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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forbrugerne i 
forbindelse med visse aspekter ved timeshare, varige ferieprodukter, videresalg og bytte
(KOM(2007)0303 – C6–0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0303),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0159/2007),

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 35,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Transport- og Turismeudvalget og Retsudvalget (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om beskyttelse af forbrugerne i 
forbindelse med visse aspekter ved 
timeshare, varige ferieprodukter, videresalg 
og bytte 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om beskyttelse af forbrugerne i 
forbindelse med visse aspekter ved 
timeshare, varige ferieprodukter, videresalg 
og bytte 

Begrundelse

Visse aspekter ved markedsføring, salg og videresalg af timeshare og varige ferieprodukter 
samt bytte af timeshare bør harmoniseres fuldt ud. Medlemsstaterne bør ikke have adgang til 
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at opretholde eller indføre national lovgivning på de områder, der er omfattet af 
forordningen. På områder, som ikke er reguleret i forordningen, bør medlemsstaterne fortsat 
have adgang til at opretholde eller indføre national lovgivning, der er i overensstemmelse 
med fællesskabsretten.

Ændringsforslag 2
Henvisning 1

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

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 65 og 95,

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 17.

Ændringsforslag 3
Henvisning 3 a (nyt)

under henvisning til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 
2005 om virksomheders urimelige 
handelspraksis over for forbrugerne på 
det indre marked, som forbyder 
virksomheders vildledende, aggressive og 
andre former for urimelig handelspraksis 
over for forbrugerne,
__________

1 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.

Ændringsforslag 4
Betragtning -1 a (ny)

(-1a) Da turismen får stadig større 
betydning for medlemsstaternes økonomi, 
er det nødvendigt at fremme en øget vækst 
og produktivitet inden for 
timesharebranchen og branchen for 
varige ferieprodukter gennem vedtagelse 
af et minimum af fælles regler.

Ændringsforslag 5
Betragtning 1
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(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 er kommet på 
markedet. Disse nye ferieprodukter og 
visse transaktioner i forbindelse med 
timeshare, f.eks. videresalgsaftaler og 
bytteaftaler, 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.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med artikel 1 og 2.

Ændringsforslag 6
Betragtning 2

(2) De eksisterende lakuner i lovgivningen 
udgør mærkbare konkurrenceforvridninger 
og skaber alvorlige problemer for 
forbrugerne, hvilket er til hinder for et 
velfungerende indre marked. Direktiv 
94/47/EF bør derfor erstattes af et nyt, 
opdateret direktiv.

(2) De eksisterende lakuner i lovgivningen 
og manglen på harmoniseret lovgivning 
mellem medlemsstaterne resulterer i
mærkbare konkurrenceforvridninger og 
skaber alvorlige problemer for forbrugerne, 
hvilket er til hinder for et velfungerende 
indre marked. Direktiv 94/47/EF bør derfor 
erstattes af en ny, opdateret forordning.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 7
Betragtning 3

(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 

(3) For at styrke retssikkerheden og fuldt 
ud udnytte fordelene ved det indre marked 
for forbrugere og virksomheder bør visse 
aspekter ved markedsføring, salg og 
videresalg af timeshare og varige 
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hensyn til visse aspekter bør 
medlemsstaterne dog fortsat kunne 
anvende strengere regler.

ferieprodukter samt bytte af timeshare 
harmoniseres fuldt ud.  Medlemsstaterne 
bør ikke have ret til at opretholde eller 
indføre national lovgivning på de 
områder, der er omfattet af forordningen. 
På områder, som ikke er reguleret i denne 
forordning, bør medlemsstaterne fortsat 
have adgang til at opretholde eller indføre 
national lovgivning, der er i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 8
Betragtning 4

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

udgår

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1.

Ændringsforslag 9
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Definitionen af en timeshareaftale 
omfatter ikke flerårige reservationer af 
hotelværelser eller almindelige lejeaftaler, 
uanset om der er betalt forud, og 
varigheden er på mere end et år.

Begrundelse

En begrænsning af perioden til et år, kan få den utilsigtede konsekvens, at begrebet kommer 
til at omfatte transaktioner, som ikke burde være omfattet, såsom hotelreservationer, for 
hvilke der kræves forudbetaling, eller kuponordninger med en gyldighed på over et år, som 
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tilbydes af visse hoteller. For at undgå misforståelser bør disse undtagelser nævnes 
udtrykkeligt.

Ændringsforslag 10
Betragtning 6 a (ny)

(6a) For at give forbrugeren en generel 
forståelse for, hvilken beskyttelse denne 
forordning giver, skal den 
erhvervsdrivende give forbrugeren en 
tjekliste. Tjeklisten bør udformes under 
anvendelse af en standardformular, der 
skal findes på alle fællesskabssprog. 

Begrundelse

For at henlede forbrugerens opmærksomhed på, at der eksisterer en fortrydelsesret, og for at 
fremme hans forståelse for, hvad retten indebærer, skal aftalen indeholde en tjekliste. 

Ændringsforslag 11
Betragtning 7

(7) For at give forbrugeren mulighed for 
fuldt ud at forstå, hvilke forpligtelser og 
rettigheder der følger af aftalen, bør 
vedkommende i et tidsrum kunne træde 
tilbage fra aftalen uden at skulle begrunde 
det. Længden af dette tidsrum varierer i de 
forskellige medlemsstater, og erfaringerne 
viser, at den længde, der er fastsat i 
direktiv 94/47/EF, ikke er tilstrækkelig. 
Tidsrummet bør derfor forlænges og 
harmoniseres

(7) For at give forbrugeren mulighed for 
fuldt ud at forstå, hvilke forpligtelser og 
rettigheder der følger af aftalen, bør 
vedkommende i et tidsrum kunne træde 
tilbage fra aftalen uden at skulle begrunde 
det. Længden af dette tidsrum varierer i de 
forskellige medlemsstater. For at et nå et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau og skabe 
større klarhed for forbrugere og i 
branchen bør længden af dette tidsrum
harmoniseres. 

