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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Sedan Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994 
om skydd för köparna vad avser vissa 
aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast 
egendom på tidsdelningsbasis antogs har 
marknaden utvecklats och det har 
tillkommit nya semesterprodukter som 
påminner om tidsdelat boende. Dessa nya 
semesterprodukter och vissa transaktioner 
kopplade till tidsdelat boende, som 
återförsäljning och byte, omfattas inte av 
direktiv 94/47/EG. Dessutom har det vid 
tillämpningen av direktiv 94/47/EG visat 
sig att vissa frågor som omfattas behöver 
uppdateras eller klargöras.

(1) Sedan Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994 
om skydd för köparna vad avser vissa 
aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast 
egendom på tidsdelningsbasis antogs har 
marknaden utvecklats och det har 
tillkommit nya semesterprodukter som 
påminner om tidsdelat boende eller som är 
avsedda att påminna om tidsdelat boende 
och ofta är utformade för att kringgå
direktivets bestämmelser. Dessa nya 
semesterprodukter och vissa transaktioner 
kopplade till tidsdelat boende, som 
återförsäljning och byte, omfattas inte av 
direktiv 94/47/EG. Dessutom har det vid 
tillämpningen av direktiv 94/47/EG visat 
sig att vissa frågor som omfattas behöver 
uppdateras eller klargöras för att även 
förhindra tillkomst av nya 
semesterprodukter som utformats för att 
kringgå lagstiftningen.

Motivering

Problemet med det gällande direktivet är att bestämmelserna varit för enkla att kringgå för 
skrupelfria operatörer. Det nya direktivet bör vara så vattentätt som möjligt.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den tillämpliga lagstiftningen i 
medlemsstaterna bör harmoniseras 
ytterligare så att rättsläget blir klarare och 
konsumenter och företag fullt ut kan 
utnyttja fördelarna med den inre 
marknaden. Medlemsstaterna bör dock få 
fortsätta att tillämpa strängare regler i 
vissa fall.

(3) Den tillämpliga lagstiftningen i 
medlemsstaterna bör harmoniseras 
ytterligare så att rättsläget blir klarare och 
konsumenter och företag fullt ut kan 
utnyttja fördelarna med den inre 
marknaden. I vissa avseenden har en 
fullständig harmonisering visat sig 
nödvändig.

Motivering

Trots att den rättsakt som föreslås är ett direktiv bör fullständig harmonisering av vissa 
nyckelaspekter föreskrivas för att åstadkomma en optimal nivå på konsumentskyddet.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Detta direktiv bör inte påverka 
nationella regler om registrering av fast 
och lös egendom, villkoren för etablering, 
auktorisation eller registrering eller 
fastställandet av den rättsliga karaktären 
hos de rättigheter som berörs av de avtal 
som omfattas av direktivet.

(4) Detta direktiv bör inte påverka 
nationella regler om försäljning och 
registrering av fast och lös egendom, 
villkoren för etablering, auktorisation eller 
registrering eller fastställandet av den 
rättsliga karaktären hos de rättigheter som 
berörs av de avtal som omfattas av 
direktivet.

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar att inte heller nationella regler om försäljning får påverkas. 
Dessutom finns det en tydlig koppling mellan registreringsrätt och sakrätt.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De olika produkter som omfattas av 
direktivet bör vara klart definierade och 
bestämmelserna om förhandsinformation 
och om avtalet bör klargöras och 
uppdateras.

(5) De slags produkter som omfattas av 
direktivet bör vara klart definierade på så 
sätt att kringgående av bestämmelserna 
förhindras, och bestämmelserna om 
förhandsinformation, om avtalet och om 
ångerfristen bör klargöras och uppdateras.

Motivering

Problemet med det gällande direktivet är att bestämmelserna varit för enkla att kringgå för 
skrupelfria operatörer. Det nya direktivet bör vara så vattentätt som möjligt.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Med tanke på de särskilda 
svårigheter som vissa långfristiga 
semesterprodukter medför bör det 
noggrant definieras vad detta uttryck 
omfattar, och särskilda regler för att 
undvika missbruk bör fastställas.

Motivering

De produkter som omfattas av benämningen ”långfristiga semesterprodukter” skiljer sig från 
tidsdelat boende i egentlig mening eftersom ingen faktisk egendomsrätt förekommer. 
Särskilda bestämmelser är därför nödvändiga. En noggrann definition behövs för att skilja 
dessa produkter från tidsdelat boende och andra arrangemang och system som direktivet inte 
ska omfatta.



PE400.443v02-00 6/36 AD\715942SV.doc

SV

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) ”Långfristiga semesterprodukter” i 
den mening som avses i detta direktiv bör 
skiljas från tidsdelat boende, paketresor 
och rabattcheckar samt lojalitets- och 
trohetsprogram där de rabattcheckar eller 
poäng som tilldelas är en del av 
motprestationen vid köp av boende eller 
flygresor och inte utgör produkter i sig 
själva. Vid övervägande av om ett visst 
system utgör en långfristig 
semesterprodukt i detta direktivs mening 
kan hänsyn tas särskilt till den 
ofullständiga arten av de rabatter eller 
andra förmåner som enligt uppgift
tillhandahålls, att de förvärvas direkt mot 
betalning eller i utbyte mot poäng som 
inte erhållits på grundval av loginätter 
mot betalning eller resekilometer, samt att 
den enhet som tillhandahåller eller 
arrangerar rabatten eller förmånerna ofta 
är en annan än den som säljer den 
långfristiga semesterprodukten.

Motivering

Det är nödvändigt att definiera vad som i direktivet avses med långfristiga semesterprodukter 
så att alla former av sådana produkter omfattas medan produkter och tjänster som direktivet
inte ska omfatta utesluts.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Förbudet mot handpenning till 
näringsidkaren eller till en tredje part 
under ångerfristen bör klargöras, så att 
konsumentskyddet blir bättre. I fråga om

(8) Förbudet mot handpenning till 
näringsidkaren eller till en tredje part bör 
klargöras, så att det skydd som 
konsumenten ges blir bättre. När det 
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återförsäljning bör förbudet mot 
handpenning gälla tills försäljningen har 
ägt rum eller avtalet om återförsäljning har 
upphört att gälla.

gäller återförsäljning bör förbudet mot all 
betalning gälla tills försäljningen har ägt 
rum eller avtalet om återförsäljning har 
upphört att gälla.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Om konsumenten frånträder ett avtal 
där priset helt eller delvis täcks av en kredit 
som näringsidkaren eller en tredje part 
beviljat konsumenten på grund av en 
överenskommelse mellan den tredje parten 
och näringsidkaren, bör kreditavtalet 
upphöra att gälla utan påföljd. Detsamma 
bör gälla för anknytande avtal, t.ex. avtal 
om medlemskap i bytessystem.

