
PR\699743PL.doc PE398.606v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2007/0113(COD)

7.1.2008

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów 
użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie, długoterminowych 
produktów wakacyjnych, wymiany i odsprzedaży
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Toine Manders



PE398.606v01-00 2/42 PR\699743PL.doc

PL

PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
iększość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie, długoterminowych produktów wakacyjnych, 
wymiany i odsprzedaży
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0303),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0159/2007),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej dotyczącą zaproponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu i art. 35 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Transportu i Turystyki, jak również Komisji Prawnej 
(A6-0000/2008),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Tytuł

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do niektórych 
aspektów użytkowania nieruchomości w 
oznaczonym czasie, długoterminowych 
produktów wakacyjnych, wymiany i 
odsprzedaży

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ochrony konsumentów w 
odniesieniu do niektórych aspektów 
użytkowania nieruchomości w 
oznaczonym czasie, długoterminowych 
produktów wakacyjnych, wymiany i 
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odsprzedaży

Uzasadnienie

Niektóre aspekty marketingu, sprzedaży i odsprzedaży użytkowania nieruchomości w 
oznaczonym czasie oraz długoterminowych produktów wakacyjnych, a także wymiany 
użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie powinny zostać zharmonizowane. Państwa 
członkowskie nie powinny mieć możliwości utrzymywania ani wprowadzania ustawodawstwa 
krajowego w obszarze objętym niniejszym rozporządzeniem. W przypadku braku przepisów w 
rozporządzeniu państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić ustawodawstwo 
krajowe zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym.

Poprawka 2
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 65 i 95,

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 17.

Poprawka 3
Odniesienie 3 a (nowe)

Uwzględniając dyrektywę nr 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym1, która zakazuje 
wprowadzających w błąd, agresywnych i 
innych nieuczciwych praktyk handlowych 
stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów,
__________

1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, str. 22.

Poprawka 4
Punkt -1 a preambuły (nowy)

(-1a) Ponieważ turystyka odgrywa coraz 
ważniejszą rolę w gospodarce państw 
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członkowskich, przemysł związany z 
użytkowaniem nieruchomości w 
oznaczonym czasie i z długoterminowymi 
produktami wakacyjnymi musi być 
stymulowany do osiągnięcia większego 
wzrostu i wydajności poprzez przyjęcie 
podstawowych wspólnych zasad;

Poprawka 5
Punkt 1 preambuły

1) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
94/47/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 października 1994 r. w 
sprawie ochrony nabywców w odniesieniu 
do niektórych aspektów umów 
odnoszących się do nabywania praw do 
korzystania z nieruchomości w systemie 
podziału czasu, użytkowanie 
nieruchomości w oznaczonym czasie 
podlegało zmianom, a na rynku pojawiły 
się nowe podobne produkty wakacyjne. Te 
nowe produkty wakacyjne i niektóre 
transakcje związane z korzystaniem z 
nieruchomości w oznaczonym czasie, takie 
jak odsprzedaż i wymiana, nie są objęte 
dyrektywą 94/47/WE. Ponadto z 
doświadczeń ze stosowania dyrektywy 
94/47/WE wynika, że niektóre kwestie 
zawarte w dyrektywie już wymagają 
aktualizacji lub wyjaśnienia.

1) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
94/47/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 października 1994 r. w 
sprawie ochrony nabywców w odniesieniu 
do niektórych aspektów umów 
odnoszących się do nabywania praw do 
korzystania z nieruchomości w systemie 
podziału czasu, użytkowanie 
nieruchomości w oznaczonym czasie 
podlegało zmianom, a na rynku pojawiły 
się nowe podobne produkty wakacyjne. Te 
nowe produkty wakacyjne i niektóre 
transakcje związane z użytkowaniem 
nieruchomości w oznaczonym czasie, takie 
jak umowa odsprzedaży i umowa 
wymiany, nie są objęte dyrektywą 
94/47/WE. Ponadto z doświadczeń ze 
stosowania dyrektywy 94/47/WE wynika, 
że niektóre kwestie zawarte w dyrektywie 
już wymagają aktualizacji lub wyjaśnienia.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia ten punkt preambuły z brzmieniem art. 1 i 2.

Poprawka 6
Punkt 2 preambuły

2) Istniejące luki prawne prowadzą do 
znacznych zakłóceń konkurencji i są 
przyczyną poważnych problemów 
konsumentów, a tym samym przeszkadzają 
w sprawnym funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego. Z tego względu dyrektywę 
94/47/WE należy zastąpić nową 

(2) Istniejące luki prawne i brak 
zharmonizowanego ustawodawstwa w 
państwach członkowskich prowadzą do 
znacznych zakłóceń konkurencji i są 
przyczyną poważnych problemów 
konsumentów, a tym samym przeszkadzają 
w sprawnym funkcjonowaniu rynku 
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zaktualizowaną dyrektywą. wewnętrznego. Z tego względu dyrektywę 
94/47/WE należy zastąpić nowym 
zaktualizowanym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia ten punkt preambuły z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 7
Punkt 3 preambuły

(3) W celu poprawy pewności prawnej 
oraz umożliwienia konsumentom i 
podmiotom gospodarczym czerpania 
wszelkich korzyści z rynku wewnętrznego, 
należy kontynuować zbliżanie 
odpowiednich norm prawnych państw 
członkowskich. Jednak w niektórych 
aspektach państwa członkowskie powinny 
nadal mieć możliwość stosowania bardziej 
rygorystycznych przepisów.

(3) W celu poprawy pewności prawnej 
oraz umożliwienia konsumentom i 
podmiotom gospodarczym czerpania 
wszelkich korzyści z rynku wewnętrznego 
niektóre aspekty marketingu, sprzedaży i 
odsprzedaży użytkowania nieruchomości 
w oznaczonym czasie oraz 
długoterminowych produktów 
wakacyjnych, a także wymiany 
użytkowania nieruchomości w 
oznaczonym czasie powinny zostać w pełni 
zharmonizowane. Państwa członkowskie 
nie powinny mieć możliwości 
utrzymywania ani wprowadzania 
ustawodawstwa krajowego w obszarze 
objętym niniejszym rozporządzeniem. W 
przypadku braku przepisów w niniejszym 
rozporządzeniu państwa członkowskie 
mogą utrzymać lub wprowadzić 
ustawodawstwo krajowe zgodnie z 
prawodawstwem wspólnotowym.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia ten punkt preambuły z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 8
Punkt 4 preambuły

(4) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
stanowić uszczerbku dla krajowych 
przepisów związanych z rejestracją 
nieruchomości lub ruchomości, 
warunkami prowadzenia działalności 
gospodarczej lub systemami zezwoleń lub 

skreślony
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wymogami dotyczącymi licencji, 
określaniem charakteru prawnego praw 
będących przedmiotem umów objętych 
niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia ten punkt preambuły z brzmieniem art. 1 ust. 1.

Poprawka 9
Punkt 5 a preambuły (nowy)

(5a) Definicja umowy użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie nie 
obejmuje wieloletnich rezerwacji pokoi 
hotelowych ani zwykłych umów najmu, 
nawet jeśli są one opłacane z góry i 
dotyczą okresu przekraczającego jeden 
rok.

Uzasadnienie

Ograniczenie okresu do jednego roku może prowadzić do objęcia przepisem transakcji, 
których nie należy nim obejmować, takich jak rezerwacje hotelowe z wyprzedzeniem 
wymagające opłaty z góry czy proponowane przez niektóre hotele systemy kuponów, których 
data ważności przekracza jeden rok. Aby uniknąć błędnej interpretacji, wyłączenia te powinny 
zostać jasno wymienione.

Poprawka 10
Punkt 6 a preambuły (nowy)

(6a) Aby konsument mógł posiąść ogólną 
wiedzę na temat ochrony, jaką gwarantuje 
mu niniejsze rozporządzenie, 
przedsiębiorca dostarcza konsumentowi 
wykaz kontrolny; wykaz ten oparty jest na 
standardowo używanych formularzach, 
dostępnych we wszystkich językach 
Wspólnoty;

Uzasadnienie

Aby zwrócić uwagę konsumenta i ułatwić mu zrozumienie przysługującego mu prawa 
odstąpienia od umowy, umowa zawiera wykaz kontrolny.
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Poprawka 11
Punkt 7 preambuły

7) Aby konsument mógł w pełni zrozumieć 
swoje prawa i obowiązki wynikające z 
umowy, należy przyznać mu okres, w 
którym będzie miał możliwość odstąpienia 
od umowy bez konieczności uzasadnienia.
Obecnie długość tego okresu w 
poszczególnych państwach członkowskich 
jest różna, a dotychczasowe doświadczenia 
wskazują, że okres określony w dyrektywie 
94/47/WE nie jest wystarczająco długi. W 
związku z tym należy go wydłużyć i
ujednolicić.

