
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB13.4.1995 Nr.13/0035

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 94/47/EB

frá 26. október 1994

um verndun kaupenda vegna tiltekinna þátta í samningum um kaup á réttindum til að nýta
fasteignir á skiptileigugrunni(*),

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
100. gr. a,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 189. gr. b
í sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1. Mismunandi löggjöf einstakra landa, að því er varðar
samninga um kaup á réttindum til að nýta eina eða fleiri
fasteignir á skiptileigugrunni, gæti leitt til hindrunar á
eðlilegri starfsemi innri markaðarins, röskunar á samkeppni
og uppskiptingar innlendra markaða.

2. Markmiðið með þessari tilskipun er að setja þann
lágmarksfjölda sameiginlegra reglna um þetta málefni sem
þarf til að tryggja að innri markaðurinn starfi eðlilega og
vernda þannig kaupendur. Nægilegt er að reglurnar taki
aðeins til þeirra þátta samningsviðskipta sem fjalla um
upplýsingar um innihald samningsins, fyrirkomulag á
miðlun þessara upplýsinga og málsmeðferð og fyrirkomulag
á uppsögn og afturköllun. Tilskipun er hentugasti
löggerningurinn til að ná þessu markmiði. Þessi tilskipun
er því í samræmi við dreifræðisregluna.

3. Talsverður munur er milli aðildarríkja á lagalegu eðli þeirra
réttinda sem fjallað er um í samningunum sem heyra undir
þessa tilskipun. Því er rétt að vísa í stuttu máli til þessara
mismunandi laga og gefa nægilega víða skilgreiningu á
umræddum samningum án þess að það feli í sér samhæfingu
innan bandalagsins á lagalegu eðli viðkomandi réttinda.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 280, 29. 10. 1994, bls. 83,
var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/95 frá 24.
febrúar 1995 um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 299, 5. 11. 1993, bls. 8.

(2) Stjtíð. EB nr. C 108, 19. 4. 1993, bls. 1.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 26.maí 1993 (Stjtíð. EB nr. C 176, 28. 6. 1993,
bls. 95 og OJ nr. C 225, 20. 9. 1993, bls. 70), staðfest 2. desember 1993
(OJ nr. C 342, 20. 12. 1993, bls. 3); sameiginleg afstaða ráðsins frá 4.
mars 1994 (OJ nr. C 137, 19. 5. 1994, bls. 42) og ákvörðun
Evrópuþingsins frá 4. maí 1994 (OJ nr. C 205, 25. 7. 1994).
Sameiginlegur texti sáttanefndarinnar frá 22. 9. 1994.

4. Þessi tilskipun inniheldur hvorki ákvæði um það í hve
miklum mæli megi gera samninga í aðildarríkjunum um
nýtingu einnar eða fleiri fasteigna á skiptileigugrunni né
um lagalegan grundvöll fyrir þessum samningum.

5. Í reynd eru samningar um kaup á réttindum til að nýta eina
eða fleiri fasteignir á skiptileigugrunni frábrugðnir leigu-
samningum. Þessi munur kemur meðal annars fram í
greiðslumátanum.

6. Á markaðinum kemur í ljós að hótel, íbúðahótel og annað
ámóta íbúðarhúsnæði fyrir ferðamenn eru hluti af
samningsviðskiptum svipuðum þeim sem hafa gert þessa
tilskipunar nauðsynlega.

7. Koma verður í veg fyrir villandi eða ófullkomnar
upplýsingar, einkum í sambandi við sölu á réttindum til að
nýta eina eða fleiri fasteignir á skiptileigugrunni. Til
viðbótar þessum upplýsingum skal koma skjal sem skal
tiltækt öllum sem þess óska. Upplýsingarnar í skjalinu skulu
einnig koma fram í samningnum um kaup á réttindum til
að nýta eina eða fleiri fasteignir á skiptileigugrunni.

8. Til að kaupendur njóti sem mestrar verndar og með hliðsjón
af sérstökum eiginleikum kerfa um nýtingarrétt á fasteignum
á skiptileigugrunni verða ákveðin lágmarksatriði að koma
fram í samningum um kaup á réttindum til að nýta eina eða
fleiri fasteignir á skiptileigugrunni.