(9) Om konsumenten frånträder ett avtal 
där priset helt eller delvis täcks av en kredit 
som näringsidkaren eller en tredje part 
beviljat konsumenten på grund av en 
överenskommelse mellan den tredje parten 
och näringsidkaren, bör kreditavtalet 
upphöra att gälla utan några kostnader för 
konsumenten. Detsamma bör gälla för 
anknytande avtal, t.ex. avtal om 
medlemskap i bytessystem.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Konsumenten bör inte berövas det 
skydd som följer av detta direktiv. Detta 
bör också vara fallet när den lagstiftning 
som är tillämplig på avtalet är 
lagstiftningen i ett land utanför 
gemenskapen.

(10) Konsumenten bör inte berövas det 
skydd som följer av detta direktiv. Detta 
bör också vara fallet när den lagstiftning 
som är tillämplig på avtalet är 
lagstiftningen i ett tredjeland och 
fastigheten är belägen i en av Europeiska 
unionens medlemsstater. Bestämmelserna 
i detta direktiv i fråga om ångerfrist och 
informationskrav bör därför ses som 
bestämmelser som inte kan avtalas bort 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/2008 av den … om 
tillämplig lag för avtalsförpliktelser 
(Rom I)1.
____________________
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1 EUT L XX, xx/xx/xx, s. x.

Motivering

Detta klargörande verkar nödvändigt.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Den lag som är tillämplig på avtal 
om tidsdelat boende eller långfristiga 
semesterprodukter bör fastställas i 
enlighet med artikel 6 i förordning (EG) 
nr …/2008 (Rom I). Behörig domstol i 
förfaranden som avser tidsdelat boende 
eller långfristiga semesterprodukter, 
inklusive förbindelser som är 
underordnade eller har samband därmed, 
bör fastställas i enlighet med avsnitt 4, 
konsumenttvister, i rådets förordning 
(EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 
om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar 
på privaträttens område1, utom om tvisten 
gäller förekomsten, arten eller 
omfattningen av sakrätt till fast egendom.
_______________
1 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1. Förordningen 
senast ändrad genom förordning (EG) 
nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, 
s. 1).

Motivering

Alla tveksamheter i fråga om behörig domstol bör undanröjas för att undvika onödiga tvister.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Medlemsstaterna bör se till att
konsumenterna får tillräcklig information 
om de nationella bestämmer genom vilka 
detta direktiv införlivas, och de bör
uppmuntra näringsidkarna att informera 
om sin praxis på området.

(14) Medlemsstaterna bör se till att 
konsumenterna får tillräcklig information 
om de nationella bestämmer genom vilka 
detta direktiv införlivas, och att de varnas 
för eventuella oegentligheter och 
försäljning under hård press, särskilt 
inom sektorn för långfristiga 
semesterprodukter. De bör fästa 
uppmärksamheten på förekomsten av 
uppförandekoder och betydelsen av 
medlemskap i en godkänd 
branschorganisation. Näringsidkarna bör 
uppmuntras att offentliggöra och 
tillhandahålla information om sina 
uppförandekoder. Kommissionen bör 
biträda vid och uppmuntra till 
gränsöverskridande 
informationskampanjer, särskilt på sin 
webbplats.

Motivering

Detta direktiv bör inte blunda för de oegentligheter som förekommer i sektorn för långfristiga 
semesterprodukter.

Det är också viktigt att kommissionen hjälper till att organisera gränsöverskridande 
kampanjer.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Rubrik (ny) ska placeras före artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 1: Allmänna bestämmelser

Ändringsförslag 13
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv påverkar inte nationell 
lagstiftning om allmänna avtalsrättsliga 
åtgärder som gör det möjligt för 
konsumenten att häva avtalet.

Detta direktiv påverkar inte nationell 
lagstiftning om allmänna avtalsrättsliga 
åtgärder eller nationella regler om 
försäljning och registrering av lös och 
fast egendom, villkoren för etablering och 
auktorisation eller fastställande av den 
rättsliga karaktären hos rättigheter som 
berörs av de avtal som omfattas av denna 
förordning.

Motivering

Se motiveringen till skäl 4.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får fortsätta att 
tillämpa strängare nationella 
bestämmelser inom det område som 
harmoniseras genom detta direktiv för att 
säkerställa en högre skyddsnivå för 
konsumenten, om dessa bestämmelser har 
samband med

utgår

a) tidpunkten för när ångerfristen börjar 
löpa,
b) förfarandet för att utöva ångerrätten,
c) verkan av att konsumenten utövar sin
ångerrätt.

Motivering

Ångerrätten måste harmoniseras till fullo.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tidsdelat boende: ett avtal som löper på 
mer än ett år och mot ersättning ger 
konsumenten nyttjanderätt till ett eller flera 
boenden under mer än en tidsperiod.

a) tidsdelat boende: ett avtal som löper på 
mer än ett år och mot betalning ger 
konsumenten återkommande nyttjanderätt 
till ett eller flera boenden med eller utan 
andra faciliteter.

Motivering

Begreppet ”ersättning” är en fackterm som är specifik för ett rättssystem. I 
gemenskapslagstiftningen bör neutrala termer användas.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) långfristig semesterprodukt: ett avtal 
som löper på mer än ett år och mot 
ersättning ger konsumenten rätt till 
boenderabatter eller liknande förmåner, 
antingen fristående från eller i samband 
med resor eller andra tjänster.

b) långfristig semesterprodukt: ett avtal 
som löper på mer än ett år, oavsett hur det
beskrivs eller benämns, och mot betalning 
ger konsumenten rätt, genom ett 
reservationssystem eller på annat sätt, till 
rabatter eller liknande förmåner avseende 
boende, med eller utan faciliteter, 
antingen fristående från eller i samband 
med resor eller andra tjänster; begreppet 
”långfristig semesterprodukt” innefattar 
inte tidsdelat boende, paketresor, 
rabattcheckar eller lojalitets- och 
trohetsprogram som är avsedda att främja 
försäljning och uppmuntra till 
kundlojalitet men inte i sig själva utgör 
produkter.

Motivering

Det är nödvändigt att definiera vad som i direktivet avses med långfristiga semesterprodukter
så att alla former av sådana produkter omfattas medan produkter och tjänster som direktivet 
inte ska omfatta utesluts. Denna bestämmelse bör jämföras med det nya skäl 5b.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) återförsäljning: ett avtal genom vilket en 
näringsidkare mot ersättning hjälper en 
konsument att sälja eller köpa ett tidsdelat 
boende eller en långfristig 
semesterprodukt.

c) återförsäljning: ett avtal genom vilket en 
näringsidkare mot betalning agerar som 
mellanhand för en konsument vid 
försäljning eller köp av ett tidsdelat 
boende eller en långfristig 
semesterprodukt.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) byte: ett avtal genom vilket en 
konsument mot ersättning ansluter sig till 
ett system som ger konsumenten möjlighet 
att ändra plats och/eller tidsperiod för sitt 
tidsdelade boende genom ett byte.

d) byte: ett anknytande avtal genom vilket 
en konsument mot pengar eller pengars 
värde ansluter sig till ett system som ger 
konsumenten möjlighet att utnyttja boende 
med eller utan andra faciliteter i utbyte 
mot att en tredje part ges tillfälligt tillträde 
till det egna tidsdelade boendet.