7) Aby konsument mógł w pełni zrozumieć 
swoje prawa i obowiązki wynikające z 
umowy, należy przyznać mu okres, w 
którym będzie miał możliwość odstąpienia 
od umowy bez konieczności uzasadnienia. 
Obecnie długość tego okresu w 
poszczególnych państwach członkowskich 
jest różna. Aby uzyskać wysoki poziom 
ochrony konsumenta oraz większą jasność 
dla konsumentów i przedsiębiorstw, okres 
ten należy ujednolicić.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie tekstu.

Poprawka 12
Punkt 8 preambuły

8) W celu lepszej ochrony konsumenta 
należy uprościć zakaz płacenia zaliczki na 
rzecz przedsiębiorcy lub na rzecz osoby 
trzeciej przed końcem okresu odstąpienia.
W przypadku odsprzedaży zakaz płacenia
zaliczki powinien obowiązywać do 
faktycznego czasu dokonania sprzedaży 
lub rozwiązania umowy odsprzedaży.

8) W celu lepszej ochrony konsumenta 
należy uprościć zakaz płacenia zaliczki. W 
przypadku umów odsprzedaży zakaz 
dokonywania jakichkolwiek wpłat
powinien obowiązywać do faktycznego 
czasu dokonania sprzedaży lub 
rozwiązania umowy odsprzedaży z 
wyjątkiem kosztów bezpośrednio 
zidentyfikowanych, poniesionych przez 
przedsiębiorcę w imieniu konsumenta w 
związku z wprowadzeniem na rynek 
należącego do konsumenta użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia ten punkt preambuły z brzmieniem art. 6 i upraszcza tekst.

Poprawka 13
Punkt 9 preambuły

9) W razie odstąpienia od umowy w 
przypadku, gdy cena jest częściowo lub w 

9) W razie odstąpienia od umowy w 
przypadku, gdy cena jest częściowo lub w 
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całości pokryta z kredytu udzielonego 
konsumentowi przez przedsiębiorcę lub 
osobę trzecią na podstawie porozumienia 
między nią a przedsiębiorcą, rozwiązanie 
umowy kredytowej nie powinno 
skutkować karą. Powinno to też 
obowiązywać w przypadku umów 
dodatkowych, takich jak umowy o 
członkostwie w systemach wymiany.

całości pokryta z kredytu udzielonego 
konsumentowi przez przedsiębiorcę lub 
osobę trzecią na podstawie porozumienia 
między nią a przedsiębiorcą, rozwiązanie 
umowy kredytowej nie powinno 
skutkować ponoszeniem jakichkolwiek 
kosztów przez konsumenta. Powinno to też 
obowiązywać w przypadku umów 
dodatkowych.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia ten punkt preambuły z art. 6.

Poprawka 14
Punkt 10 preambuły

10) Konsument nie powinien być 
pozbawiony ochrony przyznanej na mocy 
niniejszej dyrektywy. Tak też powinno być 
w przypadku, gdy prawem mającym 
zastosowanie do umowy jest prawo 
państwa niebędącego członkiem UE.

10) Konsument nie powinien być 
pozbawiony ochrony przyznanej na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Tak też 
powinno być w przypadku, gdy prawem 
mającym zastosowanie do umowy jest 
prawo państwa trzeciego.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia ten punkt preambuły z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 15
Punkt 11 preambuły

11) Jest konieczne, aby państwa 
członkowskie ustanowiły skuteczne, 
proporcjonalne i odstręczające sankcje za 
naruszenia niniejszej dyrektywy.

11) Jest konieczne, aby państwa 
członkowskie zapewniły skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary za 
naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia ten punkt preambuły z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 16
Punkt 12 preambuły

12) Należy dopilnować, aby osoby lub 12) Należy dopilnować, aby osoby lub 
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organizacje mające, zgodnie z prawem 
krajowym, uzasadniony interes w tym 
zakresie dysponowały środkami prawnymi 
w celu wszczęcia postępowań w sprawie 
naruszenia przepisów niniejszej dyrektywy.

organizacje mające, zgodnie z prawem 
krajowym, uzasadniony interes w tym 
zakresie dysponowały środkami prawnymi 
w celu wszczęcia postępowań w sprawie 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia ten punkt preambuły z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 17
Punkt 12 a preambuły (nowy)

12 a) W przypadku postępowania 
sądowego konsumenci mają prawo do 
udania się do sądu w kraju, w którym 
zamieszkują.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumenta i ściślejszych 
wyjaśnień.

Poprawka 18
Punkt 14 preambuły

14) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, żeby konsumenci byli
odpowiednio poinformowani o krajowych 
przepisach transponujących niniejszą 
dyrektywę i zachęcać przedsiębiorców do
informowania o kodeksach dobrych 
praktyk istniejących w tej dziedzinie.

14) Konsumenci powinni być odpowiednio 
poinformowani o prawach 
przysługujących im na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Przedsiębiorcy informują 
konsumentów o kodeksach postępowania
istniejących w tej dziedzinie.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia ten punkt preambuły z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 19
Punkt 14 a preambuły (nowy)

14 a) Przedsiębiorcy powołują europejską 
organizację branżową, aby skuteczniej 
rozpatrywać skargi konsumentów oraz by 



PR\699743PL.doc 13/42 PE398.606v01-00

PL

stworzyć system licencji o zasięgu 
europejskim.

Poprawka 20
Punkt 14 b preambuły (nowy)

14 b) Zarówno dla konsumentów, jak i dla 
przemysłu związanego z użytkowaniem 
nieruchomości w oznaczonym czasie i 
z długoterminowymi produktami 
wakacyjnymi korzystne byłoby nałożenie 
na przedsiębiorców obowiązku właściwego 
udokumentowania zabezpieczenia 
finansowego na wypadek 
niewypłacalności.

Poprawka 21
Punkt 15 preambuły

15) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy nie 
mogą być osiągnięte w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie 
i mogą być lepiej zrealizowane na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną we 
wspomnianym artykule niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do usunięcia barier na rynku 
wewnętrznym i osiągnięcia wysokiego 
poziomu ochrony konsumenta.

15) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia nie mogą być osiągnięte w 
sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie i mogą być lepiej 
zrealizowane na poziomie wspólnotowym, 
Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z 
zasadą pomocniczości, jak określono w art. 
5 Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną we 
wspomnianym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do usunięcia barier na rynku 
wewnętrznym i osiągnięcia wysokiego 
poziomu ochrony konsumenta.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia ten punkt preambuły z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 22
Punkt 16 preambuły

16) Niniejsza dyrektywa przestrzega 
podstawowych praw i jest zgodna z 
zasadami uznanymi w szczególności w 

16) Niniejsze rozporządzenie przestrzega 
podstawowych praw i jest zgodna z 
zasadami uznanymi w szczególności w 
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Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 
w Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej,

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 
w Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej,

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia ten punkt preambuły z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 23
Artykuł 1 ustęp 1

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do ochrony konsumentów w odniesieniu 
do niektórych aspektów marketingu i
sprzedaży użytkowania nieruchomości w 
oznaczonym czasie i długoterminowych 
produktów wakacyjnych. Ma ona również 
zastosowanie do odsprzedaży produktów 
użytkowania nieruchomości w 
oznaczonym czasie i długoterminowych 
produktów wakacyjnych oraz do wymiany 
prawa do użytkowania nieruchomości w 
oznaczonym czasie.

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
przyczynienie się do właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
oraz osiągnięcie wysokiego poziomu 
ochrony konsumenta poprzez 
harmonizację przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich w odniesieniu do 
niektórych aspektów marketingu,
sprzedaży i odsprzedaży użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie i 
długoterminowych produktów 
wakacyjnych, a także do wymiany prawa 
do użytkowania nieruchomości w 
oznaczonym czasie.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
transakcji między przedsiębiorcą a 
konsumentem.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do transakcji między przedsiębiorcą a 
konsumentem.

Niniejsza dyrektywa nie narusza 
ustawodawstwa krajowego przewidującego 
środki prawne w ramach ogólnego prawa 
zobowiązań, dzięki którym konsument 
może rozwiązać umowę.

Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
ustawodawstwa krajowego przewidującego 
środki prawne w ramach ogólnego prawa 
zobowiązań, ani krajowych przepisów 
związanych z rejestracją nieruchomości 
lub ruchomości, z warunkami 
prowadzenia działalności gospodarczej czy 
z systemami zezwoleń bądź wymogów 
dotyczących licencji lub z określaniem 
charakteru prawnego praw będących 
przedmiotem umów objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Przyjmując art. 95 za podstawę prawną, należy przywołać funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. 
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Poprawka 24
Artykuł 1 ustęp 2

2. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować bardziej rygorystyczne, krajowe 
przepisy w obszarze ujednoliconym na 
podstawie niniejszej dyrektywy w celu 
zapewnienia wyższego poziomu ochrony 
konsumenta, które są związane z:

skreślony

a) rozpoczęciem biegu prawa odstąpienia;
b) zasadami korzystania z prawa 
odstąpienia od umowy;
c) skutkami korzystania z prawa 
odstąpienia od umowy.