9. Til að unnt sé að koma á árangursríkri verndun kaupenda á
þessu sviði verður að ákveða lágmarksskuldbindingar
seljanda gagnvart kaupendum.

10. Samninga um kaup á réttindum til að nýta eina eða fleiri
fasteignir á skiptileigugrunni skal semja á opinberu
tungumáli eða einu af opinberum tungumálum aðildar-
ríkisins þar sem kaupandi hefur búsetu eða á opinberu
tungumáli eða einu af opinberum tungumálum aðildar-
ríkisins þar sem hann er ríkisborgari, enda sé það eitt af
opinberum tungumálum bandalagsins. Þó getur aðildarríkið
sem kaupandi hefur búsetu í krafist þess að samningurinn
sé saminn á tungumáli eða tungumálum þess, enda sé um
að ræða opinbert eða opinber tungumál bandalagsins. Kveða
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verður á um löggilda þýðingu á sérhverjum samningi vegna
þeirra formsatriða sem ljúka verður í aðildarríkinu þar sem
viðkomandi fasteign er staðsett.

11. Til að kaupandi fái tækifæri til að meta til fulls hvaða
skuldbindingar og réttindi fylgja gerðum samningi er rétt
að gefa honum frest til að falla frá samningnum án þess að
tilgreina ástæður enda er viðkomandi fasteign oft staðsett í
öðru ríki og heyrir undir aðra löggjöf en í hans ríki.

12. Kröfur seljanda um fyrirframgreiðslur fyrir lok þess frests
sem seljandi hefur til að falla frá samningi án þess að
tilgreina ástæður getur dregið úr verndun kaupenda. Því er
rétt að banna fyrirframgreiðslur fyrr en að loknum
umræddum fresti.

13. Þegar um er að ræða uppsögn eða afturköllun samnings um
kaup á réttindum til að nýta eina eða fleiri fasteignir á
skiptileigugrunni, sem greitt er fyrir að hluta eða öllu með
láni sem seljandi eða þriðji aðili veitir kaupanda á grundvelli
samnings sem þriðji aðilinn og seljandinn gera sín á milli,
skal kveða á um að lánssamningurinn falli úr gildi án þess
að það varði viðurlögum.

14. Í ákveðnum tilvikum er hætta á því að neytandi glati þeirri
verndun sem kveðið er á um í þessari tilskipun ef
samningurinn er settur undir lög þriðja lands. Því skal setja
ákvæði í þessari tilskipun til að koma í veg fyrir þá hættu.

15. Það er í verkahring aðildarríkjanna að samþykkja ráðstafanir
til að tryggja að seljandi standi við skuldbindingar sínar.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Markmiðið með þessari tilskipun er að samræma lög og
stjórnsýslufyrirmæli aðildarríkjanna um verndun kaupenda vegna
tiltekinna þátta í samningum er fjalla beint eða óbeint um kaup á
réttindum til að nýta eina eða fleiri fasteignir á skiptileigugrunni.

Þessi tilskipun tekur aðeins til ákvæða um eftirfarandi þætti
samningsviðskipta:

- upplýsingar um innihald samningsins og fyrirkomulag á
miðlun þessara upplýsinga,

- málsmeðferð og fyrirkomulag á uppsögn og afturköllun.

Með tilhlýðilegu tilliti til almennra ákvæða stofnsáttmálans skulu
aðildarríkin áfram lögbær í öðrum málum, meðal annars til að
ákvarða lagalegt eðli þeirra réttinda sem fjallað er um í
samningunum sem falla undir þessa tilskipun.

2. gr.
Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
- ,,samningur sem fjallar beint eða óbeint um kaup á réttindum

til að nýta eina eða fleiri fasteignir á skiptileigugrunni“, hér
á eftir nefndur ,,samningur“: samningar eða flokkar

samninga sem gerðir eru til að minnsta kosti þriggja ára
þar sem fasteignaréttindi eða önnur réttindi til að nýta eina
eða fleiri fasteignir, á tímabili á árinu sem búið er að
fastsetja eða unnt er að semja um en má þó ekki vera styttri
en ein vika, eru ákveðin eða yfirfærð eða ábyrgst er að þau
verði yfirfærð, beint eða óbeint, gegn greiðslu ákveðins
heildarverðs,

- ,,fasteign“: bygging eða byggingarhluti sem er notuð til
íbúðar og réttindin sem samningurinn fjallar um ná til,

