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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide 
o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých 
dovolenkových produktov, ďalší predaj a výmenu 
(KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0303),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0159/2007),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

– so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre právne veci (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide 
o určité aspekty časovo vymedzeného 
užívania nehnuteľností a dlhodobých 
dovolenkových produktov, ďalší predaj a 
výmenu 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide 
o určité aspekty časovo vymedzeného 
užívania majetku a dlhodobých 
dovolenkových produktov, ďalší predaj a 
výmenu 

Odôvodnenie

Určité aspekty uvádzania časovo vymedzeného užívania majetku a dlhodobých dovolenkových 



PE398.606v01-00 6/40 PR\699743SK.doc

SK

produktov na trh, ich predaja a ďalšieho predaja, ako aj výmena časovo vymedzeného 
užívania majetku by sa mali úplne zharmonizovať. Členské štáty by nemali mať možnosť 
ponechať alebo vytvárať vnútroštátne právne predpisy v oblastiach, ktoré pokrýva toto 
nariadenie. Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, členské štáty by mali mať pri 
ponechávaní alebo ustanovovaní vnútroštátnych právnych predpisov v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva voľnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 1

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva a najmä na jej 
články 65 a 95,

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 3a (nové)

so zreteľom na smernicu 2008/29/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 11. 
mája 2005 o nekalých obchodných 
praktikách podnikateľov voči 
spotrebiteľom na vnútornom trhu1, 
ktorou sa zakazujú zavádzajúce, agresívne 
a iné nekalé praktiky podnikateľov voči 
spotrebiteľom,
__________
1 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie -1a (nové)

(-1a) keďže cestovný ruch zohráva čoraz 
dôležitejšiu úlohu v hospodárstvach 
členských štátov, odvetvie časovo 
vymedzeného užívania majetku 
a dlhodobých dovolenkových produktov 
treba podnietiť k intenzívnejšiemu rastu a 
produktivite prijatím minimálnych 
spoločných pravidiel;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 1

(1) Od prijatia smernice 94/47/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 26. 
októbra 1994 týkajúcej sa ochrany 
kupujúcich v súvislosti s niektorými 
prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo 
vymedzené užívanie nehnuteľností došlo 
k vývoju v oblasti časovo vymedzeného 
užívania nehnuteľností a na trhu sa objavili 
nové podobné produkty. Smernica 
94/47/ES nepokrýva tieto nové produkty 
ani určité transakcie súvisiace s časovo 
vymedzeným užívaním nehnuteľností, ako 
napr. ďalší predaj a výmenu. Okrem toho 
skúsenosti pri uplatňovaní smernice 
94/47/ES ukázali, že niektoré body už 
pokryté sú a nie je potrebné ich 
aktualizovať alebo objasňovať.

(1) Od prijatia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 94/47/ES z 26. októbra 
1994, týkajúcej sa ochrany kupujúcich v 
súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o 
kúpe práva na časovo vymedzené užívanie 
majetku došlo k vývoju v oblasti časovo 
vymedzeného užívania majetku a na trhu sa 
objavili nové, podobné dovolenkové
produkty. Smernica 94/47/ES nepokrýva 
tieto nové produkty ani určité transakcie 
súvisiace s časovo vymedzeným užívaním 
majetku, ako napr. zmluvy o ďalšom
predaji a výmene. Okrem toho skúsenosti 
pri uplatňovaní smernice 94/47/ES ukázali, 
že niektoré body už pokryté sú a nie je 
potrebné ich aktualizovať alebo 
objasňovať.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s článkami 1 a 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 2

(2) Súčasné regulačné medzery vedú 
k značnému narúšaniu hospodárskej súťaže 
a spôsobujú spotrebiteľom vážne 
problémy, čím sťažujú hladké fungovanie 
vnútorného trhu. Smernica 94/47/ES by sa 
preto mala nahradiť novou aktuálnou 
smernicou.

(2) Súčasné regulačné medzery a 
nedostatok harmonizovaných právnych 
predpisov v členských štátoch vedú 
k značnému narúšaniu hospodárskej súťaže 
a spôsobujú spotrebiteľom vážne 
problémy, čím sťažujú hladké fungovanie 
vnútorného trhu. Smernica 94/47/ES by sa 
preto mala nahradiť novým aktuálnym
nariadením.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s PDN 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 3

(3) S cieľom prispieť k právnej istote 
a v plnej miere dosiahnuť výhody 
vnútorného trhu pre spotrebiteľov a obchod 
je potrebná ďalšia aproximácia 
príslušných zákonov členských štátov.
Členské štáty by však mali mať naďalej 
možnosť uplatňovať prísnejšie pravidlá 
pri niektorých aspektoch.

(3) S cieľom prispieť k právnej istote 
a v plnej miere dosiahnuť výhody 
vnútorného trhu pre spotrebiteľov a obchod 
by sa určité aspekty uvádzania časovo 
vymedzeného užívania majetku a 
dlhodobých dovolenkových produktov na 
trh, ich predaja a ďalšieho predaja, ako aj 
výmena časovo vymedzeného užívania 
majetku mali úplne zharmonizovať.
Členské štáty by nemali mať možnosť 
ponechať alebo vytvárať vnútroštátne 
právne predpisy v oblastiach, ktoré 
pokrýva toto nariadenie. Ak sa v tomto 
nariadení neustanovuje inak, členské 
štáty by mali mať voľnosť pri 
ponechávaní alebo ustanovovaní 
vnútroštátnych právnych predpisov v 
súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 4

(4) Táto smernica by nemala ovplyvniť 
vnútroštátne právne predpisy súvisiace 
s registráciou nehnuteľného alebo 
hnuteľného majetku, podmienkami 
režimov fungovania a povoľovania alebo 
udeľovania povolení, určovaním 
právneho charakteru práv, ktoré sú 
predmetom zmlúv pokrytých touto 
smernicou.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s článkom 1 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
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Odôvodnenie 5a (nové)

(5a) Definícia časovo vymedzených zmlúv 
v sebe nezahŕňa rezervácie hotelových 
izieb na viacero rokov ani bežné nájomné 
zmluvy, aj keď sú zaplatené vopred a 
týkajú sa obdobia dlhšieho ako jeden rok.

Odôvodnenie

Zníženie obdobia na jeden rok by mohlo viesť k zahrnutiu transakcií, ktoré nemajú byť 
predmetom právnej úpravy, ako napr. predbežných hotelových rezervácií vyžadujúcich si 
platbu vopred alebo niektorých systémov hotelových kupónov s dobou platnosti viac ako jeden 
rok. Tieto výnimky by sa mali výslovne spomenúť, aby nedošlo k mylnému výkladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 6a (nové)

(6a) S cieľom umožniť spotrebiteľom 
všeobecne porozumieť ochrane, ktorú 
poskytuje toto nariadenie, poskytne 
obchodník spotrebiteľovi kontrolný 
zoznam, ktorý by sa mal zakladať na 
štandardných formulároch dostupných 
vo všetkých jazykoch Spoločenstva;

Odôvodnenie

S cieľom upriamiť pozornosť spotrebiteľov a uľahčiť im porozumenie práva na odstúpenie 
musí zmluva obsahovať kontrolný zoznam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 7

(7) Aby spotrebitelia mali možnosť v plnej 
miere pochopiť, aké majú povinnosti 
a práva podľa zmluvy, mala by im byť 
udelená lehota, počas ktorej budú môcť od 
zmluvy odstúpiť bez opodstatnenia svojho 
rozhodnutia. V súčasnosti je dĺžka tejto 
lehoty v jednotlivých štátoch rôzna a na 
základe skúseností dĺžka ustanovená 
v smernici 94/47/ES nie je dostatočná. 
Táto lehota by sa preto mala predĺžiť a
zharmonizovať.