Uzasadnienie

Odstępstwa od zasady pełnej harmonizacji powodują niepewność zarówno konsumentów, jak 
i przedstawicieli przemysłu i powinno się ich w związku z tym unikać. Podejście to popiera 
również Parlament Europejski w sprawozdaniu z inicjatywy własnej w sprawie dorobku 
prawnego dotyczącego konsumentów (sprawozdanie Béatrice Patrie).

Poprawka 25
Artykuł 1 ustęp 2

1.  Dla celów niniejszej dyrektywy stosuje 
się następujące definicje:

1. 1. Do celów niniejszego rozporządzenia
stosuje się następujące definicje:

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst artykułu z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 26
Artykuł 2 ustęp 1 litera a)

a) „użytkowanie nieruchomości w 
oznaczonym czasie” oznacza umowę na 
ponad rok, na podstawie której konsument 
odpłatnie nabywa prawo do korzystania z 
co najmniej jednego miejsca 
zakwaterowania przez ponad jeden okres 
korzystania.

a) „umowa użytkowania nieruchomości w 
oznaczonym czasie” oznacza umowę na 
ponad rok, na podstawie której konsument 
odpłatnie nabywa prawo do korzystania z 
co najmniej jednej okresowej 
nieruchomości lub ruchomości.
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Uzasadnienie
Sformułowanie „zakwaterowanie” ma o wiele szersze znaczenie niż to zamierzone. 
Z prawnego punktu widzenia lepszym rozwiązaniem wydaje się użycie sformułowania 
„okresowa nieruchomość i ruchomość”.

Poprawka 27
Artykuł 2 ustęp 1 litera b)

b) „długoterminowy produkt wakacyjny” 
oznacza umowę zawartą na ponad rok, na 
podstawie której konsument odpłatnie 
nabywa prawo głównie do otrzymywania 
zniżek lub innych korzyści związanych z 
zakwaterowaniem, wraz z usługami 
związanymi z podróżą lub innymi, lub bez 
nich;

b) „umowa o długoterminowym produkcie 
wakacyjnym” oznacza umowę zawartą na 
ponad rok, na podstawie której konsument 
odpłatnie nabywa prawo głównie do 
otrzymywania zniżek lub innych korzyści 
związanych z nieruchomością lub 
ruchomością, wraz z usługami związanymi 
z podróżą lub innymi, lub bez nich;

Poprawka 28
Artykuł 2 ustęp 1 litera c)

c) „odsprzedaż” oznacza umowę, na 
podstawie której przedsiębiorca odpłatnie 
pomaga konsumentowi w sprzedaży lub 
kupnie prawa do użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie lub 
długoterminowego produktu wakacyjnego;

c) „umowa odsprzedaży” oznacza umowę, 
na podstawie której przedsiębiorca 
zobowiązany jest odpłatnie pomagać w 
sprzedaży prawa do użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie lub 
długoterminowego produktu wakacyjnego;

Poprawka 29
Artykuł 2 ustęp 1 litera d)

d) „wymiana” oznacza umowę, na 
podstawie której konsument odpłatnie 
przystępuje do systemu, który pozwala mu 
zmienić miejsce i/lub czas użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie 
dzięki wymianie;

d) „umowa wymiany” oznacza umowę 
dodatkową, na podstawie której konsument 
odpłatnie przystępuje do systemu 
wymiany, który pozwala mu użytkować
nieruchomość w oznaczonym czasie w 
różnym miejscu lub czasie;

Poprawka 30
Artykuł 2 ustęp 1 litera e)

e) „przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną działającą w celach związanych 
z jej działalnością handlową, gospodarczą 

e) „przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną działającą w celach związanych 
z jej działalnością handlową, gospodarczą, 
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lub zawodową i każdą osobę działającą w 
imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy;

rzemieślniczą lub zawodową i każdą osobę 
działającą w imieniu lub na rzecz 
przedsiębiorcy;

Poprawka 31
Artykuł 2 ustęp 1 litera g)

g) „umowa dodatkowa” oznacza każdą 
umowę podlegającą innej umowie.

g) „umowa dodatkowa” oznacza każdą 
umowę związaną z umową użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie lub z 
umową o długoterminowym produkcie 
wakacyjnym;

Uzasadnienie

Z prawnego punktu widzenia słowo „związany” wydaje się właściwsze.

Poprawka 32
Artykuł 2 ustęp 1 punkt ga) (nowy)

ga) „trwały nośnik informacji” oznacza 
każdy instrument pozwalający 
konsumentowi na przechowywanie 
informacji skierowanych osobiście do 
niego w sposób umożliwiający przyszłe 
korzystanie z nich przez okres odpowiedni 
do celów informacji i pozwalający na 
niezmienione odtworzenie 
przechowywanych informacji;

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, 
potrzebna jest ściślejsza definicja.

Poprawka 33
Artykuł 2 ustęp 1 litera g b) (nowa)

gb) „kodeks postępowania” oznacza 
umowę lub zbiór zasad, które nie są 
wymagane na mocy przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych państwa 
członkowskiego i które definiują 
postępowanie przedsiębiorców, którzy 
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zobowiązali się do przestrzegania kodeksu 
w odniesieniu do jednej lub większej 
liczby określonych praktyk handlowych 
lub sektorów działalności gospodarczej.

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, 
potrzebna jest jaśniejsza definicja.

Poprawka 34
Artykuł 3 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w każdej reklamie wskazano
możliwość otrzymywania pisemnych
informacji, o których mowa w ust. 2, oraz 
gdzie można je otrzymać.

1. W każdej reklamie wskazuje się
możliwość otrzymywania informacji 
zgodnie z ust. 2, oraz gdzie można je 
otrzymać.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem art. 3 ust. 2.

Poprawka 35
Artykuł 3 ustęp 2

2. Przedsiębiorca – na wniosek 
konsumenta – dostarcza mu informacje na 
piśmie, które oprócz ogólnego opisu 
produktu, w stosownych przypadkach, 
zawierają co najmniej krótkie i dokładne
informacje dotyczące następujących 
kwestii:

2. Przedsiębiorca – na wniosek 
konsumenta – dostarcza mu informacje na 
piśmie, które oprócz ogólnego opisu 
produktu, w stosownych przypadkach, 
zawierają informacje dotyczące 
następujących kwestii:

a) w przypadku użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie 
informacje określone w załączniku I, a jeśli 
umowa dotyczy zakwaterowania będącego
w budowie, dodatkowo informacje 
określone w załączniku II;

a) w przypadku umowy użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie 
informacje określone w załączniku I, a jeśli 
umowa dotyczy nieruchomości lub 
ruchomości będącej w budowie, 
dodatkowo informacje określone w 
załączniku II;

b) w przypadku długoterminowych 
produktów wakacyjnych informacje 
określone w załączniku III;

b) w przypadku umowy o 
długoterminowych produktach
wakacyjnych informacje określone w 
załączniku III;
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c) w przypadku odsprzedaży informacje 
określone w załączniku IV;

c) w przypadku umowy odsprzedaży 
informacje określone w załączniku IV;

d) w przypadku wymiany informacje 
określone w załączniku V;

d) w przypadku umowy wymiany 
informacje określone w załączniku V;

Informacje dostarczane są przez 
przedsiębiorcę na piśmie lub na innym 
trwałym nośniku informacji.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem art. 2.

Poprawka 36
Artykuł 3 ustęp 3

3. W przypadku odsprzedaży obowiązek 
udzielenia informacji przez przedsiębiorcę 
zgodnie z ust. 2 ma zastosowanie w 
odniesieniu do konsumenta, który może 
zawrzeć umowę odsprzedaży.

skreślony

Uzasadnienie

Sformułowanie to jest niejasne i wydaje się zbędne; skreślenie go czyni tekst bardziej jasnym.

Poprawka 37
 Artykuł 4 tytuł

Umowa Umowa główna

Uzasadnienie

Należy dokonać jasnego rozróżnienia na umowę główną i umowy dodatkowe, aby uniknąć 
niejasności.

Poprawka 38
Artykuł 4 ustępy 1 oraz 2

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby umowa została sporządzona na piśmie 
w jednym z języków urzędowych 
Wspólnoty wybranym przez konsumenta.

