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Indledning

Vedtagelsen af direktiv 94/47/EF og branchens indførelse af selvregulering har resulteret i en 
betydelig nedgang i antallet af klager over traditionel timeshare.

Siden vedtagelsen af direktiv 94/47/EF er der imidlertid hurtigt blevet udviklet nye varige 
ferieprodukter, delvis for at omgå lovgivningen. Dette har ført til talrige klager fra 
forbrugerne, da den høje forbrugerbeskyttelse, timesharedirektivet yder, ikke finder 
anvendelse på disse nye produkter, og dette giver den traditionelle timesharebranche et dårligt 
ry.

I 2002 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, i hvilken det opfordrede Kommissionen til 
at fremsætte et forslag til løsning af problemerne i forbindelse med sådanne nye produkter. 
Efter en høring og en konsekvensanalyse stillede Kommissionen i juni 2007 et forslag om 
revision af direktiv 94/47/EF. Dette forslag omfatter også varige ferieprodukter og sikrer 
således en høj forbrugerbeskyttelse.

En række af forbrugernes nuværende problemer bliver også delvist løst af den gældende og ny 
EU-lovgivning, navnlig af direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF). Dette direktiv 
er imidlertid ikke blevet gennemført i national lovgivning eller korrekt gennemført af en 
række medlemsstater. Endvidere er det i forbindelse med revisionen af den gældende EU-
forbrugerret planlagt at oprette et horisontalt instrument til fastsættelse af generelle 
bestemmelser for forbrugerbeskyttelse. Revisionen af direktiv 94/47/EF bør ideelt set ske 
efter vedtagelsen af et horisontalt instrument. Kommissionen har imidlertid besluttet, at da 
forbrugernes problemer er presserende, er det ikke muligt at vente, indtil der er indført et 
horisontalt instrument. Med forbehold af revisionen af den gældende EU-forbrugerret bør der 
arbejdes på en komplet harmonisering ved revisionen af direktiv 94/47/EF.

Timeshare

Timesharebranchen har haft stor gavn af direktiv 94/47/EF og selvregulering. De fleste lyssky 
erhvervsdrivende er ikke længere aktive i denne sektor. Derfor er det vigtigt at skelne klart 
mellem den traditionelle timesharebranche og den branche, der tilbyder de nye varige 
ferieprodukter.

Varige ferieprodukter

De fleste forbrugerklager vedrører disse nye ferieprodukter, f.eks. ferierabatklubber. Det er 
derfor i høj grad nødvendigt at indføre regler for dette område, at give forbrugerne den bedst 
mulige beskyttelse samt at rette op på lovlige virksomheders ødelagte ry.

Spørgsmål til drøftelse

Generelle bemærkninger

Ordførerens hovedprioritet er at finde en balance mellem et højt forbrugerbeskyttelsesniveau 
og muligheden for, at branchen kan udvikle sig i Europa, da timesharebranchen af natur for 
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det meste beskæftiger sig med grænseoverskridende tilfælde. Derfor er en komplet 
harmonisering nødvendig.

Man bør have in mente, at det ikke vil være muligt at indplacere alle nye produkter i en klar 
definition, uden at man utilsigtet også regulerer andre virksomheder. Derfor har 
medlemsstaterne pligt til at sikre en bedre gennemførelse af EU-lovgivning i national 
lovgivning og til at håndhæve den bedre.

Som indledning til yderligere drøftelser i udvalget ønsker ordføreren at tage de spørgsmål op, 
som kræver nærmere overvejelse. Afhængigt af, hvordan drøftelserne forløber i udvalget, og 
afhængigt af det tekniske arbejde i Rådet kan ordføreren stille ændringsforslag i relation til 
disse spørgsmål eller andre spørgsmål, der dukker op i forbindelse med udvalgets drøftelser.

Anvendelsesområde (artikel 1)

Artikel 95 er retsgrundlag for dette forslag, som sikrer alle forbrugere i EU lige beskyttelse, 
f.eks. i forbindelse med fortrydelsesretten. I artikel 1, stk. 2, får medlemsstaterne imidlertid 
mulighed for at anvende nationale bestemmelser om fortrydelsesretten. Disse undtagelser fra 
princippet om en komplet harmonisering skaber usikkerhed både for forbrugerne og branchen. 
Derfor bør artikel 1, stk. 2, udgå. Europa-Parlamentet støtter også denne holdning i sin 
initiativbetænkning om revisionen af den gældende EU-forbrugerret (betænkning af Patrie).