Motivering

Syftar till att göra definitionen tydligare.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) konsument: en fysisk person som 
handlar för ändamål som faller utanför 
hans eller hennes näringsverksamhet, 
affärsverksamhet, hantverk eller yrke.

(Berör inte den svenska versionen.)
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) anknytande avtal: ett avtal som är 
underordnat ett annat avtal.

g) anknytande avtal: ett avtal som, med 
avseende på innehåll eller syfte, är 
avhängigt av att det finns ett avtal om 
tidsdelat boende eller om en långfristig 
semesterprodukt.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förhandsinformation och reklam Reklam

1. Medlemsstaterna skall se till att all 
reklam innehåller en upplysning om
möjligheten att få den skriftliga 
information som avses i punkt 2 och var 
den informationen kan fås.

1. Medlemsstaterna skall se till att all 
reklam innehåller en tydlig upplysning om
att den information som avses i artikel 3a 
ska ges innan avtalet ingås och att den 
kommer att utgöra en del av avtalet. I 
reklamen ska också anges var denna 
information kan läsas. 

2. Näringsidkaren ska på begäran ge 
konsumenten skriftlig information, som 
utöver en allmän produktbeskrivning 
åtminstone ska innehålla kortfattad och 
korrekt information om följande, 
beroende på vad som är tillämpligt: 
a) När det gäller tidsdelat boende, den 
information som anges i bilaga I och, om 
avtalet gäller boenden under uppförande, 
den information som anges i bilaga II. 
b) När det gäller en långfristig 
semesterprodukt, den information som
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anges i bilaga III. 
c) När det gäller återförsäljning, den 
information som anges i bilaga IV. 
d) När det gäller byte, den information 
som anges i bilaga V. 
3. Vid återförsäljning ska näringsidkarens 
skyldighet att lämna information i 
enlighet med punkt 2 avse den konsument 
som kan komma att ingå 
återförsäljningsavtalet. 

2. Den information som avses i 
artikel 3a.1 ska lämnas till konsumenten 
på en plats dit konsumenten bjuds in för 
att erbjudas tidsdelat boende eller där en 
långfristig semesterprodukt ska 
marknadsföras eller erbjudas.

4. Den information som avses i punkt 2 
ska vara avfattad på ett av gemenskapens 
officiella språk, enligt konsumentens val.

Motivering

Det står klart att många oegentliga försäljningsmetoder används, särskilt när det gäller
försäljning av långfristiga semesterprodukter. Det är viktigt att ta hårdare tag mot dessa.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Förhandsinformation

1. Innan konsumenten kan anta ett 
erbjudande eller bindas av ett avtal ska
näringsidkaren ge konsumenten tydlig, 
begriplig, korrekt och tillräcklig 
information om följande: 
a) När det gäller tidsdelat boende, den 
information som anges i bilaga I och, om 
avtalet gäller boenden under uppförande, 
den information som anges i bilaga II. 
b) När det gäller en långfristig 
semesterprodukt, den information som 
anges i bilaga III. 
c) När det gäller återförsäljning, den 
information som anges i bilaga IV.
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d) När det gäller byte, den information 
som anges i bilaga V.
Näringsidkaren ska tillhandahålla 
informationen skriftligen och gratis.
2. Den information som avses i punkt 1 
ska, enligt konsumentens val, vara 
avfattad på ett språk i konsumentens 
hemland eller ett språk i det land där 
konsumenten är medborgare, förutsatt att 
språket är ett av gemenskapens officiella 
språk.
3. Konsumenten ska genom underskrift 
eller på elektronisk väg visa att han eller 
hon läst och förstått den information som 
avses i punkt 1.

Motivering

Detta ändringsförslag grundas till stor del på rådets senaste text med några ändringar.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall se till att avtalet 
är skriftligt och avfattat på ett av
gemenskapens officiella språk, enligt 
konsumentens val.

1. Medlemsstaterna skall se till att avtalet 
åtminstone är skriftligt och, enligt 
konsumentens val, avfattat på ett språk i 
konsumentens hemland eller ett språk i 
det land där konsumenten är medborgare, 
förutsatt att språket är ett av 
gemenskapens officiella språk.

Om detta språk inte är det giltiga språket 
för avtalet ska den version som ställts till 
förfogande för konsumenten vara en 
bestyrkt översättning. I sådana fall ska
konsumenten också få avtalet på det 
giltiga språket.
1a. Konsumenten ska ha rätt att avstå 
från de rättigheter som föreskrivs i 
punkt 1 första stycket och välja ett annat 
språk, förutsatt att det är ett av 
gemenskapens officiella språk. Ett sådant 
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avstående ska göras skriftligen.
2. Den skriftliga information som avses i 
artikel 3.2 skall utgöra en integrerad del av 
avtalet och får inte ändras, om inte parterna 
uttryckligen kommer överens om något 
annat eller om ändringarna är en följd av 
omständigheter utanför näringsidkarens 
kontroll.

2. Den information som avses i artikel 3a.1 
skall utgöra en integrerad del av avtalet och 
får inte ändras, om inte parterna 
uttryckligen kommer överens om något 
annat eller om ändringarna är en följd av 
omständigheter utanför näringsidkarens 
kontroll.

Innan avtalet ingås skall konsumenten 
underrättas om ändringar som är en följd 
av omständigheter utanför näringsidkarens 
kontroll.

Innan avtalet ingås skall konsumenten 
skriftligen underrättas om ändringar som är 
en följd av omständigheter utanför 
näringsidkarens kontroll

Ändringarna skall uttryckligen anges i 
avtalet. 

Ändringarna skall uttryckligen anges i 
avtalet. 

2a. Utöver den information som avses i 
artikel 3a.1 ska avtalet innehålla uppgift 
om
a) parternas namn och adress, 
b) datum och plats för avtalets ingående. 
Avtalet ska undertecknas av båda 
parterna. 

3. Innan avtalet undertecknas skall 
näringsidkaren uttryckligen göra 
konsumenten uppmärksam på den ångerrätt 
och längden på den ångerfrist som avses i 
artikel 5 och på det förbud mot 
handpenning under ångerfristen som avses 
i artikel 6.

3. Innan avtalet ingås skall näringsidkaren 
göra konsumenten uppmärksam på den 
ångerrätt och längden på den ångerfrist 
som avses i artikel 5 och på det förbud mot 
handpenning under ångerfristen som avses 
i artikel 6.

Avtalsbestämmelserna om detta skall 
undertecknas separat av konsumenten.

Avtalsbestämmelserna om detta och den 
information som avses i artikel 3a.1 skall 
undertecknas separat av konsumenten.

Avtalet ska åtföljas av en avskiljbar 
blankett enligt bilaga VI, som utformats 
för att underlätta utövandet av 
ångerrätten enligt artikel 6.
3a. Konsumenten ska få en kopia av 
avtalet vid tidpunkten för ingåendet.
3b. Om ett avtal om tidsdelat boende ska
finansieras med ett lån som 
näringsidkaren underrättats om ska
avtalet om tidsdelat boende anses ha 
ingåtts med förbehåll för att lånet beviljas 
före utgången av den ångerfrist som avses 
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i artikel 5.1.