(7) Aby spotrebitelia mali možnosť v plnej 
miere pochopiť, aké majú povinnosti 
a práva podľa zmluvy, mala by im byť 
udelená lehota, počas ktorej budú môcť od 
zmluvy odstúpiť bez opodstatnenia svojho 
rozhodnutia. V súčasnosti je dĺžka tejto 
lehoty v jednotlivých štátoch rôzna. S 
cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany 
spotrebiteľa a väčšiu zrozumiteľnosť pre 
spotrebiteľov a priemysel by sa táto lehota 
mala zharmonizovať.
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Odôvodnenie

Objasnenie znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 8

(8) Mal by sa objasniť zákaz vyberania 
zálohových platieb zo strany obchodníkov 
a tretích strán pred ukončením lehoty na 
odstúpenie od zmluvy s cieľom zlepšiť 
ochranu spotrebiteľa. Pri ďalšom predaji 
by sa mal zákaz na vyberanie zálohových 
platieb uplatňovať dovtedy, kým sa 
neuskutoční samotný predaj alebo kým 
neskončí zmluva o ďalšom predaji.

(8) Mal by sa objasniť zákaz vyberania 
zálohových platieb s cieľom zlepšiť 
ochranu spotrebiteľa. Pri zmluvách o 
ďalšom predaji by sa mal zákaz na 
vyberanie akýchkoľvek zálohových platieb 
uplatňovať dovtedy, kým sa neuskutoční 
samotný predaj alebo kým neskončí 
zmluva o ďalšom predaji s výnimkou 
priamo pripísateľných nákladov 
obchodníka v mene spotrebiteľa na 
uvedenie časovo vymedzeného užívania 
majetku spotrebiteľa na trh.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s článkom 6 a objasnenie znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 9

(9) V prípade odstúpenia od zmluvy, kde je 
cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá 
úverom, ktorý spotrebiteľovi zaručí 
obchodník alebo tretia strana na základe 
dohody medzi touto treťou stranou 
a obchodníkom, by sa mala úverová 
zmluva ukončiť bez pokuty. To isté by 
malo platiť v prípade doplnkových zmlúv 
týkajúcich sa členstva vo výmenných 
systémoch.

(9) V prípade odstúpenia od zmluvy, kde je 
cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá 
úverom, ktorý spotrebiteľovi zaručí 
obchodník alebo tretia strana na základe 
dohody medzi touto treťou stranou 
a obchodníkom, by sa mala úverová 
zmluva ukončiť bez nákladov pre 
spotrebiteľa. To isté by malo platiť 
v prípade doplnkových zmlúv.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s článkom 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 10
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(10) Spotrebiteľovi by nemala byť 
odoprená ochrana podľa tejto smernice. To 
by sa malo vzťahovať aj na prípady, keď 
právne predpisy nečlenského štátu sú 
predpismi uplatniteľnými na túto zmluvu.

(10) Spotrebiteľovi by nemala byť 
odoprená ochrana podľa tohto nariadenia. 
To by sa malo vzťahovať aj na prípady, 
keď právne predpisy tretieho štátu sú 
predpismi uplatniteľnými na túto zmluvu.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 11

(11) Je potrebné, aby členské štáty 
ustanovili účinné, primerané a odrádzajúce 
sankcie za porušenie ustanovení tejto
smernice.

(11) Je potrebné, aby členské štáty vytvorili
účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za 
porušenie ustanovení tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 12

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby osoby 
alebo organizácie, ktoré majú v zmysle 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zákonný podiel na tejto veci, mali právne 
nápravné opatrenia na začatie procesu proti 
prípadom porušenia tejto smernice.

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby osoby 
alebo organizácie, ktoré majú v zmysle 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zákonný podiel na tejto veci, mali právne 
nápravné opatrenia na začatie procesu proti 
prípadom porušenia tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Brings the recital into line with Amendment 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 12a (nové)

(12a) V prípade súdneho postupu by 
spotrebitelia mali mať právo obrátiť sa 
na súd v štáte ich bydliska.
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Odôvodnenie

Zaručenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa a lepšej zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 14

(14) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
boli spotrebitelia účinne informovaní 
o vnútroštátnych ustanoveniach 
transponujúcich túto smernicu a podporiť 
obchodníkov v poskytovaní informácií o 
svojich kódexoch správania platných 
v tejto oblasti.

(14) Spotrebitelia by mali byť účinne 
informovaní o svojich právach v rámci 
tohto nariadenia. Obchodníci poskytujú 
zákazníkom informácie o svojich 
kódexoch správania platných v tejto 
oblasti.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie 14a (nové)

(14a) Obchodníci založia európsku 
odvetvovú organizáciu na lepšie 
spracovanie sťažností spotrebiteľov a na 
vytvorenie európskeho licenčného 
systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odôvodnenie 14b (nové)

(14b) Záväzok obchodníkov k 
poskytovaniu dostatočných dôkazov o 
záruke v prípade platobnej neschopnosti 
by bol v prospech spotrebiteľov i odvetvia 
časovo vymedzeného užívania majetku 
a dlhodobých dovolenkových produktov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odôvodnenie 15

(15) Keďže členské štáty nemôžu (15) Keďže členské štáty nemôžu 
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dostatočne dosiahnuť ciele tejto smernice, 
ktoré sa môžu lepšie dosiahnuť na úrovni 
Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Zmluvy. V súlade 
so zásadou proporcionality stanovenou 
v tomto článku táto smernica nepresahuje 
to, čo je potrebné na eliminovanie 
prekážok na vnútornom trhu a dosiahnutie 
vysokého spoločného stupňa ochrany 
spotrebiteľa.

dostatočne dosiahnuť ciele tohto
nariadenia, ktoré sa môžu lepšie dosiahnuť 
na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo 
môže prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality vymedzenou v tomto 
článku neprekračuje toto nariadenie rámec 
toho, čo je nevyhnutné z dôvodu 
odstránenia prekážok vnútorného trhu a 
dosiahnutia vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odôvodnenie 16

(16) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznávané najmä 
Európskym dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd a 
Chartou základných práv Európskej únie,

(16) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznávané najmä 
Európskym dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd a 
Chartou základných práv Európskej únie,

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 1 odsek 1

1. Táto smernica sa vzťahuje na ochranu 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty 
marketingu a predaja časovo vymedzeného 
užívania nehnuteľností a dlhodobých 
dovolenkových produktov. Vzťahuje sa 
takisto na ďalší predaj časovo 
vymedzeného užívania nehnuteľností 
a dlhodobých dovolenkových produktov, 
ako aj na výmenu časovo vymedzeného 
užívania nehnuteľností a iného majetku.

1. Účelom tohto nariadenia je prispieť k 
riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a 
dosiahnuť vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa harmonizáciou zákonov, 
nariadení a administratívnych opatrení 
členských štátov, pokiaľ ide o určité 
aspekty marketingu, predaja a ďalšieho 
predaja časovo vymedzeného užívania 
majetku a dlhodobých dovolenkových 
produktov, ako aj o určité aspekty výmeny
časovo vymedzeného užívania majetku.
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Táto smernica sa uplatňuje na transakcie 
medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.

Toto nariadenie sa vzťahuje na transakcie 
medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.

Táto smernica neovplyvňuje vnútroštátne 
právne predpisy, keďže sa v nej ustanovujú 
všeobecné zmluvné právne nápravné 
opatrenia, ktorými sa spotrebiteľom 
umožňuje ukončiť zmluvu.

Týmto nariadením by nemali byť dotknuté 
vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
ustanovujú všeobecné opravné prostriedky 
pre zmluvné právo, ani vnútroštátne 
právne predpisy súvisiace s registráciou 
hnuteľného alebo nehnuteľného 
majetku, podmienkami režimov usadenia 
sa a povoľovania a s určovaním právneho 
charakteru práv, ktoré sú predmetom 
zmlúv pokrytých týmto nariadením.

Odôvodnenie

Fungovanie vnútorného trhu sa musí spomenúť s článkom 95 ako právnym základom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 1 odsek 2

2. Členské štáty môžu naďalej uplatňovať 
vnútroštátne ustanovenia v oblasti 
aproximovanej touto smernicou, ktoré sú 
prísnejšie a tým zabezpečujú vyšší stupeň 
ochrany spotrebiteľa. Vzťahujú sa na:

vypúšťa sa

a) východiskový bod práva na odstúpenie;
b) formy uplatňovania práva na 
odstúpenie;
c) vplyvy uplatňovania práva na 
odstúpenie.