Begrundelse

Præcisering af indholdet.

Ændringsforslag 12
Betragtning 8

(8) Forbuddet mod forskudsbetaling til den 
erhvervsdrivende eller en tredjepart inden 
udløbet af fortrydelsesfristen bør gøres 

(8) Forbuddet mod forskudsbetaling bør 
gøres klarere for at forbedre 
forbrugerbeskyttelsen. For 
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klarere for at forbedre 
forbrugerbeskyttelsen. For videresalg bør 
forbuddet mod forskudsbetaling gælde, 
indtil salget reelt har fundet sted eller 
videresalgsaftalen er bragt til ophør.

videresalgsaftaler bør forbuddet mod 
enhver form for betaling gælde, indtil 
salget reelt har fundet sted eller 
videresalgsaftalen er bragt til ophør, dog 
undtaget betaling for de udgifter, som den 
erhvervsdrivende, på forbrugerens vegne, 
direkte har afholdt ved markedsføringen 
af forbrugerens timeshare.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med artikel 6 og præciserer indholdet.

Ændringsforslag 13
Betragtning 9

(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 udgift for
forbrugeren. Det samme bør gælde for 
tilknyttede aftaler.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med artikel 6.

Ændringsforslag 14
Betragtning 10

(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, denne forordning giver. Det 
bør også gælde, når det er loven i et 
tredjeland, der er gældende lov for aftalen.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 15
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Betragtning 11

(11) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
fastsætter sanktioner, som er effektive, står 
i rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og har afskrækkende virkning, for 
overtrædelser af dette direktiv.

(11) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
sikrer sanktioner, som er effektive, står i 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og har afskrækkende virkning, for 
overtrædelser af denne forordning.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 16
Betragtning 12

(12) Det er nødvendigt at sikre, at personer 
eller organisationer, der i medfør af 
national lovgivning har legitim interesse i 
sagen, råder over retsmidler, så de kan 
indbringe søgsmål vedrørende 
overtrædelser af dette direktiv.

(12) Det er nødvendigt at sikre, at personer 
eller organisationer, der i medfør af 
national lovgivning har legitim interesse i 
sagen, råder over retsmidler, så de kan 
indbringe søgsmål vedrørende 
overtrædelser af denne forordning.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 17
Betragtning 12 a (ny)

(12a) I tilfælde af domstolsprøvelse skal 
forbrugerne være berettigede til at 
anlægge sag ved domstolene i det land, 
hvor forbrugeren er bosiddende. 

Begrundelse

For at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og skabe større klarhed.

Ændringsforslag 18
Betragtning 14

(14) Medlemsstaterne bør sikre, at 
forbrugerne informeres effektivt om de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 

(14) Forbrugerne bør informeres effektivt 
om deres rettigheder i henhold til 
forordningen. De erhvervsdrivende skal
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af dette direktiv, og de bør tilskynde de 
erhvervsdrivende til at oplyse om de 
adfærdskodekser, de har på området.

oplyse forbrugerne om de 
adfærdskodekser, de har på området.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 19
Betragtning 14 a (ny)

(14a) De erhvervsdrivende skal danne en 
europæisk brancheforening for bedre at 
kunne håndtere forbrugerklager og for at 
etablere en EU-dækkende licensordning.

Ændringsforslag 20
Betragtning 14 b (ny)

(14b) Det ville være til fordel for såvel 
forbrugere som for timesharebranchen og 
branchen for varige ferieprodukter, hvis 
de erhvervsdrivende var forpligtede til at 
stille tilstrækkelig garanti i tilfælde af 
insolvens eller konkurs.

Ændringsforslag 21
Betragtning 15

(15) Målene for dette direktiv kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på fællesskabsplan. 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går direktivet ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at fjerne hindringerne 
på det indre marked og opnå et højt fælles 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

(15) Målene for denne forordning kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på fællesskabsplan. 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at fjerne 
hindringerne på det indre marked og opnå 
et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau.
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Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 22
Betragtning 16

(16) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. er anerkendt i den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder -

(16) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. er anerkendt i den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder -

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 23
Artikel 1, stk. 1

1. Dette direktiv omfatter beskyttelse af 
forbrugerne i forbindelse med visse 
aspekter ved markedsføring og salg af 
timeshare og varige ferieprodukter. Det 
omfatter endvidere videresalg af 
timeshare og varige ferieprodukter samt
bytte af timeshare.

1. Formålet med denne forordning er at 
bidrage til et velfungerende indre marked 
og et højt forbrugerbeskyttelsesniveau 
gennem indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser i forbindelse med visse 
aspekter ved markedsføring, salg og 
videresalg af timeshare og varige 
ferieprodukter samt ved bytte af timeshare.

Dette direktiv gælder for transaktioner 
mellem erhvervsdrivende og forbrugere.

Denne forordning gælder for transaktioner 
mellem erhvervsdrivende og forbrugere.

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

Denne forordning tilsidesætter ikke 
nationale forskrifter om almindelige 
aftaleretlige retsmidler og nationale 
bestemmelser om registrering af fast 
ejendom og løsøre, etableringsbetingelser 
eller autorisationsordninger og 
præcisering af den juridiske karakter af 
de rettigheder, som de i denne forordning 
omhandlede aftaler vedrører.
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Begrundelse

Med artikel 95 som retsgrundlag, skal der være en henvisning til det indre marked. 