Motivering

Detta ändringsförslag utgår från rådets senaste text. En del ändringar har dock gjorts för att 
öka tydligheten och åtgärda det omtvistade språkproblemet. Med tanke på att det 
oundvikligen kommer att uppstå situationer där en näringsidkare måste hantera konsumenter 
från många olika medlemsstater vore det orealistiskt och oärligt att införa ett krav som skulle 
kunna leda till oklarhet om rättsläget. Kravet på en bestyrkt översättning är avsett som en 
skyddsåtgärd för konsumenten.

Medlemsstaterna måste få behålla möjligheten att anta strängare formrelaterade 
konsumentskyddsregler om avtalets ingående.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall se till att 
konsumenten efter avtalets ingående har 
rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) utan att 
ange några skäl inom fjorton dagar från det 
att båda parterna har undertecknat avtalet 
eller ett bindande preliminärt avtal 
(ångerfrist). Om den fjortonde dagen är en 
allmän helgdag skall ångerfristen 
utsträckas till närmast följande arbetsdag. 

1. Medlemsstaterna skall se till att 
konsumenten efter avtalets ingående har 
rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) utan att 
ange några skäl inom fjorton dagar från det 
att båda parterna har undertecknat avtalet 
eller ett bindande preliminärt avtal 
(ångerfrist). Om den fjortonde dagen är en 
allmän helgdag skall ångerfristen 
utsträckas till närmast följande arbetsdag.

2. Om avtalet inte omfattar all den 
information som avses i punkterna a–p i 
bilaga I och punkterna a och b i bilaga II, 
men informationen ges skriftligen senast 
tre månader efter avtalets undertecknande, 
skall ångerfristen börja löpa den dag som 
konsumenten får informationen.

2. Om avtalet inte omfattar all den 
information som avses i punkterna a–o i 
bilaga I, bilaga II, punkterna a–i i 
bilaga III, punkterna a–g i bilaga IV eller 
punkterna a–k i bilaga V, men 
informationen ges skriftligen senast tre 
månader efter dagen för avtalets ingående, 
skall ångerfristen börja löpa den dag som 
konsumenten får informationen.

3. Om den information som avses i 
punkterna a–p i bilaga I och punkterna a 
och b i bilaga II inte har lämnats skriftligen 
senast tre månader efter avtalets 
undertecknande, skall ångerrätten upphöra 
att gälla tre månader och fjorton dagar
efter avtalets undertecknande. 

3. Om den information som avses i 
punkterna a–o i bilaga I, bilaga II, 
punkterna a–i i bilaga III, punkterna a–g 
i bilaga IV eller punkterna a–k i bilaga V
inte har lämnats skriftligen senast tre 
månader efter dagen för avtalets ingående, 
skall ångerrätten upphöra att gälla tre 
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månader och fjorton kalenderdagar efter 
dagen för avtalets ingående. 

4. Om konsumenten har för avsikt att utöva 
sin ångerrätt skall han eller hon innan 
ångerfristen löper ut meddela den person 
vars namn och adress har angivits i avtalet 
för detta ändamål i enlighet med punkt p i 
bilaga I. Ångerfristen skall anses ha 
iakttagits om meddelandet, om det är 
skriftligt, har avsänts innan fristen löper ut.

4. Om konsumenten har för avsikt att utöva 
sin ångerrätt skall han eller hon innan 
ångerfristen löper ut på ett sätt som kan 
styrkas meddela den person vars namn och 
adress har angivits i avtalet och på den 
avskiljbara blankett som tillhandahållits 
för detta ändamål. Ångerfristen skall anses 
ha iakttagits om meddelandet, om det är 
skriftligt, har avsänts innan fristen löper ut.

5. Den konsument som utövar sin 
ångerrätt ska endast betala de kostnader 
som i enlighet med nationell lagstiftning 
har uppkommit till följd av att avtalet 
ingåtts och frånträtts för sådana juridiska 
formaliteter som ska fullgöras före 
utgången av den ångerfrist som avses i
punkt 1. Sådana kostnader ska
uttryckligen anges i avtalet.
6. Om konsumenten utövar sin ångerrätt 
enligt punkt 3 är han eller hon inte skyldig 
att betala någon ersättning.

6. Om konsumenten utövar sin ångerrätt är 
han eller hon inte skyldig att betala någon 
ersättning.

Motivering

Återspeglar den text som för närvarande diskuteras i rådet.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall se till att det är 
förbjudet för näringsidkaren eller en tredje 
part att ta emot handpenning eller säkerhet, 
reservera ett belopp från kreditkort eller ta 
emot skuldförbindelser eller annan 
ersättning från konsumenten under 
ångerfristen, då konsumenten får utöva sin 
ångerrätt i enlighet med artikel 5.1–5.3.

1. Medlemsstaterna skall se till att det är 
förbjudet för näringsidkaren eller en tredje 
part att för tidsdelat boende eller 
långfristiga semesterprodukter ta emot 
handpenning eller säkerhet, reservera ett 
belopp på konton eller ta emot 
skuldförbindelser eller annan ersättning 
från konsumenten under ångerfristen, då 
konsumenten får utöva sin ångerrätt i 
enlighet med artikel 5.1–5.3.
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2. Det skall vara förbjudet för 
näringsidkaren eller en tredje part att ta 
emot betalning eller säkerhet, reservera ett 
belopp från kreditkort eller ta emot 
skuldförbindelser eller annan ersättning 
från konsumenten för återförsäljning innan 
försäljningen har ägt rum eller avtalet om 
återförsäljning på annat sätt har upphört att 
gälla.

2. Det skall vara förbjudet för 
näringsidkaren eller en tredje part att ta 
emot handpenning eller säkerhet, 
reservera ett belopp från kreditkort eller ta 
emot skuldförbindelser eller annan 
ersättning från konsumenten för 
återförsäljning innan försäljningen har ägt 
rum eller avtalet om återförsäljning på 
annat sätt har upphört att gälla.

Motivering

Innebär att den ursprungliga texten anpassas till den version som för närvarande diskuteras i 
rådet.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Rubrik (ny) ska placeras efter artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 2: Särskilda bestämmelser för 
långfristiga semesterprodukter

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Betalning för långfristiga 

semesterprodukter
Betalning för långfristiga 
semesterprodukter med en löptid på 
mellan 18 månader och 10 år ska ske 
genom tre lika stora delbetalningar, och 
den andra och tredje delbetalningen ska
förfalla till betalning efter utgången av en 
tredjedel respektive två tredjedelar av 
avtalets löptid.
Betalning för långfristiga 
semesterprodukter med en löptid på mer 
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än 10 år ska ske genom fem lika stora 
delbetalningar, och den andra, tredje, 
fjärde och femte delbetalningen ska
förfalla till betalning efter utgången av en 
femtedel, två femtedelar, tre femtedelar 
respektive fyra femtedelar av avtalets 
löptid.

