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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/    /EF

af

om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og

om ændring af direktiv 90/619/EØF, 97/7/EF og 98/27/EF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2,

artikel 55 og artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 385 af 11.12.1998, s. 10 og EFT C 177 E af 27.6.2000, s. 21.
2 EFT C 169 af 16.6.1999, s. 43.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 5.5.1999 (EFT C 279 af 1.10.1999, s. 197), Rådets fælles

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af ...
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Der bør i forbindelse med gennemførelsen af målene for det indre marked vedtages foran-

staltninger med henblik på dets gradvise konsolidering, og disse foranstaltninger skal blandt

andet bidrage til virkeliggørelsen af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i overensstemmelse

med traktatens artikel 95 og 153.

(2) Fjernsalg af finansielle tjenesteydelser er både for forbrugerne og leverandørerne et af de mest

mærkbare resultater af gennemførelsen af det indre marked.

(3) I forbindelse med det indre marked er det i forbrugernes interesse at have lige adgang til det

størst mulige antal finansielle tjenesteydelser i Fællesskabet, således at de får mulighed for at

vælge de ydelser, der bedst opfylder deres behov. Valgfrihed er en væsentlig rettighed for

forbrugerne, og for at sikre valgfriheden er det påkrævet med et højt forbrugerbeskyttelsesni-

veau for at sikre øget tillid blandt forbrugerne til fjernsalg.

(4) Det er afgørende for et velfungerende indre marked, at en forbruger kan forhandle om og

indgå aftaler med en leverandør, der er etableret i en anden medlemsstat, også selv om leve-

randøren er etableret i den medlemsstat, hvor forbrugeren har sin bopæl.

(5) Finansielle tjenesteydelser er i kraft af deres immaterielle beskaffenhed yderst velegnede til

fjernsalg, og indførelsen af en retlig ramme til regulering af fjernsalg af finansielle tjeneste-

ydelser bør øge forbrugernes tillid til brugen af nye teknikker i forbindelse med fjernsalg af

finansielle tjenesteydelser, f.eks. elektronisk handel.



12425/1/01 REV 1 HV/hp 3
DG I   DA

(6) Dette direktiv bør anvendes i overensstemmelse med traktaten og med den afledte ret, herun-

der direktiv 2000/31/EF1 om e-handel, idet sidstnævnte direktiv kun finder anvendelse på de

transaktioner, som er omfattet heraf.

(7) Dette direktiv sigter mod at nå ovennævnte mål, uden at det berører fællesskabsbestemmelser

eller nationale bestemmelser vedrørende fri udveksling af tjenesteydelser eller eventuelt

værtsmedlemsstatens kontrol og/eller godkendelses- eller tilsynsordningerne i medlemssta-

terne, for så vidt dette er foreneligt med fællesskabslovgivningen.

(8) Dette direktiv og især bestemmelserne vedrørende oplysninger om eventuelle bestemmelser i

aftalen om hvilken lovgivning, der skal anvendes på aftalen og/eller om, hvilken domstol der

er kompetent, berører ikke anvendelsen på fjernsalg af finansielle tjenesteydelser af Rådets

forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerken-

delse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område2 og Rom-

konventionen af 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser.

(9) Gennemførelsen af målene i handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser kræver et endnu

højere forbrugerbeskyttelsesniveau på visse områder. Dette indebærer en højere grad af kon-

vergens, bl.a. for så vidt angår ikke-harmoniserede investeringsinstitutter, regler for god for-

retningsskik inden for investeringsservice og forbrugerkredit. I afventen af tilvejebringelsen af

denne konvergens, bør der opretholdes et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

                                                
1 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
2 EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.
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(10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i

forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg1, indeholder hovedreglerne for aftaler om fjern-

salg af varer og tjenesteydelser indgået mellem en leverandør og en forbruger. Finansielle tje-

nesteydelser er imidlertid ikke omfattet af det pågældende direktiv.

(11) I forbindelse med vurderingen af behovet for særlige foranstaltninger med hensyn til finan-

sielle tjenesteydelser opfordrede Kommissionen alle interesserede parter til at give deres me-

ning til kende bl.a. i grønbogen "Finansielle tjenesteydelser - opfyldelse af forbrugernes for-

ventninger". Høringen i den forbindelse viste, at det var nødvendigt at styrke forbrugerbe-

skyttelsen på dette område. Kommissionen har følgelig besluttet at fremlægge et særligt for-

slag om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser.

(12) Modstridende eller forskellige bestemmelser i medlemsstaterne, der yder forbrugerne forskel-

lig beskyttelse i forbindelse med fjernslag af finansielle tjenesteydelser, vil kunne have nega-

tiv indvirkning på det indre marked og på den indbyrdes konkurrence mellem virksomhe-

derne. Der er derfor behov for, at der på fællesskabsplan fastsættes fælles regler på området,

uden at dette berører den almindelige forbrugerbeskyttelse i medlemsstaterne.

                                                
1 EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19.
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(13) Der bør i nærværende direktiv fastsættes et højt forbrugerbeskyttelsesniveau med henblik på

at sikre den fri bevægelighed for finansielle tjenesteydelser. Medlemsstaterne bør ikke inden

for de områder, som harmoniseres med direktivet, kunne vedtage andre bestemmelser end

dem, der er fastlagt heri, medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i dette direktiv.

(14) Dette direktiv omfatter alle finansielle tjenesteydelser, som kan være genstand for fjernsalg.

Visse finansielle tjenesteydelser er imidlertid reguleret ved specifikke fællesskabsbestemmel-

ser, der fortsat finder anvendelse på de pågældende finansielle tjenesteydelser. Det er imidler-

tid hensigtsmæssigt at fastsætte principper for fjernsalg af sådanne tjenesteydelser.

(15) Aftaler, der indgås med henblik på fjernsalg, kræver anvendelse af en eller flere fjernkommu-

nikationsteknikker, der anvendes som led i et system til levering af varer eller tjenesteydelser

ved fjernsalg uden leverandørens og forbrugerens samtidige tilstedeværelse. Den konstante

udvikling af disse teknikker gør det nødvendigt at fastsætte de principper, der skal gælde på

dette område, selv for de teknikker, som endnu kun anvendes i begrænset omfang. Aftaler om

fjernsalg er således aftaler, der udbydes, forhandles og indgås på afstand.

