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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa 
aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte
(KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0303),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0159/2007),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor om förslaget till rättslig 
grund,

– med beaktande av artiklarna 51 och 35 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för transport och turism och utskottet för rättsliga frågor
(A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Rubriken

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om konsumentskydd vid vissa 
aspekter av tidsdelat boende, långfristiga 
semesterprodukter, återförsäljning och byte

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om konsumentskydd vid vissa 
aspekter av tidsdelat boende, långfristiga 
semesterprodukter, återförsäljning och byte

Motivering

Vissa aspekter av marknadsföringen, försäljningen och återförsäljningen av tidsdelat boende 
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och långfristiga semesterprodukter samt byte av tidsdelat boende bör harmoniseras fullt ut. 
Medlemsstaterna bör inte tillåtas att behålla eller införa nationell lagstiftning på de områden 
som omfattas av denna förordning. Medlemsstaterna ska ha rätt att införa nationella lagar i 
överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen i de fall då förordningen inte innehåller 
några bestämmelser. 

Ändringsförslag 2
Beaktandeled 1

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 65 och 95,

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 17.

Ändringsförslag 3
Beaktandeled 3a (nytt)

med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/29/EG av den 
11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder 
som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden1 och 
som förbjuder vilseledande, aggressiva 
och otillbörliga affärsmetoder,
__________
1 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.

Ändringsförslag 4
Skäl -1a (nytt)

(-1a) Turismen spelar en allt viktigare roll 
i medlemsstaternas ekonomier och därför 
måste tidsdelat boende och långfristiga 
semesterprodukter främjas i syfte att öka 
tillväxten och produktiviteten inom dessa 
näringar genom att anta eventuellt 
nödvändiga gemensamma bestämmelser. 
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Ändringsförslag 5
Skäl 1

(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. Dessa nya 
semesterprodukter och vissa transaktioner 
kopplade till tidsdelat boende, som 
återförsäljningsavtal och bytesavtal, 
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.

Motivering

Anpassning av skälet till artiklarna 1 och 2.

Ändringsförslag 6
Skäl 2

(2) De befintliga luckorna i lagstiftningen 
leder till en betydande snedvridning av 
konkurrensen och orsakar allvarliga 
problem för konsumenterna, och hindrar 
därmed den inre marknaden från att 
fungera väl. Direktiv 94/47/EEG bör därför 
ersättas med ett nytt uppdaterat direktiv.

(2) De befintliga luckorna i lagstiftningen 
och avsaknaden av harmoniserad 
lagstiftning i medlemsstaterna leder till en 
betydande snedvridning av konkurrensen 
och orsakar allvarliga problem för 
konsumenterna, och hindrar därmed den 
inre marknaden från att fungera väl. 
Direktiv 94/47/EEG bör därför ersättas 
med en ny uppdaterad förordning.

Motivering

Anpassning av skälet till ändringsförslag 1. 

Ändringsförslag 7
Skäl 3

(3) Den tillämpliga lagstiftningen i (3) För att rättsläget ska bli klarare och 
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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.

konsumenter och företag fullt ut ska kunna
utnyttja fördelarna med den inre 
marknaden bör vissa aspekter av 
marknadsföringen, försäljningen och 
återförsäljningen av tidsdelat boende och 
långfristiga semesterprodukter samt byte 
av tidsdelat boende harmoniseras fullt ut. 
Medlemsstaterna bör inte tillåtas att
behålla eller införa nationell lagstiftning 
på de områden som omfattas av denna 
förordning. Medlemsstaterna bör ha rätt 
att införa nationella lagar i 
överensstämmelse med 
gemenskapslagstiftningen i de fall då 
förordningen inte innehåller några 
bestämmelser.

Motivering

Anpassning av skälet till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 8
Skäl 4

(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.

utgår

Motivering

Anpassning av skälet till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 9
Skäl 5a (nytt)

(5a) Definitionen av avtal om tidsdelat 
boende omfattar inte fleråriga bokningar
av hotellrum eller vanliga hyresavtal ens 
om de är förbetalda och löper över mer än 
ett år. 
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Motivering

Om tidsperioden skärs ned till ett år kan andra transaktioner, som inte är tänkta att ingå i 
förordningen, komma att omfattas däribland förtidsbokning av hotellrum som kräver 
förskottsbetalning. Vidare erbjuder vissa hotell ett kupongsystem med en giltighetstid på över 
ett år. För att undvika feltolkningar bör dessa undantag nämnas uttryckligen.

Ändringsförslag 10
Skäl 6a (nytt)

(6a) För att konsumenten ska få en klar 
uppfattning om det skydd som denna 
förordning erbjuder bör näringsidkaren
tillhandahålla konsumenten en checklista 
som baserar sig på standardformulär som 
finns tillgängliga på samtliga 
gemenskapsspråk. 

Motivering

För att uppmärksamma konsumenten på ångerrätten och öka dennes medvetenhet om denna 
rätt bör avtalet inkludera en checklista.

Ändringsförslag 11
Skäl 7

(7) För att konsumenterna skall få 
möjlighet att fullt ut förstå vilka 
skyldigheter och rättigheter de har enligt 
avtalet bör de få en tidsfrist under vilken de 
kan frånträda avtalet utan att ange något 
skäl. Denna ångerfrist är olika lång i olika 
medlemsstater, och det har visat sig att 
den tid som föreskrivs i direktiv 94/47/EG 
inte är tillräckligt lång. Ångerfristen bör
därför förlängas och harmoniseras.

