joggal 
kapcsolatos ágazat fejlődött, és a piacon 
megjelentek az ahhoz hasonló új üdülési 
termékek. A 94/47/EK irányelv hatásköre 
nem terjed ki ezen új üdülési termékekre, 
és a megosztott használati joggal 
kapcsolatos olyan ügyletekre, mint például 
a csereszerződés és a továbbértékesítésre 
vonatkozó szerződés. Emellett a 94/47/EK 
irányelv alkalmazásával kapcsolatos 
tapasztalatok azt mutatták, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó néhány elemet 
pontosítani szükséges és naprakésszé kell 
tenni.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 1. és 2. cikkel.

Módosítás: 6
(2) preambulumbekezdés

(2) A fennálló szabályozási hiányosságok a 
piaci verseny torzulását eredményezik és a
fogyasztóknak is komoly problémát 
jelentenek, gátolva ezáltal a belső piac 
zavartalan működését. Ezért a 94/47/EK 
irányelv helyébe egy új, naprakész 
irányelvnek kell lépnie.

(2) A fennálló szabályozási hiányosságok 
és a tagállamok között harmonizált 
jogszabályok hiánya a piaci verseny 
torzulását eredményezik és a 
fogyasztóknak is komoly problémát 
jelentenek, gátolva ezáltal a belső piac 
zavartalan működését. Ezért a 94/47/EK 
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irányelv helyébe egy új, naprakész 
rendeletnek kell lépnie.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 1. módosítással.

Módosítás: 7
(3) preambulumbekezdés

(3) A vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítését folytatni kell a jogbiztonság 
megerősítése, valamint annak érdekében, 
hogy a fogyasztók és a vállalkozások teljes 
mértékben részesülhessenek a belső piac 
nyújtotta előnyökből. A tagállamok 
számára azonban egyes területeken 
továbbra is lehetővé kell tenni, hogy 
szigorúbb feltételeket alkalmazhassanak.

(3) A jogbiztonság megerősítése, valamint 
annak érdekében, hogy a fogyasztók és a 
vállalkozások teljes mértékben 
részesülhessenek a belső piac nyújtotta 
előnyökből, az időben megosztott 
ingatlanhasználati jog és a hosszú távra 
szóló üdülési termékek forgalmazásának, 
értékesítésének és továbbértékesítésének, 
valamint az időben megosztott 
ingatlanhasználati jog cseréjének 
bizonyos szempontjait teljes mértékben 
harmonizálni kell. A tagállamok számára 
nem szabad lehetővé tenni, hogy az e 
rendelet hatálya alá tartozó területeken 
nemzeti jogszabályokat tartsanak fenn
vagy vezessenek be. Amennyiben ez a 
rendelet bizonyos kérdésben nem 
rendelkezik, a tagállamok a közösségi 
joggal összhangban továbbra is szabadon 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek 
nemzeti jogszabályokat.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 1. módosítással.

Módosítás: 8
(4) preambulumbekezdés

(4) Ezen irányelv nem sértheti az ingatlan 
és ingó tulajdon nyilvántartására, a 
letelepedés feltételeire, az engedélyezési 
rendszerekre, engedélyezési 
követelményekre vagy az ezen irányelv 

törölve
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hatálya alá tartó szerződések tárgyát 
képező jogok jogi természetének 
meghatározására vonatkozó nemzeti 
szabályokat.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 1. cikk (1) bekezdésével.

Módosítás: 9
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) Az ingatlanok időben megosztott 
használatára vonatkozó szerződés 
fogalommeghatározása nem foglalja 
magában a többéves szállodai 
szobafoglalásokat vagy a szokványos 
bérleti szerződéseket, még akkor sem, ha 
azokat előre kifizették, és időtartamuk 
meghaladja az egy évet.

Indokolás

Az időtartam egy évre történő csökkentése olyan ügyleteket is magában foglalhat, amelyekre a 
hatályt nem szándékoznak kiterjeszteni, mint például az előre történő kifizetést igénylő 
előzetes szállodai foglalások vagy a néhány hotel által alkalmazott, egy évet meghaladó 
érvényességi idejű kuponok rendszere. A félreértések elkerülése érdekében e kivételeket 
egyértelműen meg kell említeni.

Módosítás: 10
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
átfogóan megismerhessék az e rendelet 
által biztosított védelmet, a kereskedő 
ellenőrző listát ad át a fogyasztónak; az 
ellenőrző listának a Közösség összes 
nyelvén hozzáférhető, szabványos 
formanyomtatványokon kell alapulnia;

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fogyasztó figyelmét felhívják az elállási jogára és azt könnyebben 
megértse, a szerződésnek ellenőrző listát kell tartalmaznia.
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Módosítás: 11
(7) preambulumbekezdés

(7) Annak érdekében, hogy a fogyasztó 
teljes mértékben megérthesse a 
szerződésben foglalt kötelezettségeit és 
jogait, biztosítani kell számára egy olyan 
időtartamot, amelyen belül indoklás nélkül 
elállhat a szerződéstől. Ezen időtartam 
jelenleg eltérő az egyes tagállamokban, és 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
94/47/EK irányelvben előírt időtartam 
nem elegendő hosszúságú. Ezért ezt az 
időtartamot meg kell hosszabbítani és
egységesíteni kell.

(7) Annak érdekében, hogy a fogyasztó 
teljes mértékben megérthesse a 
szerződésben foglalt kötelezettségeit és 
jogait, biztosítani kell számára egy olyan 
időtartamot, amelyen belül indoklás nélkül 
elállhat a szerződéstől. Ezen időtartam 
jelenleg eltérő az egyes tagállamokban. A 
magas szintű fogyasztóvédelem, valamint 
a fogyasztók és az ágazat számára a jobb 
érthetőség biztosítása érdekében ezt az 
időtartamot és egységesíteni kell.

Indokolás

A módosítás a szöveg egyértelművé tételét szolgálja.

Módosítás: 12
(8) preambulumbekezdés

(8) Az elállási idő lejártát megelőzően a 
kereskedőnek vagy bármely harmadik 
félnek történő előlegfizetés tilalmát 
egyértelművé kell tenni a fogyasztók 
védelmének javítása érdekében. A 
továbbértékesítés esetében az előlegfizetés
tilalma a tényleges értékesítésig vagy a 
továbbértékesítésre vonatkozó szerződés 
más módon történő felbontásáig 
alkalmazandó.

(8) Az előlegfizetés tilalmát egyértelművé 
kell tenni a fogyasztók védelmének javítása 
érdekében. A továbbértékesítésre 
vonatkozó szerződések esetében bármilyen 
fizetés tilalma a tényleges értékesítésig 
vagy a továbbértékesítésre vonatkozó 
szerződés más módon történő felbontásáig 
alkalmazandó, kivéve a fogyasztó időben 
megosztott ingatlanhasználati jogának
forgalmazása miatt a kereskedő által a 
fogyasztó nevében kifizetett, közvetlenül
elszámolható költségeket.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést a 6. cikkel, és egyértelművé teszi a 
szöveget.

Módosítás: 13
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(9) preambulumbekezdés

(9) Abban az esetben, ha a fogyasztó olyan 
szerződéstől áll el, amely esetében az árat 
teljes egészében vagy részben egy, a 
fogyasztónak a kereskedő vagy egy 
harmadik fél által a harmadik fél és a 
kereskedő között létrejött hitel-
megállapodás alapján nyújtott hitelből 
fedezik, a hitel-megállapodást felmondási 
díj felszámítása nélkül kell felbontani. 
Ugyanez vonatkozik a kiegészítő 
szerződésekre, például a csererendszerben 
való tagságra vonatkozó szerződésekre is.

(9) Abban az esetben, ha a fogyasztó olyan 
szerződéstől áll el, amely esetében az árat 
teljes egészében vagy részben egy, a 
fogyasztónak a kereskedő vagy egy 
harmadik fél által a harmadik fél és a 
kereskedő között létrejött hitel-
megállapodás alapján nyújtott hitelből 
fedezik, a hitel-megállapodást a 
fogyasztóra nézve bárminemű költség
nélkül kell felbontani. Ugyanez vonatkozik 
a kiegészítő szerződésekre.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést a 6. cikkel.

Módosítás: 14
(10) preambulumbekezdés

(10) A fogyasztót nem foszthatják meg a 
számára ezen irányelv által biztosított 
védelemtől. Ez abban az esetben is 
érvényes, ha a szerződésben alkalmazandó 
jog egy harmadik állam joga.

(10) A fogyasztót nem foszthatják meg a 
számára e rendelet által biztosított 
védelemtől. Ez abban az esetben is 
érvényes, ha a szerződésben alkalmazandó 
jog egy harmadik állam joga.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 1. módosítással.