(16) En enkelt aftale, der indebærer flere på hinanden følgende transaktioner eller en række en-

keltoperationer af samme karakter over en vis periode, kan give anledning til forskellige juri-

diske formuleringer afhængigt af lovgivningen i de enkelte medlemsstater. Direktivet bør

imidlertid anvendes i samtlige medlemsstater på samme måde. Direktivet bør således anven-

des på den første af flere på hinanden følgende operationer eller den første af en række en-

keltoperationer af samme karakter over en vis periode, der kan betragtes som udgørende et

hele, hvad enten operationen eller rækken af operationer er omfattet af en enkelt aftale eller

flere på hinanden følgende særskilte aftaler.
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(17) Ved "en første aftale om tjenesteydelser" forstås f.eks. oprettelse af en bankkonto, erhvervelse

af et kreditkort, indgåelse af en aftale om porteføljeforvaltning. Ved "operationer" forstås ind-

sættelse af penge på eller hævning af penge fra kontoen, betalinger ved hjælp af kreditkort,

transaktioner inden for rammerne af aftaler om porteføljeforvaltning. Tilføjelse af nye ele-

menter til en første aftale om tjenesteydelser som f.eks. muligheden for at bruge et elektronisk

betalingsmiddel i forbindelse med bankkontoen udgør ikke "en operation", men en supple-

rende aftale, som direktivet finder anvendelse på. Tegnelse af nye andele i samme kollektive

investeringsforening betragtes som en af "successive operationer af samme karakter".

(18) Direktivet tager sigte på systemer til fjernsalg af tjenesteydelser organiseret af leverandøren af

finansielle tjenesteydelser og omfatter således ikke tjenesteydelser, der præsteres helt lejlig-

hedsvis og uden for rammerne af en forretningsstruktur, der har til formål at indgå aftaler om

fjernsalg.

(19) Leverandøren er den person, der leverer tjenesteydelser ved fjernsalg. Nærværende direktiv

bør imidlertid også finde anvendelse i tilfælde af, at en af etaperne i forbindelse med markeds-

føringen involverer en mellemmand. Under hensyntagen til arten og graden af denne involve-

ring bør de relevante bestemmelser i nærværende direktiv finde anvendelse på denne mel-

lemmand uanset dennes juridiske status.

(20) Varige medier omfatter bl.a. disketter, Cd-rom'er, DVD og harddisken på forbrugerens com-

puter, hvorpå den elektroniske post lagres. De omfatter ikke Internet-steder, medmindre så-

danne websteder opfylder kriterierne i definitionen af et varigt medium.
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(21) Anvendelsen af fjernkommunikationsteknikker må ikke uberettiget begrænse den information,

der gives forbrugeren. For at sikre gennemsigtighed fastsættes der i dette direktiv minimums-

krav, der skal sikre, at forbrugerne får den rette information både før og efter aftalens indgå-

else. Forbrugeren bør inden aftalens indgåelse have de nødvendige forudgående informatio-

ner, således at denne har mulighed for at tage ordentlig stilling til den finansielle tjeneste-

ydelse, som tilbydes, og således foretage et velinformeret valg. Leverandøren bør specificere

det tidsrum, i hvilket det eventuelle tilbud er gældende.

(22) De oplysninger, der er anført i dette direktiv, omfatter oplysninger af generel karakter, der

gælder alle former for finansielle tjenesteydelser. Andre oplysningskrav vedrørende en given

finansiel tjenesteydelse, såsom en forsikringspolices dækning, er ikke nødvendigvis anført i

dette direktiv. Denne form for oplysninger bør gives i henhold til relevante fællesskabsbe-

stemmelser, når dette er relevant, eller nationale bestemmelser i overensstemmelse med fæl-

lesskabslovgivningen.

(23) Med henblik på den bedst mulige beskyttelse af forbrugeren er det vigtigt, at denne informe-

res tilstrækkeligt om dette direktivs bestemmelser og om eventuelle adfærdskodekser på dette

område, og der bør gælde en fortrydelsesret for forbrugeren.

(24) Når fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, fordi forbrugeren udtrykkeligt kræver aftalen

opfyldt, bør leverandøren underrette forbrugeren herom.
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(25) Forbrugeren bør beskyttes mod tjenesteydelser uden forudgående anmodning. Forbrugeren

bør være fritaget for enhver forpligtelse ved tjenesteydelser uden forudgående anmodning, da

manglende svar ikke er ensbetydende med samtykke. Denne bestemmelse finder imidlertid

ikke anvendelse ved stiltiende forlængelser af aftaler, der er gyldigt indgået mellem parterne,

når medlemsstaternes lovgivning tillader en sådan stiltiende forlængelse.

(26) Medlemsstaterne bør træffe alle relevante foranstaltninger for at sikre, at forbrugere, der ikke

ønsker at blive kontaktet under anvendelse af visse kommunikationsteknikker eller på be-

stemte tidspunkter, beskyttes effektivt mod sådanne henvendelser. Dette direktiv berører ikke

de særlige beskyttelsesforanstaltninger, forbrugerne er omfattet af ifølge gældende fælles-

skabsregler om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred.

(27) For at beskytte forbrugeren et der vigtigt at fastsætte rammerne for bilæggelse af tvister. Der

bør med eventuelt udgangspunkt i eksisterende procedurer i medlemsstaterne indføres en eg-

net og effektiv klage- og procesordning til bilæggelse af eventuelle tvister mellem leverandø-

rer og forbrugere.

