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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(1) Siden Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994 om 
beskyttelse af køber i forbindelse med 
visse aspekter ved kontrakter om brugsret 
til fast ejendom på timesharebasis blev 
vedtaget, har timeshare udviklet sig, og 
nye, lignende ferieprodukter er kommet på 
markedet. Disse nye ferieprodukter og 
visse transaktioner i forbindelse med 
timeshare, f.eks. videresalg og bytte, er 
ikke omfattet af direktiv 94/47/EF.
Endvidere har erfaringerne med 
anvendelsen af direktiv 94/47/EF vist, at 
der er behov for, at visse af de punkter, 
direktivet allerede omfatter, opdateres eller 
gøres klarere.

(1) Siden Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994 om 
beskyttelse af køber i forbindelse med 
visse aspekter ved kontrakter om brugsret 
til fast ejendom på timesharebasis blev 
vedtaget, har timeshare udviklet sig, og 
nye, lignende ferieprodukter eller 
produkter, der giver sig ud for at være 
lignende, og som ofte er beregnet til at 
omgå direktivets bestemmelser, er kommet 
på markedet. Disse nye ferieprodukter og 
visse transaktioner i forbindelse med 
timeshare, f.eks. videresalg og bytte, er 
ikke omfattet af direktiv 94/47/EF. 
Endvidere har erfaringerne med 
anvendelsen af direktiv 94/47/EF vist, at 
der er behov for, at visse af de punkter, 
direktivet allerede omfatter, opdateres eller 
gøres klarere, også med henblik på at 
forhindre udviklingen af nye 
ferieprodukter beregnet til at omgå denne 
lovgivning.

Begrundelse

Problemet med det eksisterende direktiv er, at dets bestemmelser var for lette at omgå for 
skruppelløse operatører. Det nye direktiv bør være så vandtæt som muligt.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(3) For at styrke retssikkerheden og fuldt 
ud udnytte fordelene ved det indre marked 
for forbrugere og virksomheder er en 
yderligere indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love nødvendig. Med 
hensyn til visse aspekter bør 
medlemsstaterne dog fortsat kunne 
anvende strengere regler.

(3) For at styrke retssikkerheden og fuldt 
ud udnytte fordelene ved det indre marked 
for forbrugere og virksomheder er en 
yderligere indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love nødvendig. På 
nogle områder har det vist sig nødvendigt 
at indføre fuld harmonisering.

Begrundelse

For at opnå et optimalt niveau af forbrugerbeskyttelse og selv om det foreslåede instrument er 
et direktiv, bør der indføres fuld harmonisering af visse nøgleaspekter.  

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 salg og 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

Begrundelse

Præcisering. Heller ikke de nationale regler om salg må tilsidesættes. Desuden er registerret 
og tingsret tæt forbundet.



AD\715942DA.doc 5/36 PE400.443v02-00

DA

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(5) De forskellige produkter, som dette 
direktiv omfatter, bør klart defineres, og 
bestemmelserne om oplysninger forud for 
indgåelse af aftalen og selve aftalen bør 
gøres klarere og opdateres.

(5) De produkttyper, som dette direktiv 
omfatter, bør klart defineres på en måde, 
der udelukker omgåelsen af dets 
bestemmelser, og bestemmelserne om 
oplysninger forud for indgåelse af aftalen, 
selve aftalen og fortrydelsesfristen bør 
gøres klarere og opdateres.

Begrundelse

Problemet med det eksisterende direktiv er, at dets bestemmelser har været for lette at omgå 
for skruppelløse operatører. Det nye direktiv bør være så vandtæt som muligt.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(5a) I betragtning af de særlige 
vanskeligheder i forbindelse med visse 
varige ferieprodukter er det nødvendigt 
klart at definere, hvad dette udtryk 
dækker over, og at fastsætte specifikke 
regler med henblik på at undgå misbrug.

Begrundelse

De produkter, der betegnes som "varige ferieprodukter", er anderledes end egentlig 
timeshare, idet de aldrig indeholder reelle ejendomsrettigheder, derfor er det nødvendigt med 
specifikke regler. Der er behov for en klar definition for at adskille dem fra timeshare og fra 
andre bestemmelser og ordninger, som dette direktiv ikke har til formål at dække.
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(5b) "Varige ferieprodukter" i henhold til 
dette direktiv skal adskilles fra timeshare, 
pakkeferier, rabatchecks og 
loyalitetsprogrammer, hvor de tildelte 
rabatchecks eller -points er en del af 
godtgørelsen for køb af logi eller 
flytransport og ikke i sig selv er 
produkter; i overvejelserne over, hvorvidt 
en bestemt ordning er et varigt 
ferieprodukt i henhold til dette direktiv, 
bør der tages særlig hensyn til 
ufuldstændigheden af de rabatter eller 
andre fordele, der angiveligt tildeles, det 
at de erhverves direkte mod betaling eller i 
bytte for points, der ikke er samlet ved 
overnatning i betalt logi eller antal rejste 
kilometer, og det forhold, at den enhed, 
der tildeler rabatterne eller fordelene, ofte 
er adskilt fra den enhed, der sælger det 
varige ferieprodukt.

Begrundelse

Det er afgørende at definere varige ferieprodukter i henhold til direktivet, så alle deres udtryk 
dækkes, og produkter og tjenester, der ikke skal henhøre under direktivet, samtidig udelukkes.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(8) Forbuddet mod forskudsbetaling til den 
erhvervsdrivende eller en tredjepart inden 
udløbet af fortrydelsesfristen bør gøres 
klarere for at forbedre forbrugerbeskyt-
telsen. For videresalg bør forbuddet mod 
forskudsbetaling gælde, indtil salget reelt 
har fundet sted eller videresalgsaftalen er 

(8) Forbuddet mod forskudsbetaling til den 
erhvervsdrivende eller en tredjepart bør 
gøres klarere for at forbedre 
forbrugerbeskyttelsen. I tilfælde af 
videresalg bør forbuddet mod enhver form 
for betaling gælde, indtil salget reelt har 
fundet sted, eller videresalgsaftalen er 
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bragt til ophør. bragt til ophør.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(9) I tilfælde af tilbagetrædelse fra en 
aftale, hvor prisen helt eller delvis dækkes 
af en kredit, som ydes forbrugeren af den 
erhvervsdrivende eller af tredjepart på 
grundlag af en aftale mellem tredjepart og 
den erhvervsdrivende, bør kreditaftalen 
bringes til ophør, uden at der kan kræves 
bod. Det samme bør gælde for tilknyttede 
aftaler, f.eks. aftaler om medlemskab af 
bytteordninger.