1. Umowa zostaje sporządzona na piśmie 
w jednym z języków urzędowych 
Wspólnoty wybranym przez konsumenta.

2. Informacje na piśmie, o których mowa w 2. Informacje na piśmie, o których mowa w 
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art. 3 ust. 2, tworzą integralną część 
umowy i nie podlegają zmianom, chyba że 
strony wyraźnie postanowią inaczej lub 
zmiany wynikają z okoliczności 
pozostających poza kontrolą 
przedsiębiorcy.

art. 3 ust. 2, tworzą integralną część 
umowy głównej.

Zmiany wynikające z okoliczności 
pozostających poza kontrolą 
przedsiębiorcy powinny być 
komunikowane konsumentowi przed 
zawarciem umowy.

Wszelkie zmiany w informacjach 
pisemnych przekazywanych 
konsumentowi przed podpisaniem umowy 
powinny być mu komunikowane w formie 
papierowej lub na innym trwałym nośniku 
przed zawarciem umowy.

W umowie wyraźnie wymienione zostają 
wszelkie dokonane zmiany.

Poprawka 39
Artykuł 4 ustęp 3 a (nowy)

3a. Umowa zawiera wykaz, którego celem 
jest podkreślenie praw przysługujących 
konsumentom na mocy niniejszego 
rozporządzenia oraz ułatwienie 
korzystania z prawa do odstąpienia od 
umowy zgodnie z art. 5. 
Wykaz ten oparty jest na standardowych 
formularzach dostępnych we wszystkich 
językach Wspólnoty i powinien zawierać 
oddzielny formularz do korzystania z 
prawa odstąpienia od umowy.
Wykaz w zwięzły i jasny sposób określa 
następujące elementy:
- tożsamość i miejsce zamieszkania 
wszystkich stron;
- charakter prawa, które podlega umowie 
głównej;
- dokładny okres korzystania z prawa 
będącego przedmiotem umowy głównej 
oraz, jeśli to konieczne, czas trwania 
umowy;
- datę, od której konsument może 
korzystać z praw przewidzianych w 
umowie;
- cenę, jaką ma zapłacić konsument za 
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użytkowanie nieruchomości w 
oznaczonym czasie, za długoterminowe 
produkty wakacyjne lub za usługi 
dostarczane przez przedsiębiorcę 
odsprzedającego;
- koszty związane z użytkowaniem 
nieruchomości w oznaczonym czasie lub z 
długoterminowymi produktami 
wakacyjnymi;
- w stosownych przypadkach usługi lub 
obiekty, do których konsument będzie 
miał dostęp;
- informację o możliwości dołączenia do 
systemu wymiany;
- informacje o okresie korzystania z prawa 
odstąpienia od umowy;
- informacje o zakazie wpłacania zaliczek;
- informacje o tym, czy przedsiębiorca jest 
sygnatariuszem kodeksów postępowania;

Uzasadnienie

Aby zwrócić uwagę konsumenta i ułatwić mu zrozumienie przysługującego mu prawa 
odstąpienia od umowy, umowa zawiera wykaz kontrolny.

Poprawka 40
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4a
Umowa dodatkowa

1. Umowa zostaje sporządzona na piśmie 
w jednym z języków urzędowych 
Wspólnoty wybranym przez konsumenta.
2. Informacje na piśmie, o których mowa 
w art. 3 ust. 2, tworzą integralną część 
umowy.
Wszelkie zmiany w informacjach 
pisemnych przekazywanych 
konsumentowi przed podpisaniem umowy 
muszą być mu komunikowane na piśmie 
przed zawarciem umowy.
3. W przypadku umowy wymiany umowa 
zawiera informacje wymagane na mocy 
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lit. a), b) oraz d)-i) załącznika V.

Poprawka 41
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dopilnują, aby
po zawarciu umowy konsument miał 
prawo odstąpienia od niej, bez 
konieczności uzasadnienia, w ciągu
czternastu dni od podpisania umowy przez 
obie strony lub od podpisaniu wiążącej 
umowy przedwstępnej przez obie strony.
Jeżeli na czternasty dzień przypada święto 
państwowe, okres ten zostaje przedłużony 
o pierwszy dzień roboczy następujący po 
nim.

1. Konsumentowi przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w terminie
czternastu dni kalendarzowych bez 
podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy rozpoczyna 
się:
a) w dniu zawarcia umowy lub wiążącej 
umowy przedwstępnej; lub
b) w dniu, w którym konsument otrzymuje 
umowę lub wiążącą umowę przedwstępną, 
jeśli dzień ten następuje po dniu, o którym 
mowa w lit. a).

Uzasadnienie

Niezbędne są wyjaśnienia dotyczące długości okresu, w którym można odstąpić od umowy. 
Konieczna jest także większa harmonizacja w związku z rozpoczęciem okresu odstąpienia.

Poprawka 42
Artykuł 5 ustęp 2

2. Jeśli umowa nie zawiera wszystkich 
informacji, o których mowa w lit. a)–p) 
załącznika I i w lit. a)–b) załącznika II, 
ale informacje te są dostarczone na piśmie 
w ciągu trzech miesięcy po podpisaniu 
umowy, okres odstąpienia rozpoczyna się 
od dnia ich otrzymania przez konsumenta.

skreślony

Poprawka 43
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Artykuł 5 ustęp 3

3. Jeśli informacje, o których mowa w lit. 
a)–p) załącznika I i w lit. a)–b) załącznika 
II, nie zostały dostarczone na piśmie w 
ciągu trzech miesięcy od podpisania 
umowy, prawo odstąpienia wygasa po 
trzech miesiącach i czternastu dniach od 
podpisania umowy.

3. Jeśli informacje, o których mowa w 
lit. a)–o) załącznika I, w lit. a), b) i d) 
załącznika II, w lit. a)–i) załącznika III, w 
lit. a)–g) załącznika IV lub w lit. a)–k) 
załącznika V nie zostały dostarczone na 
piśmie w terminie trzech miesięcy od 
podpisania umowy, umowa traci moc 
prawną.

Uzasadnienie

Aby zapewnić konsumentowi najwyższy poziom ochrony, umowa, w której brakuje części 
integralnej, powinna tracić moc prawną. 

Poprawka 44
Artykuł 5 ustęp 4

4. Jeśli konsument zamierza skorzystać z 
prawa odstąpienia od umowy, przed 
terminem jej wygaśnięcia powiadamia 
osobę, której nazwisko i adres w tym celu
figurują w umowie zgodnie z lit. p)
załącznika I. Uznaje się, że termin 
odstąpienia został zachowany, jeśli 
pisemne zawiadomienie zostało wysłane 
przed terminem wygaśnięcia.

4. Jeśli konsument zamierza skorzystać z 
prawa do odstąpienia od umowy przed 
terminem jej wygaśnięcia, powiadamia 
osobę, której nazwisko i adres figurują w 
tym celu w umowie i w wykazie, w sposób, 
który może zostać udokumentowany. 
Uznaje się, że termin odstąpienia został 
zachowany, jeśli zawiadomienie - w formie 
papierowej lub na innym trwałym nośniku
- zostało wysłane przed terminem 
wygaśnięcia.

Poprawka 45
Artykuł 5 ustęp 5

5. Jeśli konsument korzysta z prawa 
odstąpienia od umowy, jest zobowiązany 
do zwrotu tylko tych wydatków, które 
zgodnie z prawem krajowym poniósł 
przedsiębiorca w wyniku zawarcia i 
odstąpienia od umowy na formalności 
prawne, których należy dokonać przed 
terminem, o którym mowa w ust. 1.
Wydatki takie muszą być wyraźnie 
wymienione w umowie.

skreślony
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Uzasadnienie

Aby zapobiec sprzyjaniu nieuczciwym przedsiębiorcom, których jedynym celem jest 
podpisywanie umów i otrzymywanie zwrotu pewnych kosztów, które nie są precyzyjnie 
zdefiniowane i różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, konieczne jest 
skreślenie tego ustępu.

Poprawka 46
Artykuł 5 ustęp 6

6. Jeśli konsument korzysta z prawa do 
odstąpienia od umowy w okolicznościach 
przewidzianych w ust. 3, nie jest 
zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek 
wydatków.

6. Jeśli konsument korzysta z prawa 
odstąpienia od umowy, nie jest 
zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek 
wydatków.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawek 42 i 43.

Poprawka 47
Artykuł 6

1. Państwa członkowskie dopilnują, aby
zaliczka, udzielenie gwarancji, blokada 
środków pieniężnych na karcie 
kredytowej, uznanie długu lub każde inne 
świadczenie konsumenta na rzecz 
przedsiębiorcy lub osoby trzeciej przed 
upływem okresu, w którym może on 
korzystać z prawa odstąpienia zgodnie z 
art. 5 ust. 1–3, były zakazane.

1. Zaliczka, udzielenie gwarancji, blokada 
środków pieniężnych na rachunku, 
wyraźne uznanie długu lub każde inne 
świadczenie konsumenta na rzecz 
przedsiębiorcy lub osoby trzeciej przed 
upływem okresu, w którym może on 
korzystać z prawa do odstąpienia od 
umowy zgodnie z art. 5 ust. 1–3, są
zakazane.