(7) För att konsumenterna skall få 
möjlighet att fullt ut förstå vilka 
skyldigheter och rättigheter de har enligt 
avtalet bör de få en tidsfrist under vilken de 
kan frånträda avtalet utan att ange något 
skäl. Denna ångerfrist är olika lång i olika 
medlemsstater. För att tillhandahålla ett 
fullgott konsumentskydd och skapa större 
klarhet för konsumenterna och branschen
bör ångerfristen harmoniseras.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 12
Skäl 8
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(8) Förbudet mot handpenning till 
näringsidkaren eller till en tredje part 
under ångerfristen bör klargöras, så att 
konsumentskyddet blir bättre. I fråga om 
återförsäljning bör förbudet mot 
handpenning gälla tills försäljningen har 
ägt rum eller avtalet om återförsäljning har 
upphört att gälla.

(8) Förbudet mot handpenning bör 
klargöras, så att konsumentskyddet blir 
bättre. I fråga om avtal om återförsäljning 
bör förbudet mot all handpenning gälla tills 
försäljningen har ägt rum eller avtalet om 
återförsäljning har upphört att gälla med 
undantag för direkt hänförbara utgifter
som näringsidkaren haft för att 
marknadsföra konsumentens tidsdelade 
boende.

Motivering

Förtydligande och anpassning av skälet till artikel 6.

Ändringsförslag 13
Skäl 9

(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 kostnader för 
konsumenten. Detsamma bör gälla för 
anknytande avtal.

Motivering

Anpassning av skälet till artikel 6.

Ändringsförslag 14
Skäl 10

(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 denna förordning. 
Detta bör också vara fallet när den 
lagstiftning som är tillämplig på avtalet är 
lagstiftningen i ett tredjeland.

Motivering

Anpassning av skälet till ändringsförslag 1.
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Ändringsförslag 15
Skäl 11

(11) Medlemsstaterna måste fastställa
effektiva, proportionella och avskräckande 
påföljder vid överträdelse av detta direktiv.

(11) Medlemsstaterna måste säkerställa
effektiva, proportionella och avskräckande 
påföljder vid överträdelse av denna 
förordning.

Motivering

Anpassning av skälet till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 16
Skäl 12

(12) Det måste säkerställas att personer 
eller organisationer som enligt nationell 
lagstiftning har ett berättigat intresse i 
frågan har laglig möjlighet att inleda 
förfaranden mot överträdelse av detta 
direktiv.

(12) Det måste säkerställas att personer 
eller organisationer som enligt nationell 
lagstiftning har ett berättigat intresse i 
frågan har laglig möjlighet att inleda 
förfaranden mot överträdelse av denna 
förordning.

Motivering

Anpassning av skälet till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 17
Skäl 12a (nytt)

(12a) I samband med rättslig prövning 
bör konsumenten ha rätt att väcka talan i 
den domstol i det land där han har sin 
hemvist.

Motivering

Förtydligande och för att tillhandahålla bättre konsumentskydd.

Ändringsförslag 18
Skäl 14

(14) Medlemsstaterna bör se till att
konsumenterna får tillräcklig information 
om de nationella bestämmer genom vilka 

(14) Konsumenterna bör få tillräcklig 
information om sina rättigheter enligt 
denna förordning. Näringsidkarna bör 
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detta direktiv införlivas, och de bör 
uppmuntra näringsidkarna att informera 
om sin praxis på området.

informera konsumenterna om sin 
uppförandekod på området.

Motivering

Anpassning av skälet till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 19
Skäl 14a (nytt)

(14a) Näringsidkarna bör inrätta en 
europeisk branschorganisation för att 
bättre kunna handlägga 
konsumentklagomål och för att kunna 
skapa ett EU-omfattande licenssystem.

Ändringsförslag 20
Skäl 14b (nytt)

(14b) Det vore till fördel både för 
konsumenten och för branschen för 
tidsdelat boende och långfristiga 
produkter om näringsidkarna skulle vara 
skyldiga att tillhandahålla tillräcklig 
säkerhet i händelse av obestånd.

Ändringsförslag 21
Skäl 15

(15) Eftersom målen för detta direktiv inte 
i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att undanröja hindren på 
den inre marknaden och uppnå en hög 
konsumentskyddsnivå.

(15) Eftersom målen för denna förordning
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att undanröja hindren på 
den inre marknaden och uppnå en hög 
konsumentskyddsnivå.
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Motivering

Anpassning av skälet till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 22
Skäl 16

(16) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheter och iakttar de 
principer som erkänns särskilt i 
Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(16) Denna förordning respekterar de 
grundläggande rättigheter och iakttar de 
principer som erkänns särskilt i 
Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Motivering

Anpassning av skälet till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 23
Artikel 1, punkt 1

1. Detta direktiv omfattar skydd av 
konsumenterna i samband med vissa 
aspekter av marknadsföring och försäljning 
av tidsdelat boende och långfristiga 
semesterprodukter. Det omfattar också 
återförsäljning av tidsdelat boende och 
långfristiga semesterprodukter samt byte 
av tidsdelat boende.

1. Syftet med denna förordning är att 
bidra till att den inre marknaden fungerar 
väl och att tillgodose en hög 
konsumentskyddsnivå genom att 
harmonisera medlemsstaternas lagar och 
andra författningar i samband med vissa 
aspekter av marknadsföring, försäljning 
och återförsäljning av tidsdelat boende 
och långfristiga semesterprodukter samt 
byte av tidsdelat boende.

Detta direktiv skall tillämpas på 
transaktioner mellan näringsidkare och 
konsumenter.

Denna förordning skall tillämpas på 
transaktioner mellan näringsidkare och 
konsumenter.