(9) I tilfælde af tilbagetrædelse fra en 
aftale, hvor prisen helt eller delvis dækkes 
af en kredit, som ydes forbrugeren af den 
erhvervsdrivende eller af tredjepart på 
grundlag af en aftale mellem tredjepart og 
den erhvervsdrivende, bør kreditaftalen 
bringes til ophør, uden at forbrugeren 
pålægges omkostninger. Det samme bør 
gælde for tilknyttede aftaler, f.eks. aftaler 
om medlemskab af bytteordninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(10) Forbrugeren bør ikke fratages den 
beskyttelse, dette direktiv giver. Det bør 
også gælde, når det er loven i et tredjeland, 
der er gældende lov for aftalen.

(10) Forbrugeren bør ikke fratages den 
beskyttelse, dette direktiv giver. Det bør 
også gælde, når det er loven i et tredjeland, 
der er gældende lov for aftalen, og den 
reelle ejendom er placeret i en af EU's 
medlemsstater. Til dette formål bør dette 
direktivs bestemmelser vedrørende 
fortrydelsesfristen og oplysningskravene 
betragtes som bestemmelser, der ikke kan 
fraviges ved aftale som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. .../2008 af ...    om lovvalgsregler for 
kontraktlige forpligtelser (Rom I)1. 
____________________
1 EUT L XX, xx/xx/xx, s. x.
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Begrundelse

Denne tydeliggørelse forekommer nødvendig.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(12a) Fastlæggelsen af hvilken 
lovgivning, der finder anvendelse på 
timeshareaftaler eller varige 
ferieprodukter, bør ske i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. .../2008 (Rom I). 
Fastlægelsen af hvilke domstole, der har 
kompetence til at påkende en sag opstået i 
forbindelse med timeshare eller varige 
ferieprodukter, herunder alle hertil 
supplerende eller tilknyttede forhold, bør 
ske i overensstemmelse med afdeling 4, 
forbrugeraftaler, i Rådets forordning 
(EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 
om retternes kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser på det civil- og 
handelsretlige område1, undtagen når 
tvisten omhandler eksistensen, arten 
eller omfanget af en rettighed. 

_______________
1 EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1. Senest ændret ved 
forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 
20.12.2006, s. 1).

Begrundelse

Enhver tvivl om retlig kompetence bør fjernes for at undgå formålsløse tvister.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(14) Medlemsstaterne bør sikre, at 
forbrugerne informeres effektivt om de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af dette direktiv, og de bør tilskynde de 
erhvervsdrivende til at oplyse om de 
adfærdskodekser, de har på området.

(14) Medlemsstaterne bør sikre, at 
forbrugerne informeres effektivt om de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af dette direktiv og advares om mulige 
uregelmæssigheder og intense 
salgsmetoder i sektoren for varige 
ferieprodukter. De bør være 
opmærksomme på eksistensen af 
adfærdskodekser og betydningen af 
medlemsskab af en anerkendt 
brancheorganisation. De 
erhvervsdrivende bør tilskyndes til at 
offentliggøre og oplyse om deres 
adfærdskodekser. Kommissionen bør 
bidrage og tilskynde til 
oplysningskampagner på tværs af 
grænserne, særlig via dens websted. 

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke lukke øjnene for de uregelmæssigheder, der foregår i sektoren for 
varige ferieprodukter.

Det er ligeledes vigtigt, at Kommissionen bidrager til organiseringen af kampagner på tværs 
af grænserne.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Ny overskrift indsættes før artikel 1

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Afdeling 1: Fælles bestemmelser
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv tilsidesætter ikke nationale 
forskrifter om almindelige aftaleretlige 
retsmidler, der giver forbrugere mulighed 
for at bringe aftalen til ophør.

Dette direktiv tilsidesætter ikke nationale 
forskrifter om almindelige aftaleretlige 
retsmidler og nationale bestemmelser om 
salg og registrering af løsøre og fast 
ejendom, etableringsbetingelser eller 
autorisationsordninger eller licenskrav, 
og præcisering af den juridiske karakter 
af de rettigheder, som de i dette direktiv 
omhandlede aftaler vedrører.

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen til betragtning 4.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens tekst Ændringsforslag

2. 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:

Udgår

a) begyndelsestidspunktet for 
fortrydelsesretten
b) de nærmere bestemmelser om udøvelse 
af fortrydelsesretten
c) konsekvenserne af udøvelse af 
fortrydelsesretten.

Begrundelse

Det er nødvendigt at harmonisere fortrydelsesretten fuldt ud.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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 
betaling erhverver en løbende ret til at 
benytte et eller flere logier med eller uden 
andre faciliteter

Begrundelse

Ordet "vederlag" er et særligt ord inden for ét retssystem. Fællesskabslovgivningen bør 
anvende en neutral terminologi.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens tekst Ændringsforslag

b) "varigt ferieprodukt": en aftale af over 1 
års varighed, hvorved en forbruger mod 
vederlag primært erhverver retten til at få 
rabatter eller andre fordele vedrørende logi, 
alene eller sammen med transport eller 
andre tjenesteydelser

b) "varigt ferieprodukt": en aftale af over 1 
års varighed, uanset beskrivelse eller 
betegnelse, hvorved en forbruger mod 
betaling primært erhverver retten til 
gennem en reservationsordning eller på 
anden måde at få rabatter eller andre 
fordele vedrørende logier med eller uden 
faciliteter, alene eller sammen med 
transport eller andre tjenesteydelser;
udtrykket "varige ferieprodukter" 
omfatter ikke timeshare, pakkeferier, 
rabatchecks og loyalitetsprogrammer, der 
bruges til at fremme salg og tilskynde til 
kundeloyalitet, og som ikke i sig selv er 
produkter