- ,,seljandi“: einstaklingur eða lögpersóna sem, í viðskiptum
sem falla undir þessa tilskipun og í krafti starfs síns,
ákveður, yfirfærir eða ábyrgist yfirfærslu þeirra réttinda
sem samningurinn fjallar um,

- ,,kaupandi“: einstaklingur sem, í viðskiptum sem falla undir
þessa tilskipun og í tilgangi sem getur ekki talist hluti af
starfi hans, fær yfirfærð til sín réttindin sem samningurinn
fjallar um eða öðlast þau réttindi sem fjallað er um í
samningnum.

3. gr.
1. Aðildarríkin skulu setja ákvæði í lög sín um ráðstafanir til

að skylda seljanda til að afhenda öllum sem biðja um
upplýsingar um fasteign eða fasteignir skjal sem veitir, auk
almennrar lýsingar á fasteigninni eða fasteignunum, að
minnsta kosti stuttorðar og nákvæmar upplýsingar um
atriðin um sem getur í a- til g-lið og i- og l-lið í viðaukanum
og upplýsingar um hvernig unnt sé að fá nánari upplýsingar.

2. Aðildarríkin skulu setja ákvæði í lög sín um að allar
upplýsingar samkvæmt 1. mgr., sem veita verður í skjalinu
sem um getur í 1. mgr., séu órofa hluti af samningnum.

Aðeins má gera þær breytingar á upplýsingunum í skjalinu
sem um getur í 1. mgr. sem stafa af kringumstæðum sem
seljandi fær ekki ráðið við, nema samningsaðilar komi sér
gagngert saman um annað.

Allar breytingar á þessum upplýsingum skulu tilkynntar
kaupanda áður en samningur er gerður. Í samningnum skal
tilgreina sérstaklega allar slíkar breytingar.

3. Í öllum auglýsingum þar sem getið er um viðkomandi
fasteign skal koma fram að unnt sé að fá skjalið sem um
getur í 1. mgr. og einnig hvar unnt er að fá það.

4. gr.
Aðildarríkin skulu setja ákvæði í lög sín til að tryggja að:

- samningurinn, sem skal vera skriflegur, feli að minnsta kosti
í sér atriðin sem um getur í viðaukanum,

- samningurinn og skjalið sem um getur í 1. mgr. 3. gr. séu
samin á tungumáli eða einu af tungumálum aðildarríkisins
þar sem kaupandi hefur búsetu eða á tungumáli eða einu af
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tungumálum aðildarríkisins þar sem hann er ríkisborgari,
enda sé um að ræða opinbert eða opinber tungumál
bandalagsins, og ræður kaupandi hvaða kostur er valinn.
Aðildarríkið þar sem kaupandi hefur búsetu getur þó krafist
þess að samningurinn sé að minnsta kosti saminn á
tungumáli þess eða tungumálum, enda sé um að ræða
opinbert eða opinber tungumál bandalagsins, og

- seljandi afhendi kaupanda löggilda þýðingu á samningnum
á tungumáli eða einu af tungumálum aðildarríkisins þar
sem fasteignin er staðsett, enda sé um að ræða opinbert eða
opinber tungumál bandalagsins.

5. gr.
Aðildarríkin skulu setja ákvæði í lög sín til að tryggja að:

1. kaupandi hafi, auk þeirra kosta sem hann hefur samkvæmt
innlendum lögum um ógildingu samninga, eftirfarandi rétt:

- rétt til að falla frá samningi án þess að tilgreina ástæður
innan tíu daga frá því að báðir samningsaðilar
undirrituðu samninginn eða frá því að báðir aðilar
undirrituðu bindandi bráðabirgðasamning. Ef tíundi
dagurinn er lögboðinn frídagur framlengist fresturinn
til fyrsta vinnudags eftir það,

- rétt til að segja samningnum upp innan þriggja mánaða
frá því að báðir samningsaðilar undirrituðu hann eða
báðir aðilar undirrituðu bindandi bráðabirgðasamning
ef upplýsingarnar sem um getur í lið a), b), c), d) 1),
d) 2), h), i), k), l) og m) í viðaukanum komu ekki þá
þegar fram í samningnum. Séu umræddar upplýsingar
veittar innan þessara þriggja mánaða skal fresturinn
sem kaupandi hefur samkvæmt ákvæðum fyrsta
undirliðar til að falla frá samningnum hefjast þá,