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

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

Motivering

Med hänsyn till att artikel 95 utgör den rättsliga grunden bör man nämna den inre 
marknadens sätt att fungera.

Ändringsförslag 24
Artikel 1, punkt 2

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

Undantag från principen om fullständig harmonisering skapar osäkerhet både hos 
konsumenterna och branschen och bör därför undvikas. Europaparlamentet för fram denna 
ståndpunkt i sitt eget initiativbetänkande om konsumentregelverket (Patrie-betänkandet).

Ändringsförslag 25
Artikel 2, punkt 1, inledningen

1. I detta direktiv avses med 1. I denna förordning avses med

Motivering

Anpassning av skälet till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 26
Artikel 2, punkt 1, led a

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

löper på mer än ett år och mot ersättning 
ger konsumenten nyttjanderätt till en eller 
flera lösa eller fasta egendomar på 
återkommande basis.

Motivering

Begreppet ”boende” har en mycket vidare betydelse än vad som avses i denna förordning. Ur 
rättslig synvinkel är det bättre att använda begreppet ”lösa eller fasta egendomar på 
återkommande basis”. 

Ändringsförslag 27
Artikel 2, punkt 1, led b

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

Ändringsförslag 28
Artikel 2, punkt 1, led c

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) avtal om återförsäljning: ett avtal genom 
vilket en näringsidkare mot ersättning 
bistår med att sälja ett tidsdelat boende 
eller en långfristig semesterprodukt.

Ändringsförslag 29
Artikel 2, punkt 1, led d

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) avtal om byte: ett anknytande avtal 
genom vilket en konsument mot ersättning 
ansluter sig till ett bytessystem som ger 
konsumenten möjlighet att utnyttjar sitt 
tidsdelade boende på olika platser eller vid 
olika tidsperioder.
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Ändringsförslag 30
Artikel 2, punkt 1, led e

e) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som handlar för ändamål som har 
samband med dennes näringsverksamhet, 
affärsverksamhet eller yrke samt den som 
handlar i näringsidkarens namn eller för 
dennes räkning.

e) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som handlar för ändamål som har 
samband med dennes näringsverksamhet, 
affärsverksamhet, hantverk eller yrke samt 
den som handlar i näringsidkarens namn 
eller för dennes räkning.

Ändringsförslag 31
Artikel 2, punkt 1, led g

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

g) anknytande avtal: ett avtal som är 
kopplat till ett avtal om tidsdelat boende 
eller avtal om långfristig semesterprodukt,

Motivering

Begreppet ”kopplat till” förefaller i detta sammanhang lämpligare ur juridisk synpunkt.

Ändringsförslag 32
Artikel 2, punkt 1, led ga (nytt)

ga) varaktigt medium: varje medel som 
gör det möjligt för konsumenten att 
bevara information, som riktas till denne 
personligen, på ett sätt som är tillgängligt 
för användning i framtiden under en tid 
som är lämplig med hänsyn till vad som 
är avsikten med informationen och som 
tillåter oförändrad återgivning av den 
bevarade informationen,

Motivering

Det krävs en tydligare definition för att skapa rättslig klarhet för både konsumenten och 
näringsidkaren.

Ändringsförslag 33
Artikel 2, punkt 1, led gb (nytt)

gb) uppförandekod: en överenskommelse, 
eller en uppsättning regler icke ålagda 
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genom en medlemsstats lagar eller andra 
författningar, om hur näringsidkare som 
förbinder sig att iaktta koden ska förhålla 
sig till en eller flera angivna 
affärsmetoder eller inom en eller flera 
angivna branscher.

Motivering

Det krävs en tydligare definition för att skapa rättslig klarhet för både konsumenten och 
näringsidkaren.

Ändringsförslag 34
Artikel 3, punkt 1

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. All reklam ska innehålla en upplysning 
om möjligheten att få information i 
enlighet med punkt 2 och var den 
informationen kan fås.

Motivering

Anpassning av texten till artikel 3.2.

Ändringsförslag 35
Artikel 3, punkt 2

2. Näringsidkaren skall på begäran ge 
konsumenten skriftlig information, som 
utöver en allmän produktbeskrivning 
åtminstone skall innehålla kortfattad och 
korrekt information om följande, beroende 
på vad som är tillämpligt:

2. Näringsidkaren skall på begäran ge 
konsumenten skriftlig information, som 
utöver en allmän produktbeskrivning skall 
innehålla 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.

a) När det gäller avtal om tidsdelat boende, 
den information som anges i bilaga I och, 
om avtalet gäller lös eller fast egendom
under uppförande, den information som 
anges i bilaga II.

b) När det gäller en långfristig 
semesterprodukt, den information som 
anges i bilaga III.

b) När det gäller avtal om en långfristig 
semesterprodukt, den information som 
anges i bilaga III.

c) När det gäller återförsäljning, den c) När det gäller avtal om återförsäljning, 
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information som anges i bilaga IV. den information som anges i bilaga IV.
d) När det gäller byte, den information som 
anges i bilaga V.

d) När det gäller avtal om byte, den 
information som anges i bilaga V.

Näringsidkaren ska tillhandahålla 
informationen i pappersformat eller i 
form av annat varaktigt medium.

Motivering

Anpassning av texten till artikel 2.

Ändringsförslag 36
Artikel 3, punkt 3

3. Vid återförsäljning skall 
näringsidkarens skyldighet att lämna 
information i enlighet med punkt 2 avse 
den konsument som kan komma att ingå 
återförsäljningsavtalet.

utgår

Motivering

Ordalydelsen är oklar och förefaller överflödig. Texten blir tydligare om detta stycke stryks.