Ændringsforslag 24
Artikel 1, stk. 2

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

Undtagelser fra princippet om en fuldstændig harmonisering skaber usikkerhed både for 
forbrugerne og branchen, og de bør derfor undgås. Europa-Parlamentet støtter også denne 
holdning i sin initiativbetænkning om revisionen af den gældende EU-forbrugerret 
(betænkning af Patrie).

Ændringsforslag 25
Artikel 2, stk. 1

1. I dette direktiv forstås ved: 1. I denne forordning forstås ved:

Begrundelse

Bringer artiklen i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 26
Artikel 2, stk. 1, litra a)

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

a) "timeshareaftale": en aftale af mere end 
et års varighed, hvorved en forbruger mod 
vederlag erhverver retten til en løbende 
benyttelse af en eller flere faste 
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brugsperiode ejendomme eller løsøregenstande

Begrundelse
Ordet "logi" har en langt mere vidtrækkende betydning end tilsigtet. Fra et juridisk synspunkt 
er det bedre at anvende udtrykket "en løbende benyttelse af en eller flere faste ejendomme 
eller løsøregenstande".

Ændringsforslag 27
Artikel 2, stk. 1, litra b)

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) "aftale om et varigt ferieprodukt": en 
aftale af mere end et års varighed, hvorved 
en forbruger mod vederlag primært 
erhverver retten til at få rabatter eller andre 
fordele vedrørende fast ejendom eller 
løsøre, alene eller sammen med transport 
eller andre tjenesteydelser

Ændringsforslag 28
Artikel 2, stk. 1, litra c)

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

c) "videresalgsaftale": en aftale, hvorved 
en erhvervsdrivende mod vederlag 
forpligter sig til at bistå en forbruger med 
at sælge en timeshare eller et varigt 
ferieprodukt

Ændringsforslag 29
Artikel 2, stk. 1, litra d)

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) "bytteaftale": en tilknyttet aftale, ifølge 
hvilken en forbruger mod vederlag 
tilslutter sig en bytteordning, så 
vedkommende kan udnytte sin timeshare 
på et andet sted eller et andet tidspunkt

Ændringsforslag 30
Artikel 2, stk. 1, litra e)

e) "erhvervsdrivende": en fysisk eller 
juridisk person, der udøver virksomhed 
som handlende eller industridrivende, eller 

e) "erhvervsdrivende": en fysisk eller 
juridisk person, der udøver virksomhed 
som handlende, håndværker eller 
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som udøver et liberalt erhverv, og enhver, 
der handler i en erhvervsdrivendes navn 
eller på en erhvervsdrivendes vegne

industridrivende, eller som udøver et 
liberalt erhverv, og enhver, der handler i en 
erhvervsdrivendes navn eller på en 
erhvervsdrivendes vegne

Ændringsforslag 31
Artikel 2, stk. 1, litra g)

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

g) "tilknyttet aftale": aftale, der er 
forbundet med en timeshareaftale eller en 
aftale om et varigt ferieprodukt

Begrundelse

Fra et juridisk synspunkt er det mere korrekt at anvende udtrykket "forbundet med".

Ændringsforslag 32
Artikel 2, stk. 1, litra g) a (nyt)

ga)"varigt medium": en indretning, der 
sætter forbrugeren i stand til at lagre 
oplysninger, som er sendt til ham 
personligt, på en måde, der muliggør 
senere konsultation i en periode, som er 
afpasset efter oplysningernes formål, og 
som giver mulighed for uændret 
gengivelse af de lagrede oplysninger

Begrundelse

Af hensyn til forbrugernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed er der behov for en klarere 
definition.

Ændringsforslag 33
Artikel 2, stk. 1, litra g) b (nyt)

gb) "adfærdskodeks": en aftale eller et 
regelsæt, der ikke følger af en 
medlemsstats love eller administrative 
bestemmelser, hvorigennem den 
erhvervsdrivendes adfærd fastlægges, og 
ifølge hvilken denne forpligtes til at 
overholde kodeksen i forbindelse med en 
eller flere former for handelspraksis eller 
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inden for en eller flere erhvervssektorer.

Begrundelse

Af hensyn til forbrugernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed er der behov for en klarere 
definition.

Ændringsforslag 34
Artikel 3, stk. 1

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

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

Begrundelse

Bringer bestemmelsen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2.

Ændringsforslag 35
Artikel 3, stk. 2

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:

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, skal indeholde 
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

a) når det drejer om en timeshareaftale, de 
oplysninger, der er fastsat i bilag I, samt, 
hvis aftalen omfatter fast ejendom under 
opførelse eller løsøre under fremstilling, 
oplysningerne fastsat i bilag II

b) når det drejer om et varigt ferieprodukt, 
de oplysninger, der er fastsat i bilag III

b) når det drejer om en aftale om et varigt 
ferieprodukt, de oplysninger, der er fastsat 
i bilag III

c) når det drejer om videresalg, de 
oplysninger, der er fastsat i bilag IV

c) når det drejer om en videresalgsaftale, 
de oplysninger, der er fastsat i bilag IV

d) når det drejer om bytte, de oplysninger, 
der er fastsat i bilag V.

d) når det drejer om en bytteaftale, de 
oplysninger, der er fastsat i bilag V.
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Den erhvervsdrivende giver oplysningerne 
på papir eller et andet varigt medium.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med artikel 2.

Ændringsforslag 36
Artikel 3, stk. 3

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.

udgår

Begrundelse

Teksten er upræcis og forekommer unødvendig; det gør bestemmelsen klarere, når dette 
stykke udgår.