- ef kaupandi hefur ekki notfært sér uppsagnarréttinn í
lok þriggja mánaða frestsins sem kveðið er á um í
öðrum undirlið og upplýsingarnar sem kveðið er á um
í lið a), b), c), d) 1), d) 2), h), i), k), l) og m) í
viðaukanum koma ekki fram í samningnum á
kaupandi, frá fyrsta degi að telja að loknum þriggja
mánaða frestinum, rétt á að nýta sér aftur-
köllunartímabilið sem kveðið er á um í fyrsta undirlið;

2. kaupandi skuli, ef hann ætlar að nýta sér réttinn sem kveðið
er á um í 1. mgr., senda tilkynningu, áður en viðkomandi
frestur rennur út og með aðferðum sem unnt er að sanna og
samræmast innlendum lögum, til þess sem skráður er með
nafni og heimilisfangi í samningnum í þessu skyni, í
samræmi við málsmeðferðina sem er tiltekin í samningnum
samkvæmt l-lið í viðaukanum. Fresturinn telst hafa verið
virtur ef tilkynningin, ef hún er skrifleg, er send áður en
fresturinn rennur út;

3. ef kaupandi nýtir sér réttinn sem kveðið er á um í fyrsta
undirlið 1. mgr. sé aðeins unnt að krefja hann um greiðslu,

eftir því sem við á, fyrir þeim útgjöldum sem, samkvæmt
innlendum lögum, fylgja samningsgerð og afturköllun
samnings og sem eru til komin vegna lagalegra formsatriða
sem ljúka verður fyrir lok frestsins sem um getur í fyrsta
undirlið 1. mgr. Þennan kostnað skal tilgreina sérstaklega í
samningnum;

4. ef kaupandi nýtir sér uppsagnarréttinn sem kveðið er á um
í öðrum undirlið í 1. mgr. skuli hann ekki krafinn um
greiðslu.

6. gr.
Aðildarríkin skulu setja ákvæði í lög sín um bann við
fyrirframgreiðslu frá kaupanda fyrir lok þess frests sem hann
hefur til að nýta sér réttinn til að falla frá samningnum.

7. gr.
Aðildarríkin skulu setja ákvæði í lög sín til að tryggja að:

- sé verðið að hluta eða öllu greitt með láni frá seljanda, eða

- sé verðið að hluta eða öllu greitt með láni til kaupanda frá
þriðja aðila á grundvelli samnings milli þriðja aðilans og
seljandans,

þá falli lánssamningurinn úr gildi, án þess að það varði
viðurlögum, ef kaupandi nýtir sér rétt sinn til að segja upp
samningi eða falla frá honum eins og kveðið er á um í 5. gr.

Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um uppsögn lánssamninga.

8. gr.
Aðildarríkin skulu setja ákvæði í lög sín til að tryggja að
samningsákvæði þar sem kaupandi afsalar sér réttindum sínum
samkvæmt þessari tilskipun eða seljandi er leystur undan skyldum
sínum samkvæmt þessari tilskipun séu ekki bindandi fyrir
kaupandann, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í
innlendum lögum.

9. gr.
Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja,
hvaða lög sem eru í gildi, að kaupandi glati ekki þeirri verndun
sem þessi tilskipun veitir honum ef viðkomandi fasteign er á
yfirráðasvæði aðildarríkis.

10. gr.
Aðildarríkin skulu setja ákvæði í lög sín um afleiðingar þess að
fara ekki að ákvæðum þessarar tilskipunar.

11. gr.
Þessi tilskipun kemur ekki í veg fyrir að aðildarríkin samþykki
eða viðhaldi ákvæðum sem ganga lengra í verndun kaupenda á
þessu sviði, samanber þó skuldbindingar þeirra samkvæmt
stofnsáttmálanum.
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12. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-

sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
30 mánuðum eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum
Evrópubandalagsins. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun

Fyrir hönd Evrópuþingsins

K. HÄNSCH

forseti.

Fyrir hönd ráðsins,

J. EEKHOFF

forseti.

Gjört í Strassborg 26. október 1994.