Ändringsförslag 37
Artikel 4, rubriken

Avtalet Huvudavtalet

Motivering

För att undvika missförstånd bör klar åtskillnad göras mellan huvudavtal och anknytande 
avtal.

Ändringsförslag 38
Artikel 4, punkterna 12

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

1. Avtalet ska vara skriftligt och avfattat 
på ett av gemenskapens officiella språk, 
enligt konsumentens val.

2. Den skriftliga information som avses i 2. Den skriftliga information som avses i 
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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.

artikel 3.2 skall utgöra en integrerad del av 
huvudavtalet.

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

Innan avtalet ingås skall konsumenten 
skriftligen eller genom annat varaktigt 
medium underrättas om eventuella 
ändringar i den information i 
pappersformat som tillhandahålls 
konsumenten.

Ändringarna skall uttryckligen anges i 
avtalet.

Ändringsförslag 39
Artikel 4, punkt 3a (ny)

3a. Avtalet ska innehålla en checklista i 
syfte att understryka de rättigheter 
konsumenterna tillskrivs enligt denna 
förordning och för att underlätta 
tillämpningen av ångerrätten i enlighet 
med artikel 5.
Checklistan ska basera sig på 
standardformulär som finns tillgängliga 
på samtliga gemenskapsspråk och 
innehålla ett avrivbart formulär för att 
kunna hävda rätten att frånträda avtalet 
(ångerrätt).
Checklistan ska kort och klart innehålla 
följande uppgifter:

 alla parters namn och adress,

 den rätt som omfattas av huvudavtalet,

 den exakta tidsperiod under vilken den 
rätt som omfattas av huvudavtalet kan 
utövas och, om så krävs, dess giltighetstid,

 det datum då konsumenten kan börja 
utöva sin rätt enligt avtalet,

 det pris som konsumenten ska betala för 
det tidsdelade boende, den långfristiga 
semesterprodukt eller den tjänst som 
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tillhandahålls av näringsidkaren,

 de utgifter som hänför sig till det 
tidsdelade boendet eller den långfristiga 
semesterprodukten, 

 i tillämpliga fall, de tjänster eller de 
anläggningar som konsumenten kommer 
att få tillgång till,

 uppgift om det är möjligt att ansluta sig 
till ett bytessystem,

 uppgift om ångerfristen,

 uppgift om förbudet mot handpenning,

 uppgift om näringsidkaren 
undertecknat en uppförandekod.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att uppmärksamma konsumenterna på och öka kunskapen om 
ångerrätten. Därför bör avtalet innehålla en checklista. 

Ändringsförslag 40
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Anknytande avtal

1. Avtalet ska vara skriftligt och avfattat 
på ett av gemenskapens officiella språk, 
enligt konsumentens val.
2. Den skriftliga information som avses i 
artikel 3.2 ska utgöra en integrerad del av 
avtalet.
Innan avtalet ingås ska konsumenten
skriftligen underrättas om eventuella 
ändringar i den skriftliga information 
som tillhandahålls konsumenten.
3. Bytesavtal ska innehålla den 
information som krävs enligt punkterna a, 
b samt di i bilaga V.

Ändringsförslag 41
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Artikel 5, punkt 1

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. Konsumentens rätt att frånträda avtalet 
(ångerrätt) ska gälla i fjorton dagar utan 
att ange några skäl. 

Ångerrätten ska börja gälla
a) antingen från den dag då avtalet eller 
ett bindande preliminärt avtal
undertecknats, eller
b) den dag då konsumenten erhåller 
avtalet eller ett bindande preliminärt avtal 
om detta datum är senare än det datum 
som avses i led a.

Motivering

Det är nödvändigt att preciseras ångerfristens längd.

Ändringsförslag 42
Artikel 5, punkt 2

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.

utgår

Ändringsförslag 43
Artikel 5, punkt 3

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 

3. Om den information som avses i 
punkterna a–o i bilaga I, punkterna a, b 
och d i bilaga II, punkterna a–i i 
bilaga III, punkterna a–g i bilaga IV eller 
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undertecknande, skall ångerrätten 
upphöra att gälla tre månader och fjorton 
dagar efter avtalets undertecknande.

punkterna ak i bilaga V inte har lämnats 
skriftligen senast tre månader efter avtalets 
undertecknande, skall avtalet betraktas 
som ogiltigt.

Motivering

För att tillgodose största möjliga konsumentskydd ska ett avtal som saknar en integrerad del 
betraktas som ogiltigt.

Ändringsförslag 44
Artikel 5, punkt 4

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 meddela den person 
vars namn och adress har angivits i avtalet 
och i den checklista som är avsedd för 
detta ändamål på ett sätt som kan styrkas. 
Ångerfristen skall anses ha iakttagits om 
meddelandet, om det är i pappersform eller 
i form av ett varaktigt medium, avsänts 
innan fristen löper ut.

Ändringsförslag 45
Artikel 5, punkt 5

5. Den konsument som utövar sin 
ångerrätt skall 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 skall fullgöras före 
utgången av den ångerfrist som avses i 
punkt 1. Sådana kostnader skall 
uttryckligen anges i avtalet.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag bör utgå för att inte öppna upp möjligheter för oseriösa näringsidkare 
som enbart är intresserade av att underteckna avtal och få ersättning för vissa kostnader som 
inte är klart definierade och som varierar mellan medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 46
Artikel 5, punkt 6

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

Anpassning till ordalydelsen i ändringsförslagen 42 och 43.