Motivering

Det förekommer en oegentlig metod som går ut på att konsumenterna förmås att betala stora 
penningsummor i förskott för långfristiga semesterprodukter, varvid det visar sig att de 
utlovade förmånerna till stor del är obefintliga. De ursprungliga säljarna av sådana 
produkter kan vara omöjliga att spåra eller kan ha avvecklat sin verksamhet när konsumenten 
vill ha saken prövad, vilket innebär att åtgärder från konsumentens sida för att häva avtalet 
blir verkningslösa. Detta system med delbetalningar skulle därför utgöra en lämplig 
skyddsåtgärd.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6b
Konsumenten får, utan att det påverkar 
den ångerrätt som föreskrivs i artikel 5, 
ensidigt och utan påföljd häva ett avtal 
om en långfristig semesterprodukt, med 
en uppsägningstid på 14 dagar som löper 
ut vid utgången av en delbetalningsperiod 
enligt artikel 6a. 
Denna rättighet ska inte påverka någon 
annan rätt till hävning enligt tillämplig 
lag.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6c
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Leverantörer av långfristiga 
semesterprodukter ska teckna 
ansvarsförsäkring som täcker krav från 
konsumenter till följd av underlåtenhet att 
uppfylla avtalsförpliktelser, felaktigt 
uppfyllande eller försummelse.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Rubrik (ny) ska placeras in efter artikel 6c and före artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 3: Hävning av anknytande avtal 
och andra allmänna bestämmelser

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstats lagstiftning är 
tillämplig på avtalet skall medlemsstaterna 
se till att sådana avtalsbestämmelser där
konsumenten avstår från sina rättigheter 
enligt detta direktiv inte är bindande.

Om en medlemsstats lagstiftning är 
tillämplig på avtalet skall medlemsstaterna 
se till att konsumenten inte får avstå från 
sina rättigheter enligt detta direktiv, om 
inte annat anges i detta direktiv.

2. Oavsett vilken lagstiftning som är 
tillämplig får konsumenten inte berövas 
det skydd som följer av detta direktiv, om 
den berörda fasta egendomen är belägen i 
en medlemsstat eller om avtalet har 
ingåtts i en medlemsstat.

Motivering

Detta omfattas nu av de nya artiklarna 8a och 8b.
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Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Tillämplig lag och behörig domstol

1. Den lag som ska tillämpas på avtal 
gällande tidsdelat boende eller 
långfristiga semesterprodukter ska
fastställas i enlighet med artikel 6 i 
förordning (EG) nr …/2008 (Rom I). 
2. Behörig domstol i förfaranden som 
avser tidsdelat boende eller långfristiga 
semesterprodukter, inklusive förbindelser 
som är underordnade eller har samband 
därmed, ska fastställas i enlighet med 
avsnitt 4, konsumenttvister, i rådets 
förordning (EG) nr 44/2001, utom om 
tvisten gäller förekomsten, arten eller 
omfattningen av sakrätt till fast egendom.

Motivering

Detta klargörande framstår som önskvärt för att undvika onödiga tvister och hänskjutanden 
till EG-domstolen.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8b
Överordnade tvingande bestämmelser

Bestämmelserna i detta direktiv om 
ångerfrist och informationskrav ska ses 
som bestämmelser som inte kan avtalas 
bort enligt förordning (EG) nr …/2008 
(Rom I).
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Motivering

Klargör rättsläget.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifter som avses i artikel 3.2 Uppgifter som avses i artikel 3a.1
I. INFORMATION OM 
NÄRINGSIDKAREN

a) Parternas namn och adress, inklusive 
information om säljarens rättsliga status 
då avtalet ingicks, parternas underskrift 
samt datum och plats för avtalets 
ingående.

a) Näringsidkarens namn och adress.

II. INFORMATION OM DE 
RÄTTIGHETER SOM FÖRVÄRVAS

b) Den exakta karaktären av den rättighet 
som avtalet avser och en bestämmelse som 
anger villkoren för utövandet av den 
rättigheten i den medlemsstat där den 
berörda egendomen är belägen och om 
dessa villkor har uppfyllts eller, om de inte 
har uppfyllts, vilka villkor som återstår att 
uppfylla. 

b) Den exakta karaktären av den rättighet 
som avtalet avser och en bestämmelse som 
anger villkoren för utövandet av den 
rättigheten i den medlemsstat där den 
berörda egendomen är belägen och om 
dessa villkor har uppfyllts eller, om de inte 
har uppfyllts, vilka villkor som återstår att 
uppfylla. 

c) När avtalet avser en bestämd fast 
egendom, en utförlig beskrivning av 
egendomen och uppgift om var den är 
belägen. När avtalet avser flera 
egendomar, en korrekt beskrivning av 
egendomarna och uppgift om var de är 
belägna. När avtalet avser annat boende 
än fast egendom, en korrekt beskrivning 
av boendet och faciliteterna.
d) Tjänster (t.ex. elektricitet, vatten, 
underhåll, sophämtning) som 
konsumenten har eller kommer att få 
tillgång till och villkoren för detta.
e) Gemensamma anläggningar som 
simbassäng, bastu m.m. som 
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konsumenten har eller kommer att få 
tillgång till, och i förekommande fall 
villkoren för detta. 
f) Principerna för underhåll och 
reparationer av boendet, administration 
och förvaltning samt om och hur 
konsumenterna kan påverka och delta i 
beslut rörande dessa frågor. 
g) En utförlig beskrivning av hur alla 
kostnader kommer att fördelas på 
konsumenterna och hur och när dessa 
kostnader kan komma att stiga. I 
förekommande fall information om 
eventuella avgifter, inteckningar, servitut 
eller andra belastningar på fastigheten.
h) Närmare angivande av den period inom 
vilken den rätt som avtalet avser kan 
utövas och, vid behov, dess längd. Den dag 
då konsumenten kan börja utöva sin rätt 
enligt avtalet.

c) Närmare angivande av den period inom 
vilken den rätt som avtalet avser kan 
utövas och, vid behov, dess längd. Den dag 
då konsumenten kan börja utöva sin rätt 
enligt avtalet.

d) Om avtalet ger rätt att utnyttja boende 
som väljs från en gemensam 
boendereserv, information om eventuella 
begränsningar av konsumentens 
möjligheter att när som helst utnyttja 
vilket boende som helst i reserven.