2. Wszelkie płatności, udzielanie 
gwarancji, blokada środków pieniężnych 
na karcie kredytowej, uznanie długu lub 
każde inne świadczenie konsumenta na 
rzecz przedsiębiorcy lub osoby trzeciej w 
związku z odsprzedażą są zakazane do 
faktycznego czasu dokonania sprzedaży 
lub rozwiązania umowy odsprzedaży w 
innym trybie.

2. Wszelkie zaliczki, udzielanie gwarancji, 
blokada środków pieniężnych na 
rachunku, wyraźne uznanie długu lub 
każde inne świadczenie konsumenta na 
rzecz przedsiębiorcy lub osoby trzeciej w 
związku z odsprzedażą są zakazane do 
faktycznego czasu dokonania sprzedaży 
lub rozwiązania umowy odsprzedaży w 
innym trybie.

Poprawka 48
Artykuł 7
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1. Państwa członkowskie gwarantują, że
jeśli konsument korzysta z prawa 
odstąpienia od umowy dotyczącej 
użytkowania nieruchomości w 
oznaczonym czasie lub długoterminowego 
produktu wakacyjnego, wszystkie umowy 
dodatkowe, w tym umowy wymiany, są 
automatycznie rozwiązane, bez nałożenia 
kary.

1. Jeśli konsument korzysta z prawa 
odstąpienia od umowy głównej, wszystkie 
umowy dodatkowe są automatycznie 
rozwiązane, bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów przez konsumenta.

2. Jeśli cena jest w całości lub częściowo 
pokryta z kredytu udzielonego 
konsumentowi przez przedsiębiorcę lub 
osobę trzecią na podstawie umowy między 
osobą trzecią a przedsiębiorcą, umowa 
kredytowa zostaje rozwiązana, bez 
nałożenia kary, pod warunkiem że 
konsument korzysta ze swojego prawa do 
odstąpienia od umowy głównej, zgodnie z 
przepisami art. 5.

2. Jeśli cena jest w całości lub częściowo 
pokryta z kredytu udzielonego 
konsumentowi przez przedsiębiorcę lub 
osobę trzecią na podstawie umowy między 
osobą trzecią a przedsiębiorcą, umowa 
kredytowa zostaje rozwiązana, bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez 
konsumenta, pod warunkiem, że 
konsument korzysta ze swojego prawa do 
odstąpienia od umowy głównej, zgodnie z 
przepisami art. 5.

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
szczegółowe warunki rozwiązania tego 
rodzaju umów.

Poprawka 49
Artykuł 8

1. Państwa członkowskie dopilnowują, że
jeśli prawo mające zastosowanie do 
umowy jest prawem jednego z państw 
członkowskich, wszystkie klauzule 
umowne, w których konsument odstępuje 
od swoich praw przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, nie są wiążące.

1. Jeśli prawo mające zastosowanie do 
umowy jest prawem jednego z państw 
członkowskich, wszystkie klauzule 
umowne, w których konsument odstępuje 
od swoich praw przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu, nie są wiążące.

2. Niezależnie od mającego zastosowanie 
prawa, konsument nie może zostać 
pozbawiony ochrony, jaką zapewnia 
niniejsza dyrektywa, jeśli przedmiotowa 
nieruchomość jest położona na terytorium 
jednego z państw członkowskich lub jeśli 
umowa została zawarta w jednym z 
państw członkowskich.

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
mają zastosowanie niezależnie od tego, 
czy przedmiotowa nieruchomość jest 
położona na terytorium jednego z państw 
członkowskich lub czy przedsiębiorca 
prowadzi swoją działalność handlową lub 
zawodową w państwie członkowskim lub 
czy w jakikolwiek sposób kieruje tego 
rodzaju działalność do państwa 
członkowskiego, a umowa wchodzi w 
zakres tego rodzaju działalności.
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Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 50
Artykuł 9 ustępy 1 oraz 2, część wprowadzająca

1. Państwa członkowskie zapewniają
odpowiednie i skuteczne środki służące 
zagwarantowaniu przestrzegania 
niniejszej dyrektywy w interesie 
konsumentów.

1. Państwa członkowskie powinny w 
interesie konsumentów zapewniać i 
nadzorować przestrzeganie niniejszego 
rozporządzenia przez swoich 
przedsiębiorców.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, 
obejmują przepisy, w ramach których
przynajmniej jeden z wymienionych 
poniżej organów, określonych w prawie 
krajowym, może wszcząć postępowanie 
zgodnie z prawem krajowym przed sądami 
lub właściwymi organami 
administracyjnymi w celu zapewnienia 
stosowania przepisów krajowych 
wprowadzających w życie niniejszą 
dyrektywę:

2. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć przynajmniej jeden z 
wymienionych poniżej organów, których 
zadaniem będzie prowadzenie prac 
związanych ze stosowaniem, takich jak:

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 51
Artykuł 10 ustępy 1 oraz 2

1. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie kroki w celu informowania 
konsumentów o prawie krajowym 
transponującym niniejszą dyrektywę i, w 
stosownych przypadkach, zachęcają 
przedsiębiorców do informowania
konsumentów o ich kodeksach 
postępowania.

1. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie kroki w celu informowania 
konsumentów o niniejszym 
rozporządzeniu.

Przedsiębiorcy gwarantują, że, w 
stosownych przypadkach, konsumenci są 
informowani o ich kodeksach 
postępowania.

2. Państwa członkowskie wspierają 
ustanawianie oraz rozwój odpowiednich i 

2. Państwa członkowskie wspierają 
ustanawianie oraz rozwój odpowiednich i 
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skutecznych pozasądowych procedur 
dotyczących skarg i odwołań mających na 
celu rozstrzyganie sporów konsumenckich 
na mocy niniejszej dyrektywy.

skutecznych pozasądowych procedur 
dotyczących skarg i odwołań mających na 
celu rozstrzyganie sporów konsumenckich 
na mocy niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 52
Artykuł 10 ustęp 2 a (nowy)

2a. Przedsiębiorcy powołują europejską 
organizację branżową oferującą 
konsumentom systemy alternatywnego 
rozstrzygania sporów dla rozpatrywania 
skarg, na przykład w przypadku 
bankructwa, oraz organizującą europejski 
system licencji.

Poprawka 53
Artykuł 10 ustęp 2 b (nowy)

2b. Przedsiębiorcy dokumentują we 
właściwy sposób zabezpieczenie finansowe 
na wypadek zwrotu pieniędzy wpłaconych 
przez konsumenta w razie 
niewypłacalności.

Poprawka 54
Artykuł 11 ustęp 1

1. Państwa członkowskie ustanawiają
odpowiednie kary, na wypadek gdyby 
przedsiębiorca nie przestrzegał przepisów 
krajowych przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy.

1. Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące 
odpowiednich kar za naruszenia 
postanowień niniejszego rozporządzenia 
oraz zapewnić stosowanie owych kar. 

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 55
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Artykuł 12

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do dnia […] r. 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
przekazywania Komisji tekstu krajowych 
przepisów oraz tabeli korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a dyrektywą.

skreślony

Państwa członkowskie zaczną stosować te 
przepisy od dnia […] r..
Przyjmując powyższe przepisy, państwa 
członkowskie dopilnują, by zawierały one 
odniesienie do niniejszej dyrektywy, lub by 
odniesienie to towarzyszyło ich urzędowej 
publikacji. Metody dokonywania takiego 
odniesienia określane są przez państwa 
członkowskie.
2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst podstawowych przepisów 
prawa krajowego przyjętych w obszarze 
objętym niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 56
Artykuł 13 ustęp 1

Komisja dokona przeglądu niniejszej 
dyrektywy i przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
najpóźniej w ciągu pięciu lat od dnia 
wejścia w życie przepisów krajowych 
transponujących niniejszą dyrektywę.

Komisja dokona przeglądu niniejszego 
rozporządzenia i przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
najpóźniej w ciągu pięciu lat od wejścia 
rozporządzenia w życie.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 57
Artykuł 14
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Uchyla się dyrektywę 94/47/EWG. Uchyla się dyrektywę 94/47/WE.

Odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje 
się jako odesłania do niniejszej dyrektywy i 
odczytuje się je zgodnie z tabelą korelacji 
zamieszczoną w załączniku III.

Odniesienia do uchylonej dyrektywy 
traktuje się jako odesłania do niniejszego 
rozporządzenia i odczytuje się je zgodnie z 
tabelą korelacji zamieszczoną w 
załączniku VI.

Poprawka 58
Artykuł 15

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dnia 1 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 59
Artykuł 16

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do 
państw członkowskich.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 1.