Ändringsförslag 47
Artikel 6

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. Det ska vara förbjudet för 
näringsidkaren eller en tredje part att ta 
emot handpenning eller säkerhet, reservera 
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.

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 betalning eller säkerhet, reservera 
belopp på konton eller uttryckligen 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.

Ändringsförslag 48
Artikel 7

1. Om konsumenten utövar sin rätt att 
frånträda avtalet om tidsdelat boende eller 
långfristig semesterprodukt skall 
medlemsstaterna se till att eventuella 
anknytande avtal, även bytesavtal,
automatiskt upphöra att gälla utan påföljd.

1. Om konsumenten utövar sin rätt att 
frånträda huvudavtalet skall eventuella 
anknytande avtal automatiskt upphöra att 
gälla utan kostnader för konsumenten.

2. Om en kredit täcker priset helt eller 
delvis och krediten beviljats konsumenten 

2. Om en kredit täcker priset helt eller 
delvis och krediten beviljats konsumenten 
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av näringsidkaren eller av en tredje part på 
grund av en överenskommelse mellan den 
tredje parten och näringsidkaren, skall 
kreditavtalet hävas utan påföljd, om 
konsumenten utövar sin rätt att frånträda 
huvudavtalet i enlighet med artikel 5.

av näringsidkaren eller av en tredje part på 
grund av en överenskommelse mellan den 
tredje parten och näringsidkaren, skall 
kreditavtalet hävas utan kostnader för 
konsumenten, om konsumenten utövar sin 
rätt att frånträda huvudavtalet i enlighet 
med artikel 5.

3. Medlemsstaterna skall meddela 
närmare föreskrifter om hävning av 
sådana avtal.

Ändringsförslag 49
Artikel 8

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.

1. Om en medlemsstats lagstiftning är 
tillämplig på avtalet skall sådana 
avtalsbestämmelser där konsumenten 
avstår från sina rättigheter enligt denna
förordning inte vara bindande.

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.

2. Bestämmelserna i denna förordning 
ska gälla om den berörda fasta egendomen 
är belägen i en medlemsstat eller om 
näringsidkaren bedriver kommersiell 
verksamhet eller yrkesverksamhet i en 
medlemsstat eller på något sätt inriktar 
sådan verksamhet på en medlemsstat och 
avtalet omfattas av denna verksamhet.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 50
Artikel 9, punkt 1 och punkt 2, inledningen

1. Medlemsstaterna skall se till att det 
finns lämpliga och effektiva medel för att
säkerställa efterlevnaden av detta direktiv i 
konsumentens intresse.

1. Medlemsstaterna skall säkerställa
efterlevnaden och övervaka 
näringsidkarnas allmänna efterlevnad av 
denna förordning i konsumentens intresse.

2. De medel som avses i punkt 1 skall
omfatta bestämmelser varigenom ett eller 
flera av följande organ, som bestäms i 
nationell lagstiftning, får väcka talan 
enligt nationell lagstiftning vid domstolar 

2. Medlemsstaterna skall utse ett eller flera 
av följande organ för att kontrollera 
efterlevnaden:
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eller behöriga administrativa organ för att 
säkerställa att de nationella 
bestämmelserna för genomförandet av 
detta direktiv tillämpas:

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 51
Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att informera konsumenterna 
om den nationella lag genom vilken detta 
direktiv införlivas och skall när så är 
lämpligt uppmuntra näringsidkare att 
informera konsumenterna om sina 
uppförandekoder.

1. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att informera konsumenterna 
om denna förordning.

Näringsidkarna ska i förekommande fall 
se till att konsumenterna är informerade 
om deras uppförandekoder.

2. Medlemsstaterna skall verka för 
införande och utveckling av lämpliga och 
effektiva klagomåls- och 
prövningsförfaranden utanför domstol för 
att lösa tvister i konsumentfrågor som 
omfattas av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall verka för 
införande och utveckling av lämpliga och 
effektiva klagomåls- och 
prövningsförfaranden utanför domstol för 
att lösa tvister i konsumentfrågor som 
omfattas av denna förordning.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 52
Artikel 10, punkt 2a (ny)

2a. Näringsidkarna ska inrätta en 
Europeisk branschorganisation som 
tillhandahåller konsumenterna en 
alternativ tvistlösningsmekanism för att 
handlägga klagomål t.ex. i samband med 
konkurser och upprätta ett europeiskt 
licenssystem.
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Ändringsförslag 53
Artikel 10, punkt 2b (ny)

2b. Näringsidkaren ska visa att han, i 
händelse av obestånd, har tillräcklig 
säkerhet för att betala tillbaka det belopp 
som konsumenten erlagt. 

Ändringsförslag 54
Artikel 11, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall föreskriva
lämpliga påföljder för näringsidkaren då 
denne inte följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv.

1. Medlemsstaterna skall fastställa
lämpliga påföljder som kan tillämpas vid 
överträdelse av bestämmelserna i denna
förordning och se till att dessa påföljder 
tillämpas.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 55
Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall senast den […] 
anta och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De skall genast 
överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell för 
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 
detta direktiv.

utgår

De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den […].
När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser skall de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om 
hur hänvisningen skall göras skall varje 
medlemsstat själv utfärda.
2. Medlemsstaterna skall till 
kommissionen överlämna texten till de 
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centrala bestämmelser i nationell 
lagstiftning som de antar inom det 
område som omfattas av detta direktiv.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 56
Artikel 13, stycke 1

Kommissionen skall se över detta direktiv
senast fem år efter det datum då de 
nationella bestämmelser genom vilka 
direktivet införlivas har börjat gälla, och 
skall avlägga rapport till 
Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen skall se över denna 
förordning senast fem år efter det datum 
då den trätt i kraft, och skall avlägga 
rapport till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 57
Artikel 14

Direktiv 94/47/EG skall upphöra att gälla. Direktiv 94/47/EG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda direktivet 
skall anses som hänvisningar till detta 
direktiv och skall läsas i enlighet med 
jämförelsetabellen i bilaga VI.