i) Det pris som konsumenten ska betala 
och en uppskattning av det belopp som 
konsumenten ska betala för att använda 
gemensamma anläggningar och tjänster. 
Grunderna för beräkningen av avgifter 
för användandet av egendomen, de 
obligatoriska avgifterna (t.ex. skatter och 
avgifter) och de administrativa 
kostnaderna (t.ex. förvaltning, underhåll 
och reparationer). 
j) En bestämmelse om att konsumenten 
inte ska stå för andra kostnader eller ha 
andra skyldigheter än dem som anges i 
avtalet. 
k) Om det är möjligt att delta i ett bytes-
eller återförsäljningssystem för de 
avtalade rättigheterna, information om de 
berörda systemen och uppgift om 
kostnaderna för byte och återförsäljning 
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genom dessa system. 
l) Uppgift om vilket eller vilka språk 
kommunikation avseende avtalet ska ske 
på efter köpet, t.ex. angående beslut om 
förvaltning, kostnadsökningar och 
hantering av frågor och klagomål.
m) Information om ångerrätten och 
verkan av att utöva ångerrätten, inklusive 
närmare angivande av kostnadernas 
karaktär och de belopp som 
konsumenterna enligt artikel 5.5 är 
skyldiga att betala om de utövar sin 
ångerrätt. I förekommande fall, uppgift 
om hur ett kreditavtal i anslutning till 
avtalet och ett anknytande avtal kan 
hävas om konsumenten utövar sin 
ångerrätt. Uppgift om verkan av att 
konsumenten utövar sin ångerrätt.
n) Uppgift om förbudet mot att ta ut 
förskottsbetalning under den ångerfrist 
som konsumenten har enligt 
artikel 5.1-5.3.
o) Uppgift om till vem och hur 
meddelandet om att avtalet frånträds ska
sändas. 
p) Uppgift om eventuella 
uppförandekoder, vad de innehåller och 
hur de kontrolleras och följs. 
q) Uppgift om möjligheten till alternativ 
tvistlösning.

III. INFORMATION OM 
EGENDOMARNA
e) När avtalet avser en bestämd fast 
egendom, en utförlig beskrivning av 
egendomen och uppgift om var den är 
belägen, i förekommande fall tillsammans 
med detaljerade uppgifter om och kopior 
av eventuella fastighetsregister, offentliga 
register, fastighetsregister från 
inskrivningsmyndigheter eller 
motsvarande uppgiftsposter som hänför 
sig till egendomen. När avtalet avser flera 
egendomar, en korrekt beskrivning av 
egendomarna och uppgift om var de är 
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belägna. När avtalet avser annat boende 
än fast egendom, en korrekt beskrivning 
av boendet och faciliteterna.
f) Tjänster (t.ex. elektricitet, vatten, 
underhåll, sophämtning) som 
konsumenten har eller kommer att få 
tillgång till och villkoren för detta.
g) I förekommande fall, gemensamma 
anläggningar som simbassäng, bastu 
m.m. som konsumenten har eller kommer 
att få tillgång till och villkoren för detta.
IV. INFORMATION OM 
KOSTNADERNA
h) Det pris som konsumenten ska betala.
i) Uppgift om det pris som konsumenten 
ska betala för tjänster (t.ex. elektricitet, 
vatten, underhåll, sophämtning).
j) I förekommande fall, uppgift om det 
belopp som konsumenten ska betala för 
gemensamma anläggningar som 
simbassäng, bastu m.m. som 
konsumenten har eller kommer att få 
tillgång till.
k) En utförlig beskrivning av hur alla 
kostnader i samband med avtalet om 
tidsdelat boende kommer att beräknas, 
hur dessa kostnader kommer att fördelas 
på konsumenterna och hur och när dessa 
kostnader kan komma att stiga. Metoden 
för beräkning av avgifter för användandet 
av egendomen, de obligatoriska avgifterna 
(t.ex. skatter och avgifter) och de 
administrativa kostnaderna (t.ex. 
förvaltning, underhåll och reparationer). 
l) I förekommande fall, information om 
eventuella avgifter, inteckningar, servitut 
eller andra belastningar på fastigheten. 
m) En förklaring om att konsumenten 
inte ska stå för andra kostnader eller ha 
andra skyldigheter än dem som anges i 
avtalet. 
V. ÅNGERRÄTT OCH RÄTT ATT 
HÄVA AVTALET
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n) Information om ångerrätten och 
verkan av att utöva ångerrätten. I 
förekommande fall, uppgift om hur ett 
kreditavtal i anslutning till avtalet och ett 
anknytande avtal kan hävas om 
konsumenten utövar sin ångerrätt och om 
verkan av att konsumenten utövar sin 
ångerrätt. 
o) Närmare uppgift om till vem och hur 
meddelandet om att avtalet frånträds ska
sändas. 
p) Villkoren för hävning av avtalet, 
verkan av hävningen och information om 
eventuell betalningsskyldighet för 
konsumenten för kostnader som kan 
uppstå till följd av hävningen. 
q) Uppgift om förbudet mot att ta ut 
handpenning under den ångerfrist som 
konsumenten har enligt artikel 5.1–5.3. 
VI. ÖVRIG INFORMATION
r) Information om principerna för 
underhåll och reparationer av boendet, 
administration och förvaltning samt 
huruvida och på vilket sätt
konsumenterna kan påverka och delta i 
beslut rörande dessa frågor. 
s) Om det är möjligt att delta i ett bytes-
eller återförsäljningssystem för de 
avtalade rättigheterna, information om 
bytessystemet i fråga och uppgift om 
kostnaderna för byte och återförsäljning 
genom detta system.
t) Uppgift om vilket eller vilka språk 
kommunikation avseende avtalet ska ske 
på efter köpet, t.ex. angående beslut om 
förvaltning, kostnadsökningar och 
hantering av frågor och klagomål. 
u) Om näringsidkaren anslutit sig till 
uppförandekoder, information om dessa 
koder. 
w) I förekommande fall, uppgift om 
möjligheten till alternativ tvistlösning.
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Motivering

Motsvarar rådets senaste text. Tillhandahållande av sådan information skulle ytterligare 
skydda konsumenterna mot falska påståenden om ägande av egendom och falska 
ägarlegitimationer.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilläggskrav för boenden under uppförande 
i enlighet med artikel 3

Tilläggskrav för boenden under uppförande 
i enlighet med artikel 3a

a) Hur långt arbetet kommit med boendet 
och de tjänster som skall göra boendet fullt 
användbart (gas, elektricitet, vatten och 
telefonledningar).

a) Hur långt arbetet kommit med boendet,
de tjänster som skall göra boendet fullt 
användbart (gas, elektricitet, vatten och 
telefonledningar) och eventuella faciliteter 
som konsumenten kommer att ha tillgång 
till.

b) En rimlig beräkning av när arbetet med 
boendet och de tjänster som skall göra det 
fullt användbart (gas, elektricitet, vatten 
och telefonledningar) kan vara slutfört. 

b) När arbetet med boendet och de tjänster 
som skall göra det fullt användbart (gas, 
elektricitet, vatten och telefonledningar) 
samt eventuella faciliteter som 
konsumenten kommer att ha tillgång till
kan vara slutfört. 

c) I fråga om bestämd fast egendom, 
numret på bygglovet eller 
byggnadstillståndet och den behöriga 
myndighetens namn och fullständiga 
adress. 

c) I förekommande fall, numret på 
bygglovet eller byggnadstillståndet och den 
behöriga myndighetens namn och 
fullständiga adress, om avtalet avser en 
bestämd fast egendom.

d) En garanti för färdigställandet av 
boendet eller en garanti för återbetalning 
av betalning som gjorts, om boendet inte 
blir färdigställt, och villkoren för dessa 
garantier. 

d) I förekommande fall, en garanti för 
färdigställandet av boendet eller en garanti 
för återbetalning av betalning som gjorts, 
om boendet inte blir färdigställt, och 
villkoren för dessa garantier. 