þegar þær verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja
nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem samþykkt verða um málefni
sem tilskipun þessi nær til.

13. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.
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VIÐAUKI

Lágmarksupplýsingar sem skulu koma fram í samningnum sem um
getur í 4. gr.

a) Nöfn og heimilisföng samningsaðila, þar með talið nákvæmar upplýsingar um réttarstöðu seljanda
á þeim tíma sem samningurinn er gerður og nafn og heimilisfang eiganda.

b) Nákvæmar upplýsingar um hvers konar réttindi samningurinn fjallar um og ákvæði um skilyrði
fyrir nýtingu þessara réttinda á yfirráðasvæði aðildarríkisins eða aðildarríkjanna þar sem viðkomandi
fasteign eða fasteignir eru staðsettar og hvort þessi skilyrði hafi verið uppfyllt eða, ef svo er ekki,
hvaða skilyrði eigi eftir að uppfylla.

c) Ef réttindin varða tiltekna fasteign, nákvæm lýsing á fasteigninni og staðsetningu hennar.

d) Ef fasteignin er á byggingarstigi:

1) hversu langt bygging hennar er komin;
2) raunsætt mat á því hvenær fasteignin verði tilbúin;
3) ef um er að ræða tiltekna fasteign, númer byggingarleyfis og nafn og fullt heimilisfang

(heimilisföng) lögbærs yfirvalds eða yfirvalda;
4) hversu vel miðar að ganga frá þjónustulögnum sem eru nauðsynlegar til að unnt sé að taka

fasteignina í notkun (hvort búið er að tengja gas, rafmagn, vatn og síma);
5) trygging fyrir því að gengið verði til fulls frá fasteigninni eða trygging fyrir endurgreiðslu á

innborgunum ef frágangi fasteignarinnar verður ekki lokið og, eftir því sem við á, með hvaða
skilyrðum þessi trygging er sett.

e) Þjónustustarfsemi (ljós, vatn, viðhald, sorphirða) sem kaupandi hefur eða mun hafa aðgang að og
skilyrði þar að lútandi.

f) Sameiginleg aðstaða, svo sem sundlaug, gufubað og fleira sem kaupandi hefur eða kann að fá
aðgang að og, eftir því sem við á, skilyrði þar að lútandi.

g) Reglur um viðhald og viðgerðir á fasteigninni og stjórnun hennar og rekstur.

h) Nákvæmar upplýsingar um á hvaða tímabili er unnt að nýta sér réttindin sem samningurinn fjallar
um og, ef þörf krefur, hversu lengi það fyrirkomulag gildir; frá hvaða degi kaupandi getur nýtt sér
samningsréttindi sín.

i) Verðið sem kaupandi verður að greiða til að nýta sér samningsréttindin; áætluð upphæðin sem
kaupandi verður að greiða fyrir afnot af sameiginlegri aðstöðu og þjónustu; aðferð við útreikning
á upphæð þeirra gjalda sem fylgja nýtingu á fasteigninni, lögboðin gjöld (til dæmis skattar og
álögur) og stjórnunarkostnaður (til dæmis rekstur, viðhald og viðgerðir).

j) Ákvæði um að kaupin hafi ekki í för með sér annan kostnað, gjöld eða skyldur en tilgreint er í
samningnum.
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k) Hvort unnt er að vera með í fyrirkomulagi á skiptum eða endursölu á samningsréttindum og hvaða

kostnaður gæti fylgt því að seljandi eða þriðji aðili, sem hann tilgreinir í samningnum, kæmi slíku
fyrirkomulagi á.

l) Upplýsingar um réttinn til að segja upp eða falla frá samningnum og upplýsingar um hverjum
skuli senda bréf um uppsögn eða afturköllun samningsins og með hvaða hætti skuli senda slík
bréf; tilgreina skal nákvæmlega eðli og upphæð þess kostnaðar sem krafist er að kaupandi greiði
samkvæmt 3. mgr. 5. gr. ef hann nýtir sér rétt sinn til að falla frá samningnum; eftir því sem við á,
upplýsingar um fyrirkomulag á uppsögn lánssamningsins sem tengist samningnum ef til þess
kemur að samningnum verði sagt upp eða fallið frá honum.

m) Dagsetning og staðsetning hvors samningsaðila um sig við undirskrift samningsins.
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