(28) Medlemsstaterne bør tilskynde offentlige eller private organer til bilæggelse af udenretslige

tvister til at indgå i et samarbejde med henblik på løsningen af grænseoverskridende tvister. Et

resultat af dette samarbejde kunne især være at give forbrugeren mulighed for at indgive klage

over leverandører, der er etableret i en anden medlemsstat, ved de udenretslige organer i det

land, hvor forbrugeren bor. Oprettelsen af FIN-NET giver øget bistand til forbrugerne, når de

bruger grænseoverskridende tjenester.
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(29) Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes udvidelse i overensstemmelse med fællesskabs-

retten af den beskyttelse, direktivet giver nonprofit-organisationer eller personer, der benytter

sig af finansielle tjenesteydelser for at blive selvstændige.

(30) Dette direktiv bør også omfatte tilfælde, hvor den nationale lovgivning omfatter en forbrugers

fremsættelse af en bindende aftalemæssig erklæring.

(31) Bestemmelsen i dette direktiv om leverandørens valg af sprog bør ikke anfægte de bestem-

melser i national lovgivning, som i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen regulerer

valget af sprog.

(32) Fællesskabet og medlemsstaterne har inden for rammerne af den almindelige overenskomst

om handel med tjenesteydelser (GATS) forpligtet sig til at give forbrugerne mulighed for at

købe bank- og investeringsydelser i udlandet. Medlemsstaterne kan ifølge GATS vedtage for-

anstaltninger, som er dikteret af forsigtighed, herunder foranstaltninger til beskyttelse af inve-

storer, indskydere, forsikringstagere eller personer, som en leverandør af finansielle tjeneste-

ydelser skal levere en sådan ydelse til. Disse foranstaltninger må ikke udgøre hindringer, der

er mere vidtgående end nødvendigt til sikring af forbrugernes beskyttelse.
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(33) Som følge af vedtagelsen af dette direktiv er det nødvendigt at tilpasse rækkevidden af direk-

tiv 97/7/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål

med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser1 samt rækkevidden

af det tidsrum, hvori aftaler kan opsiges, jf. Rådets andet direktiv 90/619/EØF af 8. novem-

ber 1990 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte livsfor-

sikringsvirksomhed, om fastsættelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemfø-

relse af den fri udveksling af tjenesteydelser2.

(34) Målene for dette direktiv, nemlig fastsættelse af fælles regler for fjernsalg af finansielle tjene-

steydelser til forbrugerne 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 nå disse mål –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Formålet med dette direktiv er en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og admini-

strative bestemmelser om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne.

                                                
1 EFT L 166 af 11.6.1998, s. 51. Senest ændret ved direktiv 2000/31/EF (EFT L 178 af

17.7.2000, s. 1).
2 EFT L 330 af 29.11.1990, s. 50. Senest ændret ved direktiv 92/96/EØF (EFT L 360 af

9.12.1992, s. 1).
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2. Med hensyn til aftaler om finansielle tjenesteydelser, der omfatter en første aftale om tjene-

steydelser efterfulgt af successive operationer eller en række enkeltoperationer af samme karakter

over en vis periode, finder dette direktiv kun anvendelse i forbindelse med den første aftale.

Hvis der ikke foreligger en første aftale om tjenesteydelser, men de successive operationer eller en-

keltoperationerne af samme karakter over en vis periode gennemføres mellem samme kontrahenter,

finder artikel 3 og 4 kun anvendelse, når den første operation gennemføres. Hvis der imidlertid ikke

gennemføres nogen operation af samme karakter inden for mere end et år, anses gennemførelsen af

den næste operation for at være den første i en ny række af operationer, og artikel 3 og 4 finder der-

for anvendelse.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "fjernsalgsaftale": enhver aftale om finansielle tjenesteydelser mellem en leverandør og en

forbruger, der er indgået under anvendelse af et system til fjernsalg eller fjernlevering af tje-

nesteydelser drevet af leverandøren, som for den pågældende aftales vedkommende udeluk-

kende anvender en eller flere former for fjernkommunikationsteknik frem til og i forbindelse

med selve indgåelsen af aftalen

b) "finansiel tjenesteydelse": enhver tjeneste, der har karakter af bank-, kredit-, forsikrings-, in-

dividuel pensions-, investerings- eller betalingstjenesteydelse
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c) "leverandør": enhver fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, der som led i sin er-

hvervsmæssige virksomhed efter aftale leverer tjenesteydelser, som er genstand for fjern-

salgsaftaler

d) "forbruger": enhver fysisk person, som i forbindelse med fjernsalgsaftaler ikke handler som

led i sin erhvervsmæssige virksomhed

e) "fjernkommunikationsteknik": ethvert middel, som uden leverandørens og forbrugerens sam-

tidige fysiske tilstedeværelse kan anvendes til en fjernsalgsaftale om en tjenesteydelse mellem

disse kontrahenter

f) "varigt medium": en indretning, som sætter forbrugeren i stand til at lagre oplysninger 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 op-

lysninger

g) "operatør eller leverandør af fjernkommunikationsteknik": enhver fysisk eller juridisk person,

offentlig eller privat, hvis erhvervsmæssige virksomhed består i at stille en eller flere former

for fjernkommunikationsteknik til rådighed for leverandørerne.
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Artikel 3

Oplysninger til forbrugeren inden indgåelse af fjernsalgsaftalen

1. Forbrugeren skal, i god tid inden han forpligtes af en fjernsalgsaftale eller et tilbud, have føl-

gende oplysninger om

1) leverandøren:

a) leverandørens navn, erhvervsmæssige hovedaktivitet, samt den fysiske adresse, hvor le-

verandøren er etableret, og enhver anden fysisk adresse, som er relevant for forbruge-

rens forbindelser med leverandøren

b) navnet på leverandørens repræsentant i den medlemsstat, hvor forbrugeren har bopæl,

og den fysiske adresse, som er relevant for forbrugerens forbindelser med repræsentan-

ten, når en sådan repræsentant forefindes

c) hvis forbrugerens kontaktforbindelse er en anden erhvervsdrivende end leverandøren,

navnet på denne erhvervsdrivende, den egenskab, hvori han handler over for forbruge-

ren, og den fysiske adresse, som er relevant for forbrugerens forbindelser med denne er-

hvervsdrivende

d) hvis leverandøren er optaget i et handelsregister eller et lignende offentligt register, det

