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Inledning

Tack vare direktiv 94/47/EG och det självregleringssystem som utvecklats inom branschen 
har antalet klagomål rörande traditionellt tidsdelat boende sjunkit avsevärt.

Sedan direktiv 94/47/EG antogs har emellertid nya långfristiga semesterprodukter utvecklats i 
snabb takt, delvis för att kringgå lagstiftningen. Detta har lett till ett stort antal klagomål från 
konsumenter eftersom den höga konsumentskyddsnivå som ska garanteras genom direktivet 
om tidsdelat boende inte gäller dessa nya produkter. Dessutom har det gett branschen för 
traditionellt tidsdelat boende dåligt rykte.

2002 antog Europaparlamentet en resolution där kommissionen uppmanades att utarbeta ett 
förslag för att lösa problemen med dessa produkter. Efter ett samrådsförfarande och en 
konsekvensanalys lade kommissionen fram ett förslag till översyn av direktiv 94/47/EG i 
juni 2007. Detta förslag omfattar även långfristiga semesterprodukter, och garanterar därmed 
en hög konsumentskyddsnivå.

Vissa problem som för närvarande upplevs bland konsumenterna kommer också att delvis 
åtgärdas genom befintlig och ny EU-lagstiftning, särskilt direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder (2005/29/EG). I vissa medlemsstater har detta direktiv emellertid inte 
införlivats, eller genomförts på ett felaktigt sätt. Dessutom vill man genom den pågående 
översynen av konsumentregelverket skapa ett övergripande instrument som bör innehålla 
allmänna konsumentskyddsbestämmelser. Bäst vore om översynen av direktiv 94/47/EG 
genomförs efter att ett övergripande instrument antagits. Kommissionen ansåg dock att 
konsumenternas problem var så akuta att man inte kunde vänta tills ett övergripande 
instrument skapats. Oaktat översynen av konsumentregelverket bör en fullständig 
harmonisering eftersträvas i samband med översynen av direktiv 94/47/EG.

Tidsdelat boende

Branschen för tidsdelat boende har i hög grad gynnats av direktiv 94/47/EG och 
självregleringen, och det finns numera mycket få oseriösa näringsidkare inom branschen. 
Därför är det viktigt att göra en klar åtskillnad mellan å ena sidan den traditionella branschen 
för tidsdelat boende och å andra sidan branschen för nya långfristiga semesterprodukter.

Långfristiga semesterprodukter

De flesta klagomålen som inkommer från konsumenterna handlar om dessa nya 
semesterprodukter, såsom rese- och poängklubbar. Därför är behovet av reglering stort inom 
denna bransch, detta för att ge konsumenterna en hög skyddsnivå och rädda de lagliga 
företagens rykte.
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Frågor att diskutera

Allmänna kommentarer

Föredraganden anser det vara av högsta vikt att man åstadkommer en balans mellan en hög 
konsumentskyddsnivå och branschens möjlighet att utvecklas i Europa. Det typiska för 
branschen för tidsdelat boende är att det här till största delen rör sig om gränsöverskridande 
fall, och därför är det nödvändigt med en fullständig harmonisering.

Man bör också komma ihåg att det inte går att samla alla nya produkter under en tydlig 
definition, utan att reglera även andra verksamheter som egentligen inte avses. Därför måste 
medlemsstaterna bli bättre på att införliva och genomföra EU:s lagstiftning.

Inför de kommande diskussionerna i utskottet skulle föredraganden vilja ta upp de frågor som 
kommer att behöva behandlas noga. Beroende på hur debatten utvecklas inom utskottet och 
hur det tekniska arbetet i rådet fortskrider kan dessa frågor, eller andra frågor som 
uppkommer under utskottets överläggningar, komma att tas upp i föredragandens 
ändringsförslag.

