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KORT BEGRUNDELSE

Generel baggrund

Kommissionen har indledt en gennemgribende revision af fællesskabets forbrugerlovgivning, 
idet den den 8. februar i 2007 vedtog en grønbog1, hvori den redegør for forskellige 
muligheder for reform af forbrugerlovgivningen baseret på en kombineret tilgang, nemlig 
dels en horisontal fremgangsmåde med et instrument, der systematisk ville ajourføre de fælles 
aspekter ved lovgivningen, og dels en vertikal revision af nogle sektorspecifikke aspekter, 
hvilket også omfatter en revision af direktiv 94/47/EF om beskyttelse af køber i forbindelse 
med visse aspekter ved kontrakter om brugsret til fast ejendom på timeshare-basis. Også 
Europa-Parlamentet anbefalede i sin beslutning af 4. juli 20022 Kommissionen at træffe 
foranstaltninger, der kan løse forbrugernes problemer med timeshare-produkter og samtidig 
sikre dem den bedst mulige beskyttelse, på grundlag af traktatens artikel 153 om 
forbrugerbeskyttelse.

Kommissionens forslag:

- Høring af interesserede parter:
Den høring, som Kommissionen afholdt," bekræftede, at der er alvorlige problemer for 
forbrugerne i forbindelse med varige ferieprodukter og videresalg og i mindre grad i 
forbindelse med timeshare og bytte3." Også den høring i mindre målestok, som ordføreren 
afholdt, bekræftede den manglende balance på markedet, idet forskellige parter ligesom i 
Kommissionens høring gav udtryk for forskellige synspunkter, mens flertallet dog gik ind for 
en revision af det nuværende direktiv og ikke fandt det rimeligt at forvente, at de nuværende 
problemer kunne løses alene gennem en bedre anvendelse af det nuværende dokument eller 
gennem effektiv selvregulering fra industriens side. 

- Begrundelse og mål for Kommissionens forslag:

Efter vedtagelsen af direktiv 94/47/EF har markedet udviklet sig væsentligt, hvad angår 
udbud og væsentlig udvikling af nye produkter, som er blevet markedsført på lignende vis, og 
i økonomisk henseende svarer til brug af fast ejendom på delt tid (timeshare).  Generelt 
indebærer disse en forudbetaling af en betragtelig størrelse efterfulgt af yderligere betalinger 
i forbindelse med udnyttelsen af en feriebolig(eventuelt i kombination med andre produkter). 
Disse produkter er generelt ikke omfattet af direktiv 94/47/EF, hvilket har skabt betragtelige 
problemer for forbrugerne og virksomhederne.
Kommissionens forslag indebærer i det væsentlige en ændring af definitionerne i og 
                                               
1 Grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen KOM(2006)0744.
2 Europa-Parlamentets beslutning (ordfører: Manuel Medina Ortega) om opfølgning af Fællesskabets politik 
vedrørende beskyttelse af køber i forbindelse med visse aspekter ved kontrakter om brugsret til fast ejendom på 
timeshare-basis (Direktiv 94/47/EF) (2000/2208 (INI)).
3 KOM(2007) 303, s. 4.



PE396.763v03-00 4/26 AD\706416DA.doc

DA

anvendelsesområdet for direktiv 94/47/EF, så det kommer til at dække nye ferieprodukter, 
samtidig med, at kravene til forbrugeroplysningens og aftalens indhold og sprog præciseres 
og ajourføres.

Ordførerens holdning:
Ordføreren mener, at de kommercielle aktiviteter, som direktivet omhandler, er af 
grundlæggende betydning for den europæiske turismesektor, især for de europæiske 
rejsearrangører og forbrugere, hvorfor det grundlæggende sigte med denne betænkning er at 
fastslå nødvendigheden af at styrke forbrugernes stilling i forbindelse med eventuelle 
forhandlingsprocesser om erhvervelse af brugsrettigheder. Ordføreren er således enig i den 
holdning, som Parlamentet gav udtryk for i 2002 og mener, at artikel 153 bør anvendes i 
kombination med det retsgrundlag, som Kommissionen foreslår, for at garantere et højt 
niveau af forbrugerbeskyttelse.

Ordføreren mener ligeledes, at det er nødvendigt at udvide og ajourføre direktivets 
grundlæggende definitioner for at undgå, at det hurtigt mister sin gyldighed, og for at styrke 
kravene med hensyn til sprog og oplysning for medlemsstaterne og de erhvervsdrivende med 
henblik på at sikre et mere stabilt og gennemsigtigt marked, som giver forbrugerne mulighed 
for at få mere og bedre oplysning, for at undgå eventuel udtrædelse af aftaler, der for 
eksempel skyldes ændrede omstændigheder eller endog utilstrækkelig oplysning fra begge 
aftaleparters side, idet denne fortrydelsesret er underlagt klare betingelser og skal være 
omkostningsfri.