Odôvodnenie

Výnimky z uplatňovania zásady úplnej harmonizácie vytvárajú neistotu pre spotrebiteľov, ako 
aj pre odvetvie, a treba sa im preto vyhnúť. Tento prístup Európsky parlament podporil aj 
v svojej iniciatívnej správe o acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa (správa Patrie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 2 odsek 1

1. Na účely tejto smernice sa uplatňujú 
tieto definície:

1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje 
toto vymedzenie pojmov:
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Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenie článku s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 2 odsek 1 písmeno a)

a) „timeshare (časovo vymedzené užívanie
nehnuteľností a iného majetku)“ znamená 
zmluvu na obdobie viac ako jeden rok, 
prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za 
kompenzáciu nadobúda právo využiť jedno
alebo viac ubytovacích zariadení viac ako 
na jedno obdobie.

a) „zmluva o timeshare (časovo 
vymedzenom užívaní majetku)“ znamená 
zmluvu na obdobie viac ako jeden rok, 
prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za 
kompenzáciu nadobúda právo využiť jeden
alebo viac hnuteľných alebo 
nehnuteľných majetkov na cyklickom 
základe.

Odôvodnenie
Výraz „ubytovanie“ možno použiť aj v oveľa širšom význame, než bol pôvodný úmysel. 
Z právneho hľadiska sa zdá správnejšie používať výraz „hnuteľný a nehnuteľný majetok 
na cyklickom základe“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 2 odsek 1 písmeno b)

b) „dlhodobý dovolenkový produkt“ 
znamená zmluvu na obdobie viac ako 
jeden rok, prostredníctvom ktorej 
spotrebiteľ nadobúda za kompenzáciu 
hlavne právo získať zľavy alebo iné 
výhody pri ubytovaní, a to v spojení 
s cestou alebo inými službami alebo bez 
nich;

b) „zmluva o dlhodobom dovolenkovom 
produkte“ znamená zmluvu na obdobie 
viac ako jeden rok, prostredníctvom ktorej 
spotrebiteľ nadobúda za kompenzáciu 
hlavne právo získať zľavy alebo iné 
výhody pri hnuteľnom alebo 
nehnuteľnom majetku, a to v spojení 
s cestou alebo inými službami alebo bez 
nich;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 2 odsek 1 písmeno c)

c) „ďalší predaj“ znamená zmluvu, podľa 
ktorej obchodník za kompenzáciu pomáha 
spotrebiteľovi predať alebo kúpiť podiel
v systéme časovo vymedzeného užívanie 
nehnuteľností a iného majetku alebo 
dlhodobý dovolenkový produkt;

c) „zmluva o ďalšom predaji“ znamená 
zmluvu, podľa ktorej sa obchodník za 
kompenzáciu zaväzuje pomôcť pri predaji
práva na časovo vymedzené užívanie 
majetku alebo dlhodobý dovolenkový 
produkt;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 2 odsek 1 písmeno d)

d) „výmena“ znamená zmluvu, podľa
ktorej sa spotrebiteľ za kompenzáciu stáva 
členom schémy, ktorá mu umožňuje 
zmeniť miesto a/alebo čas svojho podielu 
timeshare (časovo vymedzeného užívania 
nehnuteľností a iného majetku) formou 
výmeny;

d) „zmluva o výmene“ je doplnková 
zmluva, prostredníctvom ktorej sa 
spotrebiteľ za kompenzáciu stáva členom 
výmenného systému, ktorý mu umožňuje 
využiť jeho právo na časovo vymedzené 
užívanie majetku na inom mieste alebo v 
inom čase;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 2 odsek 1 písmeno e)

e) „obchodník“ znamená fyzickú alebo 
právnickú osobu, ktorá koná na účely 
súvisiace s jej obchodom, spoločnosťou 
alebo profesiou a každého, kto koná 
v mene obchodníka;

e) „obchodník“ znamená fyzickú alebo 
právnickú osobu, ktorá koná na účely 
súvisiace s jej obchodom, spoločnosťou, 
remeslom alebo profesiou a každého, kto 
koná v mene obchodníka;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 2 odsek 1 písmeno g)

g) „doplnková zmluva“ znamená zmluvu, 
ktorá je podriadená inej zmluve.

g) „doplnková zmluva“ znamená zmluvu, 
ktorá súvisí so zmluvou o časovo 
vymedzenom užívaní majetku alebo 
zmluvou o dlhodobom dovolenkovom 
produkte;

Odôvodnenie

Z právneho hľadiska je výraz „súvisí“ správnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 2 odsek 1 písmeno ga) (nové)

ga) „trvalý nosič“ je každý nástroj, ktorý 
umožňuje spotrebiteľovi uchovávať 
informácie, ktoré mu boli osobne 
adresované, spôsobom dostupným pre 
budúce použitie po dobu zodpovedajúcu 
účelu týchto informácií a ktorý umožňuje 



PR\699743SK.doc 17/40 PE398.606v01-00

SK

nezmenenú reprodukciu uložených 
informácií;

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť právnu istotu spotrebiteľa a obchodníka je potrebná jasnejšia definícia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 2 odsek 1 písmeno gb) (nové)

gb) „kódex správania“ je dohoda alebo 
súbor pravidiel neupravených zákonom, 
iným právnym predpisom alebo správnym 
opatrením členského štátu, ktoré definujú 
správanie obchodníkov, ktorí sa zaviazali 
dodržiavať tieto zásady vo vzťahu k jednej 
alebo viacerým osobitným obchodným 
praktikám alebo obchodným odvetviam;

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť právnu istotu spotrebiteľa a obchodníka je potrebná jasnejšia definícia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 3 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa každou 
reklamou vyjadrila možnosť získania 
písomných informácií uvedených v odseku
2 s uvedením, kde tieto informácie možno 
získať.

1. V každej reklame sa musí uviesť 
možnosť získania informácií v súlade s 
odsekom 2 s uvedením, kde tieto 
informácie možno získať.

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s článkom 3 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 3 odsek 2

2. Obchodník poskytne spotrebiteľovi, 
ktorý informácie žiada. písomné 
informácie, ktoré okrem všeobecného 

2. Obchodník poskytne spotrebiteľovi, 
ktorý informácie žiada. písomné 
informácie, ktoré okrem všeobecného 
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opisu produktu zahŕňajú v prípade potreby 
aspoň stručné a presné informácie 
o týchto skutočnostiach:

opisu produktu zahŕňajú v prípade potreby 
informácie o týchto skutočnostiach:

a) v prípade časovo vymedzeného užívania
majetku informácie stanovené v prílohe 
I, a ak sa zmluva týka ubytovacieho 
zariadenia vo výstavbe, informácie 
stanovené v prílohe II;

a) v prípade zmluvy o časovo vymedzenom 
užívaní majetku informácie stanovené 
v prílohe I, a ak sa zmluva týka 
hnuteľného alebo nehnuteľného majetku
vo výstavbe, informácie stanovené 
v prílohe II;

b) v prípade dlhodobého dovolenkového 
produktu informácie stanovené v prílohe 
III;

b) v prípade zmluvy o dlhodobom 
dovolenkovom produkte informácie 
stanovené v prílohe III;

c) v prípade ďalšieho predaja informácie 
stanovené v prílohe IV;

c) v prípade zmluvy o ďalšom predaji
informácie stanovené v prílohe IV;

d) v prípade výmeny informácie stanovené 
v prílohe V;

d) v prípade zmluvy o výmene informácie 
stanovené v prílohe V;

Obchodník informácie poskytuje v 
písomnej podobe alebo na inom trvalom 
nosiči.

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s článkom 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 3 odsek 3

3. V prípade ďalšieho predaja sa 
povinnosť obchodníka poskytovať 
informácie v zmysle odseku 2 vzťahuje na 
spotrebiteľa, ktorý môže byť zmluvnou 
stranou v zmluve o ďalšom predaji.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Text je nejasný a zdá sa byť nadbytočný, jeho vypustenie vnáša to textu väčšiu jasnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 4 názov

Zmluva Hlavná zmluva
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Odôvodnenie

Medzi hlavnou zmluvou a doplnkovými zmluvami by sa malo jasne rozlišovať, s cieľom 
predísť nejasnostiam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 4 odseky 1 a 2

1. Členské štáty zabezpečia, že zmluva sa 
vyhotoví písomne a v jednom z úradných 
jazykov Spoločenstva na základe výberu 
spotrebiteľa.