Begrundelse

Det er afgørende at definere varige ferieprodukter i henhold til direktivet, så alle deres udtryk 
dækkes, og produkter og tjenester, der ikke skal henhøre under direktivet, samtidig udelukkes. 
Denne bestemmelse bør læses i kombination med den nye betragtning 5b.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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 mod betaling er 
mellemmand for en forbruger ved salg 
eller køb af en timeshare eller et varigt 
ferieprodukt

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens tekst Ændringsforslag

d) "bytte": en aftale, ifølge hvilken en 
forbruger mod vederlag tilslutter sig en 
ordning, så vedkommende via bytte kan 
ændre logi og/eller tidspunkt for 
timeshareudnyttelse

d) "bytte": en tilknyttet aftale, ifølge 
hvilken en forbruger mod penge eller 
penges værdi tilslutter sig en ordning, så 
vedkommende kan få logi med eller uden 
andre faciliteter til gengæld for at give en 
tredjepart midlertidig adgang til sin 
timeshare

Begrundelse

Søger at tydeliggøre definitionen.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 2 –  stk. 1 – litra f

Kommissionens tekst Ændringsforslag

f) "forbruger": en fysisk person, der ikke 
udøver virksomhed som handlende eller 
industridrivende eller ikke udøver et 
liberalt erhverv

f) "forbruger": en fysisk person, der ikke 
udøver virksomhed som handlende eller 
erhvervsdrivende eller ikke udøver et 
liberalt erhverv
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Begrundelse

Korrigerer en fejl i den engelske tekst.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 2 –  stk. 1 – litra g

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

g) "tilknyttet aftale": aftale, der alt efter sit 
indhold eller formål afhænger af 
eksistensen af en aftale om timeshare 
eller et varigt ferieprodukt. 

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Oplysninger forud for indgåelse af aftalen 
og reklame

Reklame

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 tydelig oplysning om, at de i 
artikel 3a omhandlede oplysninger skal 
gives forud for indgåelse af aftalen, og at 
de vil blive en del af aftalen. Reklamen 
skal også oplyse, hvor disse oplysninger 
kan fås.

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 kortfattede og præcise 
oplysninger om følgende:
a) når det drejer om timeshare, de 
oplysninger, der er fastsat i bilag I, samt, 
hvis aftalen omfatter logi under opførelse, 
oplysningerne fastsat i bilag II
b) når det drejer om et varigt ferieprodukt, 
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de oplysninger, der er fastsat i bilag III
c) når det drejer om videresalg, de 
oplysninger, der er fastsat i bilag IV
d) når det drejer om bytte, de oplysninger, 
der er fastsat i bilag V.
3. Når det drejer sig om videresalg, gælder 
den erhvervsdrivendes oplysningspligt i 
henhold til stk. 2 over for forbrugere, der 
eventuelt vil indgå en videresalgsaftale. 

2. De i artikel 3a, stk. 1, omhandlede 
oplysninger skal gives til forbrugeren ved 
ethvert møde, som denne indbydes til med 
henblik på at modtage tilbud om 
timeshare, eller på hvilket der vil blive 
reklameret for eller tilbudt et varigt 
ferieprodukt.

4. Oplysningerne omhandlet i stk. 2 
affattes på et af Fællesskabets officielle 
sprog efter forbrugerens valg.

Begrundelse

Det er tydeligt, at der anvendes mange urimelige salgsmetoder, særlig i forbindelse med salg 
af varige ferieprodukter. Det er vigtigt at indlede en strengere kurs over for disse metoder.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 3 (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 3a
Oplysninger forud for aftaleindgåelsen

1. Inden forbrugeren kan acceptere et 
tilbud eller forpligtes af en aftale, giver 
den erhvervsdrivende den pågældende 
klare, forståelige, præcise og 
tilstrækkelige oplysninger om følgende 
spørgsmål:
a) når det drejer om timeshare, de 
oplysninger, der er fastsat i bilag I, samt, 
hvis aftalen omfatter logi under opførelse, 
oplysningerne fastsat i bilag II
b) når det drejer om et varigt ferieprodukt, 
de oplysninger, der er fastsat i bilag III
c) når det drejer om videresalg, de 
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oplysninger, der er fastsat i bilag IV
d) når det drejer om bytte, de oplysninger, 
der er fastsat i bilag V.
Den erhvervsdrivende giver oplysningerne 
skriftligt og gebyrfrit.
2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger 
affattes efter forbrugerens valg på et 
sprog, der tales i forbrugerens 
opholdsland, eller på et sprog, der tales i 
det land, hvori forbrugeren er statsborger, 
under forudsætning af at sproget er et af 
Fællesskabets officielle sprog.
3. Forbrugeren skal tilkendegive at have 
forstået de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger ved at sætte sin underskrift 
eller ad elektronisk vej.

Begrundelse

Denne ændring er overvejende baseret på den seneste tekst fra Rådet med nogle ændringer.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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 efter forbrugerens valg er 
affattet enten på et sprog, der tales i 
forbrugerens opholdsland, eller på et 
sprog, der tales i det land, hvori 
forbrugeren er statsborger, under 
forudsætning af at sproget er et af
Fællesskabets officielle sprog.

Hvis sproget ikke er aftalens oprindelige 
sprog, udarbejdes der en certificeret 
oversættelse til forbrugeren. I dette 
tilfælde gives aftalen på det oprindelige 
sprog ligeledes til forbrugeren.
1a. Forbrugeren har ret til at fraskrive sig 
de rettigheder, som vedkommende har i 
henhold til stk. 1, første afsnit, og vælge et 
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andet sprog under forudsætning af, at 
sproget er et af Fællesskabets officielle 
sprog. Denne fraskrivelse skal udarbejdes 
skriftligt.

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 i artikel 3a, stk. 1, omhandlede 
oplysninger 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.

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

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

Ændringerne skal udtrykkeligt fremgå af 
aftalen.