Ændringsforslag 37
 Artikel 4, overskrift

Aftalen Hovedaftalen

Begrundelse

Der bør foretages en klar sondring mellem hovedaftalen og de tilknyttede aftaler for at undgå, 
at begreberne blandes sammen.

Ændringsforslag 38
Artikel 4, stk. 1 og 2

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

1. Aftalen er skriftlig og er affattet på et af 
Fællesskabets officielle sprog efter 
forbrugerens valg.

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 

2. De skriftlige oplysninger omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, udgør en integreret del af 
hovedaftalen.
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erhvervsdrivende ikke selv er herre over.
Ændringer, der skyldes omstændigheder, 
som den erhvervsdrivende ikke selv er 
herre over, meddeles forbrugeren inden 
aftalens indgåelse.

Forbrugeren skal inden aftalens indgåelse -
på papir eller et andet varigt medium -
oplyses om eventuelle ændringer af de 
skriftlige oplysninger, der meddeles 
forbrugeren inden aftalen underskrives.

Ændringerne skal udtrykkeligt fremgå af 
aftalen.

Ændringsforslag 39
Artikel 4, stk. 3 a (nyt)

3a. Aftalen skal indeholde en tjekliste, der 
har til formål at fremhæve forbrugernes 
rettigheder i henhold til forordningen og 
at lette udøvelsen af fortrydelsesretten, jf. 
artikel 5. 
Tjeklisten bør udformes under anvendelse 
af en standardformular, der skal findes på 
alle fællesskabssprog, og bør indeholde en 
separat formular til udøvelse af 
fortrydelsesretten. 
Tjeklisten skal indeholde en kort og klar 
præcisering af følgende:
- parternes identitet og hjemsted;
- arten af den i hovedaftalen omhandlede 
rettighed;
- en 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;
- den pris, som forbrugeren skal betale for 
timesharen, det varige ferieprodukt, eller 
for de tjenester, der ydes af den 
videresælgende erhvervsdrivende;
- de udgifter, der er forbundet med 
timesharen eller det varige ferieprodukt;
- eventuelt de ydelser eller faciliteter som 
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forbrugeren vil have adgang til;
- om det er muligt at deltage i en 
bytteordning;
- oplysning om fortrydelsesfristen; 
- oplysning om forbuddet mod 
forskudsbetaling;
- oplysning om, hvorvidt den 
erhvervsdrivende har underskrevet en 
adfærdskodeks;

Begrundelse

For at henlede forbrugerens opmærksomhed på, at der eksisterer en fortrydelsesret, og for at 
fremme hans forståelse for denne ret, skal aftalen indeholde en tjekliste. 

Ændringsforslag 40
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Den tilknyttede aftale

1. Aftalen er skriftlig og affattes på et af 
Fællesskabets officielle sprog efter 
forbrugerens valg.
2. De skriftlige oplysninger omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, udgør en integreret del af 
aftalen. 
Forbrugeren skal inden aftalens 
indgåelse oplyses om eventuelle 
ændringer af de skriftlige oplysninger, der 
meddeles forbrugeren inden 
underskrivelsen af aftalen.
3. Når der er tale om en bytteaftale, skal 
aftalen indeholde de oplysninger, der er 
omhandlet i litra a), b) og litra d) til i) i 
bilag V.

Ændringsforslag 41
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren, 
når der er indgået en aftale, uden at 

1. Forbrugeren har en frist på 14 
kalenderdage til at fortryde kreditaftalen 
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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.

uden at skulle give nogen begrundelse.

Fortrydelsesfristen løber fra:
a) enten den dag, hvor aftalen eller en 
bindende foreløbig aftale er indgået,  eller
b) den dag, hvor forbrugeren modtager 
aftalen eller en bindende foreløbig aftale, 
hvis dette tidspunkt er senere end det i 
litra a) nævnte.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, hvor lang fortrydelsesfristen er.  Der er også behov for en 
større grad af harmonisering med hensyn til hvilket tidspunkt, fortrydelsesfristen skal regnes 
fra.

Ændringsforslag 42
Artikel 5, stk. 2

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

udgår

Ændringsforslag 43
Artikel 5, stk. 3

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, litra a), b) og d) i bilag 
II, litra a) til i) i bilag III, litra a) til g) i 
bilag IV eller litra a) til k) i bilag V ikke er 
blevet meddelt skriftligt senest tre måneder 
efter aftalens underskrivelse, er aftalen 
ugyldig.
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Begrundelse

For at give forbrugeren den bedste beskyttelse, bør en aftale, i hvilken en integreret del 
mangler, være ugyldig.

Ændringsforslag 44
Artikel 5, stk. 4

4. Hvis forbrugeren ønsker at benytte sig af 
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.

4. Hvis forbrugeren ønsker at benytte sig af 
fortrydelsesretten, skal vedkommende 
inden fristens udløb - på en sådan måde at 
dette kan bevises - give meddelelse herom 
til den, hvis navn og adresse er anført i 
aftalen og på tjeklisten med henblik herpå.  
Fristen anses for at være overholdt, hvis 
meddelelsen, når den gives på papir eller 
et andet varigt medium, er afsendt inden 
fristens udløb.

Ændringsforslag 45
Artikel 5, stk. 5

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

udgår

Begrundelse

Det er nødvendigt at lade bestemmelsen udgå, for at undgå at bane vej for lyssky 
erhvervsdrivende, som udelukkende er interesserede i at underskrive aftaler og få refunderet 
udgifter, der ikke er klart fastsat, og som varierer fra medlemsstat til medlemsstat.