1. Zmluva sa vyhotoví písomne a v jednom 
z úradných jazykov Spoločenstva na 
základe výberu spotrebiteľa.

2. Písomné informácie uvedené v článku 3 
ods. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy 
a nemenia sa, pokiaľ sa strany výslovne 
nedohodnú inak alebo pokiaľ tieto zmeny
nevyplývajú z okolností, nad ktorými 
obchodník nemá kontrolu.

2. Písomné informácie uvedené v článku 3 
ods. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť hlavnej 
zmluvy 

Zmeny vyplývajúce z okolností, nad 
ktorými obchodník nemá kontrolu, sa 
spotrebiteľovi oznámia predtým, ako sa 
uzavrie zmluva.

Akékoľvek zmeny informácií v písomnej 
forme poskytnutých spotrebiteľovi pred 
podpísaním zmluvy sa spotrebiteľovi 
písomne alebo na inom trvalom nosiči 
oznámia predtým, ako sa uzavrie zmluva.

V zmluve sa takéto zmeny výslovne 
uvádzajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 4 odsek 3a (nový)

3a. Zmluva obsahuje kontrolný zoznam, 
ktorého úlohou je zdôrazniť práva 
spotrebiteľa vyplývajúce z tohto 
nariadenie a uľahčiť výkon práva na 
odstúpenie v súlade s článkom 5. 
Kontrolný zoznam by mal byť založený na 
štandardných formulároch vo všetkých 
jazykoch Spoločenstva a mal by 
obsahovať samostatnú položku o práve na 
odstúpenie.
Kontrolný zoznam stručným a jasným 
spôsobom upresňuje:
– totožnosť a adresu všetkých zmluvných 
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strán, 
– charakter práva, ktorým sa riadi hlavná 
zmluva,
– presné obdobie, počas ktorého možno 
uplatniť právo, ktoré je predmetom 
hlavnej zmluvy, a ak je to potrebné, aj 
jeho trvanie,
– dátum, od ktorého môže spotrebiteľ 
začať uplatňovať svoje zmluvné práva,
– cenu splatnú spotrebiteľom za časovo 
vymedzené užívanie majetku alebo 
dlhodobý dovolenkový produkt alebo za 
služby obchodníka poskytujúceho ďalší 
predaj,
– náklady súvisiace s časovo vymedzeným 
užívaním majetku alebo dlhodobým 
dovolenkovým produktom,
– v prípade potreby služby alebo 
zariadenia, ku ktorým bude mať 
spotrebiteľ prístup,
– možnosť zapojenia sa do výmenného 
systému,
– informácie o lehote uplatnenia práva na 
odstúpenie,
– informácie o zákaze zálohových platieb,
– či je obchodník signatárom kódexov 
správania;

Odôvodnenie

S cieľom upriamiť pozornosť spotrebiteľov a uľahčiť im porozumenie práva na odstúpenie 
musí zmluva obsahovať kontrolný zoznam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 4a (nový)

Článok 4a
Doplnková zmluva

1. Zmluva sa vyhotoví písomne a v jednom 
z úradných jazykov Spoločenstva na 



PR\699743SK.doc 21/40 PE398.606v01-00

SK

základe výberu spotrebiteľa.
2. Písomné informácie uvedené v článku 3 
ods. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť 
zmluvy.
Akékoľvek zmeny informácií v písomnej 
forme poskytnutých spotrebiteľovi pred 
podpísaním zmluvy sa spotrebiteľovi 
písomne oznámia predtým, ako sa uzavrie 
zmluva.
3. Zmluva o výmene obsahuje informácie 
požadované podľa písmena a), b) a d) až 
i) prílohy V.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 5 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal
spotrebiteľ po uzatvorení zmluvy právo na 
odstúpenie bez uvedenia dôvodu počas
obdobia 14 dní od podpísania zmluvy 
alebo záväznej predbežnej zmluvy oboma 
stranami. Ak je štrnásty deň dňom 
pracovného pokoja, uvedená lehota sa 
predĺži na prvý pracovný deň po tomto 
termíne.

1. Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť 
bez udania dôvodu do 14 kalendárnych
dní.

Lehota na odstúpenie sa začína:
a) buď dňom uzavretia zmluvy alebo 
záväznej predbežnej zmluvy, alebo
b) dňom, keď spotrebiteľ dostane zmluvu 
alebo záväznú predbežnú zmluvu, ak je to 
neskôr ako deň uvedený v písm. a).

Odôvodnenie

Žiada sa objasnenie, pokiaľ ide o dĺžku obdobia, počas ktorého možno odstúpiť od zmluvy. 
Zároveň je potrebná lepšia harmonizácia čo sa týka začiatku lehoty na odstúpenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 5 odsek 2

2. Ak v zmluve nie sú zahrnuté všetky 
informácie uvedené v písm. a) až p) 

vypúšťa sa
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prílohy I a písm. a) a b) prílohy II, ale 
informácie sú poskytnuté písomne do 
troch mesiacov od podpísania zmluvy, 
lehota na odstúpenie sa začína dňom, keď 
spotrebiteľ dostane tieto informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 5 odsek 3

3. Ak informácie uvedené v písm. a) až p)
prílohy I a písm. a) a b) prílohy II neboli 
poskytnuté písomne do troch mesiacov od 
podpísania zmluvy, právo na odstúpenie 
končí po 3 mesiacoch a 14 dňoch od 
podpísania zmluvy.

3. Ak informácie uvedené v písm. a) až o)
prílohy I,  písm. a), b) a d) prílohy II, písm. 
a) až i) prílohy III, písm. a) až g) prílohy 
IV alebo písm. a) až k) prílohy V neboli 
poskytnuté písomne do troch mesiacov od 
podpísania zmluvy, zmluva sa stáva 
neplatnou.

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť spotrebiteľovi najvyššiu možnú mieru ochrany by zmluva, v ktorej chýba 
neoddeliteľná časť, nemala platiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 5 odsek 4

4. Ak má spotrebiteľ v úmysle uplatniť 
svoje právo na odstúpenie pred vypršaním 
termínu, informuje o tom osobu, ktorej 
meno a adresa sú uvedené v zmluve na 
tento účel podľa písm. p) prílohy I. Termín
sa považuje za dodržaný, ak sa oznámenie, 
v prípade, že je v písomnej forme, odošle
pred jeho vypršaním.

4. Ak má spotrebiteľ v úmysle uplatniť 
svoje právo na odstúpenie, pred uplynutím 
lehoty to dokázateľným spôsobom oznámi 
osobe, ktorej meno a adresa sú uvedené 
v zmluve a v kontrolnom zozname na tento 
účel. Príslušná lehota sa považuje za 
dodržanú, ak sa oznámenie, pokiaľ je 
vyhotovené v písomnej forme alebo na 
inom trvalom nosiči, poslalo pred jej 
uplynutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 5 odsek 5

5. Ak spotrebiteľ uplatní právo na 
odstúpenie, vyžaduje sa, aby uhradil len 
tie výdavky, ktoré v súlade s 
vnútroštátnymi predpismi vznikli v 

vypúšťa sa
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dôsledku uzavretia zmluvy a odstúpenia 
od zmluvy v súvislosti s právnymi 
formalitami, ktoré je potrebné splniť pred 
termínom uvedeným v odseku 1. Tieto 
výdavky sa v zmluve výslovne uvádzajú.