Poprawka 60
Załącznik I litera a)

a) Tożsamość i siedziba stron, w tym 
szczegółowe informacje dotyczące statusu 
prawnego przedsiębiorcy w czasie 
zawierania umowy, podpisy stron oraz data 
i miejsce zawarcia umowy;

a) Tożsamość i siedziba stron, w tym 
szczegółowe informacje dotyczące statusu 
prawnego przedsiębiorcy w czasie 
zawierania umowy, podpisy stron oraz data 
i miejsce zawarcia umowy głównej;

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 37.

Poprawka 61
Załącznik I litera b)
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b) dokładny charakter prawa, które jest 
przedmiotem umowy oraz klauzula 
określająca warunki wykonania tego prawa 
na terytorium państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich, na którym znajduje 
się dana nieruchomość lub nieruchomości, 
czy te warunki zostały spełnione czy też 
nie, a jeśli nie – które z nich powinny 
jeszcze zostać spełnione;

b) dokładny charakter prawa, które jest 
przedmiotem umowy głównej oraz
klauzula określająca warunki wykonania 
tego prawa na terytorium państwa 
członkowskiego lub państw 
członkowskich, na którym znajduje się 
dana nieruchomość lub nieruchomości, czy 
te warunki zostały spełnione czy też nie, a 
jeśli nie – które z nich powinny jeszcze 
zostać spełnione;

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 37.

Poprawka 62
Załącznik I litera c)

c) jeśli umowa dotyczy konkretnej 
nieruchomości, dokładny opis tej 
nieruchomości oraz jej położenia; jeśli 
umowa dotyczy pewnej liczby 
nieruchomości (ang. multi-resorts), 
dokładny opis tych nieruchomości i ich 
położenia; jeśli umowa dotyczy miejsca 
zakwaterowania niebędącego 
nieruchomością, odpowiedni opis miejsca 
zakwaterowania i wyposażenia;

c) jeśli umowa główna dotyczy konkretnej 
nieruchomości, szczegółowy opis tej 
nieruchomości oraz jej położenia; jeśli 
umowa główna dotyczy pewnej liczby 
nieruchomości (ang. multi-resorts), 
dokładny opis nieruchomości i ich 
położenia; jeśli umowa główna dotyczy 
zakwaterowania niebędącego 
nieruchomością, odpowiedni opis miejsca 
zakwaterowania i wyposażenia;

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 37.

Poprawka 63
Załącznik I litera f)

f) warunki utrzymania miejsca 
zakwaterowania i dokonywania w nim
napraw oraz administrowania i zarządzania 
nim, wraz z informacją, czy konsumenci 
mogą wpływać na decyzje dotyczące tych 
spraw, na jakich warunkach, i czy mogą 
mieć udział w podejmowaniu odnośnych 
decyzji;

f) warunki utrzymania nieruchomości lub 
ruchomości i dokonywania w niej napraw 
oraz administrowania i zarządzania nią, 
wraz z informacją, czy konsumenci mogą 
wpływać na decyzje dotyczące tych spraw, 
na jakich warunkach, i czy mogą mieć 
udział w podejmowaniu odnośnych 
decyzji;
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Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 26.

Poprawka 64
Załącznik I litera g)

g) dokładny opis, jak dzielone są wszystkie 
koszty między konsumentów oraz jak i 
kiedy można dokonywać podwyżek; w 
stosownych przypadkach, informacje o 
wszelkich opłatach, hipotekach, zastawach 
czy wszelkich innych obciążeniach na 
prawie do miejsca zakwaterowania; 

g) właściwy opis wszystkich kosztów 
związanych z umową użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie; opis 
sposobu, w jaki dzielone są wszystkie 
koszty między konsumentów oraz jak i 
kiedy można dokonywać podwyżek; w 
stosownych przypadkach, informacje o 
wszelkich opłatach, hipotekach, zastawach 
czy wszelkich innych obciążeniach na 
prawie do miejsca zakwaterowania; 

Uzasadnienie

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.

Poprawka 65
Załącznik I litera h)

h) dokładny okres korzystania z prawa 
będącego przedmiotem umowy oraz, jeśli 
to konieczne, czas trwania umowy; 
dokładna data, od której konsument może 
korzystać z prawa przewidzianego w
umowie;

ca) dokładny okres korzystania z prawa 
będącego przedmiotem umowy oraz, jeśli 
to konieczne, czas trwania umowy; 
dokładna data, od której konsument może 
korzystać z prawa przewidzianego w 
umowie;

Uzasadnienie

Litera ta powinna zostać przeniesiona do wcześniejszej części załącznika.

Poprawka 66
Załącznik I litera i)
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i) cena, jaką zapłaci konsument, 
szacunkowa kwota, jaką zapłaci 
konsument za korzystanie ze wspólnych 
obiektów i usług; podstawa obliczeń 
wysokości opłat związanych z zajmowaną 
nieruchomością, obowiązkowe opłaty 
ustawowe (na przykład podatki i opłaty) 
oraz dodatkowe koszty administracyjne 
(na przykład zarządzanie, utrzymanie i 
naprawy);

fa) cena, jaką zapłaci konsument;

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do poprawki 64. Litera ta powinna zostać przeniesiona do wcześniejszej 
części załącznika.

Poprawka 67
Załącznik I litera k)

k) informacje, czy jest możliwość 
przystąpienia do systemu wymiany lub 
odsprzedaży praw wynikających z umowy; 
informacje o odnośnych systemach i 
kosztach związanych z odsprzedażą i 
wymianą w ramach tych systemów;

k) informacje o ewentualnej możliwości 
przystąpienia do systemu wymiany lub 
odsprzedaży praw wynikających z umowy; 
informacje o odnośnym systemie wymiany 
i kosztach związanych z odsprzedażą i 
wymianą w ramach takiego systemu;

Poprawka 68
Załącznik I litera m)

m) informacje o prawie odstąpienia od 
umowy i konsekwencjach odstąpienia od 
umowy, w tym dokładne określenie 
rodzaju i wysokości kosztów, które 
konsument jest zobowiązany zwrócić na 
mocy art. 5 ust. 5, jeśli korzysta z prawa 
odstąpienia; w stosownych przypadkach 
informacje o warunkach rozwiązania 
umowy kredytowej i umowy dodatkowej 
związanej z umową w razie odstąpienia od 
niej; informacje o skutkach odstąpienia od 
umowy;

m) informacje o prawie odstąpienia od 
umowy i konsekwencjach odstąpienia od 
umowy; we właściwych przypadkach 
informacje o warunkach rozwiązania 
jakiejkolwiek umowy kredytowej i 
pozostałych umów dodatkowych
związanych z umową główną w razie 
odstąpienia od niej, takich jak systemy 
zwrotu pieniędzy lub inne systemy 
inwestycyjne; informacje o skutkach 
odstąpienia od umowy;

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 45.
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Poprawka 69
Załącznik I litera p)

p) informacje o fakcie istnienia, treści, 
kontroli i wykonywaniu kodeksów
postępowania;

p) informacje o tym, czy przedsiębiorca 
jest lub nie jest sygnatariuszem kodeksu
postępowania;

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wymaga, aby przedsiębiorca dostarczał konsumentom wiele informacji 
dotyczących kodeksów postępowania. Ilość informacji może stanowić obciążenie dla 
konsumenta, jeżeli informacja nie jest materialna. Podobny skutek odniosłoby zwrócenie się 
do przedsiębiorcy o dostarczenie konsumentom przepisów dotyczących użytkowania 
nieruchomości w oznaczonym czasie i innych właściwych przepisów oraz żądanie, aby 
przedsiębiorca uczynił z nich część umowy.

Informacje, jakie potrzebne są konsumentowi, mają pozwolić mu na zrozumienie czy 
przedsiębiorca jest sygnatariuszem kodeksu postępowania oraz gdzie można otrzymać tę 
informację.

Poprawka 70
Załącznik II tytuł

Dodatkowe wymogi dotyczące 
zakwaterowania będącego w budowie, o 

którym mowa w art. 3

Dodatkowe wymogi dotyczące 
nieruchomości lub ruchomości będącej w 

budowie, o której mowa w art. 3

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 26.

Poprawka 71
Załącznik II litera a)

a) zaawansowanie prac wykończeniowych 
w miejscu zakwaterowania i usługi 
pozwalające na jego pełną eksploatację 
(instalacja elektryczna, wodociągowa, 
gazowa oraz telefoniczna);

a) zaawansowanie prac wykończeniowych 
w nieruchomości lub ruchomości i usługi 
pozwalające na jej pełną eksploatację 
(instalacja elektryczna, wodociągowa, 
gazowa oraz telefoniczna);

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 26.