Ændringsforslag 46
Artikel 5, stk. 6

6. Hvis forbrugeren benytter 
fortrydelsesretten i henhold til stk. 3, skal 

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

betale nogen godtgørelse.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 42 og 43.

Ændringsforslag 47
Artikel 6

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. Enhver form for forudbetaling, 
garantistillelse, reservation af et beløb på 
en konto, eksplicit anerkendelse af gæld 
eller andre vederlag til den 
erhvervsdrivende eller tredjepart fra en 
forbrugers side inden udløbet af 
fortrydelsesfristen er forbudt, jf. artikel 5, 
stk. 1, 2 og 3.

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

2. Enhver form for forudbetaling, 
sikkerhedsstillelse, reservation af et beløb 
på en konto, eksplicit 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.

Ændringsforslag 48
Artikel 7

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

1. Hvis forbrugeren benytter sin ret til at 
træde tilbage fra en hovedaftale, bringes
eventuelle tilknyttede aftaler automatisk til 
ophør uden udgift for forbrugeren. 

2. Hvis prisen helt eller delvis er dækket af 
en kredit, der ydes forbrugeren af den 
erhvervsdrivende eller en tredjepart på 
grundlag af en aftale mellem den 
pågældende tredjepart og den 
erhvervsdrivende, bringes kreditaftalen til 

2. Hvis prisen helt eller delvis er dækket af 
en kredit, der ydes forbrugeren af den 
erhvervsdrivende eller en tredjepart på 
grundlag af en aftale mellem den 
pågældende tredjepart og den 
erhvervsdrivende, bringes kreditaftalen til 



PE 398.606v01-00 24/41 PR\699743DA.doc

DA

ophør, uden at der kan kræves bod, hvis 
forbrugeren benytter sin i artikel 5 fastsatte
ret til at træde tilbage fra hovedaftalen.

ophør uden udgift for forbrugeren, hvis 
denne benytter sin fortrydelsesret i relation 
til hovedaftalen, jf. artikel 5.

3. Medlemsstaterne fastsætter nærmere 
regler om sådanne aftalers ophør.

Ændringsforslag 49
Artikel 8

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.

1. 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 
denne forordning, ikke bindende.

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.

2. Bestemmelserne i denne forordning 
finder anvendelse, såfremt den 
pågældende faste ejendom ligger i en 
medlemsstat, eller såfremt den 
erhvervsdrivende udøver handel eller 
erhverv i en medlemsstat, eller denne på 
en hvilken som helst måde retter sin 
virksomhed mod en medlemsstat og 
aftalen henhører under nævnte 
virksomhed. 

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 50
Artikel 9, stk. 1 og 2, afsnit 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
tilstrækkelige og effektive midler til at 
sikre, at dette direktivs bestemmelser
overholdes i overensstemmelse med 
forbrugernes interesser.

1. Medlemsstaterne bør sikre og påse, at 
de erhvervsdrivende generelt overholder
bestemmelserne i denne forordning i 
overensstemmelse med forbrugernes 
interesser.

2. De i stk. 1 nævnte midler omfatter 
bestemmelser, i henhold til hvilke et eller 
flere af nedennævnte organer efter 
national ret kan indbringe en sag for 
domstolene eller for de kompetente 
administrative myndigheder med henblik 

2. Medlemsstaterne bør udpege et eller 
flere af nedennævnte organer til at forestå 
håndhævelsen:
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på overholdelse af de nationale 
gennemførelsesbestemmelser til dette 
direktiv:

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 51
Artikel 10, stk. 1 og 2

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
informere forbrugerne om national 
gennemførelseslovgivning til dette direktiv 
og tilskynder, hvor det er relevant, de 
erhvervsdrivende til at oplyse forbrugerne 
om deres adfærdskodekser.

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
informere forbrugerne om denne 
forordning.

De erhvervsdrivende skal sikre, at 
forbrugerne, hvor det er relevant, 
informeres om deres adfærdskodekser.

2. Medlemsstaterne tilskynder til, at der 
etableres eller udvikles egnede og effektive 
udenretslige procedurer for klageadgang og 
bilæggelse af tvister på forbrugerområdet, 
som er omfattet af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne tilskynder til, at der 
etableres eller udvikles egnede og effektive 
udenretslige procedurer for klageadgang og 
bilæggelse af tvister på forbrugerområdet, 
som er omfattet af denne forordning.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 52
Artikel 10, stk. 2 a (nyt)

2a. De erhvervsdrivende skal etablere en 
europæisk brancheforening, som tilbyder 
forbrugerne en alternativ 
tvistbilæggelsesordning til behandling af 
klager, f.eks. i tilfælde af konkurs, og som 
opretter en europæisk licensordning.

Ændringsforslag 53
Artikel 10, stk. 2 b  (nyt)
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2b. De erhvervsdrivende skal kunne stille 
en tilstrækkelig garanti til at kunne 
refundere de af forbrugeren betalte beløb 
i tilfælde af insolvens eller konkurs.

Ændringsforslag 54
Artikel 11, stk. 1

1. Medlemsstaterne fastsætter passende 
sanktioner i tilfælde af, at den 
erhvervsdrivende ikke overholder de 
nationale bestemmelser, der vedtages i 
medfør af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne bør fastsætte passende 
sanktioner, der pålægges i tilfælde af, at 
bestemmelserne i denne forordning 
tilsidesættes, og sikre, at de anvendes. 