Ændringerne skal udtrykkeligt fremgå af 
aftalen.

2a. Ud over de i artikel 3a, stk. 1, 
omhandlede oplysninger omfatter aftalen:
a) parternes identitet og hjemsted 
b) datoen og stedet for indgåelse af 
aftalen
og skal underskrives af begge parter.

3. Inden aftalen underskrives, henleder den 
erhvervsdrivende udtrykkeligt
forbrugerens opmærksomhed på 
fortrydelsesretten og fortrydelsesfristen, jf. 
artikel 5, og forbuddet mod 
forskudsbetaling inden fortrydelsesfristen, 
jf. artikel 6. 

3. Inden indgåelse af aftalen, henleder den 
erhvervsdrivende forbrugerens 
opmærksomhed på fortrydelsesretten og 
fortrydelsesfristen, jf. artikel 5, og 
forbuddet mod forskudsbetaling inden 
fortrydelsesfristen, jf. artikel 6.

Aftalebestemmelserne herom underskrives 
separat af forbrugeren.

Aftalebestemmelserne herom og de i 
artikel 3a, stk. 1, omhandlede oplysninger 
underskrives separat af forbrugeren.

Som fastsat i bilag VI ledsages aftalen af 
en separat formular, som skal forenkle 
udøvelsen af fortrydelsesretten i henhold 
til artikel 6.
3a. Forbrugeren modtager en kopi af 
aftalen ved dens indgåelse.
3b. Hvis en timeshareaftale skal 
finansieres af lån, som den 
erhvervsdrivende er blevet oplyst om, 
anses timeshareaftalen for at være 
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indgået under den betingelse, at lånet er 
bevilget før udløbet af den i artikel 5, stk. 
1, omhandlede fortrydelsesfrist.

Begrundelse

Denne ændring er baseret på den seneste tekst fra Rådet. Der er dog foretaget ændring for at 
sikre større tydelighed i behandlingen af det omtvistede problem med sprog. I betragtning af 
det forhold, at der uundgåeligt vil opstå situationer, hvor den erhvervsdrivende skal betjene 
forbrugere, der kommer fra mange forskellige medlemsstater, vil det være urealistisk og 
utroværdigt at fastsætte krav, der ville kunne resultere i retsusikkerhed. Kravet om, at 
oversættelsen skal certificeres, skal sikre forbrugeren beskyttelse.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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 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.

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)- o)
i bilag I, bilag II, litra a)-i) i bilag III, litra 
a)-g) i bilag IV eller litra a)-k) i bilag V, 
men de pågældende oplysninger meddeles 
skriftligt senest tre måneder efter aftalens 
indgåelse, løber fortrydelsesfristen fra den 
dag, forbrugeren modtager de pågældende 
oplysninger.

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.

3. Hvis de oplysninger, der er omhandlet i 
litra a)- o) i bilag I, bilag II, litra a)-i) i 
bilag III, litra a)-g) i bilag IV eller litra 
a)-k) i bilag V, ikke er blevet meddelt 
skriftligt senest tre måneder efter aftalens 
indgåelse, udløber fortrydelsesfristen tre 
måneder og fjorten kalenderdage efter 
datoen for aftalens indgåelse.

4. Hvis forbrugeren ønsker at benytte sig af 4. Hvis forbrugeren ønsker at benytte sig af 
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fortrydelsesretten, skal vedkommende 
inden fristens udløb give meddelelse herom 
til den, hvis navn og adresse er anført i 
aftalen med henblik herpå, jf. bilag I, litra 
p). Fristen anses for at være overholdt, hvis 
meddelelsen, når den gives skriftligt, er 
afsendt inden fristens udløb. 

fortrydelsesretten, skal vedkommende 
inden fristens udløb give meddelelse herom 
til den, hvis navn og adresse er anført i 
aftalen og på den separate formular, der 
udleveres med henblik herpå, på en sådan 
måde at dette kan bevises. Fristen anses 
for at være overholdt, hvis meddelelsen, 
når den gives skriftligt, er afsendt inden 
fristens udløb.

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.
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

Aspejler det forslag, der for øjeblikket er til drøftelse i Rådet.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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 for så vidt 
angår timeshare og varige ferieprodukter
er forbud mod enhver form for 
forudbetaling, garantistillelse, reservation 
af et beløb på en konto, eksplicit 
anerkendelse af gæld eller andet vederlag 
til den erhvervsdrivende eller tredjepart fra 
en forbrugers side inden udløbet af 
fortrydelsesfristen, jf. artikel 5, stk. 1, 2 og 
3.

2. Enhver form for betaling, 2. Enhver form for forudbetaling, 
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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.

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.

Begrundelse

Bringer den oprindelige tekst i overensstemmelse med den udgave, der for øjeblikket er til 
drøftelse i Rådet.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Ny overskrift indsættes efter artikel 6

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Afdeling 2: Særlige bestemmelser 
vedrørende varige ferieprodukter

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 6a
Betalinger for varige ferieprodukter

Betalingen for varige ferieprodukter af 
mellem 18 måneders og 10 års varighed 
sker i tre lige store rater, idet den anden 
og den tredje rate forfalder til betaling ved 
udløbet af henholdsvis en tredjedel og 
totredjedele af aftalens løbetid.  
Betalingen for varige ferieprodukter af 
mere end 10 års varighed sker i fem lige 
store rater, idet den anden, tredje, fjerde 
og femte rate forfalder til betaling ved 
udløbet af henholdsvis en femtedel, 
tofemtedele, trefemtedele og firefemtedele 
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af aftalens løbetid. 

Begrundelse

Der har udviklet sig en urimelig praksis, hvorefter forbrugerne overtales til på et tidligt 
tidspunkt at betale en stor sum penge for et varigt ferieprodukt, mens de lovede fordele senere 
viser sig at være stort set illusoriske. Da det på det tidspunkt, hvor forbrugeren klager, kan 
være umuligt at finde den sælger, der oprindeligt solgte produktet, eller da sælgeren i 
mellemtiden kan være gået konkurs, kan det betyde, at forbrugerens sagsanlæg for 
kontraktbrud ikke får nogen effekt. Den foreslåede ordning med forskudt betaling vil kunne 
give en nyttig beskyttelse. 