handelsregister, hvori leverandøren er opført, og vedkommendes registreringsnummer

eller tilsvarende identifikationssymbol i dette register
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e) hvis leverandørens aktivitet er omfattet af en godkendelsesordning, nærmere oplysnin-

ger om den relevante tilsynsmyndighed

2) den finansielle tjenesteydelse:

a) en beskrivelse af den finansielle tjenesteydelses vigtigste karakteristika

b) den samlede pris for den finansielle tjenesteydelse, som forbrugeren skal betale til leve-

randøren, herunder alle gebyrer, omkostninger og udgifter og alle afgifter, som betales

via leverandøren, eller, hvis en nøjagtig pris ikke kan oplyses, grundlaget for beregnin-

gen af prisen, således at forbrugeren kan kontrollere denne

c) i givet fald angivelse af, at den finansielle tjenesteydelse vedrører instrumenter, der in-

debærer særlige risici som følge af deres særlige karakteristika eller de operationer, der

skal gennemføres, eller hvis pris afhænger af udsving på de finansielle markeder, som

leverandøren ikke har nogen indflydelse på, samt angivelse af, at historiske afkast ikke

kan benyttes til at danne forventninger om fremtidige afkast

d) angivelse af, at der kan være andre afgifter og/eller omkostninger, der ikke betales via

leverandøren eller pålægges af denne

e) eventuelle grænser for, hvor længe de opgivne oplysninger er gyldige

f) betalings- og leveringsbetingelser

g) eventuelle specifikke ekstraomkostninger for forbrugeren ved anvendelse af fjernkom-

munikationsteknik, hvis sådanne ekstraomkostninger pålægges
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3) fjernsalgsaftalen:

a) hvorvidt der er fortrydelsesret i overensstemmelse med artikel 6, og, hvis dette er tilfæl-

det, dens varighed samt betingelserne for at gøre den gældende, herunder oplysninger

om det beløb, som forbrugeren kan afkræves på grundlag af artikel 7, stk. 1, og om kon-

sekvenserne af ikke at udøve denne ret

b) fjernsalgsaftalens mindste gyldighedsperiode, hvis der er tale om varige eller regelmæs-

sige finansielle tjenesteydelser

c) oplysninger om enhver ret, parterne måtte have i henhold til kontrakten til at bringe

fjernsalgsaftalen til ophør før tiden eller ensidigt, inkl. enhver bod, der pålægges i så-

danne tilfælde

d) praktiske anvisninger om udøvelse af fortrydelsesretten, bl.a. til hvilken adresse en

meddelelse om fortrydelse skal sendes

e) den eller de medlemsstat(er), hvis retsregler leverandøren har valgt at lægge til grund

for etableringen af forbindelserne med forbrugeren forud for fjernsalgsaftalens indgå-

else

f) en eventuel bestemmelse om, hvilken lovgivning, der finder anvendelse på fjernsalgs-

aftalen og/eller om, hvilken domstol der er kompetent
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g) på hvilket eller hvilke sprog aftalevilkårene og -betingelserne samt de forhåndsoplys-

ninger, der er omhandlet i denne artikel, gøres tilgængelige, og endvidere på hvilket el-

ler hvilke sprog leverandøren med forbrugerens samtykke påtager sig at kommunikere i

aftalens gyldighedsperiode

4) klageadgang:

a) hvorvidt der er klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister for en for-

bruger, der har indgået fjernsalgsaftalen, og, hvis dette er tilfældet, hvorledes forbruge-

ren kan gøre brug heraf

b) om der findes en garantifond eller andre garantiordninger, der ikke er omfattet af

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgaranti-

ordninger1 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om in-

vestorgarantiordninger2.

2. De i stk. 1 nævnte oplysninger, hvis kommercielle formål skal fremgå klart, skal gives på en

klar og forståelig måde under anvendelse af midler, der er tilpasset den anvendte fjernkommunika-

tionsteknik, idet der navnlig skal tages hensyn til principperne om god tro i forretningstransaktioner

og principperne om beskyttelse af personer, der i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivning

ikke kan indgå retshandler, f.eks. mindreårige.

                                                
1 EFT L 135 af 31.5.1994, s. 5.
2 EFT L 84 af 26.3.1997, s. 22.
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3. Hvis der anvendes taletelefoni,

a) skal leverandørens identitet og det kommercielle formål med leverandørens opkald fremgå

helt tydeligt ved begyndelsen af enhver samtale med forbrugeren

b) skal kun følgende oplyses, forudsat at forbrugeren udtrykkeligt har givet sit samtykke

– navnet på den person, som forbrugeren er i kontakt med, og dennes forbindelse til leve-

randøren

– den finansielle tjenesteydelses vigtigste karakteristika

– den samlede pris for den finansielle tjenesteydelse, som forbrugeren skal betale til leve-

randøren inkl. alle afgifter, som betales via leverandøren, eller, hvis en præcis pris ikke

kan oplyses, grundlaget for beregningen af prisen, således at forbrugeren kan kontrol-

lere denne

– at der kan være andre afgifter og/eller omkostninger, som ikke betales via leverandøren

eller pålægges af denne

– hvorvidt der er fortrydelsesret i overensstemmelse med artikel 6, og, hvis dette er tilfæl-

det, dens varighed samt betingelserne for at gøre den gældende, herunder oplysninger

om det beløb, som forbrugeren kan afkræves på grundlag af artikel 7, stk. 1.
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Leverandøren skal underrette forbrugeren om, at der kan fås andre oplysninger efter anmodning, og

angive disse oplysningers karakter. Under alle omstændigheder skal leverandøren give de fuldstæn-

dige oplysninger, når han opfylder sine forpligtelser i henhold til artikel 5.

4. De oplysninger om de aftalemæssige forpligtelser, der skal meddeles forbrugeren i fasen

forud for indgåelsen af aftalen, skal være i overensstemmelse med de aftalemæssige forpligtelser,

der ville følge af den lovgivning, som formodes at finde anvendelse på fjernsalgsaftalen, såfremt

denne blev indgået.