Ordføreren mener endvidere, at selv om det ville være at foretrække at vente på en horisontal 
revision af Fællesskabets forbrugerlovgivning med henblik på en bedre klarlægning af de 
definitioner, der er absolut grundlæggende for funktionen af et integreret indre marked og 
den derpå følgende tilstrækkelige styrkelse af retssikkerheden med hensyn til 
forbrugerbeskyttelse, vil dette ikke være muligt på grund af de alvorlige problemer, som 
forbrugerne støder på under udøvelsen af deres rettigheder, især på transnationalt plan, og 
som ikke er et resultat af manglende harmoniseret fællesskabslovgivning på dette område, 
men som skyldes manglen på en klar fællesskabsmæssig retsramme eventuelt suppleret af 
strengere nationale retsrammer, der gavner virksomheder og forbrugere.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Præambel, afsnit 1
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under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95 og 153,

Begrundelse

Som det fremgår af artikel 1 i lovgivningsforslaget og af selve retsgrundlaget, skal revisionen 
af fællesskabets forbrugerlovgivning tage sigte på en styrkelse af forbrugerbeskyttelsen og 
tilnærmelse af lovgivningerne, hvorfor det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag må 
suppleres med traktatens artikel 153, sådan som det også foreslås i Parlamentets betænkning 
fra 2004 (2000/2208(INI)).

Ændringsforslag 2
Betragtning 3 a (ny)

2. Denne sektor er af stor betydning for 
europæisk turisme, og Europa-Parlamentet 
henviste allerede i sine beslutninger af 8. 
september 20051 om nye perspektiver og 
nye udfordringer for bæredygtig turisme i 
EU og af 29. november 20072 om en ny 
turismepolitik i EU til behovet for en 
revision af direktiv 94/47/EF. 

___________________
1 EUT C 193 E af 17.8.2006, s. 325.
2 Vedtagne tekster P6_TA(2007)0575.

Begrundelse

Europa-Parlamentet har altid været opmærksom på forbrugernes rettigheder i forbindelse 
med turisme. Det er derfor passende at nævne de to beslutninger om dette spørgsmål, som er 
blevet vedtaget i indeværende valgperiode.

Ændringsforslag 3
Betragtning 4

(4) Dette direktiv bør ikke tilsidesætte 
nationale regler om registrering af fast 
ejendom og løsøre, etableringsbetingelser 
eller autorisationsordninger eller licenskrav, 
og præcisering af den juridiske karakter af 
de rettigheder, som de i dette direktiv 
omhandlede aftaler vedrører.

(4) Dette direktiv bør ikke tilsidesætte 
nationale regler om registrering af fast 
ejendom og løsøre, etableringsbetingelser 
eller autorisationsordninger eller licenskrav, 
og præcisering af den juridiske karakter af 
de rettigheder, som de i dette direktiv 
omhandlede aftaler vedrører, medmindre 
sådanne regler er mindre restriktive end 
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bestemmelserne i dette direktiv med hensyn 
til forbrugerbeskyttelse, og med forbehold 
af forpligtelserne i henhold til traktaten.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på en styrkelse af det ene af de to mål indeholdt i forslaget 
til direktiv, dvs. forbrugerbeskyttelse, gennem fastlæggelse af et minimumsniveau for 
beskyttelse.

Ændringsforslag 4
Betragtning 16 a (ny)

   (16a) I overensstemmelse med punkt 34 i 
den interinstitutionelle aftale om "bedre 
lovgivning"1 tilskyndes medlemsstaterne til, 
både i egen og Fællesskabets interesse, at 
udarbejde og offentliggøre deres egne 
oversigter, der så vidt muligt viser 
overensstemmelsen mellem dette direktiv og 
gennemførelsesforanstaltningerne. 
_________
1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på overholdelse af den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning (EUT C 321, 31.12.2003, s. 1).

Ændringsforslag 5
Artikel 1, stk. 2, indledning

På det område, hvor dette direktiv 
foreskriver indbyrdes tilnærmelse, kan 
medlemsstaterne for at sikre et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau fortsat anvende 
nationale bestemmelser, der er strengere, og
som vedrører:

På det område, hvor dette direktiv 
foreskriver indbyrdes tilnærmelse, kan 
medlemsstaterne for at sikre et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau fortsat anvende 
nationale bestemmelser, der er strengere, 
herunder bestemmelser som vedrører:

Begrundelse

Med henblik på at styrke forbrugerbeskyttelsen tager forslaget sigte på at sikre, at 
medlemsstaterne fortsat kan anvende nationale bestemmelser, der er strengere, herunder men 
ikke udelukkende på de områder, der er nævnt i teksten.
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Ændringsforslag 6
Artikel 2, stk. 1, litra a

a) "timeshare": en aftale af over 1 års 
varighed, hvorved en forbruger mod 
vederlag erhverver retten til at benytte et 
eller flere logier i mere end 1 brugsperiode

a) "timeshare": en aftale af over 1 års 
varighed, hvorved en forbruger mod 
vederlag erhverver retten til at benytte et 
eller flere logier i mere end 1 brugsperiode; 
denne brugsret omfatter navnlig 
underforståede aftalemæssige rettigheder i 
forbindelse med ferierabatkort (holiday 
cards) og ferieklubber, turistrabatkort eller 
andre lignende ordninger

Begrundelse

Nærmere juridisk klarlægning med henblik på en bredere definition af begrebet timeshare for 
at undgå, at den foreslåede lovgivning for hurtigt forældes.

Ændringsforslag 7
Artikel 2, stk. 1, litra c

c) "videresalg": en aftale, ifølge hvilken en 
erhvervsdrivende mod vederlag hjælper en 
forbruger med at sælge eller købe en 
timeshare eller et varigt ferieprodukt

c) "videresalg": en aftale, ifølge hvilken en 
erhvervsdrivende mod vederlag assisterer en 
forbruger ved salg eller køb af en timeshare 
eller et varigt ferieprodukt

Begrundelse

Juridisk klarere formulering. Termen "assistere" definerer mere præcist den tjeneste, der 
ydes, og forholdet mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren.