Módosítás: 15
(11) preambulumbekezdés

(11) Szükséges, hogy a tagállamok ezen 
irányelv megsértése esetén alkalmazandó 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat állapítsanak meg.

(11) Szükséges, hogy a tagállamok e 
rendelet megsértése esetén alkalmazandó 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat biztosítsanak.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 1. módosítással.
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Módosítás: 16
(12) preambulumbekezdés

(12) A nemzeti jogszabályok szerint a 
kérdésben jogos érdekkel rendelkező 
személyek és szervezetek számára 
biztosítani kell a megfelelő jogi 
eszközöket, hogy az irányelv megsértése 
esetén eljárást kezdeményezhessenek.

(12) A nemzeti jogszabályok szerint a 
kérdésben jogos érdekkel rendelkező 
személyek és szervezetek számára 
biztosítani kell a megfelelő jogi 
eszközöket, hogy e rendelet megsértése 
esetén eljárást kezdeményezhessenek.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 1. módosítással.

Módosítás: 17
(12a) preambulumbekezdés (új)

(12a) Bírósági jogorvoslat esetén a 
fogyasztóknak jogot kell biztosítani, hogy 
abban az országban forduljanak 
bírósághoz, amelyben állandó lakóhellyel 
rendelkeznek.

Indokolás

A módosítás célja a magas szintű fogyasztóvédelem és a jobb érthetőség biztosítása.

Módosítás: 18
(14) preambulumbekezdés

(14) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a fogyasztókat hatékonyan 
tájékoztassák az ezen irányelvet átültető 
nemzeti rendelkezésekről és ösztönözniük 
kell a kereskedőket, hogy nyújtsanak
tájékoztatást az e területre vonatkozó 
magatartási kódexről.

(14) A fogyasztókat hatékonyan 
tájékoztatni kell az e rendelet szerinti 
jogaikról. A kereskedők tájékoztatást 
nyújtanak a fogyasztóknak az e területre 
vonatkozó magatartási kódexről.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 1. módosítással.

Módosítás: 19
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(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) A kereskedők európai ágazati 
szervezetet alakítanak, hogy 
megfelelőbben kezelhessék a fogyasztók 
panaszait, és egy egész Európára kiterjedő 
engedélyrendszert hozzanak létre.

Módosítás: 20
(14b) preambulumbekezdés (új)

(14b) Mind a fogyasztóknak, mind az 
időben megosztott ingatlanhasználattal és 
a hosszú távra szóló üdülési termékekkel 
foglalkozó ágazatok javára válna, ha a 
kereskedőkre fizetésképtelenség esetén a 
biztosíték kielégítő igazolásának 
kötelezettsége vonatkozna.

Módosítás: 21
(15) preambulumbekezdés

(15) Mivel ezen irányelv céljait a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért azok közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók, a 
Közösség intézkedéseket hozhat a 
Szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
arányosság – ugyanezen cikkben 
megfogalmazott – elvével összhangban ez 
az irányelv nem haladja meg a belső piaci 
korlátok felszámolásához és a 
fogyasztóvédelem magas közösségi 
szintjének eléréséhez szükséges mértéket.

(15) Mivel e rendelet céljait a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért azok közösségi szinten jobban 
megvalósíthatók, a Közösség 
intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvének megfelelően. Az arányosság –
ugyanezen cikkben megfogalmazott –
elvével összhangban ez a rendelet nem 
haladja meg a belső piaci korlátok 
felszámolásához és a fogyasztóvédelem 
magas közösségi szintjének eléréséhez 
szükséges mértéket.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 1. módosítással.

Módosítás: 22
(16) preambulumbekezdés
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(16) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja a különösen az 
emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezmény és az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert elveket,

(16) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja a különösen az 
emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezmény és az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert elveket,

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 1. módosítással.

Módosítás: 23
1. cikk, (1) bekezdés

1. Ezt az irányelvet a fogyasztóknak az 
időben megosztott ingatlanhasználati jog és 
a hosszú távra szóló üdülési termékek 
értékesítése és eladása egyes 
szempontjainak tekintetében történő 
védelmére kell alkalmazni. Az irányelv 
alkalmazandó az időben megosztott 
ingatlanhasználati jog és a hosszú távra 
szóló üdülési termékek 
továbbértékesítésére és az időben 
megosztott ingatlanhasználati jog cseréjére 
is.

1. E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a 
belső piac megfelelő működéséhez, és 
magas szintű fogyasztóvédelmet valósítson 
meg azáltal, hogy harmonizálja az időben 
megosztott ingatlanhasználati jog és a 
hosszú távra szóló üdülési termékek 
forgalmazása, értékesítése és 
továbbértékesítése egyes szempontjaira és 
az időben megosztott ingatlanhasználati 
jog cseréjére vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

Az irányelvet a kereskedő és a fogyasztó 
között létrejött ügyletekre kell alkalmazni.

A rendeletet a kereskedő és a fogyasztó 
között létrejött ügyletekre kell alkalmazni.

Ez az irányelv nem sérti a nemzeti 
jogrendszerben a szerződésre vonatkozó 
általános szabályok szerint a fogyasztó 
rendelkezésére álló, a szerződés 
felmondását lehetővé tévő jogi eszközöket.

Ez a rendelet nem sérti a nemzeti 
jogrendszerben a szerződésre vonatkozó 
általános jogi eszközöket, sem az ingó és 
ingatlan vagyon nyilvántartásával 
kapcsolatos nemzeti szabályokat, a 
letelepedési feltételeket vagy az 
engedélyezési rendszereket, sem pedig az e 
rendelet hatálya alá tartozó szerződések 
tárgyát képező jogok jogi természetének 
meghatározását.

Indokolás

Mivel a 95. cikk szolgál jogalapként, a belső piac működését meg kell említeni.
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Módosítás: 24
1. cikk, (2) bekezdés

2. A tagállamok a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 
továbbra is alkalmazhatják az ezen 
irányelv által közelített területen meglévő 
alábbi szigorúbb nemzeti rendelkezéseket:

törölve

a) az elállási jog kezdete;
b) az elállási jog gyakorlási módozatai;
c) az elállási jog gyakorlásának 
következményei.

Indokolás

A teljes harmonizáció elve alóli kivételek bizonytalanságot teremtenek mind a fogyasztók, 
mind az ágazat számára, és ezért kerülendők. Az Európai Parlament is ezt a megközelítést 
támogatja a fogyasztóvédelmi vívmányokról szóló, saját kezdeményezésű jelentésében (Patrie-
jelentés).

Módosítás: 25
2. cikk, (1) bekezdés

1. Ezen irányelv alkalmazásában a 
következő fogalom-meghatározásokat kell 
alkalmazni:

1. E rendelet alkalmazásában a következő 
fogalom-meghatározásokat kell 
alkalmazni:

Indokolás

A módosítás a cikket összehangolja az 1. módosítással.

Módosítás: 26
2. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) „ingatlanok időben megosztott 
használati joga”: egy évnél hosszabb 
időtartamra szóló szerződés, amelynek 
keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás
ellenében megszerzi egy vagy több 
szálláshelynek az egynél több használati 
időszakra vonatkozó használati jogát;

a) „ingatlanok időben megosztott 
használati jogára vonatkozó szerződés”: 
egy évnél hosszabb időtartamra szóló 
szerződés, amelynek keretében a fogyasztó 
ellenszolgáltatásért megszerzi egy vagy 
több ingó vagy ingatlan vagyon ismétlődő
használatának jogát;

IndokolásA „szálláshely” megfogalmazás jelentése a szándékoltnál jóval tágabb. Jogi 
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szempontból jobbnak tűnik az „ingó vagy ingatlan vagyon ismétlődő használatának” 
szerepeltetése.