Artikel 4

Krav om yderligere oplysninger

1. Findes der bestemmelser i fællesskabslovgivningen om finansielle tjenesteydelser, som inde-

holder andre krav om forhåndsoplysninger end dem, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, gælder

disse krav fortsat.

2. Medlemsstaterne kan, indtil der gennemføres en yderligere harmonisering, opretholde eller

indføre strengere krav om forhåndsoplysninger, forudsat at disse er forenelige med fællesskabslov-

givningen.

3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de nationale bestemmelser vedrørende krav

om forhåndsoplysninger, jf. stk. 1 og 2, når disse krav går videre end kravene i artikel 3, stk. 1.

Kommissionen tager hensyn til de nationale bestemmelser, der er givet underretning om, når den

udarbejder den rapport, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2.
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4. Med henblik på at skabe en høj grad af gennemsigtighed sikrer Kommissionen på enhver re-

levant måde, at oplysninger om de nationale bestemmelser, den har fået underretning om, gøres til-

gængelige for forbrugere og leverandører.

Artikel 5

Meddelelse af aftalevilkår og -betingelser samt forhåndsoplysninger

1. Leverandøren meddeler forbrugeren alle aftalevilkår og -betingelser samt alle de oplysninger,

der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 4, på papir eller på et andet varigt medium, som for-

brugeren har adgang til, i god tid inden denne bindes af nogen fjernaftale eller noget fjerntilbud.

2. Leverandøren skal opfylde forpligtelsen i stk. 1 straks efter fjernsalgsaftalens indgåelse, hvis

aftalen er indgået på forbrugerens anmodning under anvendelse af fjernkommunikationsteknik, som

ikke gør det muligt at udlevere aftalevilkår og -betingelser samt oplysninger i overensstemmelse

med stk. 1.

3. Forbrugeren har på et hvilket som helst tidspunkt under aftaleforholdet efter anmodning ret til

at få aftalevilkårene udleveret på papir. Derudover har forbrugeren ret til at ændre den benyttede

fjernkommunikationsteknik, medmindre dette er uforeneligt med den indgåede aftale eller med ka-

rakteren af den leverede finansielle tjenesteydelse.
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Artikel 6

Fortrydelsesret

1. Medlemsstaterne påser, at forbrugeren har en frist på 14 kalenderdage til at fortryde aftalen

uden at skulle betale bod og uden at skulle angive sine grunde. Denne frist skal imidlertid forlænges

til 30 kalenderdage i fjernsalgsaftaler vedrørende livsforsikring omfattet af direktiv 90/619/EØF og

individuelle pensionsordninger.

Den periode, hvor denne fortrydelsesret kan udøves, løber fra

– den dag, hvor fjernsalgsaftalen er indgået, undtagen i aftaler vedrørende livsforsikring, hvor-

efter perioden løber fra det tidspunkt, hvor forbrugeren får meddelelse om, at aftalen er ind-

gået, eller

− den dag, hvor forbrugeren modtager aftalevilkårene og oplysningerne i henhold til artikel 5,

stk. 1 eller 2, hvis dette tidspunkt er senere end det i første led nævnte.

Medlemsstaterne kan, ud over fortrydelsesretten, fastsætte, at tvangsfuldbyrdelsen af fjernsalgsaf-

taler om investeringsservice suspenderes i samme periode som fastsat i dette stykke.
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2. Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse på

a) finansielle tjenesteydelser, hvis pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som leverandø-

ren ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden, f.eks. tjene-

steydelser i forbindelse med:

− fremmed valuta

− pengemarkedsinstrumenter

− værdipapirer

− andele i kollektive investeringsforetagender

− finansielle futures, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant

− fremtidige renteaftaler (FRA-kontrakter)

− rente- og valutaswaps samt swaps på aktier og aktieindeks

− optioner på køb eller salg af de instrumenter, der er nævnt i dette litra, herunder tilsva-

rende instrumenter, der afregnes kontant. Denne kategori omfatter navnlig valuta- og

renteoptioner.

b) rejse- og bagageforsikringspolicer eller tilsvarende forsikringspolicer med begrænset løbetid,

der gælder i under én måned

c) aftaler, som efter forbrugerens udtrykkelige ønske er blevet helt opfyldt af begge parter, inden

forbrugeren udøver sin fortrydelsesret.
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3. Medlemsstaterne kan fastsætte, at fortrydelsesretten ikke finder anvendelse på

a) en kredit, som primært skal muliggøre erhvervelse eller bevarelse af ejendomsretten til en

grund eller en opført eller projekteret bygning eller muliggøre renovering eller forbedring af

en bygning; eller

b) en kredit, som er sikret ved pant i fast ejendom eller en rettighed relateret til fast ejendom.

Dette berører ikke den ret til betænkningstid, som forbrugere, der er bosiddende i de medlemsstater,

hvor en sådan ret findes, har på tidspunktet for vedtagelsen af dette direktiv.

4. Medlemsstater, der benytter sig af muligheden i stk. 3, underretter Kommissionen herom.

5. Kommissionen gør oplysningerne fra medlemsstaterne tilgængelige for Europa-Parlamentet

og Rådet og sikrer, at oplysningerne også er tilgængelige for forbrugere og leverandører, der anmo-

der herom.

6. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal han inden den relevante frists udløb meddele

leverandøren dette efter de anvisninger, han har modtaget i medfør af artikel 3, stk. 1, nr. 3), litra d),

på en måde, som har beviskraft i henhold til national lov. Fristen anses for overholdt, hvis medde-

lelsen, når den foreligger på papir eller et andet varigt medium, som modtageren har adgang til, er

afsendt inden fristens udløb.
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7. Denne artikel finder ikke anvendelse på kreditaftaler, som er ophævet i henhold til artikel 6,

stk. 4, i direktiv 97/7/EF eller artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/47/EF af

26. oktober 1994 om beskyttelse af køber i forbindelse med visse aspekter ved kontrakter om brugs-

ret til fast ejendom på timeshare-basis1.