Ændringsforslag 8
Artikel 2, stk. 1, litra f a (nyt)

f a) "varigt medium": en indretning, som 
sætter forbrugerne i stand til at lagre 
oplysninger sendt til dem personligt på en 
måde, der giver dem let adgang til disse i en 
periode, som er afpasset efter 
oplysningernes formål, og som giver 
mulighed for uændret gengivelse af de 
lagrede oplysninger



PE396.763v03-00 8/26 AD\706416DA.doc

DA

Begrundelse

En definition identisk med definitionen indeholdt i artikel 2, punkt f, i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle 
tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 
97/7/EF og 98/27/EF, der tager højde for mere moderne informationsmedier.

Ændringsforslag 9
Artikel 2, stk. 1, litra g

g) "tilknyttet aftale": aftale, der er 
underordnet en anden aftale.

g) "tilknyttet aftale": aftale, der supplerer en 
anden aftale.

Begrundelse

Juridisk klarere formulering. Definitionen "supplerer" definerer mere præcist det juridiske 
forhold mellem aftaler, eftersom en "tilknyttet aftale" ikke altid er "underordnet" en 
hovedaftale.

Ændringsforslag 10
Artikel 3, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at al reklame skal 
indeholde oplysning om, at det er muligt at 
få de i stk. 2 omhandlede skriftlige 
oplysninger, og om, hvor de kan fås.

1. Medlemsstaterne sikrer, at al reklame skal 
indeholde oplysning om, at det er muligt at 
få de i stk. 2 omhandlede skriftlige 
oplysninger på papir eller på et andet varigt 
medium, og om, hvor de kan fås.

Begrundelse

Definition er den samme som i artikel 2, litra f), i direktiv 2002/65/EF, og som foreslås 
indføjet i artikel 2, stk. 1, litra fa) (nyt) i dette forslag.

Ændringsforslag 11
Artikel 3, stk. 2, indledning

2. Den erhvervsdrivende giver en forbruger, 
der anmoder om oplysninger, skriftlige 
oplysninger, der ud over en almindelig 
beskrivelse af produktet, alt efter hvad der 
er relevant, mindst skal indeholde 

2. Den erhvervsdrivende giver en forbruger 
skriftlige oplysninger, på papir eller på et 
andet varigt medium, der ud over en 
almindelig beskrivelse af produktet mindst 
skal indeholde kortfattede og præcise 
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kortfattede og præcise oplysninger om 
følgende:

oplysninger om følgende:

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på følgende:

1) Overensstemmelse med den identiske definition i artikel 2, litra f), i direktiv 2002/65/EF og

2) At sikre et højt niveau af forbrugeroplysning og således reagere effektivt på de hyppige 
klager fra forbrugere på grund af manglende oplysning, især hvad angår kvaliteten og 
omfanget af denne oplysning.

Ændringsforslag 12
Artikel 4, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at aftalen er 
skriftlig og er affattet på et af Fællesskabets 
officielle sprog efter forbrugerens valg.

1. Medlemsstaterne sikrer, at aftalen er 
skriftlig og foreligger på papir eller på et 
andet varigt medium og er affattet på det 
eller de sprog, der benyttes i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har bopæl, 
eller som han er statsborger i. Dette eller 
disse sprog skal under alle omstændigheder 
være officielle fællesskabssprog og vælges 
efter forbrugerens ønske. Den medlemsstat, 
som forbrugeren har bopæl i, kan dog 
under alle omstændigheder kræve, at 
aftalen i hvert fald affattes på det sprog 
eller et af de sprog, som er forbrugerens, og 
som skal være officielle sprog i 
Fællesskabet, og den erhvervsdrivende 
giver forbrugeren en officielt autoriseret 
oversættelse af aftalen på et af sprogene i 
den medlemsstat, hvor løsøret befinder sig,
eller den faste ejendom er beliggende, idet 
dette eller disse sprog skal være 
officielt/officielle fællesskabssprog.   

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på følgende:

1) Overensstemmelse med den lignende definition i artikel 2, litra f), i direktiv 2002/65/EF og

2) overensstemmelse med Rådets nuværende uformelle holdning i dette spørgsmål tager 
denne ændring sigte på at sikre, at den sproglige formulering garanterer et højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse samtidig med, at den ikke medfører overdrevent høje omkostninger for 
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sektoren.

Ændringsforslag 13
Artikel 4, stk. 2, afsnit 1 og 2

2. De skriftlige oplysninger omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, udgør en integreret del af 
aftalen og må ikke ændres, medmindre 
andet udtrykkeligt aftales mellem parterne 
eller ændringerne skyldes omstændigheder, 
som den erhvervsdrivende ikke selv er herre 
over.

2. De skriftlige oplysninger, på papir eller 
på et andet varigt medium, omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, udgør en integreret del af 
aftalen, idet fremsendelsen af disse 
oplysninger til forbrugeren skal ske på en 
fyldestgørende, objektiv og klar måde, idet 
der bruges skrifttyper af en størrelse, der 
gør dem let læselige. De skriftlige 
oplysninger må ikke ændres, medmindre 
ændringerne skyldes uforudsete, uventede 
omstændigheder, som er uden for den 
erhvervsdrivendes kontrol og medfører 
konsekvenser, som den erhvervsdrivende 
ikke ville have kunnet undgå, selv hvis han 
eller hun havde gjort sig alle mulige 
bestræbelser for at undgå dem.

Ændringer, der skyldes omstændigheder, 
som den erhvervsdrivende ikke selv er herre 
over, meddeles forbrugeren inden aftalens 
indgåelse. 