Odôvodnenie

Toto vypustenie je potrebné na to, aby sa zabránilo praktikám nečestných obchodníkov, 
ktorým ide len o podpísanie zmlúv a získanie náhrady niektorých nákladov, ktoré nie sú jasne 
definované a ktoré sa líšia v závislosti od členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 5 odsek 6

6. Ak spotrebiteľ uplatňuje právo na 
odstúpenie stanovené v odseku 3, nežiada 
sa od neho, aby uhradil žiadne výdavky.

6. Ak spotrebiteľ uplatňuje právo na 
odstúpenie, nežiada sa od neho, aby uhradil 
žiadne výdavky.

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 42 a 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 6

1. Členské štáty zabezpečia zákaz všetkých 
zálohových platieb, poskytovania záruk, 
rezervácií peňazí prostredníctvom 
kreditnej karty, výslovného uznania dlhu 
alebo akejkoľvek kompenzácie zo strany 
spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo tretej 
strane pred skončením lehoty, počas ktorej 
spotrebiteľ môže uplatniť právo na 
odstúpenie v súlade s článkom 5 ods. 1 až 
3.

1. Všetky zálohové platby, poskytovanie
záruk, rezervácie peňazí prostredníctvom 
peňažných účtov, výslovné uznania dlhu 
alebo akejkoľvek kompenzácie zo strany 
spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo tretej 
strane pred skončením lehoty, počas ktorej 
spotrebiteľ môže uplatniť právo na 
odstúpenie v súlade s článkom 5 ods. 1 až 
3 sú zakázané.

2. Zakazujú sa akékoľvek platby, 
poskytovanie záloh, rezervácie peňazí 
prostredníctvom kreditnej karty, uznanie 
dlhu alebo akejkoľvek kompenzácie zo 
strany spotrebiteľa voči obchodníkovi 
alebo akejkoľvek tretej strane v prípade 
ďalšieho predaja predtým, ako sa samotný 
predaj vykoná alebo ako zmluva o ďalšom 

2. Zakazujú sa akékoľvek zálohové platby, 
poskytovanie záloh, rezervácie peňazí 
prostredníctvom peňažných účtov, 
výslovné uznanie dlhu alebo akejkoľvek 
kompenzácie zo strany spotrebiteľa voči 
obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej 
strane v prípade ďalšieho predaja predtým, 
ako sa samotný predaj vykoná alebo ako sa 
zmluva o ďalšom predaji iným spôsobom 
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predaji iným spôsobom vyprší. ukončí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 7

1. Členské štáty zabezpečia, že ak
spotrebiteľ uplatní svoje právo na 
odstúpenie od zmluvy o časovo 
vymedzenom užívaní nehnuteľností 
a iného majetku alebo dlhodobom 
dovolenkovom produkte, automaticky sa 
ukončia všetky doplnkové zmluvy vrátane 
zmlúv o výmene, a to bez uplatňovania
pokuty.

1. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na 
odstúpenie od hlavnej zmluvy, 
automaticky sa ukončia všetky doplnkové 
zmluvy, a to bez akýchkoľvek nákladov 
pre spotrebiteľa.

2. Ak je cena v plnej miere alebo čiastočne 
pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi 
poskytne obchodník alebo tretia strana na 
základe dohody medzi treťou stranou a 
obchodníkom, úverová zmluva sa ukončí 
bez pokuty ak spotrebiteľ uplatní svoje 
právo na odstúpenie od hlavnej zmluvy 
podľa článku 5.

2. Ak je cena v plnej miere alebo čiastočne 
pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi 
poskytne obchodník alebo tretia strana na 
základe dohody medzi treťou stranou a 
obchodníkom, úverová zmluva sa ukončí 
bez akýchkoľvek nákladov pre 
spotrebiteľa, ak spotrebiteľ uplatní svoje 
právo na odstúpenie od hlavnej zmluvy 
podľa článku 5.

3. Členské štáty ustanovia podrobné 
pravidlá o ukončení takýchto zmlúv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 8

1. Ak sú právne predpisy vzťahujúce sa na 
zmluvu právnymi predpismi členského 
štátu, členské štáty zabezpečia, že žiadne 
klauzuly stanovené v tejto smernici, podľa 
ktorých sa spotrebiteľ zrieka svojich práv, 
nebudú záväzné.

1. Ak sú právne predpisy vzťahujúce sa na 
zmluvu právnymi predpismi členského 
štátu, žiadne klauzuly stanovené v tomto
nariadení, podľa ktorých sa spotrebiteľ 
zrieka svojich práv, nie sú záväzné.

2. Bez ohľadu na uplatniteľné právne 
predpisy sa spotrebiteľovi neodopiera 
ochrana udelená na základe tejto 
smernice, ak sa daná nehnuteľnosť 
nachádza na území členského štátu, alebo
sa zmluva uzavrela v členskom štáte.

2. Ustanovenia tohto nariadenia sa 
uplatňujú vtedy, ak sa daná nehnuteľnosť 
nachádza na území členského štátu alebo 
ak obchodník vykonáva svoje obchodné 
alebo profesionálne aktivity v členskom 
štáte, či akýmkoľvek spôsobom smeruje 
tieto aktivity do členského štátu a zmluva 
spadá do rozsahu týchto aktivít.
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Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 9 odsek 1 a odsek 2 úvodná časť

1. Členské štáty zabezpečia, aby existovali 
primerané a účinné prostriedky na 
zabezpečenie súladu s touto smernicou v 
záujme spotrebiteľov.

1. Členské štáty by mali v záujme 
spotrebiteľov zabezpečiť a sledovať
všeobecné dodržiavanie tohto nariadenia
svojimi obchodníkmi.

2. Prostriedky uvedené v odseku 1 
zahŕňajú ustanovenia, podľa ktorých 
jeden alebo niekoľko nasledujúcich 
orgánov, určených vnútroštátnym 
právnym poriadkom, môže konať v súlade 
s vnútroštátnym právnym poriadkom pred 
súdmi alebo príslušnými správnymi 
orgánmi s cieľom zabezpečiť 
uplatňovanie vnútroštátnych právnych 
predpisov prijatých na vykonanie tejto 
smernice:

2. Členské štáty by mali určiť jeden alebo
niekoľko nasledujúcich orgánov na 
vykonávanie týchto úloh:

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 10 odseky 1 a 2

1. Členské štáty prijmú primerané 
opatrenia na informovanie spotrebiteľov 
o vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ktorými sa transponuje táto smernica 
a v prípade potreby vyzvú obchodníkov, 
aby informovali spotrebiteľov o svojich 
kódexoch správania.

1. Členské štáty prijmú primerané
opatrenia na informovanie spotrebiteľov o 
tomto nariadení.

Obchodníci v prípade potreby informujú
spotrebiteľov o svojich kódexoch 
správania.

2. Členské štáty podporia zavedenie 
a vývoj primeraných a účinných 
mimosúdnych sťažností a postupov náprav 
na urovnanie sporov medzi spotrebiteľmi 

2. Členské štáty podporia zavedenie 
a vývoj primeraných a účinných 
mimosúdnych sťažností a postupov náprav 
na urovnanie sporov medzi spotrebiteľmi 
v zmysle tohto nariadenia.
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v zmysle tejto smernice.

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 10 odsek 2a (nový)

2a. Obchodníci založia európsku 
odvetvovú organizáciu ponúkajúcu 
spotrebiteľom alternatívne urovnanie
sporov na spracovanie sťažností, 
napríklad v prípade bankrotu, a 
vytvárajúcu európsky licenčný systém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 10 odsek 2b (nový)

2b. Obchodníci poskytnú dostatočné 
dôkazy o záruke na navrátenie 
prostriedkov zaplatených spotrebiteľom v 
prípade platobnej neschopnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 11 odsek 1

1. Členské štáty ustanovia primerané 
sankcie pre prípad, že obchodník nesplní 
vnútroštátne ustanovenia prijaté podľa 
tejto smernice.

1. Členské štáty by mali stanoviť pravidlá 
pre primerané sankcie uplatniteľné pri 
porušení ustanovení tohto nariadenia a 
zabezpečiť, aby boli tieto sankcie 
uplatňované.

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 12

1. Členské štáty prijmú a uverejnia 
zákony, právne predpisy a správne 

vypúšťa sa
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opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu 
s touto smernicou najneskôr do […].
Členské štáty bezodkladne oznámia 
Komisii znenie týchto ustanovení a 
tabuľku zhody medzi týmito 
ustanoveniami a touto smernicou.
Tieto ustanovenia sa uplatňujú od […].
Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Spôsob uvedenia tohto odkazu určia 
členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 13 odsek 1

Komisia preskúma túto smernicu
a najneskôr do piatich rokov od dátumu 
uplatňovania vnútroštátnych ustanovení 
transponujúcich túto smernicu o tom 
informuje Európsky parlament a Radu.