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 55
Artikel 12

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den […] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

udgår

De anvender disse bestemmelser fra den 
[…].
Bestemmelserne skal ved vedtagelsen 
indeholde en henvisning til dette direktiv 
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af 
en sådan henvisning. De nærmere regler 
for henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.
2. Medlemsstaterne tilsender 
Kommissionen de vigtigste nationale 
bestemmelser, som de udsteder på det 
område, der er omfattet af dette direktiv.
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Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 56
Artikel 13, stk. 1

Senest fem år efter anvendelsesdatoen for 
de nationale bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv tager 
Kommissionen dette direktiv op til revision 
og forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Senest fem år efter forordningens 
ikrafttræden tager Kommissionen 
forordningen op til revision og forelægger 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 57
Artikel 14

Direktiv 94/47/EF ophæves. Direktiv 94/47/EF ophæves.
Henvisninger til det ophævede direktiv 
gælder som henvisninger til nærværende 
direktiv og læses efter 
sammenligningstabellen i bilag VI.

Henvisninger til det ophævede direktiv 
gælder som henvisninger til nærværende 
forordning og læses efter 
sammenligningstabellen i bilag VI.

Ændringsforslag 58
Artikel 15

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft den 1. 
januar 2009.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 59
Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. udgår
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Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 60
Bilag I, litra a

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

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 37.

Ændringsforslag 61
Bilag I, litra b

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, 
hovedaftalen 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.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 37.

Ændringsforslag 62
Bilag I, litra c

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

c) Når hovedaftalen vedrører en bestemt 
fast ejendom, en detaljeret beskrivelse af 
denne og dens beliggenhed. Hvis 
hovedaftalen vedrører flere ejendomme, en 
passende beskrivelse af ejendommene og 
deres beliggenhed. Hvis hovedaftalen
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end fast ejendom, en passende beskrivelse 
af logiet og faciliteterne.

vedrører andre former for logi end fast 
ejendom, en passende beskrivelse af logiet 
og faciliteterne.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 37.

Ændringsforslag 63
Bilag I, litra f

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

f) Oplysninger om, hvordan 
vedligeholdelse, reparation, administration 
og drift af den faste ejendom eller 
løsøregenstanden er organiseret, herunder 
om og hvordan forbrugerne kan påvirke og 
deltage i beslutninger herom.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 26.

Ændringsforslag 64
Bilag I, litra g

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. 

g) en behørig beskrivelse af alle de 
udgifter, der er forbundet med 
timeshareaftalen, hvordan disse udgifter 
vil blive fordelt på forbrugerne, og hvornår 
sådanne udgifter kan forhøjes. I givet fald 
oplysninger om, hvorvidt der er tinglyst 
prioritetslån, pant eller andre hæftelser 
vedrørende logiet. 

Begrundelse

De to væsentligste elementer af de samlede udgifter er købsprisen for timesharen og 
udgifterne til serviceydelserne i timeshareområdet eller i et område med flere ejendomme. 
Kommissionens forslag var uklart og omfattede oplysninger, der ikke er nødvendige for at 
forbrugeren kan træffe beslutningen om købet på et informeret grundlag.

Der bør gives oplysning om bidrag til vedligeholdelse og drift samt om eventuelle fremtidige 
stigninger (der afspejler de forøgede udgifter, der er en følge af inflation, beskatning, 
sundheds- og sikkerhedskrav, m.v.) En detaljeret gennemgang af sådanne udgifter er 
imidlertid irrelevant for købsbeslutningen og gives i givet fald i årsregnskaberne. 
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Ændringsforslag 65
Bilag I, litra h

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

ca) 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.

Begrundelse

Afsnittet bør indsættes længere oppe i bilaget.

Ændringsforslag 66
Bilag I, litra i)

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

(fa) Den pris, forbrugeren skal betale.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 64. Afsnittet bør indsættes længere oppe i bilaget.

Ændringsforslag 67
Bilag I, litra k

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

k) Eventuel mulighed for at deltage i en 
ordning med bytte eller videresalg af de 
rettigheder, aftalen omfatter, oplysning om 
den relevante bytteordning samt angivelse 
af omkostninger i forbindelse med 
videresalg og bytte som led i en sådan 
ordning.

Ændringsforslag 68
Bilag I, litra m
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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.

m) Oplysning om retten til at træde tilbage 
fra videresalgsaftalen og om 
konsekvenserne heraf. Hvis det er relevant, 
oplysning om reglerne for at bringe de til 
hovedaftalen knyttede kreditaftaler og de 
øvrige tilknyttede aftaler til ophør i 
tilfælde af tilbagetrædelse fra aftalen, 
såsom ordninger for tilbagebetaling af 
kontanter eller andre 
investeringsordninger. Oplysning om 
konsekvenserne af en sådan tilbagetrædelse 
fra aftalen.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 45.

Ændringsforslag 69
Bilag I, litra p

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

p) Oplysning om, hvorvidt den 
erhvervsdrivende har underskrevet en 
adfærdskodeks.

Begrundelse

Ifølge Kommissionens forslag skulle en erhvervsdrivende give forbrugerne omfattende 
oplysninger vedrørende deres adfærdskodekser. Mængden af sådanne oplysninger kan virke 
overvældende på forbrugeren, uden at de er væsentlige.  Det ville svare til, at den 
erhvervsdrivende blev bedt om at give forbrugerne timesharelovgivningen og anden relevant 
lovgivning, og at kræve, at den erhvervsdrivende skulle gøre dem til en del af aftalen.

De oplysninger, som en forbruger reelt har brug for, er viden om, hvorvidt den 
erhvervsdrivende har underskrevet en adfærdskodeks, og hvorfra oplysningerne kan fås. 

Ændringsforslag 70
Bilag II, overskrift

Supplerende krav vedrørende logi under 
opførelse, jf. artikel 3

Supplerende krav vedrørende fast ejendom 
under opførelse eller løsøre under 

fremstilling, jf. artikel 3
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Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 26.