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 6 b (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 6b
Uanset fortrydelsesretten i artikel 5, har 
forbrugeren ret til ensidigt og 
omkostningsfrit at annullere en aftale om 
et varigt ferieprodukt med et varsel på 
fjorten dage til ophør på det tidspunkt, 
hvor en rate forfalder til betaling, jf. 
artikel 6a.
Denne ret gælder uden at retten til at 
bringe aftalen til ophør i henhold til den 
gældende lovgivning, derved fortabes.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 6 c (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Article 6c
Udbydere af varige ferieprodukter skal 
tegne en ansvarsforsikring, der skal yde 
dækning mod de krav, der af forbrugerne 
rejses som følge af manglende eller 
mangelfuld opfyldelse af deres 
kontraktlige forpligtelser eller 



AD\715942DA.doc 21/36 PE400.443v02-00

DA

forsømmelser.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Ny overskrift indsættes efter artikel 6c og før artikel 7

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Afdeling 3: Ophør af tilknyttede aftaler og 
andre generelle bestemmelser

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens tekst Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at hvis det er 
loven i en medlemsstat, der er gældende 
lov for aftalen, er aftalebestemmelser, ved 
hvilke forbrugeren fraskriver sig de 
rettigheder, der er fastsat i dette direktiv, 
ikke bindende.

Hvis aftalen er undergivet loven i en 
medlemsstat, sikrer medlemsstaterne, at
forbrugeren ikke kan fraskrive sig de 
rettigheder, som vedkommende har i 
henhold til dette direktiv, medmindre 
andet er fastsat i direktivet. 

2. Uanset hvilken lov der gælder, berøves 
forbrugeren ikke den beskyttelse, der 
følger af dette direktiv, hvis den 
pågældende faste ejendom ligger i en 
medlemsstat, eller hvis aftalen er indgået i 
en medlemsstat.

Begrundelse

Omfattes nu af de nye artikler 8a og 8b.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 8a
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Lovvalg og kompetence
1. Fastlæggelsen af, hvilken lovgivning 
der finder anvendelse på timeshareaftaler 
eller varige ferieprodukter, sker i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. .../2008 (Rom I).
2. Fastlæggelsen af, hvilke domstole der 
har kompetence til at påkende en sag 
opstået i forbindelse med timeshare eller 
varige ferieprodukter, samt hertil hørende 
supplerende eller tilknyttede forhold, sker 
i overensstemmelse med afdeling 4, 
forbrugeraftaler, i Rådets forordning 
(EF) nr. 44/2001, undtagen når tvisten 
omhandler eksistensen, arten eller 
omfanget af en rettighed. 

Begrundelse

Denne præcisering er ønskværdig for at undgå unødige retssager og forelæggelser for EF-
Domstolen.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 8 b (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 8b
Overordnede præceptive bestemmelser

Dette direktivs bestemmelser vedrørende 
fortrydelsesfristen og oplysningskravene 
betragtes som bestemmelser, der ikke kan 
fraviges ved aftale som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. .../2008 (Rom I).

Begrundelse

Præciserer retsstillingen.
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Bilag I

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Oplysninger, jf. artikel 3, stk. 2 Oplysninger jf. artikel 3a, stk. 1

I. OPLYSNINGER OM DEN 
ERHVERVSDRIVENDE

a) Parternes identitet og hjemsted med 
nøjagtig angivelse af den 
erhvervsdrivendes juridiske status ved 
aftalens indgåelse, parternes 
underskrifter samt dato og sted for 
aftalens underskrivelse.

a) Den erhvervsdrivendes identitet og 
hjemsted. 

II. OPLYSNINGER OM DE 
ERHVERVEDE RETTIGHEDER

b) Den nøjagtige karakter af den rettighed, 
aftalen vedrører, samt angivelse af 
betingelserne for udøvelsen af denne 
rettighed på den eller de medlemsstaters 
område, hvor ejendommen/ejendommene 
er beliggende, og angivelse af, om disse 
betingelser er opfyldt, eller, hvis dette ikke 
er tilfældet, hvilke betingelser der endnu 
ikke er opfyldt.

b) Den nøjagtige karakter af den rettighed, 
aftalen vedrører, samt angivelse af 
betingelserne for udøvelsen af denne 
rettighed på den eller de medlemsstaters 
område, hvor ejendommen/ejendommene 
er beliggende, og angivelse af, om disse 
betingelser er opfyldt, eller, hvis dette ikke 
er tilfældet, hvilke betingelser der endnu 
ikke er opfyldt.

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.
d) De tjenesteydelser (f.eks. belysning, 
vand, vedligeholdelse, renovation), som 
forbrugeren har eller vil få adgang til, og 
vilkårene herfor.
e) De fællesfaciliteter, såsom 
swimmingpool, sauna m.v., som 
forbrugeren eventuelt har eller vil få 
adgang til, og i givet fald vilkårene herfor.
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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.
g) En nøjagtig beskrivelse af, hvordan alle 
udgifter bliver fordelt på forbrugerne, og 
hvordan og hvornår sådanne udgifter kan 
forhøjes. I givet fald oplysninger om, 
hvorvidt der er tinglyst prioritetslån, pant 
eller andre hæftelser vedrørende logiet.
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.

c) 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.

d) Når forbrugeren i henhold til aftalen 
har ret til at benytte et logi udvalgt fra en 
pulje af logier, oplyses forbrugeren om 
eventuelle begrænsninger i dennes 
adgang til når som helst at benytte et 
hvilket som helst logi i puljen.  