Motivering

Motsvarar rådets senaste text.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information som avses i artikel 3.2 Information som avses i artikel 3a.1

I. INFORMATION OM 
NÄRINGSIDKAREN

a) Parternas namn och adress, inklusive 
information om säljarens rättsliga status 
då avtalet ingicks, parternas underskrift 
samt datum och plats för avtalets 
ingående.

a) Näringsidkarens namn och adress och 
rättsliga status.

II. INFORMATION OM DE 
RÄTTIGHETER SOM FÖRVÄRVAS

b) Den exakta karaktär av rättighet som 
avtalet avser. 

b) Den exakta karaktär av rättighet som 
avtalet avser, innehållet i denna rättighet 
och en utförlig beskrivning av 
konsumentens rättigheter enligt avtalet, 
inklusive eventuella begränsningar av 
konsumentens möjlighet att utnyttja dessa 
rättigheter (t.ex. begränsad tillgång, 
erbjudanden enligt 
först till kvarn-principen eller 
tidsbegränsningar för en viss rabatt). 

c) Närmare angivande av den period inom 
vilken den rätt som avtalet avser kan 
utövas och, vid behov, dess längd. Den dag 
då konsumenten kan börja utnyttja sin 
avtalsenliga rätt. 

c) Närmare angivande av den period inom 
vilken den rätt som avtalet avser kan 
utövas och, vid behov, dess längd. Den dag 
då konsumenten kan börja utnyttja sin 
avtalsenliga rätt.

III. INFORMATION OM 
KOSTNADERNA

d) Det pris som konsumenten skall betala. d) Det pris som konsumenten skall betala, 
inklusive eventuella återkommande 
kostnader.

e) En bestämmelse om att konsumenten 
inte skall stå för andra kostnader eller ha 
andra skyldigheter än dem som anges i 
avtalet. 

e) En förklaring om att konsumenten inte 
skall stå för andra kostnader eller ha andra 
skyldigheter än dem som anges i avtalet. 

f) Uppgift om vilket eller vilka språk 
kommunikation avseende avtalet ska ske 
på efter köpet, t.ex. vid hantering av 
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frågor och klagomål.
IV. ÅNGERRÄTT OCH RÄTT ATT 
HÄVA AVTALET

g) Information om ångerrätten och verkan 
av att utöva ångerrätten, inklusive närmare 
angivande av kostnadernas karaktär och 
de belopp som konsumenterna enligt 
artikel 5.5 är skyldiga att betala om de 
utövar sin ångerrätt. I förekommande fall, 
uppgift om hur ett kreditavtal i anslutning 
till avtalet och ett anknytande avtal kan
hävas om konsumenten utövar sin 
ångerrätt. Uppgift om verkan av att 
konsumenten utövar sin ångerrätt.

f) Information om ångerrätten och verkan 
av att utöva ångerrätten. I förekommande 
fall, uppgift om hur ett eventuellt 
kreditavtal i anslutning till avtalet och ett 
anknytande avtal kan hävas om 
konsumenten utövar sin ångerrätt och om 
verkan av en sådan hävning.

h) Uppgift om förbudet mot att ta ut 
förskottsbetalning under den ångerfrist 
som konsumenten har enligt 
artikel 5.1-5.3. 

i) Uppgift om till vem och hur meddelandet 
om att avtalet frånträds skall sändas. 

g) Närmare uppgift om till vem och hur 
meddelandet om att avtalet frånträds skall 
sändas.

h) Villkoren för hävning av avtalet, 
verkan av hävningen och information om 
eventuell betalningsskyldighet för 
konsumenten för kostnader som kan 
uppstå till följd av hävningen.
i) Uppgift om förbudet mot att ta ut 
handpenning under den ångerfrist som 
konsumenten har enligt artikel 5.1–5.3.
V. ÖVRIG INFORMATION
j) Uppgift om vilket eller vilka språk 
kommunikation avseende avtalet ska ske 
på efter köpet, t.ex. angående hantering 
av frågor och klagomål. 

j) Uppgift om eventuella uppförandekoder, 
vad de innehåller och hur de kontrolleras 
och följs.

k) Om näringsidkaren anslutit sig till 
uppförandekoder, information om dessa 
koder.

k) Uppgift om möjligheten till alternativ 
tvistlösning.

l) I förekommande fall, uppgift om 
möjligheten till alternativ tvistlösning.
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Motivering

Bygger på rådets senaste text.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information som avses i artikel 3.2 Information som avses i artikel 3a.1
I. INFORMATION OM 
NÄRINGSIDKAREN

a) Parternas namn och adress, inklusive 
information om säljarens rättsliga status
då avtalet ingicks, parternas underskrift 
samt datum och plats för avtalets 
ingående. 

a) Näringsidkarens namn och adress och 
rättsliga status. 

II. INFORMATION OM DE TJÄNSTER 
SOM TILLHANDAHÅLLS
b) En utförlig beskrivning av de tjänster 
som ska tillhandahållas enligt avtalet 
(t.ex. marknadsföring).
III. INFORMATION OM 
KOSTNADERNA

b) Det pris som konsumenten skall betala 
för återförsäljningstjänsterna. 

c) Det pris som konsumenten skall betala 
för återförsäljningstjänsterna. 

c) En bestämmelse om att konsumenten 
inte skall stå för andra kostnader eller ha 
andra skyldigheter än dem som anges i 
avtalet.

d) En förklaring om att konsumenten inte 
skall stå för andra kostnader eller ha andra 
skyldigheter än dem som anges i avtalet.

d) Uppgift om vilket eller vilka språk som 
kan användas vid kommunikation med 
näringsidkaren, t.ex. vid hantering av 
frågor och klagomål. 

IV. ÅNGERRÄTT OCH RÄTT ATT 
HÄVA AVTALET

e) Information om ångerrätten och verkan 
av att utöva ångerrätten, inklusive närmare 
angivande av kostnadernas karaktär och 
de belopp som konsumenterna enligt 
artikel 5.5 är skyldiga att betala om de 

e) Information om ångerrätten i fråga om 
avtalet om återförsäljning och verkan av 
att utöva ångerrätten.
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utövar sin ångerrätt.
f) Uppgift om förbudet mot att ta ut 
betalning innan försäljningen har ägt 
rum eller avtalet om återförsäljning på 
annat sätt har upphört att gälla. 
g) Uppgift om till vem och hur 
meddelandet om att avtalet frånträds skall 
sändas. 

f) Närmare uppgift om till vem och hur 
meddelandet om att avtalet frånträds skall 
sändas. 

g) Villkoren för hävning av avtalet, 
verkan av hävningen och information om 
eventuell betalningsskyldighet för 
konsumenten för kostnader som kan 
uppstå till följd av hävningen.
h) Uppgift om förbudet mot att ta ut 
handpenning innan försäljningen har ägt 
rum eller avtalet om återförsäljning på 
annat sätt har upphört att gälla.
V. ÖVRIG INFORMATION
i) Uppgift om vilket eller vilka språk som 
kan användas vid kommunikation med 
näringsidkaren, t.ex. vid hantering av 
frågor och klagomål. 

h) Uppgift om eventuella
uppförandekoder, vad de innehåller och 
hur de kontrolleras och följs.

j) Om näringsidkaren anslutit sig till 
uppförandekoder, information om dessa 
koder.

i) Uppgift om möjligheten till alternativ 
tvistlösning.

k) I förekommande fall, uppgift om 
möjligheten till alternativ tvistlösning.