Sådanne ændringer meddeles forbrugeren 
skriftligt, på papir eller på et andet varigt 
medium, inden aftalens indgåelse.

Begrundelse

Forslaget tager sigte på følgende:

1) Overensstemmelse med ændringsforslag 7.

2) Sikring af, at medtagelsen af væsentlige oplysninger ikke er underlagt parternes 
selvbestemmelse. Praksis viser, at formuleringen "med mindre andet udtrykkeligt aftales 
mellem parterne" gør det muligt for visse erhvervsdrivende ensidigt at foreslå 
tiltrædelsesaftaler, hvor forbrugeren ubevidst og til skade for egne interesser accepter 
manglende adgang til oplysning.

Ændringsforslag 14
Artikel 4, stk. 3 a (nyt)

3a. Forbrugeren modtager altid en kopi af 
aftalen på papir eller på et andet varigt 
medium.
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Begrundelse

Forslaget har til formål at sikre det størst mulige omfang af forbrugeroplysning med det 
formål at garantere et højt beskyttelsesniveau og et stabilt og gennemsigtigt marked.

Ændringsforslag 15
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren, 
når der er indgået en aftale, uden at angive 
nogen grund har ret til at træde tilbage fra 
aftalen senest 14 dage efter begge parters 
underskrivelse af aftalen eller efter begge 
parters underskrivelse af en bindende 
foreløbig aftale. Er den fjortende dag en 
helligdag, forlænges fristen til den 
førstkommende arbejdsdag.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren, 
når der er indgået en aftale, uden at angive 
nogen grund har ret til at træde tilbage fra 
aftalen senest inden for en periode på 
enogtyve sammenhængende dage efter 
begge parters underskrivelse af den endelige 
aftale. Er den enogtyvende dag en helligdag, 
forlænges fristen til den førstkommende 
arbejdsdag.

Begrundelse

Salg af sådan ejendom finder ofte sted, medens køber er på ferie, og fjorten dage er derfor for 
kort til en objektiv vurdering af, om køberen er seriøs i sit ønske om at gå videre med købet.

Ændringsforslag 16
Artikel 5, stk. 2

2. Hvis aftalen ikke indeholder alle de 
oplysninger, der er omhandlet i litra a)-p) i 
bilag I og litra a) og b) i bilag II, men de 
pågældende oplysninger meddeles skriftligt 
senest tre måneder efter aftalens 
underskrivelse, begynder fortrydelsesfristen 
den dag, forbrugeren modtager de 
pågældende oplysninger.

2. Hvis aftalen ikke indeholder alle de 
oplysninger, der er omhandlet i litra a)-p) i 
bilag I og litra a) og b) i bilag II, men de 
pågældende oplysninger meddeles skriftligt,
på papir eller på et andet varigt medium,
senest tre måneder efter aftalens 
underskrivelse, begynder fortrydelsesfristen 
den dag, forbrugeren modtager de 
pågældende oplysninger. Hvis disse 
oplysninger ikke forelægges inden for den i 
dette stk. fastsatte frist, er aftalen ugyldig.

Begrundelse

En klarere formulering med det formål at forhøje retssikkerheden i teksten.

Ændringsforslag 17
Artikel 5, stk. 3
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3. Hvis de oplysninger, der er omhandlet i 
litra a)-p) i bilag I og litra a) og b) i bilag 
II, ikke er blevet meddelt skriftligt senest tre 
måneder efter aftalens underskrivelse, 
udløber fortrydelsesfristen tre måneder og 
fjorten dage efter aftalens underskrivelse.

udgår

Begrundelse

Som nævnt i ændringsforslag 16 bortfalder aftalen, hvis oplysningerne ikke forelægges inden 
for den ovennævnte frist, og det giver ikke længere mening, at der findes en 
fortrydelsesperiode.

Ændringsforslag 18
Artikel 5, stk. 5

5. Hvis forbrugeren benytter sig af 
fortrydelsesretten, skal vedkommende kun 
godtgøre de udgifter, der i henhold til 
national lovgivning er påløbet i forbindelse 
med indgåelse af og tilbagetrædelse fra 
aftalen i forbindelse med handlinger, der 
obligatorisk skal foretages inden udløbet af 
den frist, der er omhandlet i stk. 1. Disse 
udgifter skal udtrykkeligt anføres i aftalen.

udgår

Begrundelse

Fortrydelsesretten er en "ex tunc-ret" dvs. dens virkning virker tilbage på datoen for aftalens 
indgåelse, og den erhvervsdrivende kan ikke senere pålægge forbrugeren udgifter i 
forbindelse med en aftale, der ikke har virkning. Erfaringen viser, at forbrugeren, når han gør 
brug af fortrydelsesretten, ofte pålægges administrative udgifter, og denne praksis er en 
faktor, der hindrer udøvelse af fortrydelsesretten. 

Ændringsforslag 19
Artikel 5, stk. 6

6. Hvis forbrugeren benytter 
fortrydelsesretten i henhold til stk. 3, skal 
vedkommende ikke betale nogen 
godtgørelse.

6. Hvis forbrugeren benytter 
fortrydelsesretten, skal vedkommende ikke 
betale nogen godtgørelse.

Begrundelse

Juridisk klarlægning i overensstemmelse med ændringsforslag 18.
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Ændringsforslag 20
Artikel 6, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er forbud 
mod enhver form for forudbetaling, 
garantistillelse, reservation af et beløb på et 
kreditkort, eksplicit anerkendelse af gæld 
eller andre vederlag til den erhvervsdrivende 
eller tredjepart fra en forbrugers side inden 
udløbet af fortrydelsesfristen, jf. artikel 5, 
stk. 1, 2 og 3.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er forbud 
mod enhver form for forudbetaling, 
garantistillelse, reservation af et beløb på en 
bankkonto eller med kredit- eller købekort, 
eksplicit anerkendelse af gæld eller andre 
vederlag til den erhvervsdrivende eller 
tredjemand fra en forbrugers side inden 
udløbet af fortrydelsesfristen, jf. artikel 5, 
stk. 1, 2 og 3.