Módosítás: 27
2. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) „hosszú távra szóló üdülési termék”: 
egy évnél hosszabb időtartamra szóló 
szerződés, amelynek keretében a fogyasztó 
ellenszolgáltatás ellenében főként azt a 
jogot szerzi meg, hogy kedvezményekhez 
vagy más előnyhöz jusson a szállás
használata során, függetlenül attól, hogy a 
szálláshoz kapcsolódik-e utazás vagy 
egyéb szolgáltatás;

b) „hosszú távra szóló üdülési termékre 
vonatkozó szerződés”: egy évnél hosszabb 
időtartamra szóló szerződés, amelynek 
keretében a fogyasztó ellenszolgáltatásért 
főként azt a jogot szerzi meg, hogy 
kedvezményekhez vagy más előnyhöz 
jusson az ingó vagy ingatlan vagyon
használata során, függetlenül attól, hogy 
ahhoz kapcsolódik-e utazás vagy egyéb 
szolgáltatás;

Módosítás: 28
2. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) „továbbértékesítés”: szerződés, amely 
keretében a kereskedő ellenszolgáltatás 
ellenében segít a fogyasztónak az ingatlan 
időben megosztott használati joga vagy a 
hosszú távra szóló üdülési termék eladása 
vagy vásárlása során;

c) „továbbértékesítésre vonatkozó 
szerződés”: szerződés, amely keretében a 
kereskedő ellenszolgáltatásért megbízást 
kap, hogy segítsen a fogyasztónak az 
ingatlan időben megosztott használati joga 
vagy a hosszú távra szóló üdülési termék 
értékesítésében;

Módosítás: 29
2. cikk, (1) bekezdés, d) pont

d) „csere”: szerződés, amely keretében egy 
fogyasztó ellenszolgáltatás ellenében
belép egy rendszerbe, amely lehetővé teszi 
számára, hogy csere által módosítsa
időben megosztott ingatlanhasználati 
jogának helyszínét és/vagy idejét;

d) „csereszerződés”: kiegészítő szerződés, 
amely keretében egy fogyasztó 
ellenszolgáltatásért belép egy 
csererendszerbe, amely lehetővé teszi 
számára, hogy az időben megosztott 
ingatlanhasználati jogát más helyszínen
vagy időben élvezze;

Módosítás: 30
2. cikk, (1) bekezdés, e) pont
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e) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki kereskedelmi, ipari vagy
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, valamint aki a kereskedő 
nevében vagy javára jár el;

e) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki kereskedelmi, ipari, szakmai 
vagy kézműipari tevékenységével 
összefüggő célok érdekében jár el, 
valamint aki a kereskedő nevében vagy 
javára jár el;

Módosítás: 31
2. cikk, (1) bekezdés, g) pont

g) „kiegészítő szerződés”: bármely, egy
másik szerződésnek alárendelt szerződés.

g) „kiegészítő szerződés”: bármely, 
ingatlanok időben megosztott használati
jogára vagy hosszú távra szóló üdülési
termékre vonatkozó szerződéssel 
kapcsolatos szerződés;

Indokolás

Jogi szempontból a „kapcsolatos” szó megfelelőbbnek tűnik.

Módosítás: 32
2. cikk, (1) bekezdés, ga) pont (új)

ga) „tartós adathordozó”: bármely eszköz, 
amely lehetővé teszi a fogyasztó számára a 
személyesen neki címzett információ 
tárolását, későbbi használat esetére 
hozzáférhető módon, az információ 
céljainak megfelelő időtartamig, és amely 
lehetővé teszi a tárolt információ 
változatlan formában történő 
többszörözését;

Indokolás

Annak érdekében, hogy a jogbiztonság a fogyasztók és a kereskedők számára egyaránt 
biztosított legyen, világosabb fogalommeghatározásra van szükség.

Módosítás: 33
2. cikk, (1) bekezdés, gb) pont (új)

gb) „magatartási kódex”: nem valamely 
tagállam törvényi, rendeleti vagy 



PE398.606v01-00 18/43 PR\699743HU.doc

Külső fordítás

HU

közigazgatási rendelkezése által előírt 
megállapodás vagy szabálykészlet, amely 
meghatározza a kereskedők magatartását, 
akik vállalják, hogy egy vagy több 
meghatározott kereskedelmi gyakorlat 
vagy üzleti ágazat tekintetében azt 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a jogbiztonság a fogyasztók és a kereskedők számára egyaránt 
biztosított legyen, világosabb fogalommeghatározásra van szükség.

Módosítás: 34
3. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
reklámokban fel legyen tüntetve a (2) 
bekezdésben említett írásos információ 
igénylésének lehetősége, és hogy az 
honnan szerezhető be.

1. A reklámokban fel kell tüntetni, hogy a 
(2) bekezdéssel összhangban információ 
igénylésére van lehetőség, és hogy az 
honnan szerezhető be.

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 3. cikk (2) bekezdésével.

Módosítás: 35
3. cikk, (2) bekezdés

2. A kereskedőnek írásos információt kell a 
tájékoztatást kérő fogyasztó részére 
bocsátania, amely a termék általános 
leírásán kívül adott esetben legalább az 
alábbi adatokról tömör és pontos
tájékoztatást ad:

2. A kereskedőnek írásos információt kell a 
tájékoztatást kérő fogyasztó részére 
bocsátania, amely a termék általános 
leírásán kívül adott esetben az alábbi 
adatokról tájékoztatást ad:

a) az ingatlanok időben megosztott 
használati joga esetében az I. mellékletben 
meghatározott információk, és amennyiben 
a szerződés építés alatt álló szálláshelyre
vonatkozik, a II. mellékletben feltüntetett 
információk;

a) az ingatlanok időben megosztott 
használati jogára vonatkozó szerződés
esetében az I. mellékletben meghatározott 
információk, és amennyiben a szerződés 
építés alatt álló ingó vagy ingatlan 
vagyonra vonatkozik, a II. mellékletben 
feltüntetett információk;

b) hosszú távra szóló üdülési termék b) hosszú távra szóló üdülési termékre 
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esetében a III. mellékletben meghatározott 
információk;

vonatkozó szerződés esetében a III. 
mellékletben meghatározott információk;

c) továbbértékesítés esetében a IV. 
mellékletben meghatározott információk;

c) továbbértékesítésre vonatkozó szerződés
esetében a IV. mellékletben meghatározott 
információk;

d) csere esetében az V. mellékletben 
meghatározott információk.

d) csereszerződés esetében az V. 
mellékletben meghatározott információk.

A kereskedő az információt papíron vagy 
más tartós adathordozón nyújtja.

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 2. cikkel.

Módosítás: 36
3. cikk, (3) bekezdés

3. A továbbértékesítés esetében a (2) 
bekezdés szerinti tájékoztatási 
kötelezettség értelmében a kereskedő 
köteles információt nyújtani a 
fogyasztónak, aki szerződést köthet a 
továbbértékesítésről.

törölve

Indokolás

A megfogalmazás nem világos, és szükségtelennek tűnik; a törlés a szöveget érthetőbbé teszi.

Módosítás: 37
4. cikk, cím

A szerződés A főszerződés

Indokolás

A zavar elkerülése érdekében világosan meg kell különböztetni a főszerződést és a kiegészítő 
szerződéseket.

Módosítás: 38
4. cikk,(1) és (2) bekezdés

1. A tagállam biztosítja, hogy a szerződést 1. A szerződést írásban, a Közösség egyik 
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írásban, a Közösség egyik hivatalos – a 
fogyasztó által kiválasztott – nyelvén 
állítsák össze.

hivatalos – a fogyasztó által kiválasztott –
nyelvén állítják össze.

2. A 3. cikk (2) bekezdésében említett 
írásos információk a szerződés szerves 
részét képezik és a felek kifejezett 
megállapodása hiányában csak a 
kereskedőn kívül álló körülmények 
következtében változtathatók meg.

2. A 3. cikk (2) bekezdésében említett 
írásos információk a főszerződés szerves 
részét képezik.

A kereskedőn kívül álló körülményekből 
adódó változásokat a szerződéskötést 
megelőzően közölni kell a fogyasztóval.

A fogyasztónak nyújtott írásos 
tájékoztatásban a szerződés aláírása előtt 
bekövetkezett valamennyi változást a 
szerződéskötést megelőzően, papíron vagy 
más tartós adathordozón közölni kell a 
fogyasztóval.

A szerződésben kifejezetten fel kell 
tüntetni minden ilyen változtatást.