Definitioner (artikel 2)

Definitionerne i dette direktiv bør være så brede som muligt for at undgå, at der dukker nye 
produkter op, der er beregnet til at omgå direktivet, og de bør ikke dække produkter utilsigtet.

Artikel 2, stk. 1, litra a), Timeshare

Hvis perioden reduceres til et år, kan det utilsigtet komme til at omfatte transaktioner såsom 
forudbestilte hotelreservationer, hvor der kræves forskudsbetaling. Nogle hoteller tilbyder 
kuponordninger med en gyldighed på over et år. Det er ikke hensigtsmæssigt, at dette skal 
være omfattet af timesharedirektivet.

Denne definition bør ikke omfatte produkter såsom hotelreservationer. Selv om 
Kommissionen fastslår dette i sin begrundelse, fremgår det ikke klart af artiklerne i forslaget. 
Ordlyden "mod vederlag" udelukker efter ordførerens mening ikke hotelreservationer fra 
direktivets anvendelsesområde.

Ordet "logi" har en langt mere vidtrækkende betydning end tilsigtet. Fra et juridisk synspunkt 
er det bedre at anvende "fast ejendom og løsøre løbende".

Artikel 2, stk. 1, litra d), Bytte

En bytteaftale er af natur en tilknyttet aftale. Derfor forekommer ordet "ændre" ukorrekt.

Artikel 2, stk. 1, litra g), Tilknyttede aftaler
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Da "underordnet" ikke er det korrekte juridiske udtryk til at beskrive denne type kontrakter, 
foreslår ordføreren at ændre det til "forbundet med".

Oplysninger forud for indgåelse af aftalen (artikel 3)

Artikel 3, stk. 2

Forpligtelse af branchen til at give forbrugerne "kortfattede og præcise" oplysninger medfører 
stor usikkerhed og kan resultere i, at forbrugerne får for mange oplysninger, hvilket ikke 
hjælper dem med at træffe et bedre valg.

Artikel 3, stk. 3

Da artikel 3, stk. 3, er upræcist og forekommer unødvendigt, ønsker ordføreren at lade det 
udgå.

Artikel 3, stk. 4

Hvis forbrugeren får frit valg vedrørende sprogkrav, kan det resultere i, at forbrugeren 
påtvinges et valg. Erhvervsdrivende, som ikke råder over oplysningerne på alle 
fællesskabssprog, vil eventuelt forsøge at overtale forbrugeren til at acceptere et sprog, den 
erhvervsdrivende anvender. Formuleringen i artikel 4 i direktiv 94/47/EF kan være et bedre 
alternativ. 

Aftalen (artikel 4)

I artikel 2 skelnes der mellem en hovedaftale og en tilknyttet aftale. Derfor foreslår ordføreren 
at dele artikel 4 i to dele med artikel 4 "hovedaftaler" og artikel 5 (ny) "tilknyttede aftaler".

Det er nødvendigt at præcisere artikel 4 yderligere. 

Fortrydelsesret (artikel 5)

Artikel 5, stk. 1

Det er nødvendigt at præcisere længden af fortrydelsesfristen (kalenderdage). 

Artikel 5, stk. 2

Den erhvervsdrivende skal udarbejde en omfattende tjekliste med henblik på at præcisere krav 
til oplysninger.

Det er overraskende, at det i artikel 4, stk. 2, fastsættes, at visse punkter i bilagene udgør en 
integreret del af aftalen, men at både artikel 5, stk. 2, og stk. 3, indeholder bestemmelser om 
en løsning, når en integreret del af aftalen mangler. Efter ordførerens mening har en aftale, i 
hvilken en integreret del mangler, være ugyldig.

Artikel 5, stk. 5



DT\693041DA.doc 5/6 PE396.726v02-00

DA

Ordføreren støtter forbuddet mod forskudsbetalinger og ønsker at udvide dette forbud til at 
omfatte alle beløb, der betales med det samme. Artikel 5, stk. 5, bør derfor annulleres for at 
undgå at bane vej for lyssky erhvervsdrivende, som udelukkende er interesseret i at 
underskrive aftaler og få refunderet udgifter, der ikke er klart fastsat, og som er forskellige i 
de enkelte medlemsstater.