Begrundelse

Formålet er at dække forskellige former for deponerings/betalingsgaranti.

Ændringsforslag 21
Artikel 6, stk. 2

2. Enhver form for betaling, 
sikkerhedsstillelse, reservation af et beløb på 
et kreditkort, anerkendelse af gæld eller 
andre vederlag til den erhvervsdrivende eller 
tredjepart fra en forbrugers side vedrørende 
videresalg, før salget reelt har fundet sted 
eller videresalgsaftalen er bragt til ophør, er 
forbudt.

2. Enhver form for betaling, 
sikkerhedsstillelse, reservation af et beløb på
bankkonti eller med kredit- eller købekort, 
anerkendelse af gæld eller andre vederlag til 
den erhvervsdrivende eller tredjepart fra en 
forbrugers side vedrørende videresalg, før 
salget reelt har fundet sted eller 
videresalgsaftalen er bragt til ophør, er 
forbudt.

Begrundelse

Formålet er at dække forskellige former for deponerings/betalingsgaranti.

Ændringsforslag 22
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at en tilknyttet 
aftale, herunder en bytteaftale, automatisk 
bringes til ophør, uden at der kan kræves 
bod, hvis forbrugeren benytter sin ret til at 
træde tilbage fra en aftale om timeshare eller 
varigt ferieprodukt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver
tilknyttet aftale, herunder en bytteaftale, 
automatisk annulleres uden omkostninger 
for forbrugeren, hvis forbrugeren benytter 
sin ret til at træde tilbage fra en aftale om 
timeshare eller varigt ferieprodukt.

Begrundelse

Klarere juridisk og sproglig formulering.
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Ændringsforslag 23
Artikel 7, stk. 2

2. Hvis prisen helt eller delvis er dækket af 
en kredit, der ydes forbrugeren af den 
erhvervsdrivende eller en tredjepart på 
grundlag af en aftale mellem den 
pågældende tredjepart og den 
erhvervsdrivende, bringes kreditaftalen til 
ophør, uden at der kan kræves bod, hvis 
forbrugeren benytter sin i artikel 5 fastsatte
ret til at træde tilbage fra hovedaftalen.

2. Hvis prisen helt eller delvis er dækket af 
en kredit, der ydes forbrugeren af den 
erhvervsdrivende eller en tredjepart på 
grundlag af en aftale mellem den 
pågældende tredjepart og den 
erhvervsdrivende, annulleres kreditaftalen 
uden omkostninger for forbrugeren, hvis 
forbrugeren benytter sin ret til at træde 
tilbage fra hovedaftalen.

Begrundelse

Klarere juridisk og sproglig formulering.

Ændringsforslag 24
Artikel 9, stk. 2, litra a

a) offentlige organer eller disses 
repræsentanter

a) offentlige myndigheder eller organer eller 
disses repræsentanter

Begrundelse

Klarere formulering, der omfatter flere typer af organisationer.

Ændringsforslag 25
Artikel 10, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
og de erhvervsdrivende kan få rådighed 
over fuldstændige oplysninger og adgang 
til de retlige mekanismer, der er fastlagt i 
Rådets forordning (EF) nr. 44/20011 af 22. 
december 2000 om retternes kompetence og 
om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser på det civil- og handelsretlige 
område, for så vidt angår udenretslig 
bilæggelse af forbrugertvister og klager af 
retlig og administrativ karakter.
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________
1 EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1. Senest 
ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 
1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

Begrundelse

Som offentlige instanser påhviler det først og fremmest medlemsstaterne at sikre, at der 
foreligger fuldstændige oplysninger, og at der er adgang til retlige mekanismer for 
forbrugere og erhvervsdrivende i henhold til forordning 44/2001 om retternes kompetence og 
om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. 
Formålet er at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et stabilt og gennemsigtigt 
marked.

Ændringsforslag 26
Bilag I, litra c

c) Når aftalen vedrører en bestemt fast 
ejendom, en nøjagtig beskrivelse af denne 
og dens beliggenhed. Hvis aftalen vedrører 
flere ejendomme, en passende beskrivelse af 
ejendommene og deres beliggenhed. Hvis 
aftalen vedrører andre former for logi end 
fast ejendom, en passende beskrivelse af 
logiet og faciliteterne.

c) Når aftalen vedrører en bestemt fast 
ejendom, en nøjagtig beskrivelse af denne 
ejendom, herunder i hvilket omfang den er 
færdiggjort og færdigindrettet, og dens 
beliggenhed. Hvis aftalen vedrører flere 
ejendomme, en passende beskrivelse af 
ejendommene og deres beliggenhed. Hvis 
aftalen vedrører andre former for logi end 
fast ejendom, en passende beskrivelse af 
logiet og faciliteterne.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked.

Ændringsforslag 27
Bilag I, litra c a (nyt)

ca) Når aftalen giver ret til at benytte en 
ejendom ud af en gruppe af ejendomme, 
oplysninger om begrænsningerne af 
brugen af denne ejendom, eller, hvis der 
gælder et pointsystem, oplysninger om 
nødvendigheden af at opnå flere point, der 
giver mulighed for at benytte den 
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pågældende ejendom.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked.