Poprawka 72
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Załącznik II litera b)

b) właściwa ocena terminu zakończenia 
prac wykończeniowych w miejscu 
zakwaterowania i usług pozwalających na 
jego pełną eksploatację (instalacja 
elektryczna, wodociągowa, gazowa oraz 
telefoniczna);

b) właściwa ocena terminu zakończenia 
prac wykończeniowych w nieruchomości 
lub ruchomości i usług pozwalających na 
jej pełną eksploatację (instalacja 
elektryczna, wodociągowa, gazowa oraz 
telefoniczna);

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 26.

Poprawka 73
Załącznik II litera d)

d) gwarancje dotyczące prac 
wykończeniowych w miejscu 
zakwaterowania lub gwarancje dotyczące 
zwrotu każdej wpłaconej kwoty, jeżeli 
miejsce zakwaterowania nie zostało
wykończone, i jeśli sytuacja tego wymaga, 
zasady regulujące działanie takich 
gwarancji.

d) gwarancje dotyczące prac 
wykończeniowych w nieruchomości lub 
ruchomości lub gwarancje dotyczące 
zwrotu każdej wpłaconej kwoty, jeżeli 
nieruchomość lub ruchomość nie została
wykończona, i jeśli jest to właściwe, 
zasady regulujące działanie takich 
gwarancji.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 26.

Poprawka 74
Załącznik III litera a)

a) Tożsamość i siedziba stron, w tym 
szczegółowe informacje dotyczące statusu 
prawnego przedsiębiorcy w czasie 
zawierania umowy, podpisy stron oraz 
data i miejsce zawarcia umowy;

a) Tożsamość i oficjalne miejsce 
prowadzenia działalności stron 
odpowiedzialnych za dostarczenie 
nieruchomości lub ruchomości, podróż 
lub związane z nią produkty i usługi, do 
których konsument ma dostęp na mocy 
umowy głównej;

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby konsument wiedział z kim zawiera umowę i kto ostatecznie będzie udzielał 
zniżki.
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Poprawka 75
Załącznik III litera b)

b) dokładny charakter prawa, które jest 
przedmiotem umowy;

b) dokładny charakter prawa, które jest 
przedmiotem umowy głównej;

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 37.

Poprawka 76
Załącznik III litera c a) (nowa)

ca) właściwy i poprawny opis 
nieruchomości lub ruchomości możliwej 
do zarezerwowania w przyszłości, 
informacje o poziomie zniżki i jej 
gwarancja oraz okresy dostępności;

Uzasadnienie

Ponieważ w przypadku długoterminowych produktów wakacyjnych pada częste zapewnienie o 
dostępie do dość szerokiej gamy miejsc zakwaterowania i usług przewoźników lotniczych, 
konieczne jest, aby konsument dokładnie wiedział, kto jest dostawcą. Ponadto konsumenci 
muszą znać charakter relacji przedsiębiorców oferujących długoterminowe produkty 
wakacyjne z ich dostawcami (czy jest to firma zajmująca się umowami typu „B-to-B”, czy też 
zwykła standardowa umowa możliwa do odnowienia każdego roku, co oznacza, że 
nieruchomość lub ruchomość i/lub przeloty mogą zostać usunięte z gamy ofert).

Poprawka 77
Załącznik III litera d a) (nowa)

da) w stosownych przypadkach dokładny 
charakter dostępnej zniżki (zniżek), 
porównanie z całkowitą ceną danej 
nieruchomości lub ruchomości, podróży 
lub jakichkolwiek związanych z nimi 
produktów czy usług;

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wyklucza istotne informacje materialne, które potrzebne są konsumentowi w 
celu podjęcia przemyślanej decyzji o zakupie. Dotyczy to dokładnego charakteru omawianych 
zniżek w porównaniu z cenami „oficjalnymi/detalicznymi”, szczególnie w przypadku, gdy 
oferowane są zniżki.
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Poprawka 78
Załącznik III litera d b) (nowa)

db) informacje o możliwości 
wprowadzania zmian w wysokości opłat w 
celu zachowania praw oraz szacowana 
wysokość opłat w przyszłości;

Uzasadnienie

Patrz: poprawka 77.

Poprawka 79
Załącznik III litera d c) (nowa)

dc) szczegóły dotyczące wszelkich innych 
kosztów, których poniesienia może 
spodziewać się konsument, wynikających 
z jego prawa do otrzymania dostępu do 
zakwaterowania, podróży lub wszelkich 
innych związanych z nimi produktów lub 
usług jak określono;

Uzasadnienie

Patrz: poprawka 77.

Poprawka 80
Załącznik III litera g)

g) informacje o prawie odstąpienia od 
umowy i konsekwencjach odstąpienia od 
umowy, w tym dokładne określenie 
rodzaju i wysokości kosztów, które 
konsument jest zobowiązany zwrócić na 
mocy art. 5 ust. 5, jeśli korzysta z prawa 
odstąpienia; w stosownych przypadkach 
informacje o warunkach rozwiązania 
umowy kredytowej i umowy dodatkowej 
związanej z umową w razie odstąpienia od 
niej; informacje o skutkach odstąpienia od 
umowy;

g) informacje o prawie odstąpienia od 
umowy i konsekwencjach odstąpienia od 
umowy; we właściwych przypadkach 
informacje o warunkach rozwiązania 
jakiejkolwiek umowy kredytowej i 
pozostałych umów dodatkowych
związanych z umową główną w razie 
odstąpienia od umowy, takich jak systemy 
zwrotu pieniędzy lub inne systemy 
inwestycyjne; informacje o skutkach 
odstąpienia od umowy;

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst z brzmieniem poprawki 45.
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Poprawka 81
Załącznik III litera j)

j) informacje o fakcie istnienia, treści, 
kontroli i wykonywaniu kodeksów
postępowania;

j) informacje o tym, czy przedsiębiorca jest 
lub nie jest sygnatariuszem kodeksu
postępowania;

Poprawka 82
Załącznik IV litera e)

e) informacje o prawie odstąpienia od 
umowy i konsekwencjach odstąpienia od 
umowy, w tym dokładne określenie 
rodzaju i wysokości kosztów, które 
konsument jest zobowiązany zwrócić na 
mocy art. 5 ust. 5, jeśli korzysta z prawa 
odstąpienia;

e) informacje o prawie odstąpienia od 
umowy odsprzedaży i konsekwencjach 
odstąpienia od umowy;

Uzasadnienie

Uzgadnia tekst z brzmieniem poprawek 28 i 45.

Poprawka 83
Załącznik IV litera f)

f) informacje o zakazie wpłacania zaliczki 
do faktycznego czasu dokonania sprzedaży 
lub rozwiązania umowy w innym trybie;

f) informacje o zakazie płacenia zaliczki, 
jak określono w zgodzie z art. 6 ust. 3, do 
faktycznego czasu dokonania sprzedaży 
lub rozwiązania umowy w innym trybie;

Poprawka 84
Załącznik IV litera h)

h) informacje o fakcie istnienia, treści, 
kontroli i wykonywaniu kodeksów
postępowania;

h) informacje o tym, czy przedsiębiorca 
jest lub nie jest sygnatariuszem kodeksu
postępowania;

Poprawka 85
Załącznik V litera c)
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c) dokładny opis nieruchomości oraz ich 
położenia;  jeśli umowa dotyczy miejsca 
zakwaterowania niebędącego 
nieruchomością, odpowiedni opis miejsca 
zakwaterowania i wyposażenia;

c) wykaz nieruchomości oraz ich położenia 
zawartych w systemie wymiany; jeśli 
umowa dotyczy ruchomości, odpowiedni 
opis tejże i jej wyposażenia;

Uzasadnienie

Ze swej natury wymiana nie odnosi się do konkretnego miejsca zakwaterowania. Ze względu 
na znaczną liczbę nieruchomości (szacowaną na tysiące), które stowarzyszone są w systemie 
wymiany, nierozsądne byłoby wymaganie od przedsiębiorców zajmujących się wymianą 
dostarczenia opisu wszystkich nieruchomości w chwili zawierania początkowej umowy o 
członkostwie. Lepszym narzędziem dla konsumenta jest zatem zwykły wykaz miejsc i ich 
położenia, a także odniesienie na przykład do Internetu, gdzie można znaleźć więcej 
szczegółowych informacji o tych miejscach.

Poprawka 86
Załącznik V litera e)

e) cena, jaką zapłaci konsument, 
szacunkowa kwota, jaką zapłaci konsument 
za korzystanie ze wspólnych obiektów i 
usług; podstawa obliczeń wysokości opłat 
związanych z zajmowaną nieruchomością, 
obowiązkowe opłaty ustawowe (na 
przykład podatki i opłaty) oraz dodatkowe 
koszty administracyjne (na przykład 
zarządzanie, utrzymanie i naprawy);

e) cena, jaką zapłaci konsument, 
szacunkowa kwota, jaką zapłaci konsument 
za członkowstwo w wymianie i za 
indywidualne transakcje wymiany;

Uzasadnienie

Tekst we wniosku Komisji wydaje się bardziej odpowiedni dla usług dostarczanych przez 
przedsiębiorców zajmujących się użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie lub 
długoterminowymi produktami wakacyjnymi. Wymagania w zakresie udzielania informacji, 
które mogą być stosowne w przypadku umów użytkowania nieruchomości w oznaczonym 
czasie, są niewłaściwe w przypadku usług zazwyczaj świadczonych przez przedsiębiorców 
zajmujących się wymianą. Od przedsiębiorstw zajmujących się wymianą powinno się 
wymagać przedłożenia szczegółowych informacji dotyczących ich działalności.