Módosítás: 39
4. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. A szerződés ellenőrző listát tartalmaz, 
amelynek célja, hogy kihangsúlyozza az e 
rendelettel a fogyasztóra ruházott jogokat, 
valamint elősegítse az elállási jog 5. cikkel 
összhangban történő gyakorlását.
Az ellenőrző listát a Közösség összes 
nyelvén elérhető, szabványos 
formanyomtatványok használatára kell 
alapozni, és az elállási jog gyakorlásához 
leválasztható formanyomtatványt kell 
tartalmaznia.
Az ellenőrző lista tömör és világos módon 
a következőket határozza meg:
- a felek személyazonosságát és lakó-
/telephelyét;
- a főszerződés tárgyát képező jog 
természetét;
- a pontos időszakot, amelyen belül a 
főszerződés tárgyát képező jogot 
gyakorolni lehet, és szükség esetén ennek 
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időtartamát;
- azt a napot, amelyek a fogyasztó a 
szerződéses jogait gyakorolni kezdheti;
- a fogyasztó által az időben megosztott 
ingatlanhasználati jogért, a hosszú távra 
szóló üdülési termékért vagy a 
továbbértékesítő kereskedő által nyújtott 
szolgáltatásokért fizetendő árat;
- az időben megosztott ingatlanhasználati 
joghoz vagy a hosszú távra szóló üdülési 
termékhez társuló költségeket;
- adott esetben azokat a szolgáltatásokat 
vagy létesítményeket, amelyekhez a 
fogyasztónak hozzáférése lesz;
- van-e lehetőség arra, hogy a fogyasztó 
csererendszerhez csatlakozzon;
- az elállási jog időtartamával kapcsolatos 
információt;
- az előlegfizetés tilalmával kapcsolatos 
információt;
- aláíró fele-e a kereskedő magatartási 
kódexeknek;

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fogyasztó figyelmét felhívják az elállási jogára és azt könnyebben 
megértse, a szerződésnek ellenőrző listát kell tartalmaznia.

Módosítás: 40
4a. cikk (új)

4a. cikk
A kiegészítő szerződés

1. A szerződést írásban, a Közösség egyik 
hivatalos – a fogyasztó által kiválasztott –
nyelvén állítják össze.
2. A 3. cikk (2) bekezdésében említett 
írásos információk a szerződés szerves 
részét képezik.
A fogyasztónak nyújtott írásos 
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tájékoztatásban a szerződés aláírása előtt 
bekövetkezett valamennyi változást a 
szerződéskötést megelőzően, írásban 
közölni kell a fogyasztóval.
3. Csereszerződés esetén a szerződés 
tartalmazza az V. melléklet a), b) és d)–i) 
pontja szerint előírt információt.

Módosítás: 41
5. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztó a szerződésnek vagy a kötelező 
érvényű előszerződésnek a mindkét fél 
általi aláírásától számított tizennégy napos 
határidőn belül indoklás nélkül elállhat a 
szerződéstől. Amennyiben a tizennegyedik 
nap munkaszüneti nap, úgy a határidő az 
azt követő munkanapon jár le.

1. A fogyasztó tizennégy naptári napos 
időszakon belül indoklás nélkül elállhat a 
szerződéstől.

Az elállási időszak kezdete:
a) vagy a szerződéskötés, vagy a kötelező 
érvényű előszerződés megkötésének 
napja; vagy
b) az a nap, amelyen a fogyasztó 
megkapja a szerződést vagy a kötelező 
érvényű előszerződést, amennyiben ez a 
nap az a) pontban említett napnál későbbi.

Indokolás

Egyértelműségre van szükség a visszalépési időszak hosszát illetően. Nagyobb mértékű 
harmonizációra van szükség az elállási időszak kezdete tekintetében is.

Módosítás: 42
5. cikk, (2) bekezdés

2. Amennyiben a szerződés nem 
tartalmazza az I. melléklet a)–p) 
pontjaiban és a II. melléklet a)-b) 
pontjaiban említett valamennyi 
információt, de az információkat a 
szerződés aláírását követő három 

törölve
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hónapon belül írásban a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátják, az elállási 
időtartam az információknak a fogyasztó 
általi kézhezvétele napján veszi kezdetét.

Módosítás: 43
5. cikk, (3) bekezdés

3. Amennyiben az I. melléklet a)–p)
pontjaiban és a II. melléklet a)-b)
pontjaiban említett valamennyi információt 
a szerződés aláírását követő három 
hónapon belül írásban nem bocsátották a 
fogyasztó rendelkezésére, az elállási 
időtartam a szerződés aláírását követő 
három hónap és tizennégy nap elteltével 
jár le.

3. Amennyiben az I. melléklet a)–o)
pontjaiban, a II. melléklet a), b) és d) 
pontjaiban, a III. melléklet a)–i) 
pontjaiban, a IV. melléklet a)–g) 
pontjában vagy az V. melléklet a)–k) 
pontjában említett valamennyi információt 
a szerződés aláírását követő három 
hónapon belül írásban nem bocsátották a 
fogyasztó rendelkezésére, a szerződés 
semmisnek tekintendő.

Indokolás

A fogyasztó legmagasabb szintű védelmének biztosítása érdekében azt a szerződést, amelynek 
valamely szerves része hiányzik, semmisnek kell tekinteni.

Módosítás: 44
5. cikk, (4) bekezdés

4. Amennyiben a fogyasztó élni kíván 
elállási jogával, az elállási határidő lejártát 
megelőzően értesíti azt a személyt, akinek 
neve és címe e célból az I. melléklet p) 
pontjának megfelelően szerepel a 
szerződésben. A határidő betartottnak 
tekintendő, ha az írásos értesítést a 
határidő lejártát megelőzően feladták.

4. Amennyiben a fogyasztó élni kíván 
elállási jogával, az elállási határidő lejártát 
megelőzően értesíti azt a személyt, akinek 
neve és címe e célból bizonyítható módon
szerepel a szerződésben és az ellenőrző 
listán. A határidő betartottnak tekintendő, 
ha a papíron vagy más tartós 
adathordozón rögzített értesítést a határidő 
lejártát megelőzően feladták.

Módosítás: 45
5. cikk, (5) bekezdés

5. Amennyiben a fogyasztó él elállási 
jogával, csak azon költségeket kell 

törölve
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visszatérítenie, amelyek a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban a 
szerződéskötéssel és szerződéstől való 
elállással járó olyan alakiságokból 
erednek, amelyeket az (1) bekezdésben 
említett határidőt megelőzően el kell 
végezni. E költségeket a szerződésben 
kifejezetten fel kell tüntetni.

Indokolás

A törlésre azért van szükség, hogy ne nyílhasson lehetőség azon szélhámos kereskedők előtt, 
akiket kizárólag a szerződések aláírása és a nem egyértelműen meghatározott, 
tagállamonként változó bizonyos költségekért kapott visszatérítés érdekli.

Módosítás: 46
5. cikk, (6) bekezdés

6. Amennyiben a fogyasztó él a (3) 
bekezdésben előírt elállási joggal, nem 
kötelezhető visszatérítésre.

6. Amennyiben a fogyasztó él az elállási 
joggal, nem kötelezhető visszatérítésre.

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 42. és 43. módosítással.

Módosítás: 47
6. cikk

1. A tagállamok biztosítják, hogy azon
időtartam lejártát megelőzően, amíg a 
fogyasztó az 5. cikk (1) bekezdése – 5. 
cikk (3) bekezdésével összhangban 
gyakorolhatja az elállási jogát, tilos a 
fogyasztó által a kereskedőnek vagy 
bármely harmadik félnek nyújtott előleg, 
garancianyújtás, a hitelkártyán lévő pénz 
lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely 
más ellenszolgáltatás.

1. Azon időtartam lejártát megelőzően, 
amíg a fogyasztó az 5. cikk (1) bekezdése –
5. cikk (3) bekezdésével összhangban 

gyakorolhatja az elállási jogát, tilos a 
fogyasztó által a kereskedőnek vagy 
bármely harmadik félnek nyújtott előleg, 
garancianyújtás, a számlán lévő pénz 
lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely 
más ellenszolgáltatás.

2. A tényleges értékesítést vagy a 
továbbértékesítésre vonatkozó szerződés 
más módon történő felbontását megelőzően 
tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy 
bármely harmadik félnek a 

2. A tényleges értékesítést vagy a 
továbbértékesítésre vonatkozó szerződés 
más módon történő felbontását megelőzően 
tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy 
bármely harmadik félnek a 
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továbbértékesítésért nyújtott előleg, 
garancianyújtás, a hitelkártyán lévő pénz 
lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely 
más ellenszolgáltatás.

továbbértékesítésért nyújtott előleg, 
garancianyújtás, a számlán lévő pénz 
lefoglalása, hitel kifejezett vállalása vagy 
bármely más ellenszolgáltatás.

Módosítás: 48
7. cikk

1. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben a fogyasztó él az 
ingatlan időben megosztott használati 
jogára vagy a hosszú távra szóló üdülési 
termékre vonatkozó szerződéstől való 
elállási jogával, minden kiegészítő 
szerződést, beleértve a csereszerződést is,
automatikusan és felmondási díj 
felszámítása nélkül felbontanak.

1. Amennyiben a fogyasztó él a
főszerződéstől való elállási jogával, minden 
kiegészítő szerződést automatikusan és a 
fogyasztót terhelő bárminemű költség
nélkül felbontanak.

2. Ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, 
amely esetében az árat teljes egészében 
vagy részben egy, a fogyasztónak a 
kereskedő vagy egy harmadik fél által a 
harmadik fél és a kereskedő között létrejött 
hitel-megállapodás alapján nyújtott hitellel 
fedezik, a hitel-megállapodást büntetés
alkalmazása nélkül kell felbontani, 
amennyiben a fogyasztó él az 5. cikkben 
előírt, a főszerződéstől való elállási 
jogával.

2. Ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, 
amely esetében az árat teljes egészében 
vagy részben egy, a fogyasztónak a 
kereskedő vagy egy harmadik fél által a 
harmadik fél és a kereskedő között létrejött 
hitel-megállapodás alapján nyújtott hitellel 
fedezik, a hitel-megállapodást a fogyasztót 
terhelő bárminemű költség nélkül kell 
felbontani, amennyiben a fogyasztó él az 5. 
cikkben előírt, a főszerződéstől való 
elállási jogával.

3. A tagállamok részletes szabályokat 
állapítanak meg az ilyen szerződések 
felbontására vonatkozóan.

Módosítás: 49
Article 8

1. Amennyiben a szerződésben 
alkalmazandó jog tagállami jog, a 
tagállamok biztosítják, hogy azon 
szerződési feltételek, amelyek értelmében a 
fogyasztó lemond az ezen irányelvben
előírt jogairól, ne legyenek kötelező 
jellegűek.

1. Amennyiben a szerződésben 
alkalmazandó jog tagállami jog, azon 
szerződési feltételek, amelyek értelmében a 
fogyasztó lemond az e rendeletben előírt 
jogairól, nem kötelező jellegűek.
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2. Az alkalmazandó jogtól függetlenül a 
fogyasztó nem fosztható meg a számára az 
ezen irányelv által biztosított védelemtől,
amennyiben az érintett ingatlantulajdon 
valamely tagállam területén található vagy 
a szerződést valamelyik tagállamban 
jegyezték be.

2. E rendelet rendelkezései minden olyan 
esetben alkalmazandók, amikor az érintett 
ingatlantulajdon valamely tagállam 
területén található vagy amikor a 
kereskedő a kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységeit valamely tagállamban 
végzi, vagy az ilyen tevékenységei 
bármilyen eszköz révén valamely 
tagállamra irányulnak, és a szerződés az 
ilyen tevékenységek körébe tartozik.

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget az 1. módosítással.

Módosítás: 50
9. cikk, (1) és (2) bekezdés, bevezető rész

1. A tagállamok a fogyasztók érdekében 
gondoskodnak az irányelv betartását 
biztosító megfelelő és hatékony 
eszközökről.

1. A tagállamoknak a fogyasztók 
érdekében gondoskodniuk kell arról, hogy 
a kereskedőik ezt a rendeletet betartsák.

2. Az (1) bekezdésben említett eszközök 
közé tartoznak azok a rendelkezések, 
amelyek alapján az alább felsorolt, 
nemzeti jog által meghatározott szerv vagy 
szervek az irányelv végrehajtására 
vonatkozó nemzeti rendelkezések 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
nemzeti jogszabályokkal összhangban 
bíróságokhoz vagy az illetékes 
közigazgatási hatóságokhoz 
folyamodhatnak:

2. A tagállamoknak az ilyen betartatási 
feladatok elvégzésére ki kell nevezniük az 
alább felsorolt szervet vagy szerveket:

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget az 1. módosítással.

Módosítás: 51
10. cikk, (1) és (2) bekezdés

1. A tagállamok meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket a fogyasztóknak az ezen 
irányelvet átültető nemzeti jogról történő 

1. A tagállamok meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket a fogyasztóknak e 
rendeletről történő tájékoztatása 
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tájékoztatása érdekében, és adott esetben 
ösztönzik a kereskedőket, hogy nyújtsanak 
tájékoztatást a fogyasztóknak magatartási 
kódexükről.

érdekében.

A kereskedők adott esetben biztosítják, 
hogy a fogyasztóknak tájékoztatást 
nyújtsanak a magatartási kódexükről.

2. A tagállamok támogatják az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó fogyasztói 
viták rendezésére irányuló, peren kívüli 
panaszokkal és azok jogorvoslatával 
kapcsolatos megfelelő és hatékony 
eljárások kialakítását és továbbfejlesztését.

2. A tagállamok támogatják az e rendelet
hatálya alá tartozó fogyasztói viták 
rendezésére irányuló, peren kívüli 
panaszokkal és azok jogorvoslatával 
kapcsolatos megfelelő és hatékony 
eljárások kialakítását és továbbfejlesztését.

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget az 1. módosítással.

Módosítás: 52
10. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. A kereskedők európai ágazati 
szervezetet hoznak létre, amely a – pl. csőd 
esetén felmerülő – panaszok kezelésére 
alternatív vitarendező rendszert biztosít a 
fogyasztók számára, és európai 
engedélyrendszert szervez meg.

Módosítás: 53
10. cikk, (2b) bekezdés (új)

2b. A kereskedők kielégítően igazolják a 
fogyasztó által befizetett pénz 
fizetésképtelenség esetén történő 
visszatérítésére vonatkozó biztosíték 
meglétét.

Módosítás: 54
11. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamok szankciókat állapítanak 
meg arra az esetre, ha a kereskedő nem 

1. A tagállamok megfelelő szankciókra 
vonatkozó szabályokat állapítanak meg, 
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tartja be az ezen irányelv szerint 
elfogadott nemzeti rendelkezéseket.

amelyek e rendelet rendelkezéseinek 
megsértésére alkalmazandók, és 
biztosítják, hogy e szankciókat 
alkalmazzák.

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget az 1. módosítással.

Módosítás: 55
12. cikk

1. A tagállamok legkésőbb [...]-ig 
elfogadják és közzéteszik az ezen 
irányelvnek való megfeleléshez szükséges 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket. Haladéktalanul 
eljuttatják a Bizottsághoz az említett 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az ezen irányelv közötti 
megfelelési táblázatot.

törölve

Ezeket a rendelkezéseket […]-tól/-től 
alkalmazzák.
Amikor a tagállamok elfogadják e 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.
2. A tagállamok megküldik a Bizottságnak 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az ezen irányelv által 
érintett területen elfogadnak.

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget az 1. módosítással.

Módosítás: 56
13. cikk, (1) bekezdés

A Bizottság legkésőbb az irányelvet 
átültető nemzeti rendelkezések 

A Bizottság legkésőbb a hatálybalépését
követő öt éven belül felülvizsgálja ezt a 
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alkalmazásának időpontját követő öt éven
belül felülvizsgálja ezt az irányelvet és 
arról jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

rendeletet, és arról jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget az 1. módosítással.

Módosítás: 57
14. cikk

A 94/47/EK irányelv hatályát veszti. A 94/47/EK irányelv hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való 
hivatkozások erre az irányelvre való 
hivatkozásnak tekintendők, és a III. 
mellékletben található megfelelési 
táblázattal összhangban kell őket 
értelmezni.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való 
hivatkozások erre a rendeletre való 
hivatkozásnak tekintendők, és a VI. 
mellékletben található megfelelési 
táblázattal összhangban kell őket 
értelmezni.

Módosítás: 58
15. cikk

Az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2009. január 1-jén lép 
hatályba.

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget az 1. módosítással.

Módosítás: 59
16. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a 
címzettjei.

törölve

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget az 1. módosítással.
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Módosítás: 60
I. melléklet, a) pont

a) A felek személyazonossága és állandó 
lakhelye, beleértve a kereskedőnek a 
szerződés megkötésekor fennálló jogi 
státusára vonatkozó konkrét információt, a 
felek aláírását, valamint a szerződés
megkötésének időpontját és helyét;

a) A felek személyazonossága és állandó 
lakhelye, beleértve a kereskedőnek a 
szerződés megkötésekor fennálló jogi 
státusára vonatkozó konkrét információt, a 
felek aláírását, valamint a főszerződés
megkötésének időpontját és helyét;

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 37. módosítással.

Módosítás: 61
 I. melléklet, b) pont

b) A szerződés tárgyát képező jog pontos 
természete és egy záradék, amely 
meghatározza e jog gyakorlásának 
feltételeit annak a tagállam(ok)nak a 
területén, ahol az ingatlan, illetve 
ingatlanok található(ak), továbbá az 
említett feltételek teljesülése vagy nem 
teljesülése, utóbbi esetben azok a 
feltételek, amelyeket még teljesíteni kell;

b) A főszerződés tárgyát képező jog pontos 
természete és egy záradék, amely 
meghatározza e jog gyakorlásának 
feltételeit annak a tagállam(ok)nak a 
területén, ahol az ingatlan, illetve 
ingatlanok található(ak), továbbá az 
említett feltételek teljesülése vagy nem 
teljesülése, utóbbi esetben azok a 
feltételek, amelyeket még teljesíteni kell;

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 37. módosítással.