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.).
j) Angivelse af, at der ikke påhviler 
forbrugeren andre omkostninger eller 
forpligtelser end dem, der er angivet i 
aftalen.
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.
l) Angivelse af, hvilket eller hvilke sprog 
kommunikation vedrørende aftalen 
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foregår på efter salget, f.eks. vedrørende 
driftsbeslutninger, udgiftsstigninger og 
håndtering af forespørgsler og klager.
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. Oplysning om 
konsekvenserne af en sådan 
tilbagetrædelse fra aftalen. 
n)Oplysning om forbuddet mod 
forskudsbetaling i det tidsrum, hvor 
forbrugeren i henhold til artikel 5, stk. 1, 
2 og 3, har ret til at træde tilbage fra 
aftalen.
o) Oplysning om, til hvem og hvordan 
meddelelse om tilbagetrædelse skal 
sendes.
p) Oplysning om eventuelle 
adfærdskodekser og deres indhold og om, 
hvordan de kontrolleres og håndhæves.
q) Muligheden for udenretslig bilæggelse 
af tvister.

III. OPLYSNINGER OM 
EJENDOMMENE
e) Når aftalen vedrører en bestemt fast 
ejendom, en nøjagtig beskrivelse af denne 
og dens beliggenhed, samt, hvis det er 
relevant, detaljer og kopier af eventuelle 
matrikelfortegnelser, offentlige registre, 
tingbøger eller lignende registreringer 
vedrørende ejendommen. 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 
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faciliteterne.
f) De tjenesteydelser (f.eks. belysning, 
vand, vedligeholdelse, renovation), som 
forbrugeren har eller vil få adgang til, og 
vilkårene herfor.
g) De fællesfaciliteter, såsom 
swimmingpool, sauna m.v., som 
forbrugeren eventuelt har eller kan få 
adgang til, og i givet fald vilkårene herfor.

IV. OPLYSNINGER OM UDGIFTERNE
h) Den pris, forbrugeren skal betale.
i) En angivelse af det beløb, som 
forbrugeren skal betale for tjenesteydelser 
(f.eks. belysning, vand, vedligeholdelse, 
renovation).
j) En angivelse af det beløb, som 
forbrugeren eventuelt skal betale for 
fællesfaciliteter, såsom swimmingpool, 
sauna m.v., som forbrugeren har eller kan 
få adgang til. 
k) En nøjagtig beskrivelse af, hvordan alle 
udgifter, der er forbundet med 
timeshareaftalen, bliver beregnet, 
hvordan disse udgifter bliver fordelt på 
forbrugerne, og hvornår sådanne udgifter 
kan forhøjes. Den metode, der anvendes 
til beregning af udgifterne i forbindelse 
med forbrugerens benyttelse af 
ejendommen, lovpligtige udgifter (skatter, 
afgifter m.v.) og andre administrative 
udgifter (drift, vedligeholdelse, 
reparationer m.v.).
l) I givet fald oplysninger om, hvorvidt der 
er tinglyst prioritetslån, pant eller andre 
hæftelser vedrørende logiet.
m) En erklæring om, at der ikke påhviler 
forbrugeren andre udgifter eller 
forpligtelser end dem, der er angivet i 
aftalen.
V. FORTRYDELSESRET OG 
OPHÆVELSE AF AFTALEN
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n) Oplysning om retten til at træde tilbage 
fra aftalen og om konsekvenserne heraf. I 
givet fald, oplysning om, hvordan en med 
aftalen forbunden kreditaftale og den 
tilknyttede aftale bringes til ophør for det 
tilfælde, at forbrugeren træder tilbage fra 
aftalen, samt konsekvenserne af et sådant 
aftaleophør.

o) Detaljerede oplysninger om, til hvem og 
hvordan meddelelse om tilbagetrædelse 
skal sendes.
p) Betingelserne for at bringe aftalen til 
ophør, konsekvenserne af ophøret og 
oplysninger om ethvert erstatningsansvar, 
som forbrugeren pådrager sig for 
eventuelle omkostninger i forbindelse med 
aftalens ophør.
q) Oplysning om forbuddet mod 
forskudsbetaling i det tidsrum, hvor 
forbrugeren i henhold til artikel 5, stk. 1, 
2 og 3, har ret til at træde tilbage fra 
aftalen. 
VI. YDERLIGERE OPLYSNINGER
r) Oplysninger om, hvordan
vedligeholdelse, reparation, 
administration og drift af ejendommen er 
organiseret, herunder om og hvordan 
forbrugerne kan påvirke og deltage i 
beslutninger herom.
s) Hvorvidt det er muligt at deltage i en 
ordning med bytte eller videresalg af de 
rettigheder, aftalen omfatter, oplysning 
om den relevante bytteordning samt en 
angivelse af omkostningerne i forbindelse 
med videresalg og bytte som led i en sådan 
ordning.
t) En angivelse af, hvilket eller hvilke 
sprog kommunikation vedrørende aftalen 
foregår på efter salget, f.eks. vedrørende 
driftsbeslutninger, udgiftsstigninger og 
håndtering af forespørgsler og klager. 

u) Såfremt den erhvervsdrivende har 
tilsluttet sig en adfærdskodeks, oplysning 
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om denne kodeks.
w) I givet fald, oplysning om muligheden 
for udenretslig bilæggelse af tvister.

Begrundelse

Svarer til den seneste tekst fra Rådet.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Bilag II

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Supplerende krav vedrørende logi under 
opførelse, jf. artikel 3

Supplerende krav vedrørende logi under 
opførelse, jf. artikel 3a

a) Graden af færdiggørelse af logiet og de 
tjenesteydelser, der er nødvendige for at 
gøre logiet funktionelt (tilslutning til gas, 
elektricitet, vand og telefon).

a) Graden af færdiggørelse af logiet, de 
tjenesteydelser, der er nødvendige for at 
gøre logiet funktionelt (tilslutning til gas, 
elektricitet, vand og telefon), samt de 
faciliteter forbrugeren får adgang til.

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 
telefon), er færdige.

b) Fristen for færdiggørelsen af logiet, af
de tjenesteydelser, der er nødvendige for at 
gøre logiet funktionelt (tilslutning til gas, 
elektricitet, vand og telefon), samt af de 
faciliteter forbrugeren får adgang til.

c) Er der tale om en bestemt fast ejendom, 
nummeret på byggetilladelsen samt navn 
og fuldstændig adresse på den eller de 
myndigheder, der er kompetente i sagen.