Hänvisningar till det upphävda direktivet 
skall anses som hänvisningar till denna 
förordning och skall läsas i enlighet med 
jämförelsetabellen i bilaga VI.

Ändringsförslag 58
Artikel 15

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
1 januari 2009.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 1. 
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Ändringsförslag 59
Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till 
medlemsstaterna.

utgår

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 60
Bilaga I, led a

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

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

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 37.

Ändringsförslag 61
Bilaga I, led b

b) Den exakta karaktären av den rättighet 
som huvudavtalet 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 huvudavtalet 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.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 37.

Ändringsförslag 62
Bilaga I, led c

c) När avtalet avser en bestämd fast 
egendom, en utförlig beskrivning av 

c) När huvudavtalet avser en bestämd fast 
egendom, en utförlig beskrivning av 
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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.

egendomen och uppgift om var den är 
belägen. När huvudavtalet avser flera 
egendomar, en korrekt beskrivning av 
egendomarna och uppgift om var de är 
belägna. När huvudavtalet avser annat 
boende än fast egendom, en korrekt 
beskrivning av boendet och faciliteterna.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 37.

Ändringsförslag 63
Bilaga I, led f

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.

f) Principerna för underhåll och 
reparationer av fast eller lös egendom, 
administration och förvaltning samt om 
och hur konsumenterna kan påverka och 
delta i beslut rörande dessa frågor.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 64
Bilaga I, led g

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.

g) En utförlig beskrivning av alla kostnader 
som hänför sig till avtal om tidsdelat 
boende. Hur kostnaderna 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.

Motivering

De två viktigaste faktorerna när det gäller den totala kostnaden är inköpspriset och 
servicekostnaden för en anläggning med tidsdelat boende eller blandat boende (multi-resort). 
Kommissionens förslag är oklart och innehåller information som konsumenten inte behöver 
för att kunna fatta ett välgrundat beslut om köp.

Servicekostnaderna och administrationskostnaderna samt eventuella framtida prisökningar 
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(kostnadsberäkningar på grund av inflation, skatter, hälso- och säkerhetskrav osv.) måste 
anges. Detaljerade uppgifter om sådana kostnader är dock inte relevanta för själva beslutet 
om köp och tillhandahålls i förekommande fall i den årliga redovisningen. 

Ändringsförslag 65
Bilaga I, led h

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.

ca) 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.

Motivering

Punkten bör flyttas längre upp i bilagan.

Ändringsförslag 66
Bilaga I , led i

i) Det pris som konsumenten skall betala 
och en uppskattning av det belopp som 
konsumenten skall 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).

fa) Det pris som konsumenten skall betala.

Motivering

Jämför med motiveringen till ändringsförslag 64. Ledet bör flyttas längre upp i bilagan.

Ändringsförslag 67
Bilaga I, led k

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 genom dessa
system.

k) Om det är möjligt att delta i ett bytes-
eller återförsäljningssystem för de avtalade 
rättigheterna, information om det berörda 
bytessystemet och uppgift om kostnaderna 
för byte och återförsäljning genom detta
system.
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Ändringsförslag 68
Bilaga I, led m

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.

m) Information om ångerrätten och verkan 
av att utöva ångerrätten. I tillämpliga fall, 
uppgift om hur kreditavtal i anslutning till 
huvudavtalet och övriga anknytande avtal 
kan hävas om konsumenten utövar sin 
ångerrätt, exempelvis återbetalningssystem 
eller andra investeringssystem. Uppgift 
om verkan av att konsumenten utövar sin 
ångerrätt.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 45.

Ändringsförslag 69
Bilaga I, led p

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

p) Uppgift om näringsidkaren har 
undertecknat någon uppförandekod.

Motivering

Kommissionens förslag krävde att näringsidkaren tillhandahåller konsumenten omfattande 
information om uppförandekoder. Denna omfattande information skulle kunna bli alltför 
betungande och inte vara till nytta för konsumenten. Omvänt skulle det vara samma sak som 
att begära att näringsidkaren tillhandahåller konsumenten lagstiftning om tidsdelat boende 
och annan därmed förknippad lagstiftning och begära att näringsidkaren inkluderar dem i 
avtalet.

För konsumenten är det relevant om näringsidkaren undertecknat en uppförandekod och var 
denna information kan erhållas.

Ändringsförslag 70
Bilaga II, rubriken

Tilläggskrav för boenden under 
uppförande i enlighet med artikel 3

Tilläggskrav för fast eller lös egendom
under uppförande i enlighet med artikel 3
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Motivering

Anpassning till ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 71
Bilaga II , led a

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 den fasta 
eller lösa egendomen och de tjänster som 
skall göra denna egendom fullt användbart 
(gas, elektricitet, vatten och 
telefonledningar).