Forskudsbetaling (artikel 6)

Som nævnt ovenfor er bytteaftaler væsentligt forskellige fra timeshareaftaler og aftaler om 
varige ferieprodukter, og det er derfor ikke passende at udvide forbuddet mod 
forskudsbetalinger for disse produkter.

Markedet for videresalg synes at tiltrække lyssky erhvervsdrivende, som beder om betydelige 
beløb for tjenesteydelser, der ofte er overdrevne. Formålet med direktivet bør være at indføre 
regler for de lovlige videresalgsagenter og et forbud mod enhver betaling, inden det egentlige 
salg finder sted. Ordføreren mener, at videresalgsagenter bør drive virksomhed i henhold til 
princippet om "intet resultat, ingen betaling".

Tilknyttede aftalers ophør (artikel 7)

Ordføreren mener, at en kreditaftale, der er indgået med henblik på at erhverve timeshare eller 
et varigt ferieprodukt fra en tredjepart, bør kunne bringes til ophør, uden at der kan kræves 
bod, hvis forbrugeren benytter sin ret til at træde tilbage fra hovedaftalen.

Revision (artikel 13)

Da forslaget om revisionen af den gældende EU-forbrugerret først er klar i anden halvdel af 
2008, er det bedre at foretage den første evaluering af dette direktiv, før drøftelsen af 
revisionen af den gældende EU-forbrugerret afsluttes.

Bilag

Bilag I, litra g)

De oplysninger, der skal indhentes, er ret belastende og er ikke nødvendigvis til gavn for 
forbrugeren, og de synes ikke at være relevante for købsbeslutningen.

Bilag I, litra p)

Dette pålægger virksomheder, der har tilsluttet sig en frivillig adfærdskodeks, en ekstra 
belastning, og forholdet mellem de oplysninger, forbrugeren rent faktisk har brug for i 
forbindelse med købsbeslutningen, og de krævede oplysninger er ikke klart.

Bilag V

De oplysninger, der skal angives ved et bytte, kan ligeledes diskuteres, f.eks. om 
vedligeholdelsesgebyr, da det ikke er påkrævet at betale et sådant gebyr i forbindelse med en 
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byttetransaktion.

Andre emner

Det er vigtigt at opnå komplet harmonisering for at sikre forbrugerne den bedst mulige 
beskyttelse i alle medlemsstater. Nogle medlemsstaters gennemførelse af direktiv 94/47/EF i 
national lovgivning har bidraget til en række forbrugerproblemer. Endvidere skal 
medlemsstaterne sørge for en bedre håndhævelse af direktivet. 

Forholdet til international privatret

En række af forbrugernes problemer kan løses, hvis de får ret til at gå rettens vej i deres 
opholdsland. Derfor skal den kompetente dommer være dommeren i forbrugerens 
opholdsland, der anvender lovgivningen i den medlemsstat, hvor aftalen blev underskrevet. 
For at gøre dette muligt bør retsgrundlaget også omfatte artikel 65.

Grænse

Hotelreservationer og andre produkter, som det ikke er hensigten at lade være omfattet af 
dette direktiv, kunne falde uden for dette direktivs anvendelsesområde, hvis der blev indført 
en grænse for både hovedaftalen og visse tilknyttede aftaler på f.eks. 300 euro. I modsætning 
til hovedaftaler er væsentlige og langsigtede økonomiske forpligtelser ikke nødvendige ved 
bytteaftaler. Derfor bør fortrydelsesretten og forbuddet mod forskudsbetalinger ikke udvides 
til at omfatte bytteaftaler under denne grænse.

Registreringssystem

Et europæisk registreringssystem vil være til gavn for både forbrugere og de operatører, der 
kan føres proces mod. Et sådant system skal organiseres og håndhæves af branchen selv med 
støtte fra Kommissionen. Det skal virke som en garantifond for forbrugerne, hvis en 
virksomhed går konkurs. Sådanne systemer findes allerede for rejseoperatører, og det ville 
være logisk at oprette et lignende system for timesharebranchen og branchen for varige 
ferieprodukter.
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