Módosítás: 62
I. melléklet, c) pont

c) Amennyiben a szerződés egy 
meghatározott ingatlantulajdonra 
vonatkozik, az ingatlannak és helyszínének 
pontos leírása; amennyiben a szerződés
számos ingatlanra vonatkozik, az 
ingatlanoknak és helyszínüknek pontos 
leírása; amennyiben a szerződés
ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre 
vonatkozik, a szálláshely és a 
létesítmények pontos leírása;

c) Amennyiben a főszerződés egy 
meghatározott ingatlantulajdonra 
vonatkozik, az ingatlannak és helyszínének 
részletes leírása; amennyiben a főszerződés
számos ingatlanra vonatkozik, az 
ingatlanoknak és helyszínüknek pontos 
leírása; amennyiben a főszerződés
ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre 
vonatkozik, a szálláshely és a 
létesítmények pontos leírása;
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Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 37. módosítással.

Módosítás: 63
I. melléklet, f) pont

f) A szálláshely karbantartásának, 
javításának továbbá igazgatásának és 
vezetésének módja, beleértve a 
fogyasztóknak az ezen kérdésekbe való 
beleszólási jogát;

f) Az ingó vagy ingatlan vagyon
karbantartásának, javításának továbbá 
igazgatásának és vezetésének módja, 
beleértve a fogyasztóknak az ezen 
kérdésekbe való beleszólási jogát;

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 26. módosítással.

Módosítás: 64
I. melléklet, g) pont

g) A fogyasztókat érintő költségek 
elosztási módjának, valamint annak
pontos leírása, hogy a költségeket milyen 
módon és mikor emelhetik; adott esetben 
információ nyújtása a díjakról, jelzálogról,
teherről vagy bármely más zálogjogról, 
amellyel megterhelték a szálláshelyet;

g) Az ingatlanok időben megosztott 
használati jogára vonatkozó szerződéssel 
járó összes költség megfelelő leírása; 
hogyan fogják ezeket a költségeket a 
fogyasztóra kiosztani, és a költségeket 
milyen módon és mikor emelhetik; adott 
esetben információ nyújtása a díjakról, 
jelzálogról, teherről vagy bármely más 
zálogjogról, amellyel megterhelték a 
szálláshelyet;

Indokolás

A teljes költség két fő eleme a beszerzési ár és az időben megosztott használati jogú üdülőhely 
vagy több üdülőhely szolgáltatási költségei. A bizottsági javaslat nem volt egyértelmű, és 
olyan információt tartalmazott, amelyre a fogyasztónak nincs szüksége a vásárlásra 
vonatkozó, tájékoztatáson alapuló döntésének meghozatalához.

A karbantartási és igazgatási díjakat, valamint azok lehetséges későbbi emelkedését (a 
költségek infláció, adóztatás, egészségvédelmi és biztonsági előírások stb. miatt bekövetkező 
emelkedését tükrözve) közölni kell. Az ilyen költségek részletes ismertetése azonban a 
vásárlásra irányuló döntés szempontjából lényegtelen, és azokat adott esetben az éves 
elszámolásban kell szerepeltetni.
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Módosítás: 65
I. melléklet, h) pont

h) A szerződés tárgyát képező jog 
gyakorlásának pontos időtartama, és adott 
esetben annak lejárta; az az időpont, 
amikor a fogyasztó megkezdheti a 
szerződésből eredő jog gyakorlását;

ca) A szerződés tárgyát képező jog 
gyakorlásának pontos időtartama, és adott 
esetben annak lejárta; az az időpont, 
amikor a fogyasztó megkezdheti a 
szerződésből eredő jog gyakorlását;

Indokolás

A pontot a mellékletben előrébb kell helyezni.

Módosítás: 66
I. melléklet, i) pont

i) A fogyasztó által fizetendő összeg, a 
fogyasztó által a közös létesítmények 
használatáért és szolgáltatások 
igénybevételéért fizetendő összeg becslése; 
az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó 
díjak, törvény által kötelezően előírt díjak 
(például adók és illetékek), és az 
adminisztratív kiadások (például vezetés, 
karbantartás és javítások) összegei 
kiszámításának alapja;

fa) A fogyasztó által fizetendő összeg;

Indokolás

Lásd fent a 64. módosítás indokolását. A pontot a mellékletben előrébb kell helyezni.

Módosítás: 67
I. melléklet, k) pont

k) Van-e lehetőség a szerződéses jogok 
cseréjével vagy továbbértékesítésével 
kapcsolatos rendszerben való részvételre, 
információk nyújtása a vonatkozó 
rendszerekről, valamint az ezen 
rendszerek keretében történő 
továbbértékesítéshez vagy cseréhez 
kapcsolódó költségek feltüntetése;

k) Van-e lehetőség a szerződéses jogok 
cseréjével vagy továbbértékesítésével 
kapcsolatos rendszerben való részvételre, 
információk nyújtása a vonatkozó 
csererendszerről, valamint az e rendszer
keretében történő továbbértékesítéshez 
vagy cseréhez kapcsolódó költségek 
feltüntetése;
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Módosítás: 68
I. melléklet, m) pont

m) A szerződéstől való elálláshoz való 
jogra és annak következményeire 
vonatkozó információk, beleértve a 
fogyasztó által a szerződéstől való elállás 
esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében 
visszatérítendő költségek összegének és 
természetének pontos megjelölését; adott
esetben információk nyújtása a 
szerződéstől való elállás esetén a 
főszerződéshez kapcsolódó hitel-
megállapodás, valamint kiegészítő 
szerződés felbontásával kapcsolatos 
teendőkről; információk nyújtása a 
szerződéstől való elállás 
következményeiről;

m) A szerződéstől való elálláshoz való 
jogra és annak következményeire 
vonatkozó információk; adott esetben 
információk nyújtása a szerződéstől való 
elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó 
bármely hitel-megállapodás, valamint az 
egyéb kiegészítő szerződések felbontásával 
kapcsolatos teendőkről, mint például 
készpénz-visszafizetési rendszerek vagy 
más befektetési rendszerek; információk 
nyújtása a szerződéstől való elállás 
következményeiről;

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 45. módosítással.

Módosítás: 69
I. melléklet, p) pont

p) A magatartási kódex megléte, tartalma, 
ellenőrzése és végrehajtása;

p) A kereskedő aláíró fele-e magatartási 
kódexnek;

Indokolás

A Bizottság javaslata előírta a kereskedő számára, hogy terjedelmes tájékoztatást adjon a 
fogyasztóknak a magatartási kódexről. Ez az információmennyiség túl nagy teher lehet a 
fogyasztó számára, ugyanakkor nem lényeges. Ahhoz hasonlítana, mintha megkérnék a 
kereskedőt, hogy ismertesse a fogyasztóval az ingatlanok időben megosztott használatáról 
szóló jogszabályokat és más idevágó jogszabályokat, és köteleznék a kereskedőt, hogy ezeket 
a szerződés részévé tegyék.

A fogyasztónak valójában annyi információra van szüksége, hogy megértse, aláírt-e a 
kereskedő magatartási kódexet, és honnan szerezhető be az információ.

Módosítás: 70
II. melléklet, cím

A 3. cikkben említett, az építés alatt álló A 3. cikkben említett, az építés alatt álló 
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szálláshelyre vonatkozó kiegészítő 
követelmények

ingó vagy ingatlan vagyonra vonatkozó 
kiegészítő követelmények

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 26. módosítással.

Módosítás: 71
II. melléklet, a) pont

a) információ a szálláshellyel kapcsolatos 
építkezés állapotáról és a szálláshelyet
teljes mértékben működőképessé tévő 
szolgáltatásokról (gáz, villamos energia, 
víz és telefoncsatlakozás);

a) információ az ingó vagy ingatlan 
vagyonnal kapcsolatos építkezés 
állapotáról és az azt teljes mértékben 
működőképessé tévő szolgáltatásokról 
(gáz, villamos energia, víz és 
telefoncsatlakozás);

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 26. módosítással.

Módosítás: 72
II. melléklet, b) pont

b) ésszerű becslés a szállás és az azt teljes 
mértékben működőképessé tévő 
szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz 
és telefoncsatlakozás) elkészülésének 
határidejéről;

b) ésszerű becslés az ingó vagy ingatlan 
vagyon és az azt teljes mértékben 
működőképessé tévő szolgáltatások (gáz, 
villamos energia, víz és telefoncsatlakozás) 
elkészülésének határidejéről;

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 26. módosítással.