Motivering

Återspeglar rådets senaste text.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Bilaga V

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information som avses i artikel 3.2 Information som avses i artikel 3a.1

I. INFORMATION OM 
NÄRINGSIDKAREN

a) Parternas namn och adress, inklusive a) Näringsidkarens namn och adress samt
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information om säljarens rättsliga status 
då avtalet ingicks, parternas underskrift 
samt datum och plats för avtalets 
ingående. 

rättsliga status. 

II. INFORMATION OM DE 
RÄTTIGHETER SOM FÖRVÄRVAS

b) Den exakta karaktär av rättighet som 
avtalet avser. 

b) Den exakta karaktär av rättighet som 
avtalet avser och innehållet i denna 
rättighet.

c) En korrekt beskrivning av 
egendomarna och uppgift om var de är 
belägna. När avtalet avser annat boende 
än fast egendom, en korrekt beskrivning 
av boendet och faciliteterna.

c) En förklaring av hur bytessystemet 
fungerar. Möjlighet till och formerna för 
byte, uppgift om antalet tillgängliga 
semesteranläggningar och antalet 
medlemmar i bytessystemet, inklusive 
eventuella begränsningar i tillgången till 
det boende som konsumenten väljer, t.ex. 
på grund av högsäsong och/eller att det är 
nödvändigt att boka långt i förväg, samt 
uppgift om eventuella begränsningar av 
nyttjanderätten till tidsdelat boende som 
konsumenten anslutit till bytessystemet, 
inklusive, i förekommande fall, 
begränsningar på grundval av det antal 
poäng som en konsument tilldelas eller 
innehar samt exempel på konkreta 
bytesmöjligheter.

d) Närmare angivande av den period inom 
vilken den rätt som avtalet avser kan 
utövas och, vid behov, dess längd. Den dag 
då konsumenten kan börja utnyttja sin 
avtalsenliga rätt.

d) Närmare angivande av den period inom 
vilken den rätt som avtalet avser kan 
utövas och, vid behov, dess längd. Den dag 
då konsumenten kan börja utnyttja sin 
avtalsenliga rätt. 

III. INFORMATION OM 
EGENDOMARNA
e) En korrekt beskrivning av 
egendomarna och uppgift om var de är 
belägna. När avtalet avser annat boende 
än fast egendom, en korrekt beskrivning 
av boendet och faciliteterna.
IV. INFORMATION OM 
KOSTNADERNA

e) Det pris som konsumenten skall betala 
och en uppskattning av det belopp som 
konsumenten ska betala för att använda 
gemensamma anläggningar och tjänster. 

f) Det pris som konsumenten skall betala 
för medlemskap i bytessystemet samt 
eventuella förnyelseavgifter och det 
aktuella priset per byte.
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Grunderna för beräkningen av avgifter 
för användandet av egendomen, de 
obligatoriska avgifterna (t.ex. skatter och 
avgifter) och de administrativa 
kostnaderna (t.ex. förvaltning, underhåll 
och reparationer). 

g) Information om skyldigheten för 
näringsidkaren att innan ett byte 
arrangeras och för varje byte som föreslås 
lämna uppgifter om eventuella 
tillkommande avgifter som konsumenten 
ska betala för bytet.

f) En bestämmelse om att konsumenten 
inte skall stå för andra kostnader eller ha 
andra skyldigheter än dem som anges i 
avtalet.

h) En förklaring om att konsumenten inte 
skall stå för andra kostnader eller ha andra 
skyldigheter än dem som anges i avtalet.

g) Uppgift om vilket eller vilka språk som 
kan användas vid kommunikation med 
näringsidkaren, t.ex. vid hantering av 
frågor och klagomål.
h) Förklaring av hur bytessystemet 
fungerar. Möjlighet till byte och hur det 
går till, uppgift om antalet tillgängliga 
semesteranläggningar och antalet 
medlemmar i bytessystemet samt exempel 
på konkreta bytesmöjligheter.

V. ÅNGERRÄTT OCH RÄTT ATT 
HÄVA AVTALET

i) Information om ångerrätten och verkan 
av att utöva ångerrätten, inklusive närmare 
angivande av kostnadernas karaktär och 
de belopp som konsumenterna enligt 
artikel 5.5 är skyldiga att betala om de 
utövar sin ångerrätt. I förekommande fall, 
uppgift om hur ett kreditavtal i anslutning 
till avtalet och ett anknytande avtal kan 
hävas om konsumenten utövar sin 
ångerrätt. Uppgift om verkan av att 
konsumenten utövar sin ångerrätt. 

i) Information om ångerrätten och verkan 
av att utöva ångerrätten. I förekommande 
fall, uppgift om hur ett eventuellt 
kreditavtal i anslutning till avtalet och ett 
anknytande avtal kan hävas om 
konsumenten utövar sin ångerrätt och om 
verkan av en sådan hävning.

j) Närmare uppgift om till vem och hur 
meddelandet om att avtalet frånträds ska
sändas.

j) Uppgift om förbudet mot att ta ut 
förskottsbetalning under den ångerfrist 

k) Uppgift om förbudet mot att ta ut 
handpenning under den ångerfrist som 
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som konsumenten har enligt artikel 5.1-5.3. konsumenten har enligt artikel 5.1–5.3.

VI. ÖVRIG INFORMATION
k) Uppgift om till vem och hur 
meddelandet om att avtalet frånträds ska
sändas. 

l) Uppgift om vilket eller vilka språk som 
kan användas vid kommunikation med 
näringsidkaren, t.ex. vid hantering av 
frågor och klagomål.

l) Uppgift om eventuella uppförandekoder, 
vad de innehåller och hur de kontrolleras 
och följs.

m) Om näringsidkaren anslutit sig till
uppförandekoder, information om dessa 
koder.

m) Uppgift om möjligheten till alternativ 
tvistlösning.

n) I förekommande fall, uppgift om 
möjligheten till alternativ tvistlösning.

Motivering

Motsvarar rådets senaste text.



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

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga 
semesterprodukter, återförsäljning och byte

Referensnummer KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Ansvarigt utskott IMCO

Yttrande
Tillkännagivande i kammaren

JURI
21.6.2007

Föredragande av yttrande
Utnämning

Antonio López-
Istúriz White
10.9.2007

Behandling i utskott 20.11.2007 26.2.2008

Antagande 27.3.2008

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

22
0
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena 
Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio 
López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, 
Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, 
Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt 
Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, 
József Szájer, Jacques Toubon

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)

Gabriela Creţu


	715942sv.doc