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 72
Bilaga II, led b

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) En rimlig beräkning av när arbetet med 
den fasta eller lösa egendomen och de 
tjänster som skall göra det fullt användbart 
(gas, elektricitet, vatten och 
telefonledningar) kan vara slutfört.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 73
Bilaga II, led d

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) En garanti för färdigställandet av den 
fasta eller lösa egendomen eller en garanti 
för återbetalning av betalning som gjorts, 
om den fasta eller lösa egendomen inte 
blir färdigställt, och i tillämpliga fall 
villkoren för dessa garantier.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 26.
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Ändringsförslag 74
Bilaga III, led a

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

a) Namnet på och det officiella sätet för de 
parter som är ansvariga för att leverera
den fasta eller lösa egendomen, resor eller 
liknande produkter samt tjänster som 
konsumenten har tillgång till enligt
huvudavtalet.

Motivering

Det är viktigt att konsumenten har klart för sig vem han ingår avtalet med och vem som 
slutligen kommer att leverera produkten.

Ändringsförslag 75
Bilaga III, led b

b) Den exakta karaktär av rättighet som 
avtalet avser.

b) Den exakta karaktär av rättighet som 
huvudavtalet avser.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 37.

Ändringsförslag 76
Bilaga III, led ca (nytt)

ca) Lämplig och korrekt beskrivning av 
den fasta eller lösa egendom som i 
framtiden kan bokas, uppgift om och 
garanti avseende rabatter och när objektet 
är tillgängligt.

Motivering

Eftersom det ofta hävdas att långfristiga semesterprodukter ger tillgång till ett brett utbud av 
boenden och till flygbolag är det viktigt att konsumenten förstår vem de egentliga 
leverantörerna är. Vidare är det viktigt att konsumenten känner till vilket avtalsförhållande 
som gäller mellan den näringsidkare som tillhandahåller långfristiga semesterprodukter och 
leverantören av produkten (antingen ett företag som upprättar avtal mellan näringsidkare
eller enbart standardavtal som kan förlängas varje år, vilket omfattar fast och lös egendom 
och/eller flyg som kan utgå ur paketet).
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Ändringsförslag 77
Bilaga III, led da (nytt)

da) i tillämpliga fall, eventuella rabatter, 
prisjämförelse med det fulla priset för 
ifrågavarande fasta eller lösa egendomar, 
resor eller andra liknande produkter eller 
tjänster.

Motivering

I kommissionens förslag fattas väsentlig information som är nödvändig för att konsumenten 
ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Detta gäller framför i samband med rabatterbjudanden 
då uppgift bör lämnas om hur stor rabatten är i förhållande till det fulla priset.

Ändringsförslag 78
Bilaga III, led db (nytt)

db) Förklaring om hur eventuella avgifter 
för att behålla rätten kan komma att 
ändras och en beräkning av kommande 
avgifter.

Motivering

Jämför med ändringsförslag 77.

Ändringsförslag 79
Bilaga III, led dc (nytt)

dc) Uppgifter om eventuella övriga 
kostnader som konsumenten kan förvänta 
sig till följd av rätten att få tillgång till 
boendet, resan eller andra liknande 
produkter eller tjänster enligt 
specifikation.

Motivering

Jämför med ändringsförslag 77.

Ändringsförslag 80
Bilaga III, led g
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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.

g) Information om ångerrätten och verkan 
av att utöva ångerrätten. I tillämpliga fall, 
uppgift om hur kreditavtal i anslutning till 
huvudavtalet och övriga anknytande avtal 
kan hävas om konsumenten utövar sin 
ångerrätt, exempelvis återbetalningssystem 
eller andra investeringssystem. Uppgift 
om verkan av att konsumenten utövar sin 
ångerrätt.

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 45.

Ändringsförslag 81
Bilaga III, led j

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

j) Uppgift om näringsidkaren har 
undertecknat någon uppförandekod.

Ändringsförslag 82
Bilaga IV, led e

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 
utövar sin ångerrätt.

e) Information om ångerrätten och verkan 
av att utöva ångerrätten i samband med 
avtal om återförsäljning.

Motivering

Anpassning till ändringsförslagen 28 och 45.

Ändringsförslag 83
Bilaga IV, led f

f) Uppgift om förbudet mot att ta ut 
betalning innan försäljningen har ägt rum 
eller avtalet om återförsäljning på annat 

f) Uppgift om förbudet mot att, i enlighet 
med vad som fastställs i artikel 6.3, ta ut 
betalning innan försäljningen har ägt rum 
eller avtalet om återförsäljning på annat 
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sätt har upphört att gälla. sätt har upphört att gälla.

Ändringsförslag 84
Bilaga IV, led h

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

h) Uppgift om näringsidkaren har 
undertecknat någon uppförandekod.

Ändringsförslag 85
Bilaga V, led c

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 förteckning över de egendomar som 
ingår i bytessystemet och uppgift om var 
de är belägna. När avtalet avser lös
egendom, en korrekt beskrivning av 
egendomen och faciliteterna.

Motivering

Det ligger i sakens natur att bytessystemet inte avser ett specifikt boende. Med hänsyn till det 
mycket stora antalet egendomar (ofta tusentals) som är anslutna till ett bytessystem förefaller 
det orimligt att kräva att näringsidkarna ska tillhandahålla en beskrivning av samtliga objekt 
i samband med att konsumenten tecknar det första avtalet om medlemskap. En enkel 
förteckning över de egendomar som ingår i bytessystemet och uppgift om var de är belägna, 
samt hänvisning till exempelvis en webbplats med detaljerade uppgifter om dessa objekt kan 
vara till större nytta för konsumenten.