Gość korzystający z wymiany nie powinien być odpowiedzialny za wnoszenie opłaty za 
zarządzanie/utrzymanie, gdyż opłata taka uiszczana jest przez konsumenta, który posiada 
prawo użytkowania w oznaczonym czasie nieruchomości udostępnionej do wymiany.

Poprawka 87
Załącznik V litera h)
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h) objaśnienie zasad działania systemu 
wymiany; informacja o możliwościach i 
sposobach wymiany oraz o liczbie 
dostępnych możliwości zakwaterowania i 
liczbie członków systemu wymiany wraz z 
przykładami konkretnych możliwości 
wymiany;

h) objaśnienie zasad działania systemu 
wymiany; informacja o możliwościach i 
sposobach wymiany oraz o liczbie 
dostępnych możliwości zakwaterowania i 
liczbie członków systemu wymiany;

Uzasadnienie

Dostarczenie konsumentowi szeregu przykładów może potencjalnie prowadzić do błędnego 
rozumowania, iż zawsze będzie miał on dostęp do zakwaterowania opisanego w przykładzie. 
Przedsiębiorca zajmujący się wymianą nie może zapewnić spełnienia szczegółowych 
wymagań związanych z wymianą, gdyż dostępność zakwaterowania podlegającego wymianie 
zależy od tego, z czego inni konsumenci biorący udział w wymianie rezygnują lub co 
wymieniają. Wymiana zależy także od czynników takich jak okres czasu, wielkość obiektu, 
wskaźnik jakości wnioskowanego zakwaterowania wobec wskaźnika jakości zakwaterowania 
z którego dany konsument rezygnuje oraz od tego, z jak dużym wyprzedzeniem zgłoszono 
rezerwację.

Poprawka 88
Załącznik V litera i)

i) informacje o prawie odstąpienia od
umowy i konsekwencjach odstąpienia od 
umowy, w tym dokładne określenie 
rodzaju i wysokości kosztów, które 
konsument jest zobowiązany zwrócić na 
mocy art. 5 ust. 5, jeśli korzysta z prawa 
odstąpienia; w stosownych przypadkach 
informacje o warunkach rozwiązania 
umowy kredytowej i umowy dodatkowej 
związanej z umową w razie odstąpienia od 
niej; informacje o skutkach odstąpienia 
od umowy;

i) informacje o automatycznym 
rozwiązaniu umowy wymiany w 
przypadku odstąpienia od umowy głównej 
przez konsumenta w czasie okresu 
odstąpienia od umowy;

Uzasadnienie

Jeżeli konsument korzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy nabycia 
użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie, nastąpić musi rozwiązanie umowy 
wymiany. Informacja taka musi zostać zapisana przez przedsiębiorców zajmujących się 
wymianą w ich umowach. Osobny okres odstąpienia od umowy w przypadku umowy wymiany 
nie jest konieczny i mógłby być mylący dla konsumenta.

Poprawka 89
Załącznik V litera j)
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j) informacje o zakazie płacenia zaliczki w 
okresie, w którym konsument ma prawo 
do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5 
ust. 1–3;

skreślony

Poprawka 90
Załącznik V litera k)

k) informacje, do kogo i w jakiej formie 
należy przesłać zawiadomienie o 
odstąpieniu;

skreślony

Poprawka 91
Załącznik V litera l)

l) informacje o fakcie istnienia, treści, 
kontroli i wykonywaniu kodeksów
postępowania;

l) informacje o tym, czy przedsiębiorca jest 
lub nie jest sygnatariuszem kodeksu
postępowania;
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UZASADNIENIE

Przyjęcie dyrektywy 94/47/WE oraz rozwój samoregulacji przemysłu poskutkowały 
znacznym spadkiem liczby skarg odnoszących się do tradycyjnych umów dotyczących 
użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie.

Jednak od czasu przyjęcia dyrektywy 94/47/WE, w krótkim czasie opracowano nowe 
długoterminowe produkty wakacyjne, częściowo w celu obejścia przepisów. Doprowadziło to 
do licznych skarg wnoszonych przez konsumentów, jako że wysoki stopień ochrony 
konsumenta gwarantowany w dyrektywie w sprawie branży użytkowania nieruchomości 
w oznaczonym czasie nie ma zastosowania do wspomnianych nowych produktów 
i niekorzystnie wpływa na wizerunek tej branży w jej tradycyjnym kształcie.

W 2002 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję do przedstawienia 
propozycji rozwiązania problemów związanych z takimi nowymi produktami. W wyniku 
procesu konsultacji oraz przeprowadzonej oceny wpływu, w czerwcu 2007 r. Komisja 
wysunęła wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 94/47/WE. Wniosek uwzględnia również 
długoterminowe produkty wakacyjne, gwarantując tym samym wysoki poziom ochrony 
konsumenta.

Niektóre problemy, na jakie napotykają obecnie konsumenci, są lub będą również częściowo 
poruszone w istniejącym oraz nowym prawodawstwie UE, szczególnie w dyrektywie 
dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych (2005/29/WE). Dyrektywa ta nie została 
jednak transponowana lub poprawnie wprowadzona przez niektóre państwa członkowskie. 
Ponadto przeprowadzany obecnie przegląd dorobku prawnego dotyczącego konsumentów 
przewiduje stworzenie instrumentu przekrojowego, który powinien określić ogólne przepisy 
odnoszące się do ochrony konsumenta. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zmienienie 
dyrektywy 94/47/WE po przyjęciu instrumentu przekrojowego. Komisja uznała jednak, że 
pilna potrzeba rozwiązania problemów konsumentów uniemożliwiła oczekiwanie na 
powstanie instrumentu przekrojowego. Niezależnie od przeglądu dorobku prawnego 
dotyczącego konsumentów, zmiany dyrektywy 94/47/WE powinny mieć na celu pełną 
harmonizację.

Użytkowanie nieruchomości w oznaczonym czasie
Branża użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie odniosła duże korzyści 
z postanowień dyrektywy 94/47/WE oraz dzięki samoregulacji; większość nieuczciwych 
przedsiębiorców przestała aktywnie działać w tym sektorze. Kluczową kwestią jest zatem 
wyraźne rozróżnienie pomiędzy branżą użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie 
w jej tradycyjnym kształcie z jednej strony, a nową branżą związaną z długoterminowymi 
produktami wakacyjnymi - z drugiej.

Długoterminowe produkty wakacyjne
Większość skarg konsumentów związana jest z nowymi produktami wakacyjnymi, takimi jak 
kluby wakacyjne oferujące zniżki. Istnieje zatem silna potrzeba uregulowania tego sektora 
w celu zapewnienia konsumentom wysokiego poziomu ochrony, jak również naprawienia 
nadszarpniętego wizerunku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zgodnie 
z prawem.
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Przepisy
Branża użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie ma przede wszystkim charakter
transgraniczny. Najistotniejsza jest zatem pełna harmonizacja. Sprawozdawca proponuje 
zmianę podstawy prawnej z dyrektywy na rozporządzenie, aby dostarczyć jak najściślejsze 
przepisy konsumentom i przedsiębiorcom w Unii Europejskiej.

Wykaz
Dyrektywa ta zapewnia konsumentom bardzo wysoki stopień ochrony. Aby konsumenci mieli 
ogólny dostęp do jasnych i krótkich najważniejszych informacji, sprawozdawca proponuje 
sporządzenie wykazu opartego na standardowych formularzach.

Związek z międzynarodowym prawem prywatnym
Niektórym z problemów, na jakie napotykają konsumenci, można zaradzić, jeśli konsumenci 
ci zyskają prawo do zwracania się do sądów w kraju ich zamieszkania. Kompetentny sędzia 
winien zatem być sędzią w kraju zamieszkania konsumenta i stosować przepisy prawa 
obowiązującego w tym państwie członkowskim, w którym została podpisana umowa.

System rejestracji
Sprawozdawca proponuje utworzenie europejskiego systemu rejestracyjnego, który przyniesie 
korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, których można postawić przed 
sądem. System taki powinien zostać opracowany oraz wprowadzony przez samych 
przedsiębiorców, przy wsparciu Komisji. Powinien on zapewnić konsumentom dostęp do 
funduszu gwarancyjnego na wypadek bankructwa przedsiębiorstwa.
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