Módosítás: 73
II. melléklet, d) pont

d) a szálláshely befejezésére vonatkozó 
garancia, vagy a befizetett összegek 
visszatérítésére vonatkozó garancia, 
amennyiben a szálláshely nem készül el, 
továbbá adott esetben az ilyen garanciák 
érvényesítésére vonatkozó feltételek.

d) az ingó vagy ingatlan vagyon
befejezésére vonatkozó garancia, vagy a 
befizetett összegek visszatérítésére 
vonatkozó garancia, amennyiben az ingó 
vagy ingatlan vagyon nem készül el, 
továbbá adott esetben az ilyen garanciák 
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érvényesítésére vonatkozó feltételek.

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 26. módosítással.

Módosítás: 74
III. melléklet, a) pont

a) A felek személyazonossága és állandó
lakhelye, beleértve a kereskedőnek a 
szerződés megkötésekor fennálló jogi 
státusára vonatkozó konkrét információt, 
a felek aláírását, valamint a szerződés 
megkötésének időpontját és helyét;

a) A főszerződés eredményeként a 
fogyasztó által hozzáférhető ingó vagy 
ingatlan vagyon, utazás vagy kapcsolódó 
termékek és szolgáltatások teljesítéséért 
felelős felek személyazonossága és 
hivatalos telephelye;

Indokolás

A fogyasztónak meg kell ismernie, kivel szerződik, és végül ki fogja a kedvezményt teljesíteni.

Módosítás: 75
III. melléklet, b) pont

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos 
természete;

b) a főszerződés tárgyát képező jog pontos 
természete;

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 37. módosítással.

Módosítás: 76
III. melléklet, ca) pont (új)

ca) a későbbi foglalásokhoz rendelkezésre 
álló ingó vagy ingatlan vagyon helytálló 
és pontos leírása, a kedvezmény 
mértékének feltüntetése és garanciája, 
valamint azok az időszakok, amelyekben 
ez hozzáférhető;

Indokolás

Mivel a hosszú távra szóló üdülési termékek esetében gyakran azt állítják, hogy szálláshelyek 
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és légitársaságok széles körének portfoliójához férnek hozzá, a fogyasztónak meg kell 
ismernie, hogy pontosan melyek ezek a szolgáltatók. A fogyasztónak ezenfelül meg kell értenie 
a hosszú távra szóló üdülési termékek kereskedői és azok beszállítói közötti kapcsolatok 
jellegét (olyan cég-e, amely harmadik felek közötti szerződésekkel foglalkozik, vagy csupán 
évente megújítható szokványos szerződésről van szó, ami olyan ingó vagy ingatlan vagyon 
és/vagy repülőjáratokat jelentene, amelyek a portfolióból törölhetők).

Módosítás: 77
III. melléklet, da) pont (új)

da) adott esetben az elérhető 
kedvezmény(ek) pontos természete, az 
érintett ingó vagy ingatlan vagyon, utazás 
vagy bármely kapcsolódó termék vagy 
szolgáltatás teljes árával összehasonlítva;

Indokolás

A Bizottság javaslatában nem szerepel egy sor lényeges információ, amelyre a fogyasztónak a 
vásárlásra vonatkozó, tájékoztatáson alapuló döntés meghozatalához szüksége van. Ide 
tartozik – különösen, ha kedvezményt kínálnak – az ilyen kedvezmények természete, a 
„hivatalos/kiskereskedelmi” árakkal összehasonlítva.

Módosítás: 78
III. melléklet, db) pont (új)

db) annak magyarázata, hogy a jog 
fenntartásáért fizetendő mindenfajta díj 
megváltozhat, valamint a későbbi díjak 
becsült összege;

Indokolás

Lásd a fenti 77. módosítást.

Módosítás: 79
III. melléklet, dc) pont (új)

dc) minden egyéb költség részletezése, 
amelyre a fogyasztó a szálláshelyhez, 
utazáshoz vagy a meghatározott bármely 
kapcsolódó termékhez vagy 
szolgáltatáshoz való hozzáférésre 
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vonatkozó jog eredményeképpen 
számíthat;

Indokolás

Lásd a fenti 77. módosítást.

Módosítás: 80
III. melléklet, g) pont

g) A szerződéstől való elálláshoz való 
jogra és annak következményeire 
vonatkozó információk, beleértve a 
fogyasztó által a szerződéstől való elállás 
esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében 
visszatérítendő költségek összegének és 
természetének pontos megjelölését; adott
esetben információk nyújtása a 
szerződéstől való elállás esetén a 
főszerződéshez kapcsolódó hitel-
megállapodás, valamint kiegészítő 
szerződés felbontásával kapcsolatos 
teendőkről; információk nyújtása a 
szerződéstől való elállás 
következményeiről;

g) A szerződéstől való elálláshoz való 
jogra és annak következményeire 
vonatkozó információk; adott esetben 
információk nyújtása a szerződéstől való 
elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó 
bármely hitel-megállapodás, valamint az 
egyéb kiegészítő szerződések felbontásával 
kapcsolatos teendőkről, mint például 
készpénz-visszafizetési rendszerek vagy 
más befektetési rendszerek; információk 
nyújtása a szerződéstől való elállás 
következményeiről;

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 45. módosítással.

Módosítás: 81
III. melléklet, j) pont

j) A magatartási kódex megléte, tartalma, 
ellenőrzése és végrehajtása;

j) A kereskedő aláíró fele-e magatartási 
kódexnek;

Módosítás: 82
IV. melléklet, e) pont

e) A szerződéstől való elálláshoz való jogra 
és annak következményeire vonatkozó 
információk, beleértve a fogyasztó által a 
szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk 

e) A továbbértékesítésre vonatkozó
szerződéstől való elálláshoz való jogra és 
annak következményeire vonatkozó 
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(5) bekezdése értelmében visszatérítendő 
költségek összegének és természetének 
pontos megjelölését;

információk;

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 28. és 45. módosítással.

Módosítás: 83
IV. melléklet, f) pont

f) Információk az előlegkérésre vonatkozó
tilalomról, amely a tényleges értékesítésig 
vagy a továbbértékesítésre vonatkozó 
szerződés más módon történő felbontásáig 
érvényes;

f) Információk az előlegkérésre 
vonatkozóan a 6. cikk (3) bekezdésével 
összhangban meghatározott tilalomról, 
amely a tényleges értékesítésig vagy a 
továbbértékesítésre vonatkozó szerződés 
más módon történő felbontásáig érvényes;

Módosítás: 84
IV. melléklet, h) pont

h) A magatartási kódex megléte, tartalma, 
ellenőrzése és végrehajtása;

h) A kereskedő aláíró fele-e magatartási 
kódexnek;

Módosítás: 85
V. melléklet, c) pont

c) az ingatlanoknak és azok helyszínének 
pontos leírása, amennyiben a szerződés 
ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre 
vonatkozik, a szálláshely és a 
létesítmények pontos leírása;

c) a csererendszerbe tartozó ingatlanoknak 
és azok helyszínének felsorolása, 
amennyiben a szerződés ingó vagyonra
vonatkozik, annak és a létesítményeknek a
pontos leírása;

Indokolás

A csere jellegénél fogva nem vonatkozik konkrét szálláshelyre. Figyelembe véve, hogy egy 
csererendszerhez nagyszámú ingatlan (általában több ezer) tartozik, nem lenne ésszerű 
előírni a cserével foglalkozó kereskedők számára, hogy az eredeti tagsági szerződés 
időpontjában az összes ingatlanról leírást adjanak. Így a fogyasztók számára megfelelőbb 
eszköz, ha felsorolják az üdülőhelyeket és azok helyszínét, és hivatkoznak például egy 
weboldalra, ahol az említett üdülőhelyekről részletesebb információ található.
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Módosítás: 86
V. melléklet, e) pont

e) A fogyasztó által fizetendő összeg, a 
fogyasztó által a közös létesítmények 
használatáért és szolgáltatások 
igénybevételéért fizetendő összeg becslése; 
az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó 
díjak, törvény által kötelezően előírt díjak 
(például adók és illetékek), és az 
adminisztratív kiadások (például vezetés, 
karbantartás és javítások) összegei 
kiszámításának alapja;

e) A fogyasztó által fizetendő összeg, a 
fogyasztó által a csererendszeri tagságért 
és az egyes csereügyletekért fizetendő 
összeg becslése;

Indokolás

A Bizottság javaslatában úgy tűnik, hogy a szöveg inkább a megosztott ingatlanhasználati 
joggal vagy a hosszú távra szóló üdülési termékkel foglalkozó kereskedők által nyújtott 
szolgáltatásokhoz illeszkedik. Az ingatlanok időben megosztott használati jogára vonatkozó 
szerződéseknek megfelelő tájékoztatási követelmények a jellemzően a cserével foglalkozó 
kereskedők által nyújtott szolgáltatásokhoz nem megfelelők. A cserével foglalkozó 
vállalkozások számára elő kell írni, hogy a saját tevékenységükre vonatkozó információkat 
nyújtsák.