Ændringsforslag 71
Bilag II, litra a)

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

a) Graden af færdiggørelse af den faste 
ejendom eller løsøret og de 
tjenesteydelser, der er nødvendige for at 
gøre ejendommen eller løsøret fuldt 
funktionsdygtigt (tilslutning til gas, 
elektricitet, vand og telefon).

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 26.

Ændringsforslag 72
Bilag II, litra b)

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

b) Et rimeligt skøn af, hvor længe det vil 
vare, før den faste ejendom eller løsøret og 
de tjenesteydelser, der er nødvendige for at 
gøre ejendommen eller løsøret fuldt 
funktionsdygtigt (tilslutning til gas, 
elektricitet, vand og telefon), er færdige.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 26.

Ændringsforslag 73
Bilag II, litra d)

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

d) Eventuel garanti for færdiggørelse af 
den faste ejendom eller løsøret og, såfremt 
ejendommen eller løsøret ikke 
færdiggøres, for tilbagebetaling af enhver 
foretaget betaling samt i givet fald, på 
hvilke vilkår denne garanti gives.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 26.
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Ændringsforslag 74
Bilag III, litra a)

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) Identiteten og det officielle 
forretningssted for de parter, der er 
ansvarlige for leveringen af den faste 
ejendom eller løsøret, for transporten eller 
for leveringen af hermed forbundne 
produkter og tjenesteydelser, som 
forbrugeren har adgang til som følge af 
hovedaftalen. 

Begrundelse

Forbrugeren har behov for at vide, hvem han indgår aftalen med, og hvem der i sidste ende 
vil yde rabatterne. 

Ændringsforslag 75
Bilag III, litra b)

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

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

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 37.

Ændringsforslag 76
Bilag III, litra c a) (nyt)

ca) En behørig og korrekt beskrivelse af 
den faste ejendom eller det løsøre, der kan 
bookes i fremtiden, en angivelse af og en 
garanti for den rabat, der ydes, og i hvilke 
tidsrum rabatten er gældende.

Begrundelse

Da det ofte anføres, at der ved varige ferieprodukter er adgang til en ret omfattende 
portefølje af forskellige logier og til luftfartsselskaber, har forbrugeren behov for at vide 
nøjagtig, hvem tjenesteyderne er. Hertil kommer, at forbrugerne har behov for at forstå 
karakteren af forholdet mellem udbyderne af de varige ferieprodukter og deres leverandører 
(hvorvidt der er tale om et firma, der er bundet af aftaler mellem erhvervsdrivende, eller det 
blot er bundet af en standardaftale, der fornys hvert år, hvilket indebærer, at faste ejendomme 
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eller løsøre og/eller flyrejser vil kunne fjernes fra porteføljen).

Ændringsforslag 77
Bilag III, litra d a) (nyt)

da) I givet fald, den nøjagtige karakter af 
de(n) tilgængelige rabat(ter), en 
sammenligning med den fulde pris for 
den pågældende faste ejendom eller det 
pågældende løsøre, for transporten eller 
for eventuelle produkter og tjenesteydelser 
forbundet hermed.

Begrundelse

I Kommissionens forslag er udeladt væsentlige materielle oplysninger, som forbrugeren har 
behov for for at kunne træffe en beslutning om et køb på et informeret grundlag.  Disse 
omfatter, navnlig når der ydes rabatter, den nøjagtige angivelse af karakteren af disse 
rabatter sammenlignet med "officielle/detail" priser.

Ændringsforslag 78
Bilag III, litra d b (nyt)

db) En gennemgang af, hvordan gebyrer, 
der skal betales for at bevare retten, kan 
ændres, og et skøn over fremtidige 
gebyrer.

Begrundelse

Se ændringsforslag 77 ovenfor.

Ændringsforslag 79
Bilag III, litra d c (nyt)

dc) Nærmere oplysninger om andre 
omkostninger, som forbrugeren kan 
forventes at skulle afholde som følge af 
hans ret til at opnå adgang til logiet, 
transporten eller eventuelle hermed 
forbundne produkter eller tjenesteydelser.
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Begrundelse

Se ændringsforslag 77 ovenfor.

Ændringsforslag 80
Bilag III, litra 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.

Oplysning om retten til at træde tilbage fra 
aftalen og om konsekvenserne heraf. Hvis 
det er relevant, oplysning om reglerne for 
at bringe de til hovedaftalen knyttede 
kreditaftaler og de øvrige tilknyttede 
aftaler til ophør i tilfælde af 
tilbagetrædelse fra aftalen, såsom 
ordninger for tilbagebetaling af kontanter 
eller andre investeringsordninger. 
Oplysning om konsekvenserne af en sådan 
tilbagetrædelse fra aftalen.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 45.

Ændringsforslag 81
Bilag III, litra j

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

j) Oplysning om, hvorvidt den 
erhvervsdrivende har underskrevet en 
adfærdskodeks.

Ændringsforslag 82
Bilag IV, litra e

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 

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

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 28 og 45.

Ændringsforslag 83
Bilag IV, litra f

f) Oplysning om forbuddet mod 
forskudsbetalinger, indtil salget reelt har 
fundet sted eller videresalgsaftalen er bragt 
til ophør.

f) Oplysning om forbuddet mod 
forskudsbetalinger som fastsat i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, 
indtil salget reelt har fundet sted eller 
videresalgsaftalen er bragt til ophør.

Ændringsforslag 84
Bilag IV, litra h

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

h) Oplysning om, hvorvidt den 
erhvervsdrivende har underskrevet en 
adfærdskodeks.