Ændringsforslag 28
Bilag I, litra c b (nyt)

cb) Den erhvervsdrivendes oplysninger 
omfatter enkeltheder om alle 
begrænsninger i ejendommens anvendelse 
eller planlægningsmæssige begrænsninger 
samt fuldstændige oplysninger om alle 
planlægningsmæssige tilladelser eller 
byggetilladelser i forbindelse med 
ejendommen.

Begrundelse

At sikre, at den ejendom, der sælges, er bygget lovligt.

Ændringsforslag 29
Bilag I, litra f

f) Oplysninger om, hvordan vedligeholdelse, 
reparation, administration og drift af logiet 
er organiseret, herunder om og hvordan 
forbrugerne kan påvirke og deltage i 
beslutninger herom.

f) Oplysninger om, hvordan vedligeholdelse, 
reparation, administration og drift af logiet 
er organiseret, herunder klarlægning af, 
hvilket ansvar der påhviler parterne, og om 
og hvordan forbrugerne kan påvirke og 
deltage i beslutninger herom.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked.

Ændringsforslag 30
Bilag I, litra g

g) En nøjagtig beskrivelse af, hvordan alle 
udgifter bliver fordelt på forbrugerne, og 

g) En nøjagtig beskrivelse af, hvordan alle 
udgifter bliver fordelt på forbrugerne, og 
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hvordan og hvornår sådanne udgifter kan 
forhøjes. I givet fald oplysninger om, 
hvorvidt der er tinglyst prioritetslån, pant 
eller andre hæftelser vedrørende logiet.

hvordan og hvornår sådanne udgifter kan 
forhøjes. I givet fald oplysninger om, 
hvorvidt der er tinglyst prioritetslån, pant 
eller andre hæftelser vedrørende logiet og 
andre rettigheder afledt af aftalen.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau for forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked.

Ændringsforslag 31
Bilag I, litra h

h) Nøjagtig angivelse af, i hvilken periode 
den rettighed, aftalen giver, kan udøves, og 
efter omstændighederne ordningens 
varighed. Angivelse af, fra hvilken dato 
forbrugeren kan udnytte den rettighed, 
aftalen giver.

h) Nøjagtig angivelse af, i hvilken periode 
den rettighed, aftalen giver, kan udøves, og 
efter omstændighederne ordningens 
varighed. Angivelse af, fra hvilken dato 
forbrugeren kan udnytte den rettighed, 
aftalen giver, og fortrydelsesretten.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked.

Ændringsforslag 32
Bilag I, litra i

i) Den pris, forbrugeren skal betale og et 
skøn over det beløb, forbrugeren skal betale 
for at anvende fællesfaciliteter og 
tjenesteydelser. Beregningsgrundlaget for 
udgifter i forbindelse med forbrugerens 
benyttelse af ejendommen, lovpligtige 
udgifter (skatter, afgifter m.v.) og andre 
administrative udgifter (drift, 
vedligeholdelse, reparationer m.v.).

i) Den pris, forbrugeren skal betale og et 
skøn over det beløb, forbrugeren skal betale 
for at anvende fællesfaciliteter og 
tjenesteydelser. Beregningsmetoden for 
udgifter i forbindelse med forbrugerens 
benyttelse af ejendommen, lovpligtige 
udgifter (skatter, afgifter m.v.) og andre 
administrative udgifter (drift, 
vedligeholdelse, reparationer m.v.).

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked.
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Ændringsforslag 33
Bilag I, litra j

j) Angivelse af, at der ikke påhviler 
forbrugeren andre omkostninger eller 
forpligtelser end dem, der er angivet i 
aftalen.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 34
Bilag I, litra k

k) Eventuel mulighed for at deltage i en 
ordning med bytte og/eller videresalg af de 
rettigheder, aftalen giver, oplysning om de 
relevante ordninger samt angivelse af 
omkostninger i forbindelse med videresalg 
og bytte som led i sådanne ordninger.

k) Eventuel mulighed for at deltage i en 
ordning med bytte og/eller videresalg af de 
rettigheder, aftalen giver, oplysning om de 
relevante ordninger samt angivelse af 
omkostninger i forbindelse med videresalg 
og bytte som led i sådanne ordninger. Den 
pligt til at udlevere de i dette bilag omtalte 
oplysninger finder med de nødvendige 
tilpasninger anvendelse på bytte- og 
videresalgsrettigheder.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked.

Ændringsforslag 35
Bilag I, litra m

m) Oplysning om retten til at træde tilbage 
fra aftalen og om konsekvenserne heraf, 
herunder nøjagtig angivelse af 
beskaffenheden og størrelsen af de 
udgifter, forbrugeren skal godtgøre i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, hvis
vedkommende benytter fortrydelsesretten. 
Hvis det er relevant, oplysning om reglerne 
for at bringe en til aftalen knyttet kreditaftale 
og en til aftalen knyttet aftale til ophør i 
tilfælde af tilbagetrædelse fra aftalen. 

m) Oplysning om retten til at træde tilbage 
fra aftalen og om konsekvenserne heraf, i 
tilfælde af at forbrugeren benytter denne 
ret. Hvis det er relevant, oplysning om 
reglerne for at bringe en til aftalen knyttet 
kreditaftale og en til aftalen knyttet aftale til 
ophør i tilfælde af tilbagetrædelse fra aftalen 
i henhold til artikel 5. Oplysning om 
konsekvenserne af en sådan tilbagetrædelse 
fra aftalen.
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Oplysning om konsekvenserne af en sådan 
tilbagetrædelse fra aftalen. 