Tillämpningsområde (artikel 1)

Artikel 95 är den rättsliga grunden för detta förslag, som ser till att samtliga konsumenter i EU 
åtnjuter samma skydd, till exempel i fråga om ångerrätten. Enligt artikel 1.2 har
medlemsstaterna emellertid möjlighet att tillämpa nationella bestämmelser rörande 
ångerrätten. Dessa undantag från principen om fullständig harmonisering skapar osäkerhet för 
både konsumenterna och näringsidkarna, och artikel 1.2 bör därför utgå. Denna lösning stöds 
också av Europaparlamentet i initiativbetänkandet om konsumentregelverket (betänkande av 
Patrie).

Definitioner (artikel 2)

De definitioner som används i detta direktiv bör vara så breda som möjligt för att undvika att 
det skapas nya produkter för att kringgå direktivet. Däremot bör man undvika att 
definitionerna omfattar produkter som inte avses.

2.1 a Tidsdelat boende

Genom att förkorta perioden till ett år kan direktivet komma att omfatta transaktioner som 
egentligen inte avses, såsom förhandsbokningar av hotell vilka kräver förhandsbetalning.
Vissa hotell erbjuder kupongsystem som är giltiga i mer än ett år. Det är inte önskvärt att 
dessa omfattas av direktivet om tidsdelat boende.

Definitionen bör inte omfatta produkter såsom hotellbokningar. Att hotellbokningar inte 
omfattas anges i kommissionens motivering, men det klargörs inte i artiklarna i förslaget. 
Föredraganden anser att formuleringen ”mot ersättning” inte innebär att hotellbokningar 
utesluts från direktivets tillämpningsområde.
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Formuleringen ”boende” har en mycket mer omfattande betydelse än vad som avsågs. Ur 
rättslig synvinkel verkar det vara bättre att använda ”nyttjanderätten till lös eller fast egendom 
på återkommande basis”.

2.1 d Byte

Ett bytesavtal är till sin karaktär ett anknytande avtal. Därför verkar formuleringen ”ändra” 
vara felaktig.

2.1 g Anknytande avtal

Eftersom ”är underordnat” inte är den korrekta rättsliga formuleringen för att beskriva dessa 
typer av avtal föreslår föredraganden att man istället använder formuleringen ”har anknytning 
till”.

Förhandsinformation och reklam (artikel 3)

3.2

Kravet om att näringsidkarna ska ge konsumenten ”kortfattad och korrekt” information
innebär en stor osäkerhet och kan leda till att konsumenterna får alltför mycket information, 
vilket inte hjälper dem att göra ett bättre val.

3.3

Föredraganden anser att artikel 3.3 kan utgå, eftersom den är både otydlig och onödig.

3.4

Genom att ge konsumenten möjlighet att själv välja vilket språk informationen ska avfattas på 
tvingas också konsumenten att göra ett val. Näringsidkare som inte har informationen på 
samtliga EU-språk kan försöka att få konsumenterna att godta ett språk som används av 
näringsidkaren. Den formulering som används i artikel 4 i direktiv 94/47/EG kan vara att 
föredra. 

Avtal (artikel 4)

I artikel 2 skiljer man på huvudavtal och anknytande avtal. Därför föreslår föredraganden att 
artikel 4 delas upp i två delar: artikel 4 om huvudavtal och artikel 4a (ny) om anknytande 
avtal.

Dessutom behövs ytterligare klargöranden beträffande artikel 4.
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Ångerrätt (artikel 5)

5.1

Det måste framgå tydligt hur lång betänketiden är (antal kalenderdagar). 

5.2

Näringsidkaren bör tillhandahålla en uttömmande förteckning över den information som 
måste tillhandahållas.

Det är förvånande att man i artikel 4.2 hävdar att delar av bilagorna ska utgöra en integrerad 
del av avtalet, medan både artiklarna 5.2 och 5.3 föreskriver en lösning för när information 
som utgör en integrerad del av avtalet saknas. Föredraganden anser att ett avtal som saknar en 
integrerad del av avtalet bör vara ogiltigt.