Komisia preskúma toto nariadenie
a najneskôr do piatich rokov od dňa 
nadobudnutia jeho účinnosti o tom 
informuje Európsky parlament a Radu.

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 14

Smernica 94/47/ES sa zrušuje. Smernica 94/47/ES sa ruší.
Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú 
za odkazy na túto smernicu a znejú v 
súlade s tabuľkou zhody uvedenou v 
prílohe III.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú 
za odkazy na túto smernicu a znejú v 
súlade s tabuľkou zhody uvedenou v 
prílohe VI.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 15

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jej uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. 
januára 2009.

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 16

Táto smernica je určená členským štátom. vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Príloha I písmeno a)

a) identita a adresa strán vrátane 
osobitných informácií o obchodníkovom 
právnom štatúte v čase uzatvorenia 
zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto 
uzatvorenia zmluvy;

a) identita a adresa strán vrátane 
osobitných informácií o obchodníkovom 
právnom štatúte v čase uzatvorenia 
zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto 
uzatvorenia hlavnej zmluvy;

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 37.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Príloha I písmeno b)

b) presný charakter práva, ktorý je 
predmetom zmluvy a klauzula, ktorou sa 
stanovujú podmienky vykonávania tohto 
práva v rámci územia členského štátu 
(členských štátov), v ktorom sa 
nehnuteľnosť (nehnuteľnosti) nachádza 
(nachádzajú) a ak sa tieto podmienky 
splnia alebo nesplnia, aké podmienky je 

b) presný charakter práva, ktorý je 
predmetom hlavnej zmluvy a klauzula, 
ktorou sa stanovujú podmienky 
vykonávania tohto práva v rámci územia 
členského štátu (členských štátov), 
v ktorom sa nehnuteľnosť (nehnuteľnosti) 
nachádza (nachádzajú) a ak sa tieto 
podmienky splnia alebo nesplnia, aké 
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ešte potrebné splniť; podmienky je ešte potrebné splniť;

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 37.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Príloha I písmeno c)

c) ak sa zmluva vzťahuje na osobitnú 
nehnuteľnosť, presný opis a poloha tejto 
nehnuteľnosti; ak sa zmluva vzťahuje na 
niekoľko nehnuteľností (multirezorty), 
vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; ak 
sa zmluva vzťahuje na ubytovacie 
zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný 
opis ubytovacieho zariadenia 
a príslušenstva;

c) ak sa hlavná zmluva vzťahuje na 
osobitnú nehnuteľnosť, podrobný opis 
a poloha tejto nehnuteľnosti; ak sa hlavná 
zmluva vzťahuje na niekoľko 
nehnuteľností (multirezorty), vhodný opis 
nehnuteľností a ich poloha; ak sa hlavná
zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie 
iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis 
ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 37.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Príloha I písmeno f)

f) forma zabezpečenia údržby a opráv 
v ubytovacom zariadení a jeho správy 
a riadenia vrátane informácie o tom, či 
a ako môžu spotrebitelia ovplyvniť 
a rozhodovať o týchto otázkach, prípadne 
sa takéhoto rozhodovacieho procesu 
zúčastniť;

forma zabezpečenia údržby a opráv 
v hnuteľnom alebo nehnuteľnom 
majetku a jeho správy a riadenia vrátane 
informácie o tom, či a ako môžu 
spotrebitelia ovplyvniť a rozhodovať 
o týchto otázkach, prípadne sa takéhoto 
rozhodovacieho procesu zúčastniť;

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Príloha I písmeno g)

g) presný opis formy, akou sa náklady
rozdelia medzi spotrebiteľov a ako a kedy 
možno tieto náklady zvýšiť; v prípade, že 

g) vhodný opis všetkých nákladov
súvisiacich so zmluvou o časovo 
vymedzenom užívaní majetku; spôsob, 
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je to relevantné, informácie o tom, či sa na 
ubytovacie zariadenia vzťahuje nejaké 
zaťaženie, hypotéka, bremeno alebo iné 
zaznamenané záložné práva; 

akým sa tieto náklady rozdelia medzi 
spotrebiteľov a ako a kedy možno tieto 
náklady zvýšiť; v prípade, že je to 
relevantné, informácie o tom, či sa na 
ubytovacie zariadenia vzťahuje nejaké 
zaťaženie, hypotéka, bremeno alebo iné 
zaznamenané záložné práva; 

Odôvodnenie

Dvoma hlavnými prvkami celkových nákladov sú obstarávacia cena a náklady na údržbu 
užívaného majetku alebo multirezortu. Návrh Komisie bol nejasný a zahŕňal informácie, ktoré 
spotrebiteľ nepotrebuje na to, aby sa plne informovaný rozhodol o nákupe.

Náklady na údržbu a riadenie sa musia vylúčiť a rovnako sa musia vylúčiť aj možné zvýšenia 
v budúcnosti (odrážajúce zvýšenie nákladov v dôsledku inflácie, daňového zaťaženia, 
požiadaviek na zdravie a bezpečnosť atď.). Podrobný opis týchto nákladov je pre rozhodnutie 
o nákupe irelevantný a v prípade potreby by sa mal poskytnúť v ročnom vyúčtovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Príloha I písmeno h)

h) presné obdobie, počas ktorého možno 
uplatňovať právo, ktoré je predmetom 
zmluvy, a ak je to potrebné, jeho dĺžka; 
dátum, kedy môže kupujúci začať 
uplatňovať svoje zmluvné právo;

(ca) presné obdobie, počas ktorého možno 
uplatňovať právo, ktoré je predmetom 
zmluvy, a ak je to potrebné, jeho dĺžka; 
dátum, kedy môže kupujúci začať 
uplatňovať svoje zmluvné právo;

Odôvodnenie

Odsek by sa mal presunúť v prílohe vyššie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Príloha I písmeno i)

i) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, 
odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť 
spotrebiteľ za používanie spoločných 
zariadení a služieb; základ pre výpočet 
sumy poplatkov súvisiacich s užívaním 
nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky 
(napr. dane a príspevky) a režijné náklady 
(napr. správa, údržba a opravy);

fa) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ; 
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN 64. Odsek by sa mal presunúť v prílohe vyššie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Príloha I písmeno k)

k) informácie o tom, či je možné zapojiť sa 
do schémy výmeny alebo ďalšieho predaja 
zmluvných práv, informácie o relevantných
schémach a uvedenie nákladov súvisiacich 
s ďalším predajom a výmenou 
prostredníctvom týchto schém;

k) informácie o tom, či je možné zapojiť sa 
do systému výmeny alebo ďalšieho predaja 
zmluvných práv, informácie o relevantnom
systéme výmeny a uvedenie nákladov 
súvisiacich s ďalším predajom a výmenou 
prostredníctvom tohto systému;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Príloha I písmeno m)

m) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane 
presného uvedenia povahy a výšky 
nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný 
uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní 
svoje právo na odstúpenie; ak je to 
vhodné, informácie o úprave ukončenia 
úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy
spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia 
od zmluvy; informácie o následkoch 
takéhoto odstúpenia;

m) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a jeho dôsledkoch; v prípade 
potreby informácie o spôsobe ukončenia 
akejkoľvek úverovej zmluvy a iných
doplnkových zmlúv spojených s hlavnou
zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy, 
takýchto hotovostných systémov alebo 
iných investičných systémov; informácie 
o následkoch takéhoto odstúpenia;

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 45.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Príloha I písmeno p)

p) informácie o existencii, obsahu, 
kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

p) či je obchodník signatárom kódexu
správania;

Odôvodnenie

Návrh Komisie zaväzoval obchodníka poskytnúť spotrebiteľovi rozsiahle informácie o 
kódexoch správania. Rozsah informácií môže spotrebiteľa zahltiť a pritom nemusí byť 
podstatný. Je to ako žiadať od obchodníka, aby poskytol spotrebiteľovi právne predpisy 
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týkajúce sa časovo vymedzeného užívania majetku a ostatné právne predpis a požadovať od 
obchodníka, aby tieto dokumenty boli časťou zmluvy.