Begrundelse

Juridisk klarlægning i overensstemmelse med ændringsforslag 17.

Ændringsforslag 36
Bilag I, litra p

p) Oplysning om eventuelle 
adfærdskodekser og deres indhold og om, 
hvordan de kontrolleres og håndhæves.

p) Oplysning om eventuelle 
adfærdskodekser, der gælder for den 
erhvervsdrivende, og om, hvordan der 
opnås adgang til dem.

Begrundelse

Ændringsforslaget tager sigte på at garantere et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et 
åbent, konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked samt oplyse, om den erhvervsdrivende 
har undertegnet adfærdskodekser, samt oplysning om muligheder for at få adgang til 
indholdet af disse adfærdskodekser.

Ændringsforslag 37
Bilag I, litra q

q) Muligheden for udenretslig bilæggelse af 
tvister.

q) Oplysning om den ret, der finder 
anvendelse på aftalen, og i givet fald om 
muligheden for udenretslig bilæggelse af 
tvister.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked.

Ændringsforslag 38
Bilag II, litra b

b) Et rimeligt skøn af, hvor længe det vil 
vare, før logiet og de tjenesteydelser, der er 
nødvendige for at gøre det funktionelt 
(tilslutning til gas, elektricitet, vand og 

b) Et rimeligt skøn over, hvor længe det vil 
vare, før logiet og de tjenesteydelser, der er 
nødvendige for at gøre det funktionelt 
(tilslutning til gas, elektricitet, vand og 
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telefon), er færdige. telefon), er færdige, og sanktioner, der kan 
bringes i anvendelse i tilfælde af 
manglende overholdelse af et sådant 
rimeligt skøn over færdiggørelsesfristen.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked.

Ændringsforslag 39
Bilag II, litra b a (nyt)

ba) En bestemmelse om at forbrugeren 
hverken kan pålægges andre omkostninger 
eller er underlagt andre forpligtelser end 
dem, der er fastlagt i aftalen.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked. Ændringsforslaget har endvidere til formål 
at sikre, at der ikke pålægges forbrugeren nogen form for yderligere omkostninger eller 
forpligtelser ud over dem, der er indeholdt i aftalen.

Ændringsforslag 40
Bilag II, litra d

d) Eventuel garanti for færdiggørelse af 
logiet og, såfremt det ikke færdiggøres, for 
tilbagebetaling af enhver foretaget betaling 
samt i givet fald, på hvilke vilkår denne 
garanti gives.

d) Eventuel garanti for færdiggørelse af
logiet og kvalitetsniveauet for denne 
færdiggørelse og, såfremt det ikke 
færdiggøres, for tilbagebetaling af enhver 
foretaget betaling samt i givet fald, på hvilke 
vilkår denne garanti gives.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked samt sikre, at det aftalte niveau for 
færdiggørelse fuldt ud respekteres.

Ændringsforslag 41
Bilag III, litra b
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b) Den nøjagtige karakter af den rettighed, 
aftalen vedrører.

b) Den nøjagtige karakter og det nøjagtige 
indhold af den rettighed, aftalen vedrører, 
herunder en nøjagtig beskrivelse af de 
rettigheder, som aftalen giver forbrugeren, 
samt eventuelle restriktioner, der finder 
anvendelse, eller begrænsede tilbud eller 
tidsfrister for særlige rabatter.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at garantere et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et 
åbent, konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked samt en klar og nøjagtig beskrivelse af 
de rettigheder, der er genstand for aftalen.

Ændringsforslag 42
Bilag III, litra d

d) Den pris, forbrugeren skal betale. d) Den samlede pris, forbrugeren skal betale.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at garantere et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et 
åbent, konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked samt en klar og nøjagtig beskrivelse af 
den samlede pris, som forbrugeren skal betale.

Ændringsforslag 43
Bilag III, litra i a (nyt)

ia) Betingelserne for og virkningerne af at 
ophæve aftalen og oplysninger om 
forbrugerens hæftelse for de omkostninger, 
der følger af en sådan ophævelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked samt indføre en forpligtelse til at oplyse om 
muligheder, betingelser og konsekvenser af en opsigelse af aftalen samt om det ansvar, der 
påhviler forbrugeren, hvad angår de omkostninger, der følger af en opsigelse af aftalen.

Ændringsforslag 44
Bilag IV, litra e

e) Oplysning om retten til at træde tilbage e) Oplysning om retten til at træde tilbage 
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fra aftalen og om konsekvenserne heraf, 
herunder nøjagtig angivelse af 
beskaffenheden og størrelsen af de 
udgifter, forbrugeren skal godtgøre i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, hvis 
vedkommende benytter fortrydelsesretten.

fra aftalen i overensstemmelse med artikel 
5.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked samt indføre en forpligtelse til at oplyse om 
retten til at træde tilbage fra aftalen i overensstemmelse med artikel 5.

Ændringsforslag 45
Bilag IV, litra e a (nyt)

ea) Betingelserne for og virkningerne af at 
ophæve aftalen og oplysninger om 
forbrugerens hæftelse for de omkostninger, 
der følger af en sådan ophævelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked samt indføre en forpligtelse til at oplyse om 
muligheder, betingelser og konsekvenser af en ophævelse af aftalen samt om forbrugerens 
hæftelse i forbindelse med de omkostninger, der følger af en ophævelse af aftalen.