Hvis der til en fjernsalgsaftale om en given finansiel tjenesteydelse er knyttet en anden fjernsalgs-

aftale om tjenesteydelser, som skal leveres af leverandøren eller en tredjepart på grundlag af en af-

tale mellem tredjeparten og leverandøren, ophæves denne anden aftale, uden at det medfører bod,

såfremt forbrugeren udøver sin fortrydelsesret som fastsat i artikel 6, stk. 1.

8. Denne artikel berører ikke medlemsstaternes love og forskrifter om ophævelse eller opsigelse

eller ikke-tvangsfuldbyrdelse af en fjernsalgsaftale og om forbrugerens ret til at opfylde sine afta-

lemæssige forpligtelser inden den frist, som fastsættes i fjernsalgsaftalen. Dette gælder uanset be-

tingelserne for ophævelse af fjernsalgsaftalen og retsvirkningerne af ophævelsen.

Artikel 7

Betaling af ydelser leveret inden udøvelsen af fortrydelsesretten

1. Når en forbruger udøver sin fortrydelsesret i henhold til artikel 6, stk. 1, kan han kun pålæg-

ges uden unødigt ophold at betale for den tjenesteydelse, som leverandøren faktisk har leveret i

henhold til fjernsalgsaftalen. Det beløb, som skal betales,

− må ikke overstige et beløb, som står i forhold til omfanget af den tjenesteydelse, der allerede

er leveret, sammenlignet med fjernsalgsaftalens fulde opfyldelse

− må under ingen omstændigheder have en sådan karakter, at det kan opfattes som en bod.

                                                
1 EFT L 280 af 29.10.1994, s. 83.
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2. Medlemsstaterne kan fastsætte, at forbrugeren ikke kan afkræves nogen form for betaling,

hvis han fortryder en forsikringsaftale.

3. Leverandøren må ikke afkræve forbrugeren nogen form for betaling i henhold til stk. 1, med-

mindre han kan godtgøre, at forbrugeren i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, nr. 3), litra a), på

behørig vis er blevet oplyst om det beløb, som skal betales. Leverandøren kan dog under ingen om-

stændigheder kræve denne betaling, hvis han har påbegyndt opfyldelsen af aftalen inden fortrydel-

sesfristens udløb i henhold til artikel 6, stk. 1, uden at forbrugeren har anmodet herom.

4. Leverandøren refunderer snarest muligt og senest i løbet af 30 kalenderdage forbrugeren et-

hvert beløb, som han måtte have modtaget af denne i forbindelse med indgåelsen af fjernsalgsafta-

len, med undtagelse af det i stk. 1 omhandlede beløb. Denne frist løber fra den dag, hvor leverandø-

ren modtager meddelelsen om fortrydelse.

5. Forbrugeren leverer snarest muligt og senest i løbet af 30 kalenderdage ethvert beløb og/eller

ethvert formuegode, som han måtte have modtaget af leverandøren, tilbage til denne. Denne frist

løber fra den dag, hvor forbrugeren sender meddelelsen om fortrydelse.
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Artikel 8

Betaling med kort

Medlemsstaterne påser, at det er muligt for en forbruger:

– at anmode om annullering af en betaling, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i

forbindelse med en fjernsalgsaftale

– at blive krediteret for eller få refunderet det betalte beløb, hvis der er tale om en sådan svig-

agtig anvendelse.

Artikel 9

Uanmodede tjenesteydelser

Med forbehold af medlemsstaternes lovbestemmelser om stiltiende forlængelse af fjernsalgsaftaler

træffer medlemsstaterne, når deres lovbestemmelser hjemler stiltiende forlængelse, de nødvendige

foranstaltninger med henblik på:

– at forbyde levering af finansielle tjenesteydelser til en forbruger uden forudgående anmodning

herom fra forbrugerens side, når denne levering indebærer en anmodning om omgående eller

senere betaling

– at fritage forbrugeren for enhver forpligtelse i tilfælde af uanmodet levering, idet manglende

reaktion fra forbrugerens side ikke må anses for samtykke.
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Artikel 10

Uanmodede henvendelser

1. Anvender leverandøren følgende fjernkommunikationsteknikker, skal forbrugeren forinden

have givet sit samtykke hertil:

a) automatiske opkaldssystemer uden menneskelig medvirken (opkaldsautomat)

b) fax.

2. Medlemsstaterne påser, at andre fjernkommunikationsteknikker end dem, der er omhandlet i

stk. 1, såfremt de muliggør individuelle henvendelser:

a) ikke må anvendes, medmindre de berørte forbrugere har givet deres samtykke hertil, eller

b) kun må anvendes, hvis forbrugeren ikke udtrykkeligt har modsat sig det.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede forholdsregler må ikke medføre udgifter for forbrugerne.
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Artikel 11

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter passende sanktioner i tilfælde af, at leverandøren ikke overholder de

nationale bestemmelser, som er vedtaget i medfør af dette direktiv.

Medlemsstaterne kan med henblik herpå navnlig foreskrive, at forbrugeren til enhver tid og uden

udgift eller betaling af bod kan opsige aftalen.

Disse sanktioner skal være effektive, forholdsmæssige og afskrækkende.

Artikel 12

Den ufravigelige karakter af direktivets bestemmelser

1. Forbrugeren kan ikke give afkald på de rettigheder, der tilkommer denne i medfør af dette di-

rektiv.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at forbrugeren ikke berø-

ves den beskyttelse, der følger af dette direktiv, gennem et lovvalg, hvorefter et tredjelands lov skal

anvendes på aftalen, når aftalen har nær tilknytning til en eller flere medlemsstaters områder.
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Artikel 13

Søgsmål eller klage

1. Medlemsstaterne påser, at der i forbrugernes interesse findes egnede og effektive midler til at

sikre, at dette direktiv overholdes.