5.5

Föredraganden stöder förbudet mot handpenning och skulle vilja utöka detta förbud till att 
gälla alla förskottsbetalningar. Artikel 5.5 bör därför utgå, för att undvika att erbjuda
möjligheter för oseriösa näringsidkare som bara vill ingå avtal och få ersättning för vissa 
kostnader som inte anges klart och tydligt och som skiljer sig mellan de olika 
medlemsstaterna.

Handpenning (artikel 6)

Som nämns ovan är det stor skillnad mellan bytesavtal och avtal om tidsdelat boende och 
långfristiga semesterprodukter. Därför bör förbudet mot handpenning inte utökas till att gälla 
dessa produkter.

Återförsäljningsmarknaden verkar dra till sig oseriösa näringsidkare som begär stora belopp 
för tjänster som ofta överdrivs. Direktivets syfte bör vara att reglera de lagliga återförsäljarna 
och ett förbud bör införas mot betalning innan försäljningen har ägt rum. Föredraganden anser 
att återförsäljare bör verka enligt principen ”ingen åtgärd – ingen betalning”.

Hävning av anknytande avtal (artikel 7)

Föredraganden anser att kreditavtal som ingås med en tredje part och som avser köp av 
tidsdelat boende eller en långfristig semesterprodukt bör upphöra att gälla utan påföljd om 
konsumenten utövar sin rätt att frånträda huvudavtalet.
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Översyn (artikel 13)

Med tanke på att förslaget om översyn av konsumentregelverket inte kommer att vara klart 
förrän under andra hälften av 2008 kan det vara bättre att den första utvärderingen av detta 
direktiv genomförs innan man avslutar debatten om översynen av konsumentregelverket.

Bilagor
Bilaga I g

Den information som bör tillhandahållas tycks vara relativt betungande. Den gynnar inte 
nödvändigtvis konsumenten och verkar dessutom vara irrelevant för köpbeslutet.

Bilaga I p

Detta innebär ytterligare bördor för de företag som har anslutit sig till en frivillig 
uppförandekod och det är oklart vilken information en konsument verkligen skulle behöva för 
sitt köpbeslut, och vilken information som krävs.

Bilaga V

Kraven på att lämna information vid byte kan också diskuteras, till exempel angivandet av 
kostnaden för underhåll, eftersom ingen sådan betalning krävs vid ett byte.

Övriga frågor

Att uppnå en fullständig harmonisering är viktigt för att garantera en hög 
konsumentskyddsnivå i samtliga medlemsstater. I vissa medlemsstater har införlivandet av 
direktiv 94/47/EG medfört en rad problem för konsumenterna. Dessutom måste 
medlemsstaterna bli bättre på att följa bestämmelserna. 

Samband med internationell privaträtt

En del av de problem som konsumenterna stöter på kan lösas om konsumenterna har rätt att 
väcka talan inför domstol i det land där de är bosatta. Därför bör den behöriga domaren vara 
domaren i det land där konsumenten är bosatt och som tillämpar lagstiftningen i den 
medlemsstat där avtalet undertecknades. För att göra detta möjligt bör även artikel 65 utgöra 
rättslig grund.

Gränsvärde

Hotellbokningar och andra produkter som detta direktiv inte avser att reglera skulle kunna 
hamna utanför direktivets tillämpningsområde om ett gränsvärde tillämpades för både 
huvudavtal och vissa anknytande avtal, exempelvis ett gränsvärde på 300 EUR.
Till skillnad från huvudavtal kräver inte bytesavtal några omfattande och långfristiga 
finansiella åtaganden. Därför bör inte ångerrätten och förbudet mot handpenning utökas till att 
gälla bytesavtal som befinner sig under gränsvärdet.
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Registreringssystem

Ett europeiskt registreringssystem skulle gynna såväl konsumenter som de lagliga 
näringsidkarna. Ett sådant system bör upprättas och upprätthållas av näringsidkarna själva, 
med kommissionens stöd. Systemet bör erbjuda en garantifond för konsumenter i de fall då ett 
företag går i konkurs. Sådana system finns redan för researrangörer och det är logiskt att det 
upprättas ett liknande system för branschen för tidsdelat boende och för långfristiga 
produkter.
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