Ændringsforslag 85
Bilag V, litra c

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 fortegnelse over de ejendomme, der 
indgår i bytteordningen, og deres 
beliggenhed. Hvis aftalen vedrører løsøre, 
en passende beskrivelse heraf og af
faciliteterne.

Begrundelse

Det ligger i sagens natur, at bytteordningen ikke henviser til et bestemt logi. I betragtning af 
det store antal ejendomme (sædvanligvis i tusindvis), der er tilknyttet en bytteordning, vil det 
være urimeligt at kræve, at de erhvervsdrivende giver en beskrivelse af alle ejendomme på det 
tidspunkt, hvor den første aftale om medlemskab indgås. En enkel fortegnelse over feriesteder 
og deres beliggenhed samt en henvisning til eksempelvis et websted med mere detaljerede 
oplysninger om disse feriesteder kan således være til større nytte for forbrugerne.

Ændringsforslag 86
Bilag V, litra e
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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.).

e) Den pris, forbrugeren skal betale og et 
skøn over det beløb, forbrugeren skal 
betale for at være medlem af en 
bytteordning og for enkelte 
byttetransaktioner.

Begrundelse

Teksten i Kommissionens forslag synes i højere grad at være beregnet på de tjenesteydelser, 
der leveres af timesharebranchen eller udbydere af varige ferieprodukter. Oplysningskrav, 
der kan være relevante i forbindelse med timeshareaftaler, er ikke passende, når det gælder 
tjenesteydelser, der typisk leveres inden for rammerne af bytteordninger. Virksomheder, der 
er ansvarlige for bytteordninger, bør derfor give oplysninger, der er relevante for disse 
virksomheders aktiviteter.

Forbrugerne bør ikke være ansvarlige for betaling af drifts- eller vedligeholdelsesudgifter, da 
disse udgifter skal afholdes af den person, der ejer den timeshare, der indgår i 
bytteordningen.

Ændringsforslag 87
Bilag V, litra h

h) Forklaring af, hvordan bytteordningen 
fungerer, muligheder og nærmere regler for 
bytte, angivelse af antallet af disponible 
feriesteder og antallet af medlemmer i 
bytteordningen samt eksempler på 
konkrete byttemuligheder.

h) Forklaring af, hvordan bytteordningen 
fungerer, muligheder og nærmere regler for 
bytte, angivelse af antallet af disponible 
feriesteder og antallet af medlemmer i 
bytteordningen.

Begrundelse

Hvis der gives eksempler på konkrete byttemuligheder, kan forbrugerne få det fejlagtige 
indtryk, at de objekter, der beskrives i eksemplet, altid vil være til rådighed. Den 
erhvervsdrivende, der har ansvaret for bytteordningen, kan ikke garantere, at en anmodning 
om bytte med et bestemt objekt opfyldes, da adgangen til bytteobjekter afhænger af, hvad 
andre forbrugere på byttemarkedet tilbyder i bytte. Tidsrummet, objektets størrelse, kvaliteten 
af det logi, der anmodes om, i forhold til kvaliteten af det logi, der tilbydes i bytte, er andre 
faktorer, der har betydning i forbindelse med bytteordninger.

Ændringsforslag 88
Bilag V, litra i
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i) Oplysning om retten til at træde tilbage 
fra aftalen og om konsekvenserne heraf, 
herunder nøjagtig angivelse af 
beskaffenheden og størrelsen af de 
udgifter, forbrugeren skal godtgøre i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, 
hvis vedkommende benytter 
fortrydelsesretten. Hvis det er relevant, 
oplysning om reglerne for at bringe en til 
aftalen knyttet kreditaftale og en til 
aftalen knyttet aftale til ophør i tilfælde af 
tilbagetrædelse fra aftalen. Oplysning om 
konsekvenserne af en sådan 
tilbagetrædelse fra aftalen.

i) Oplysning om automatisk ophør af 
bytteaftalen, hvis forbrugeren træder 
tilbage fra hovedaftalen inden 
fortrydelsesfristens udløb.

Begrundelse

Hvis forbrugeren benytter sin fortrydelsesret, når det gælder en købsaftale vedrørende 
timeshare, skal bytteaftalen ophæves. Erhvervsdrivende, hvis virksomhed omfatter 
bytteordninger, skal lade disse oplysninger indgå i deres aftaler. En særskilt fortrydelsesfrist, 
der kun gælder for bytteaftaler, er unødvendig og kan vildlede forbrugerne.

Ændringsforslag 89
Bilag V, litra j

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.

udgår

Ændringsforslag 90
Bilag V, litra k

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

udgår

Ændringsforslag 91
Bilag V, litra l

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

l) Oplysning om, hvorvidt den 
erhvervsdrivende har underskrevet en 
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hvordan de kontrolleres og håndhæves. adfærdskodeks.
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BEGRUNDELSE

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.

Fast ejendom på timeshare-basis
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.

Forordning
Det ligger i sagens natur, at den virksomhed, som timesharebranchen udøver, hovedsagelig er 
af grænseoverskridende art. Derfor er en fuldstændig harmonisering nødvendig. Ordføreren 
foreslår derfor at ændre retsgrundlaget for dette direktiv og i stedet vælge forordningsformen 
for at skabe størst mulig klarhed for forbrugere og erhvervsdrivende i hele Den Europæiske 
Union.

Tjekliste
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Direktivet sikrer forbrugerne en høj grad af beskyttelse. Ordføreren foreslår, at der opstilles en 
tjekliste på grundlag af standardformularer, for at forbrugerne kan få et klart og hurtigt 
overblik over de vigtigste oplysninger.

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.

Registreringssystem
Ordføreren foreslår, at der etableres et europæisk registreringssystem. Dette 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.
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