A cserével élő vendég nem lehet felelős az igazgatási/karbantartási díj fizetéséért, mivel ezt az 
a fogyasztó fizeti, aki az időben megosztott használati jog cserére bocsátott tárgyának 
tulajdonosa.

Módosítás: 87
V. melléklet, h) pont

h) A csererendszer működésének 
magyarázata; a csere lehetőségei és 
módozatai, valamint a rendelkezésre álló 
üdülőhelyek és az elcserélési rendszerben 
részt vevő tagok számának, valamint 
számos konkrét cserelehetőség 
feltüntetése;

h) A csererendszer működésének 
magyarázata; a csere lehetőségei és 
módozatai, valamint a rendelkezésre álló 
üdülőhelyek és az elcserélési rendszerben 
részt vevő tagok számának;

Indokolás

Ha példákat ismertetnek a fogyasztóval, az potenciálisan félrevezetheti a fogyasztót, azt 
gondolva, hogy mindig hozzá fog férni a példában leírt szálláshelyhez. A cserével foglalkozó 
kereskedő nem garantálhatja a csere iránti konkrét kérések teljesítését, mivel a cserében részt 
vevő szálláshely rendelkezésre állása attól függ, hogy a cserét végző többi fogyasztó mit kínál 
cserére. A cserék bizonyos tényezőktől is függenek, egyebek közt az időtartamtól, az egység 
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méretétől, a kért szálláshelynek a felkínálthoz viszonyított minőségi besorolásától, illetve
attól, hogy mennyivel előre végzik a foglalást.

Módosítás: 88
V. melléklet, i) pont

i) A szerződéstől való elálláshoz való jogra 
és annak következményeire vonatkozó 
információk, beleértve a fogyasztó által a 
szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk 
(5) bekezdése értelmében visszatérítendő 
költségek összegének és természetének 
pontos megjelölését; adott esetben 
információk nyújtása a szerződéstől való 
elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó 
hitel-megállapodás, valamint kiegészítő 
szerződés felbontásával kapcsolatos 
teendőkről; információk nyújtása a 
szerződéstől való elállás 
következményeiről;

i) Információ arról, hogy a csereszerződés
automatikusan megszűnik, amennyiben a 
fogyasztó a főszerződéstől az elállási 
időszak alatt eláll;

Indokolás

A csereszerződésnek meg kell szűnnie, ha a fogyasztó él az időben megosztott 
ingatlanhasználati jog tárgyára vonatkozó adásvételi szerződéstől való elállás jogával. A 
cserével foglalkozó kereskedőknek ezt az információt a szerződésekben szerepeltetniük kell. A 
csereszerződésre vonatkozó külön elállási időszak szükségtelen és összezavarja a fogyasztót.

Módosítás: 89
V. melléklet, j) pont

j) Információk nyújtása az előlegkérésre 
vonatkozó tilalomról, amely abban az 
időszakban érvényes, amelyben a 
fogyasztónak az 5. cikk (1) bekezdése–5. 
cikk (3) bekezdése értelmében jogában áll 
elállni a szerződéstől,

törölve

Módosítás: 90
V. melléklet, k) pont

k) Annak megjelölése, hogy kinek és törölve
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hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

Módosítás: 91
V. melléklet, l) pont

l) A magatartási kódex megléte, tartalma, 
ellenőrzése és végrehajtása;

l) A kereskedő aláíró fele-e magatartási 
kódexnek;
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INDOKOLÁS

A 94/47/EK irányelv elfogadása és az ágazat önszabályozásának kialakítása a hagyományos, 
időben megosztott ingatlanhasználati joggal kapcsolatos panaszok számának jelentős 
csökkenéséhez vezetett.

A 94/47/EK irányelv elfogadása óta azonban gyorsan új, hosszú távra szóló üdülési 
termékeket fejlesztettek ki, részben a jogszabály megkerülése céljából. Ez számos fogyasztói 
panaszhoz vezetett, mivel az időben megosztott ingatlanhasználati jogról szóló irányelv által 
biztosított magas szintű fogyasztóvédelem ezekre az új termékekre nem vonatkozik, és az
időben megosztott ingatlanhasználati jog hagyományos ágazatára igen rossz fényt vet.

Az Európai Parlament 2002-ben állásfoglalást fogadott el, amelyben kérte a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot az ilyen új termékekkel kapcsolatos problémák megoldására. A 
Bizottság egy konzultációs folyamat és hatásvizsgálat után 2007 júniusában javaslatot nyújtott 
be a 94/47/EK irányelv felülvizsgálatára. Ez a javaslat tartalmazza a hosszú távra szóló 
üdülési termékeket is, ezáltal magas szintű fogyasztóvédelmet biztosít.

A meglevő és új EU-jogszabályok – különösen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 
szóló irányelv (2005/29/EK) – a fogyasztók által jelenleg tapasztalt problémák egy részét is 
kezelni fogják. Ezt az irányelvet azonban néhány tagállam még nem ültette át, illetve nem 
hajtotta végre megfelelően. A fogyasztóvédelmi vívmányok jelenlegi felülvizsgálata ezenfelül 
egy horizontális eszköz létrehozását tervezi, amelynek a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban 
általános rendelkezéseket kellene meghatároznia. A 94/47/EK irányelv felülvizsgálatát ideális 
esetben a horizontális eszköz elfogadása után kellene elvégezni. A Bizottság azonban úgy 
döntött, hogy a fogyasztók által tapasztalt problémák sürgető jellege lehetetlenné teszi, hogy a 
horizontális eszköz bevezetéséig várjanak. A fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálata 
ellenére a 94/47/EK irányelv felülvizsgálata során teljes harmonizációra kell törekedni.

Ingatlanok időben megosztott használati joga
Az időben megosztott ingatlanhasználati jog ágazatára igen jótékony hatással volt a 94/47/EK 
irányelv és az önszabályozás; a legtöbb szélhámos kereskedő már nem tevékenykedik ebben 
az ágazatban. Ezért elengedhetetlen, hogy egyértelmű különbséget tegyünk egyrészről az 
időben megosztott ingatlanhasználati jog hagyományos ágazata, másrészről pedig az új, 
hosszú távra szóló üdülési termékek ágazata között.

Hosszú távra szóló üdülési termékek
A legtöbb fogyasztói panasz ezekhez az új, hosszú távra szóló üdülési termékekhez 
kapcsolódik, mint amilyenek a kedvezményes üdülési klubok. Ezért komoly szükség van 
ennek az ágazatnak a szabályozására, annak érdekében, hogy a fogyasztók számára magas 
szintű védelmet biztosítsanak, és véget vessenek a jogszerű vállalkozások leromlott 
megítélésének.

Rendelet
Az időben megosztott ingatlanhasználati jog ágazata jellegénél fogva főként határon átnyúló 
ügyekkel foglalkozik. A teljes harmonizáció ezért alapvető fontosságú. Az előadó ezért azt 
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javasolja, hogy az irányelv jogalapját változtassák rendeletté, hogy az Európa-szerte 
maximálisan érthető legyen a fogyasztók és kereskedők számára.

Ellenőrző lista
Ez az irányelv magas szintű védelmet biztosít a fogyasztók számára. Annak érdekében, hogy 
a fogyasztók világos és tömör áttekintést kapjanak a legfontosabb információkról, az előadó 
szabványos formanyomtatványokon alapuló ellenőrző lista létrehozását javasolja.

Kapcsolat a nemzetközi magánjoggal
A fogyasztók által tapasztalt problémák egy része akkor kezelhető, ha a fogyasztónak joga 
van ahhoz, hogy a lakóhelye szerinti országban forduljon bírósághoz. Ezért a hatáskörrel 
rendelkező bírónak a fogyasztó lakóhelye szerinti ország bírájának kell lennie, a szerződés 
aláírásának helye szerinti tagállam jogát alkalmazva.

Nyilvántartási rendszer
Az előadó európai nyilvántartási rendszer létrehozását javasolja. Ez mind a fogyasztók, mind 
a perelhető piaci szereplők javát szolgálná. Ezt a rendszert magának az ágazatnak kellene 
megszerveznie és megvalósítania, a Bizottság támogatásával. Garanciaalapot kellene 
biztosítania a fogyasztók számára arra az esetre, ha egy társaság csődbe megy.
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