Spotrebiteľ v skutočnosti potrebuje získať informáciu o tom, či je obchodník signatárom 
kódexu správania a kde môže túto informáciu získať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Príloha II názov

Dodatočné požiadavky na ubytovacie 
zariadenia vo výstavbe podľa článku 3

Dodatočné požiadavky na hnuteľný alebo 
nehnuteľný majetok vo výstavbe podľa 

článku 3

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Príloha II písmeno a)

a) stav dokončenia ubytovacieho 
zariadenia a služieb, ktorými sa 
ubytovacie zariadenie v plnej miere uvedie 
do prevádzky (plyn, elektrina, voda, 
telefónne pripojenia);

a) stav dokončenia hnuteľného alebo 
nehnuteľného majetku a služieb, ktorými 
sa v plnej miere uvedie do prevádzky 
(plyn, elektrina, voda, telefónne 
pripojenia);

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Príloha II písmeno b)

b) primerané stanovenie termínu 
dokončenia ubytovacieho zariadenia
a služieb, ktorými sa ubytovacie zariadenie
v plnej miere uvedie do prevádzky (plyn, 
elektrina, voda, telefónne pripojenia);

primerané stanovenie termínu dokončenia 
hnuteľného alebo nehnuteľného majetku
a služieb, ktorými sa v plnej miere uvedie 
do prevádzky (plyn, elektrina, voda, 
telefónne pripojenia);

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 26.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Príloha II písmeno d)

d) záruka týkajúca sa dokončenia 
ubytovacieho zariadenia alebo záruka 
vzťahujúca sa na úhradu akejkoľvek platby 
v prípade, že ubytovacie zariadenie nie je 
dokončené, a ak je to vhodné, podmienky 
fungovania takýchto záruk.

d) záruka týkajúca sa dokončenia 
hnuteľného alebo nehnuteľného majetku
alebo záruka vzťahujúca sa na úhradu 
akejkoľvek platby v prípade, že hnuteľný 
alebo nehnuteľný majetok nie je 
dokončený, a v prípade potreby podmienky 
fungovania takýchto záruk.

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Príloha III písmeno a)

a) identita a adresa strán vrátane 
osobitných informácií o obchodníkovom 
právnom štatúte v čase uzatvorenia 
zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto 
uzatvorenia zmluvy;

a) identita a oficiálne sídlo podnikania 
strán zodpovedných za odovzdanie 
hnuteľného alebo nehnuteľného 
majetku, zájazdu alebo súvisiacich 
produktov a služieb, ku ktorým má 
spotrebiteľ prístup na základe hlavnej 
zmluvy;

Odôvodnenie

Spotrebiteľ musí porozumieť s kým uzatvára zmluvu a kto bude v konečnom dôsledku 
poskytovať zľavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Príloha III písmeno b)

b) presný charakter práva, ktoré je 
predmetom zmluvy;

b) presný charakter práva, ktoré je 
predmetom hlavnej zmluvy;

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 37.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Príloha III písmeno ca) (nové)
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ca) primeraný a správny popis 
hnuteľného a nehnuteľného majetku, 
ktorý je k dispozícii na rezervácie v 
budúcnosti, udanie a zaručenie zľavy a 
termíny, v ktorých je dostupná;

Odôvodnenie

Keďže pri dlhodobých dovolenkových produktoch sa často uvádza, že majú prístup k širokej 
palete ubytovaní a leteckých prepravcov, spotrebiteľ musí vedieť ktorí poskytovatelia to sú.  
Okrem toho spotrebiteľ musí chápať vzťah medzi obchodníkmi s dlhodobými dovolenkovými 
produktmi a ich dodávateľmi (či ide o firmu, ktorá má záujem o zmluvy medzi obchodnými 
spoločnosťami alebo o štandardnú zmluvu obnoviteľnú každoročne, čo by znamenalo, že 
hnuteľný alebo nehnuteľný majetok a/alebo lety by sa z ponuky mohli vymazať.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Príloha III písmeno da) (nové)

da) v prípade potreby presnú povahu 
ponúkaných zliav, porovnanie s plnou 
cenou príslušného hnuteľného alebo 
nehnuteľného majetku, zájazdu alebo 
súvisiacich produktov či služieb; 

Odôvodnenie

Návrh Komisie vylučuje podstatné informácie, ktoré spotrebiteľ potrebuje na to, aby sa mohol 
plne informovaný rozhodnúť. Týka sa to najmä ponuky zliav a presnej povahy týchto zliav v 
porovnaní s oficiálnymi/maloobchodnými cenami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Príloha III písmeno db) (nové)

db) vysvetlenie spôsobu zmeny 
akýchkoľvek poplatkov za udržanie práva 
a odhad budúcich poplatkov; 

Odôvodnenie

Pozri PDN 77.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Príloha III písmeno dc) (nové)

dc) podrobnosti akýchkoľvek iných 
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nákladov, ktoré spotrebiteľ môže 
očakávať v dôsledku svojho práva na 
získanie prístupu k ubytovaniu, zájazdu 
alebo iným uvedeným súvisiacim 
produktom či službám;

Odôvodnenie

Pozri PDN 77.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Príloha III písmeno g)

g) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane 
presného uvedenia povahy a výšky 
nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný 
uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní 
svoje právo na odstúpenie; ak je to
vhodné, informácie o úprave ukončenia 
úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy
spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia 
od zmluvy; informácie o následkoch 
takéhoto odstúpenia;

g) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a jeho dôsledkoch; v prípade 
potreby informácie o spôsobe ukončenia 
akejkoľvek úverovej zmluvy a iných
doplnkových zmlúv spojených s hlavnou
zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy, 
takýchto hotovostných systémov alebo 
iných investičných systémov; informácie 
o následkoch takéhoto odstúpenia;

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 45.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Príloha III písmeno j)

j) informácie o existencii, obsahu, 
kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

j) či je obchodník signatárom kódexu
správania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Príloha IV písmeno e)

e) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane 
presného uvedenia povahy a výšky 
nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný 
uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní 
svoje právo na odstúpenie;

g) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy o ďalšom predaji a jeho 
dôsledkoch;
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Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s PDN 28 a 45.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Príloha IV písmeno f)

f) informácie o zákaze zálohových platieb 
až kým sa nevykoná samotný predaj, alebo 
kým sa inak neukončí zmluva o ďalšom 
predaji;

f) informácie o zákaze zálohových platieb 
ako stanovuje článok 6 ods. 3 až kým sa 
nevykoná samotný predaj, alebo kým sa 
inak neukončí zmluva o ďalšom predaji;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Príloha IV písmeno h)

h) informácie o existencii, obsahu, 
kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

h) či je obchodník signatárom kódexu
správania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Príloha V písmeno c)

c) vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; 
ak sa zmluva vzťahuje na ubytovacie 
zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný 
opis ubytovacieho zariadenia
a príslušenstva;

c) zoznam nehnuteľností a ich poloha v 
systéme výmeny; ak sa zmluva vzťahuje na 
hnuteľný majetok, jeho vhodný opis a a 
opis jeho príslušenstva;

Odôvodnenie

Výmena sa zo svojej podstaty nevzťahuje na konkrétne ubytovanie. Vzhľadom na vysoký počet 
nehnuteľností (spravidla tisíce) v rámci systému výmeny, by bolo nerozumné požadovať od 
obchodníkov ponúkajúcich výmenné pobyty, aby poskytovali popis všetkých nehnuteľností v 
momente uzavretia úvodnej zmluvy o členstve. Pre spotrebiteľov je preto vhodnejším 
spôsobom uvedenie jednoduchého zoznamu rezortov a ich polohy, ako aj odkazu na napr. 
internetovú stránku, kde možno nájsť podrobnejšie informácie o týchto rezortoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Príloha V písmeno e)

e) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, 
odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť 
spotrebiteľ za používanie spoločných 

e) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, 
odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť 
spotrebiteľ za členstvo v systéme výmeny a 
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zariadení a služieb; základ pre výpočet 
sumy poplatkov súvisiacich s užívaním 
nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky 
(napr. dane a príspevky) a režijné náklady 
(napr. správa, údržba a opravy);

za jednotlivé výmenné transakcie;

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa text zdá byť vhodnejší pre služby poskytované obchodníkmi s časovo 
vymedzeným užívaním majetku alebo dlhodobými dovolenkovými produktmi. Informačné 
požiadavky vhodné pre zmluvy o časovo vymedzenom užívaní majetku nie sú vhodné pre 
služby, ktoré spravidla poskytujú obchodníci s výmennými pobytmi. Od nich by sa mali 
požadovať informácie typické pre ich oblasť podnikania.