Ändringsförslag 86
Bilaga V, led e

e) Det pris som konsumenten skall betala 
och en uppskattning av det belopp som 
konsumenten skall 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).

e) Det pris som konsumenten skall betala 
och en uppskattning av det belopp som 
konsumenten skall betala för medlemskap i 
bytessystemet samt enskilda byten.
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Motivering

Texten i kommissionens förslag förefaller att vara mer lämpad för sådana tjänster som 
tillhandahålls i samband med tidsdelat boende och långfristiga semesterprodukter. Den 
information som ges i samband med tidsdelat boende är inte relevant för tjänster som gäller 
bytessystem. Därför bör bytesbranschen tillhandahålla information som är relevant för dess
verksamhet. 

Konsumenterna bör inte stå för handläggnings- och underhållsavgifter eftersom dessa 
kostnader ska betalas av den person som äger det tidsdelade boende som ingår i 
bytessystemet.

Ändringsförslag 87
Bilaga V, led h

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.

h) Förklaring av hur bytessystemet 
fungerar. Möjlighet till byte och hur det går 
till, uppgift om antalet tillgängliga 
semesteranläggningar och antalet 
medlemmar i bytessystemet.

Motivering

Genom att ge exempel på konkreta bytesobjekt kan konsumenten få uppfattningen att de
objekt som beskrivs alltid finns tillgängliga. Den näringsidkare som ansvarar för 
bytessystemet kan inte garantera att en begäran om byte med ett visst objekt går i lås eftersom 
tillgången till bytesobjektet är beroende av vad konsumenterna på bytesmarknaden erbjuder i 
utbyte. Tidsperiod, objektets storlek, kvaliteten på boendet i förhållande till det boende som 
erbjuds i utbyte samt hur långt i förväg reservationen görs är andra faktorer av betydelse i 
samband med byten. 

Ändringsförslag 88
Bilaga V, led i

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 

i) Information om automatisk hävning av 
bytesavtal om konsumenten utövar sin
ångerrätt i fråga om huvudavtalet under 
ångerfristen.
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hävas om konsumenten utövar sin 
ångerrätt. Uppgift om verkan av att 
konsumenten utövar sin ångerrätt.

Motivering

Om konsumenten utövar sin ångerrätt när det gäller ett köpavtal som avser tidsdelat boende 
måste bytesavtalet hävas. Näringsidkare vars verksamhet omfattar bytessystem måste 
tillhandahålla denna information i sina avtal. En särskild ångerfrist som enbart gäller för 
bytesavtal förefaller att vara överflödig och snarare förvirrande för konsumenten.

Ändringsförslag 89
Bilaga V, led j

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

utgår

Ändringsförslag 90
Bilaga V, led k

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

utgår

Ändringsförslag 91
Bilaga V, led l

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

(l) Uppgift om näringsidkaren har 
undertecknat någon uppförandekod.
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MOTIVERING

En avsevärd minskning av antalet klagomål i samband med traditionellt tidsdelat boende kan 
konstateras efter det att direktiv 94/47/EG antogs och branschen utvecklat ett självreglerande 
system.

Sedan ovan nämnda direktiv antogs har emellertid nya långfristiga semesterprodukter 
utvecklats snabbt, delvis för att kringgå gällande lagstiftning. Detta har i sin tur lett till ett 
stort antal klagomål från konsumenter eftersom det omfattande konsumentskydd som 
direktivet om tidsdelning erbjuder inte gäller för de nya produkterna, vilket leder till att den 
traditionella branschen för tidsdelat boende hamnar i ett dåligt sken.

2002 antog Europaparlamentet en resolution där kommissionen uppmanades att utarbeta ett 
förslag för att lösa problemen kring dessa nya 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 tillhandahåller 
således ett omfattande konsumentskydd.

Vissa problem som konsumenter ställs inför idag kommer också att åtgärdas genom befintlig 
och ny gemenskapslagstiftning, framför allt direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
(2005/29/EG). Vissa medlemsstater har dock inte införlivat eller tillämpar inte detta direktiv 
på ett korrekt sätt. Den översyn som för närvarnade genomförs av konsumentregelverket 
syftar till att skapa ett horisontellt instrument som fastställer allmänna bestämmelser om 
konsumentskydd. Bäst vore om översynen av direktiv 94/47/EG görs efter att det horisontella 
instrumentet antagits. Kommissionen ansåg dock att med hänsyn till att konsumenternas
problem är så akuta blir det omöjligt att vänta tills det horisontella instrumentet är klart.

Trots översynen av konsumentregelverket bör man sträva efter fullständig harmonisering 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.

Förordning
Det ligger i sakens natur att den verksamhet som branschen för tidsdelat boende bedriver 
huvudsakligen är av gränsöverskridande slag. Därför är det viktigt med en fullständig 
harmonisering. Föredraganden föreslår därför att den rättsliga grunden för detta direktiv 
ändras och omvandlas till en förordning för att skapa största möjliga klarhet för konsumenter 
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och näringsidkare i hela unionen.

Checklista
Direktivet ger konsumenterna ett omfattande skydd. Föredraganden förslår att det upprättas en 
checklista som baserar sig på standardformulär för att konsumenterna ska kunna få en snabb
överblick av vilken information som är viktigast.

Förhållandet till internationell privaträtt
Vissa konsumentproblem kan lösas om konsumenterna får rätt att gå till domstol i sitt 
bosättningsland. Därför bör den behöriga domaren vara en domare i det land där konsumenten 
är bosatt och som tillämpar den lagstiftning som gäller i det land där avtalet undertecknades.

Registreringssystem
Föredraganden föreslår att man inrättar ett europeiskt registreringssystem. Detta skulle gynna 
såväl konsumenter som de lagliga näringsidkarna. Ett sådant system bör upprättas och 
tillämpas av branschen med stöd av kommissionen. Det bör omfatta en garantifond för 
konsumenter ifall företaget går i konkurs.
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