(c) I givet fald, nummeret på 
byggetilladelsen samt navn og fuldstændig 
adresse på den eller de myndigheder, der er 
kompetente i sagen, såfremt aftalen 
vedrører en bestemt fast ejendom.

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) I givet fald en garanti for færdiggørelse 
af logiet og, såfremt det ikke færdiggøres, 
for tilbagebetaling af enhver foretaget 
betaling samt, hvis det er relevant, på 
hvilke vilkår denne garanti gives.

Begrundelse

Svarer til den seneste tekst fra Rådet.
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Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Bilag III

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Oplysninger, jf. artikel 3, stk. 2 Oplysninger jf. artikel 3a, stk. 1

I. OPLYSNINGER OM DEN 
ERHVERVSDRIVENDE

a) Parternes identitet og hjemsted med 
nøjagtig angivelse af den 
erhvervsdrivendes juridiske status ved 
aftalens indgåelse, parternes underskrifter 
samt dato og sted for aftalens 
underskrivelse.

a) Den erhvervsdrivendes identitet og 
hjemsted og dennes juridiske status. 

II. OPLYSNINGER OM DE 
ERHVERVEDE RETTIGHEDER

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

b) Den nøjagtige karakter og indholdet af 
den rettighed, aftalen vedrører, samt en 
præcis beskrivelse af forbrugerens 
rettigheder i henhold til aftalen, herunder 
af eventuelle begrænsninger i 
forbrugerens adgang til at benytte sig af 
disse rettigheder (f.eks. begrænset 
adgang, eller tilbud efter først til mølle 
princippet, eller tidsbegrænsninger på 
særlige rabatter).

c) 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.

c) 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.

III. OPLYSNINGER OM 
UDGIFTERNE

d) Den pris, forbrugeren skal betale. d) Den pris, forbrugeren skal betale, 
herunder tilbagevendende udgifter.

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

e) En erklæring om, at der ikke påhviler 
forbrugeren andre udgifter eller 
forpligtelser end dem, der er angivet i 
aftalen.

f) Angivelse af, hvilket eller hvilke sprog 
kommunikation vedrørende aftalen 
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foregår på efter salget, f.eks. vedrørende 
håndtering af forespørgsler og klager.

IV. FORTRYDELSESRET OG 
OPHÆVELSE AF AFTALEN

g) 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. Oplysning om
konsekvenserne af en sådan 
tilbagetrædelse fra aftalen.

f) Oplysning om retten til at træde tilbage 
fra aftalen og om konsekvenserne heraf. I 
givet fald, oplysning om, hvordan en med
aftalen forbunden kreditaftale og den
tilknyttede aftale bringes til ophør for det
tilfælde, at forbrugeren træder tilbage fra 
aftalen, samt konsekvenserne af et sådant
aftaleophør.

h) Oplysning om forbuddet mod 
forskudsbetaling i det tidsrum, hvor 
forbrugeren i henhold til artikel 5, stk. 1, 
2 og 3, har ret til at træde tilbage fra 
aftalen.
i) Oplysning om, til hvem og hvordan 
meddelelse om tilbagetrædelse skal sendes.

g) Detaljerede oplysninger om, til hvem og 
hvordan meddelelse om tilbagetrædelse 
skal sendes.

h) Betingelserne for at bringe aftalen til 
ophør, konsekvenserne af ophøret og 
oplysninger om ethvert erstatningsansvar, 
der påhviler forbrugeren for de 
omkostninger, der måtte være en følge af 
aftalens ophør.
i) Oplysning om forbuddet mod 
forskudsbetaling i det tidsrum, hvor 
forbrugeren i henhold til artikel 5, stk. 1, 
2 og 3, har ret til at træde tilbage fra 
aftalen.
V. YDERLIGERE OPLYSNINGER
j) En angivelse af, hvilket eller hvilke 
sprog kommunikation vedrørende aftalen 
foregår på efter salget, f.eks. vedrørende 
håndtering af forespørgsler og klager.

j) Oplysning om eventuelle 
adfærdskodekser og deres indhold og om, 

k) Såfremt den erhvervsdrivende har 
tilsluttet sig en adfærdskodeks, oplysning 
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hvordan de kontrolleres og håndhæves. om denne kodeks.
k) Muligheden for udenretslig bilæggelse 
af tvister.

l) I givet fald, oplysning om muligheden 
for udenretslig bilæggelse af tvister.

Begrundelse

Gentager den seneste tekst fra Rådet.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Bilag IV

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Oplysninger, jf. artikel 3, stk. 2 Oplysninger jf. artikel 3a, stk. 1

I. OPLYSNINGER OM DEN 
ERHVERVSDRIVENDE

a) Parternes identitet og hjemsted med 
nøjagtig angivelse af den 
erhvervsdrivendes juridiske status ved 
aftalens indgåelse, parternes 
underskrifter samt dato og sted for 
aftalens underskrivelse.

a) Den erhvervsdrivendes identitet og 
hjemsted og dennes juridiske status. 

II. OPLYSNINGER OM DE 
TJENESTEYDELSER, DER LEVERES
b) En nøjagtig beskrivelse af 
tjenesteydelser, der leveres i henhold til 
aftalen (f.eks. markedsføring).
III. OPLYSNINGER OM 
UDGIFTERNE

b) Den pris, forbrugeren skal betale for 
videresalgstjenesten.

c) Den pris, forbrugeren skal betale for 
videresalgstjenesten.