Hosť výmenného pobytu by nemal byť zodpovedný za platbu poplatkov za riadenie/údržbu, 
keďže tieto poplatky platí spotrebiteľ, ktorý je vlastníkom podielu práva na časovo vymedzené 
užívanie majetku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Príloha V písmeno h)

h) vysvetlenie spôsobu fungovania 
výmenného systému; možnosti a formy 
výmeny, ako aj uvedenie počtu prístupných 
rezortov a počtu členov vo výmennom 
systéme a rad príkladov konkrétnych 
možností výmeny;

h) vysvetlenie spôsobu fungovania 
výmenného systému; možnosti a formy 
výmeny, ako aj uvedenie počtu prístupných 
rezortov a počtu členov vo výmennom 
systéme;

Odôvodnenie

Spotrebitelia by v dôsledku poskytnutia radu príkladov mohli nadobudnúť dojem, že budú mať 
k ubytovaniu popísanom v príklade prístup vždy. Obchodník s výmennými pobytmi nemôže 
zaručiť splnenie konkrétnych požiadaviek výmeny, keďže dostupnosť ubytovania závisí od 
toho, aké ubytovanie odstupujú ostatní spotrebitelia za výmenu. Výmeny rovnako závisia aj od 
faktorov obdobia, veľkosti jednotky, kvality hodnotenia požadovaného ubytovania v 
porovnaní s odstupovaným ubytovaním a od toho, v akom časovom predstihu sa uskutoční 
rezervácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Príloha V písmeno i)

i) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane 
presného uvedenia povahy a výšky 
nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný 

i) informácie o automatickom zrušení 
zmluvy o výmene v prípade odstúpenia 
spotrebiteľa od hlavnej zmluvy počas 
lehoty na odstúpenie;
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uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní 
svoje právo na odstúpenie; ak je to 
vhodné, informácie o úprave ukončenia 
úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy 
spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia 
od zmluvy; informácie o následkoch 
takéhoto odstúpenia;

Odôvodnenie

V prípade, že spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od zmluvy o podiele práva na časovo 
vymedzené užívanie majetku, zmluva o výmene sa musí zrušiť. Túto informáciu musia 
obchodníci s výmennými pobytmi zahrnúť do svojich zmlúv. Osobitná lehota na odstúpenie v 
prípade zmlúv o výmene je zbytočná a mätie spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Príloha V písmeno j)

j) informácie o zákaze zálohových platieb 
počas obdobia, v rámci ktorého má 
spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v 
súlade s článkom 5 ods. 1 až 3;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Príloha V písmeno k)

k) informácia o tom, komu a akou formou 
sa zašle oznámenie o odstúpení od 
zmluvy;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Príloha V písmeno l)

l) informácie o existencii, obsahu, 
kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

l) či je obchodník signatárom kódexu
správania;
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prijatie smernice 94/47/ES a zvyšujúca sa samoregulácia odvetvia mali za následok výrazné 
zníženie počtu sťažností týkajúcich sa tradičného časovo vymedzeného užívania majetku.

Od prijatia smernice 94/47/ES sa však nové dlhodobé dovolenkové produkty rozvíjali tak 
rýchlo, že čiastočne obchádzajú platné právne predpisy. Výsledkom boli početné sťažnosti 
spotrebiteľov, pretože vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, ktorý poskytuje smernica o časovo 
vymedzenom užívaní majetku, sa nevzťahuje na tieto nové produkty, čo vrhá zlé svetlo 
na tradičné odvetvie časovo vymedzeného užívania majetku.

V roku 2002 prijal Európsky parlament uznesenie, v ktorom požiadal Komisiu, aby prišla 
s návrhom na vyriešenie problémov, ktoré súvisia s týmito novými produktmi. V júni 2007 
v nadväznosti na konzultačný proces a hodnotenie vplyvov Komisia vypracovala návrh 
na revíziu smernice 94/47/ES. Tento návrh zahŕňa aj dlhodobé dovolenkové produkty a tým 
zaručuje vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov.

Niektoré problémy, s ktorými sa v súčasnosti stretávajú spotrebitelia, možno čiastočne 
vyriešiť pomocou platných, ako aj nových právnych predpisov, predovšetkým smernice 
o nekalých obchodných praktikách (2005/29/ES). Niektoré členské štáty však túto smernicu 
neprevzali do svojho právneho poriadku alebo ju nesprávne vykonávajú. Okrem toho súčasná 
revízia acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa navrhuje vytvorenie horizontálneho nástroja, 
pomocou ktorého by sa mali určiť všeobecné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa. V ideálnom 
prípade by sa mala revízia smernice 94/47/ES vykonať až po prijatí horizontálneho nástroja. 
Komisia ale rozhodla, že vzhľadom na naliehavý charakter problémov, ktorým spotrebitelia 
čelia, nebolo možné čakať na zavedenie horizontálneho nástroja. Bez toho, aby boli dotknuté 
acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa, by sa úplná harmonizácia mala dosiahnuť revíziou 
smernice 94/47/ES.

Časovo vymedzené užívanie majetku
Odvetvie časovo vymedzeného užívania majetku vo veľkej miere profitovalo zo smernice 
94/47/ES a samoregulácie, väčšina nečestných obchodníkov už v tejto oblasti nepôsobí. Je 
preto nevyhnutné, aby sa jasne rozlišovalo medzi tradičným odvetvím časovo vymedzeného 
užívania majetku na jednej strane a odvetvím nových dlhodobých dovolenkových produktov 
na strane druhej.

Dlhodobé dovolenkové produkty
Väčšina sťažností spotrebiteľov sa týka týchto nových dovolenkových produktov, ako napr. 
dovolenkových klubov poskytujúcich zľavy. Existuje preto veľká potreba právne upraviť toto 
odvetvie s cieľom poskytnúť spotrebiteľom vysoký stupeň ochrany a zabrániť praktikám 
poškodzujúcim dobré meno podnikov, ktoré si plnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Nariadenie
Vo svojej skutočnej podstate odvetvie časovo vymedzeného užívania majetku rieši prevažne 
prípady cezhraničného charakteru. Z tohto dôvodu je nevyhnutná úplná harmonizácia. 
Spravodajca navrhuje zmeniť právny základ tejto smernice na nariadenie, s cieľom 
maximalizovať jasnosť pre spotrebiteľov a obchodníkov v celej Európskej únii.
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Kontrolný zoznam
Táto smernica poskytuje spotrebiteľom vysoký stupeň ochrany. S cieľom poskytnúť 
spotrebiteľom jasný a stručný prehľad o najdôležitejších informáciách navrhuje spravodajca 
vytvoriť kontrolný zoznam na základe štandardných formulárov.

Vzťah k medzinárodnému súkromnému právu
Niektoré problémy, s ktorými sa stretávajú spotrebitelia, sa dajú vyriešiť, ak majú 
spotrebitelia právo obrátiť sa na súd v ich krajine bydliska. Príslušným sudcom by preto mal 
byť sudca v krajine bydliska spotrebiteľa a mal by uplatňovať právo členského štátu, v ktorom 
bola zmluva podpísaná.

Registračný systém
Spravodajca navrhuje zriadiť európsky registračný systém, ktorý by mal prinášať výhody 
spotrebiteľom, ako aj podnikom, ktoré by mohli byť účastníkmi súdnych procesov. Takýto 
systém by mal byť organizovaný a zavedený s podporou Komisie samotným odvetvím. Treba 
zabezpečiť garančný fond, ktorý by slúžil spotrebiteľom v prípade bankrotu spoločnosti.
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