2. De i stk. 1 omhandlede midler omfatter bestemmelser, hvorefter et eller flere af nedennævnte

organer som fastsat i national lov kan indbringe en sag for domstolene eller for de kompetente ad-

ministrative myndigheder i henhold til national ret med henblik på at sikre, at de nationale bestem-

melser til gennemførelse af dette direktiv overholdes:

a) offentlige organer eller disses repræsentanter

b) forbrugerorganisationer, der har en legitim interesse i at beskytte forbrugerne

c) faglige organisationer, der har en legitim interesse i at indbringe en sag.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at operatører og leveran-

dører af fjernkommunikationsteknikker på grundlag af en retsafgørelse, en administrativ afgørelse

eller en af en tilsynsmyndighed truffet afgørelse, som er forkyndt for dem, ophører med enhver

praksis, som er erklæret i modstrid med dette direktiv, såfremt de pågældende operatører eller leve-

randører er i stand hertil.
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Artikel 14

Udenretslig bilæggelse af tvister

1. Medlemsstaterne fremmer indførelse af passende og effektive udenretslige procedurer for

klager og tvistbilæggelse med henblik på afgørelse af tvister på forbrugerområdet vedrørende finan-

sielle tjenesteydelser, der er leveret ved fjernsalg.

2. Medlemsstaterne tilskynder især organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister til at

samarbejde om bilæggelse af grænseoverskridende tvister vedrørende finansielle tjenesteydelser,

der er leveret ved fjernsalg.

Artikel 15

Bevisbyrde

Medlemsstaterne kan fastsætte, at bevisbyrden for så vidt angår leverandørens pligt til at informere

forbrugeren samt forbrugerens samtykke til aftalens indgåelse og, hvis det er relevant, til aftalens

opfyldelse, påhviler leverandøren, jf. dog artikel 7, stk. 3.

Aftalevilkår, hvorefter det påhviler forbrugeren at bevise, at leverandøren helt eller delvis har over-

holdt sine forpligtelser i henhold til dette direktiv, anses for et urimeligt aftalevilkår i henhold til

Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler1.

                                                
1 EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29.
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Artikel 16

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne kan gøre de nationale regler, som er i overensstemmelse med nærværende direk-

tiv, gældende over for leverandører, der er etableret i en medlemsstat, som endnu ikke har gennem-

ført direktivet i national ret, og som i sin lovgivning ikke har nogen forpligtelser svarende til de for-

pligtelser, der er fastlagt i direktivet.

Artikel 17

Direktiv 90/619/EØF

Artikel 15, stk. 1, i direktiv 90/619/EØF affattes således:

"1. Hver medlemsstat bestemmer, at en forsikringstager, der tegner en individuel livsforsikring,

har en frist på 30 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor han fik meddelelse om, at forsikringsaftalen

er indgået, til at opsige aftalen."



12425/1/01 REV 1 HV/hp 31
DG I   DA

Artikel 18

Direktiv 97/7/EF

Direktiv 97/7/EF ændres således:

1) Artikel 3, stk. 1, første led, affattes således:

"– der vedrører en finansiel tjenesteydelse, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rå-

dets direktiv 2001/.../EF af ... om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne*.

____________

* EFT L               ."

2) Bilag II udgår.

Artikel 19

Direktiv 98/27/EF

I bilaget til direktiv 98/27/EF tilføjes følgende punkt:

"11. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/.../EF af ... om fjernsalg af finansielle tjeneste-

ydelser til forbrugerne og om ændring af direktiv 90/619/EØF, 97/7/EF og 98/27/EF*.

____________

* EFT L               ."
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Artikel 20

Revision

1. Efter direktivets gennemførelse undersøger Kommissionen, hvordan det indre marked for fi-

nansielle tjenesteydelser fungerer for så vidt angår markedsføringen af disse tjenesteydelser. Den

bør analysere og detaljeret redegøre for de vanskeligheder, som såvel forbrugere som leverandører

møder eller kan møde, navnlig på grund af forskelle i de nationale bestemmelser om oplysninger og

fortrydelsesret.

2. Senest den ...* forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de pro-

blemer, som såvel forbrugere som leverandører møder ved køb og salg af finansielle tjenesteydel-

ser, sammen med eventuelle forslag om ændring og/eller yderligere harmonisering af bestemmel-

serne om oplysninger og fortrydelsesret i fællesskabslovgivningen om finansielle tjenesteydelser

og/eller de bestemmelser, der er omfattet af artikel 3.

Artikel 21

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at ef-

terkomme dette direktiv senest den ...**. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser 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.

                                                
* 42 måneder efter direktivets ikrafttræden.
** 2 år efter direktivets ikrafttræden.
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2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter,

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv, samt en sammenligningstabel over

bestemmelserne i dette direktiv og de tilsvarende bestemmelser i den vedtagne nationale lovgiv-

ning.

Artikel 22
Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 23
Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i             , den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 19. november 1998 Rådet et forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser og om æn-

dring af Rådets direktiv 90/619/EØF, 97/7/EF og 98/27/EF.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 5. maj 1999.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 29. april 1999.

Regionsudvalget besluttede ikke at afgive udtalelse.

2. Kommissionen sendte Rådet sit ændrede forslag den 23. juli 1999.

3. Rådet fastlagde den 19. december 2001 sin fælles holdning i overensstemmelse med

artikel ...

II. FORMÅL

Formålet med direktivet er at fastlægge retlige rammer for fjernsalg af finansielle tjeneste-

ydelser, der sigter mod at fremme det indre markeds funktion samtidig med, at der skabes et

højt niveau af forbrugerbeskyttelse. Det supplerer herved de eksisterende sektorbestemmelser

om finansielle tjenesteydelser og udfylder især tomrummet efter det generelle direktiv om

fjernsalg af forbrugsvarer.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Den fælles holdning, som blev vedtaget efter lange og meget vanskelige drøftelser, udgør en

omhyggelig og velafvejet balance mellem forskellige hensyn og interesser, som resulterer i

følgende:

− en høj grad af harmonisering af oplysningskravene i artikel 3;

− medlemsstaterne skal have mulighed for at opretholde eller vedtage strengere oplys-

ningskrav i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og samtidig sikre størst

mulig gennemsigtighed;

− meget vidtgående harmonisering af fortrydelsesretten, betaling af ydelser, uanmodede

tjenesteydelser, uanmodede henvendelser, klagemuligheder osv.;

− mulighed for ændring eller yderligere harmonisering af direktivets bestemmelser på

baggrund af den indvundne erfaring;

− tydeliggørelse af forbindelsen mellem dette direktiv og direktivet om e-handel.