Ændringsforslag 46
Bilag IV, litra h

h) Oplysning om eventuelle 
adfærdskodekser og deres indhold og om, 
hvordan de kontrolleres og håndhæves.

h) Oplysning om eventuelle 
adfærdskodekser, der gælder for den 
erhvervsdrivende, og om, hvordan der 
opnås adgang til dem.

Begrundelse

Ændringsforslaget tager sigte på at garantere et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et 
åbent, konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked samt oplyse, om den erhvervsdrivende 
har undertegnet adfærdskodekser, samt oplysning om muligheder for adgang til indholdet af 
disse adfærdskodekser.

Ændringsforslag 47
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Bilag IV, litra i

i) Muligheden for udenretslig bilæggelse af 
tvister.

i) Oplysning om, hvilken lovgivning der 
finder anvendelse på aftalen, og i givet fald 
om muligheden for udenretslig bilæggelse af 
tvister.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked og klarlægge den ret, der finder anvendelse 
på aftalen.

Ændringsforslag 48
Bilag IV, litra i a (nyt)

ia) En bestemmelse, hvoraf det fremgår, at 
overdragelse sker fuldstændig 
omkostnings- og udgiftsfrit. 

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrencedygtigt og gennemsigtigt marked og sikre, at overdragelsen sker omkostningsfrit, 
uden at forbrugerne fratages deres ret til f.eks. at optage prioritetslån.

Ændringsforslag 49
Bilag V, litra b

b) Den nøjagtige karakter af den rettighed, 
aftalen vedrører.

b) Den nøjagtige karakter og indholdet af 
den rettighed, aftalen vedrører.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrencedygtigt og gennemsigtigt marked og sikre, at overførslen gennemføres 
omkostningsfrit og uden ekstra byrder, og uden at forbrugerne fratages deres ret til f.eks. at 
optage et hypotek.

Ændringsforslag 50
Bilag IV, litra e

e) Den pris, forbrugeren skal betale og et 
skøn over det beløb, forbrugeren skal betale 

e) Den pris, forbrugeren skal betale og et 
skøn over det beløb, forbrugeren skal betale 
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for at anvende fællesfaciliteter og 
tjenesteydelser. Beregningsgrundlaget for 
udgifter i forbindelse med forbrugerens 
benyttelse af ejendommen, lovpligtige 
udgifter (skatter, afgifter m.v.) og andre 
administrative udgifter (drift, 
vedligeholdelse, reparationer m.v.).

for at anvende fællesfaciliteter og 
tjenesteydelser. Beregningsmetoden for 
udgifter i forbindelse med forbrugerens 
benyttelse af ejendommen, lovpligtige 
udgifter (skatter, afgifter m.v.) og andre 
administrative udgifter (drift, 
vedligeholdelse, reparationer m.v.).

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked.

Ændringsforslag 51
Bilag V, litra i

i) Oplysning om retten til at træde tilbage fra 
aftalen og om konsekvenserne heraf, 
herunder nøjagtig angivelse af 
beskaffenheden og størrelsen af de 
udgifter, forbrugeren skal godtgøre i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, hvis
vedkommende benytter fortrydelsesretten.
Hvis det er relevant, oplysning om reglerne 
for at bringe en til aftalen knyttet kreditaftale 
og en til aftalen knyttet aftale til ophør i 
tilfælde af tilbagetrædelse fra aftalen.

i) Oplysning om retten til at træde tilbage fra 
aftalen og om konsekvenserne heraf, i 
tilfælde af at forbrugeren benytter denne 
ret. Hvis det er relevant, oplysning om 
reglerne for at bringe en til aftalen knyttet 
kreditaftale og en til aftalen knyttet aftale til 
ophør i tilfælde af tilbagetrædelse fra aftalen 
i henhold til artikel 5. Oplysning om 
konsekvenserne af en sådan tilbagetrædelse 
fra aftalen.

Begrundelse

Juridisk klarlægning i overensstemmelse med ændringsforslag 17

Ændringsforslag 52
Bilag V, litra i a (nyt)

ia) En klausul, hvoraf det fremgår, at 
overdragelsen sker fuldstændig 
omkostnings- og udgiftsfrit. 

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrencedygtigt og gennemsigtigt marked og sikre, at overførslen sker omkostningsfrit og 
uden ekstra byrder, uden at forbrugerne fratages deres ret til f.eks. at optage prioritetslån.
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Ændringsforslag 53
Bilag V, litra l

l) Oplysning om eventuelle 
adfærdskodekser og deres indhold og om, 
hvordan de kontrolleres og håndhæves.

l) Oplysning om eventuelle 
adfærdskodekser, der gælder for den 
erhvervsdrivende, og om, hvordan der 
opnås adgang til dem.

Begrundelse

Ændringsforslaget tager sigte på at garantere et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et 
åbent, konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked samt oplyse, om den erhvervsdrivende 
har undertegnet adfærdskodekser, samt om muligheder for adgang til indholdet af disse 
adfærdskodekser.

Ændringsforslag 54
Bilag V, litra m

m) Muligheden for udenretslig bilæggelse af 
tvister.

m) Oplysning om, hvilken lovgivning der 
finder anvendelse på aftalen, og i givet fald 
om muligheden for udenretslig bilæggelse af 
tvister.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre et højt niveau for forbrugerbeskyttelse og et åbent, 
konkurrenceorienteret og gennemsigtigt marked og klarlægge, hvilken lovgivning der finder 
anvendelse på aftalen.
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