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

d) En erklæring om, at der ikke påhviler 
forbrugeren andre omkostninger eller 
forpligtelser end dem, der er angivet i 
aftalen.

d) Angivelse af, hvilket eller hvilke sprog 
kommunikation med den 
erhvervsdrivende foregår på, f.eks. 
vedrørende håndtering af forespørgsler og 
klager.
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IV. FORTRYDELSESRET OG 
OPHÆVELSE AF AFTALEN

e) 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.

e) Oplysning om retten til at træde tilbage 
fra videresalgsaftalen og om 
konsekvenserne heraf.

f) Oplysning om forbuddet mod 
forskudsbetalinger, indtil salget reelt har 
fundet sted eller videresalgsaftalen er 
bragt til ophør.
g) Oplysning om, til hvem og hvordan 
meddelelse om tilbagetrædelse skal sendes.

f) Detaljerede oplysninger om, til hvem og 
hvordan meddelelse om tilbagetrædelse 
skal sendes.

g) Betingelserne for at bringe aftalen til 
ophør, konsekvenserne af ophøret og 
oplysninger om ethvert erstatningsansvar, 
som forbrugeren pådrager sig for 
eventuelle omkostninger i forbindelse med 
aftalens ophør.
h) Oplysning om forbuddet mod 
forskudsbetalinger indtil salget reelt har 
fundet sted, eller videresalgsaftalen er 
bragt til ophør.
V. YDERLIGERE OPLYSNINGER
i) En angivelse af, hvilket eller hvilke 
sprog kommunikation med den 
erhvervsdrivende foregår på, f.eks. 
vedrørende håndtering af forespørgsler og 
klager.

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

j) Såfremt den erhvervsdrivende har 
tilsluttet sig en adfærdskodeks, oplysning 
om denne kodeks.

i) Muligheden for udenretslig bilæggelse af 
tvister.

k) I givet fald, oplysning om muligheden 
for udenretslig bilæggelse af tvister.

Begrundelse

Svarer til den seneste tekst fra Rådet.
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Bilag V

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Oplysninger, jf. artikel 3, stk. 2 Oplysninger jf. artikel 3a, stk. 1

I. OPLYSNINGER OM DEN 
ERHVERVSDRIVENDE

a) Parternes identitet og hjemsted med 
nøjagtig angivelse af den 
erhvervsdrivendes juridiske status ved 
aftalens indgåelse, parternes 
underskrifter samt dato og sted for 
aftalens underskrivelse.

a) Den erhvervsdrivendes identitet og 
hjemsted og dennes juridiske status. 

II. OPLYSNINGER OM DE 
ERHVERVEDE RETTIGHEDER

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

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

c) 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) En forklaring af, hvordan 
bytteordningen fungerer, og af 
mulighederne og de nærmere regler for 
bytte, samt angivelse af antallet af 
disponible feriesteder og antallet af
medlemmer i bytteordningen, herunder 
begrænsninger i adgangen til et bestemt 
logi udvalgt af forbrugeren, for eksempel i 
perioder med stor efterspørgsel og/eller 
eventuelt på grund af behovet for at 
reservere lang tid i forvejen, og oplysning 
om restriktioner vedrørende de 
timesharerettigheder, som forbrugeren 
har anbragt i bytteordningen, herunder 
eventuelle begrænsninger baseret på det 
antal points, som forbrugeren er i 
besiddelse af eller er blevet tildelt, samt en 
serie eksempler på konkrete 
byttemuligheder.

d) 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.

d) 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.
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III. OPLYSNINGER OM 
EJENDOMMENE
e) 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.
IV. OPLYSNINGER OM UDGIFTERNE

e) 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.).

f) Den pris, forbrugeren skal betale for 
medlemsskabet af bytteordningen, og 
enhvert forlængelsesgebyr samt den pris, 
der aktuelt skal betales pr. bytte.

g) Oplysning om den erhvervsdrivendes 
forpligtelse til inden et bytte arrangeres og 
for hvert enkelt foreslået bytte at give 
nærmere oplysninger om de yderligere 
gebyrer, som forbrugeren er forpligtet til 
at betale i forbindelse med byttet.

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

h) En erklæring om, at der ikke påhviler 
forbrugeren andre udgifter eller 
forpligtelser end dem, der er angivet i 
aftalen. 

g) Angivelse af, hvilket eller hvilke sprog 
kommunikation med den 
erhvervsdrivende foregår på, f.eks. 
vedrørende håndtering af forespørgsler og 
klager.
h) Forklaring af, hvordan bytteordningen 
fungerer, byttemuligheder og de nærmere 
regler samt en angivelse af antallet af 
disponible feriesteder og antallet af 
medlemmer i bytteordningen og 
eksempler på konkrete byttemuligheder.

V. FORTRYDELSESRET OG 
OPHÆVELSE AF AFTALEN

i) Oplysning om retten til at træde tilbage 
fra aftalen og om konsekvenserne heraf, 
herunder nøjagtig angivelse af 
beskaffenheden og størrelsen af de 

i) Oplysning om retten til at træde tilbage 
fra aftalen og om konsekvenserne heraf. I 
givet fald, oplysning om, hvordan en med
aftalen forbunden kreditaftale og den 
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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. Oplysning om
konsekvenserne af en sådan 
tilbagetrædelse fra aftalen.

tilknyttede aftale bringes til ophør for det
tilfælde, at forbrugeren træder tilbage fra 
aftalen, samt konsekvenserne af et sådant
aftaleophør.

j) Detaljerede oplysninger om, til hvem og 
hvordan meddelelse om tilbagetrædelse 
skal sendes.

j) Oplysning om forbuddet mod 
forskudsbetaling i det tidsrum, hvor 
forbrugeren i henhold til artikel 5, stk. 1, 2 
og 3, har ret til at træde tilbage fra aftalen.

k) Oplysning om forbuddet mod 
forskudsbetaling i det tidsrum, hvor 
forbrugeren i henhold til artikel 5, stk. 1, 2 
og 3, har ret til at træde tilbage fra aftalen.

VI. YDERLIGERE OPLYSNINGER
k) Oplysning om, til hvem og hvordan 
meddelelse om tilbagetrædelse skal 
sendes.

l) En angivelse af, hvilket eller hvilke 
sprog kommunikation med den 
erhvervsdrivende foregår på, f.eks. 
vedrørende håndtering af forespørgsler og 
klager.

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

m) Såfremt den erhvervsdrivende har 
tilsluttet sig en adfærdskodeks, oplysning 
om denne kodeks.

m) Muligheden for udenretslig bilæggelse 
af tvister.

n) I givet fald, oplysning om muligheden 
for udenretslig bilæggelse af tvister.

Begrundelse

Svarer til den seneste tekst fra Rådet.
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