A. Europa-Parlamentets ændringer

1. Ændringer, som Rådet har accepteret

Rådet indarbejdede følgende ændringer enten helt, delvis eller i princippet i den

fælles holdning:

Ændring 2 (forbedrer affattelsen af betragtning 3): overtaget med en mindre om-
formulering.

Ændring 3 (forbedrer affattelsen af betragtning 5): overtaget med en mindre om-
formulering.

Ændring 4 (uændret forbrugerbeskyttelse): accepteret i betragtning 8.

Ændring 7 (udelader omtale af, at visse foranstaltninger er tilstrækkelige): accep-
teret i betragtning 36.
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Ændring 10 (ændrer betragtning 16): delvis accepteret i betragtning 21.

Ændring 11 og 18 (vedrørende betragtningerne om fortrydelsesret): der er taget
hensyn til dette i betragtning 24 og artikel 6.

Ændring 12 (betragtning 18 udelades): accepteret.

Ændring 13 (henviser til tjenesteydelser): accepteret i betragtning 25.

Ændring 14 (der tilføjes en ny betragtning): accepteret i betragtning 23.

Ændring 43 (sidste sætningsled af artikel 1, stk. 2, udelades): accepteret.

Ændring 45 (omtale af organiserede systemer udelades): accepteret i artikel 2, li-
tra a).

Ændring 19 (henvisning til at være bosiddende i Fællesskabet udelades): accepte-
ret i artikel 2, litra d).

Ændring 21 (forhåndsoplysninger):
Rådet accepterede det i vid udstrækning i artikel 3, stk. 1 og 2, og tilføjede en
række supplerende spørgsmål og omstrukturerede desuden bestemmelsen for at
gøre den tydeligere. I artikel 3, stk. 4, blev der tilføjet en vigtig bestemmelse om
sammenhængen mellem meddelelse af oplysninger i fasen forud for aftalens ind-
gåelse, og den lovgivning, der formodes at finde anvendelse (jf. artikel 3, stk. 4,
nedenfor).

Ændring 38, 39, 22, 48, 49 og 50 samt 11 (fortrydelsesret): accepteret i vid ud-
strækning i artikel 6 med krydshenvisninger i artikel 3, stk. 1, nr. 3, litra a), og ar-
tikel 3, stk. 3, litra b), sidste led, samt betragtning 24 (jf. ligeledes artikel 6 neden-
for).

Ændring 23 (betaling af ydelser): accepteret efter omformulering af artikel 7.

Ændring 20 (varigt medium): accepteret i princippet i betragtning 20 samt i arti-
kel 2, litra f), og artikel 5, stk. 1.

Ændring 27 (uanmodede tjenesteydelser): delvis accepteret i artikel 9.

2. Ændringer, som Rådet ikke har accepteret

Ændring 57 (der tilføjes et nyt stk. 1, litra a), i artikel 1) og ændring 40 og 44 (der
tilføjes et nyt stk. 2a, i artikel 1).
Rådet fandt ligesom Kommissionen, at dette ville svække forbrugerbeskyttelsen.
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Ændring 25 (mangelfulde tjenesteydelser): forkastet, da spørgsmålet i praksis er
irrelevant.

Ændring 26 (tilbagesendelse af dokumenter til leverandøren): forkastet, da det i
praksis er uhensigtsmæssigt.

B. Nye bestemmelser eller elementer, som Rådet har indføjet

Betragtninger

Betragtning 6: præcisering vedrørende direktivet om e-handel.

Betragtning 7: præcisering vedrørende sektordirektiverne og ikke-harmoniserede ele-
menter.

Betragtning 8: præcisering vedrørende international privatret.

Betragtning 9: præcisering vedrørende yderligere harmonisering og forbrugerbeskyt-
telse.

Betragtning 17: præcisering vedrørende en første aftale om tjenesteydelser.

Betragtning 20: præcisering vedrørende varigt medium.

Betragtning 22: præcisering vedrørende oplysningskrav.

Betragtning 24: henvisning til en situation, hvor forbrugeren udtrykkeligt har fremsat
krav om opfyldelse af aftalen.

Betragtning 29: henvisning til nonprofit-organisationer.

Betragtning 30: præcisering vedrørende medlemsstater, såsom D og A, hvis retssyste-
mer indeholder begrebet "invitatio ad referendum".

Betragtning 31: præcisering vedrørende valg af sprog.

Artikel 1, stk. 2

Denne tekst, som ændrer Kommissionens forslag, tydeliggør spørgsmålet om en første
eller flere på hinanden følgende tjenesteydelser eller operationer.
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Artikel 2, litra b)

Ændret i overensstemmelse med ånden i EP's ændringsforslag.

Artikel 3, stk. 3

Behov for vedtagelse af oplysningskrav til taletelefoni.

Artikel 3, stk. 4

Behov for præcisering med henblik på at sikre forbrugerne gennemsigtighed vedrørende
oplysninger forud for aftalens indgåelse om kontraktlige forpligtelser. Den lovgivning,
der skal anvendes på aftalen, kan efter Rådets mening på dette stadium kun være den,
som leverandøren formoder er den anvendte lovgivning. I tilfælde af konflikter be-
stemmer de internationale privatretlige bestemmelser, hvilken lov der skal anvendes.

Artikel 4

Denne artikel giver medlemsstaterne mulighed for at opretholde eller indføre et højere
niveau af forbrugerbeskyttelse under hensyntagen til de betingelser, der skal overholdes
(stk. 1, stk. 2, sidste del, stk. 3 og stk. 4).

Artikel 5

Leverandørens forpligtelser vedrørende meddelelse af aftalevilkår og -betingelser er
blevet strengere og mere effektive.

Artikel 6

Denne artikel fastlægger, hvorledes fortrydelsesretten kan udøves, på en måde, der er
omfattende, præcis og samtidig fleksibel, under hensyntagen til gældende fællesskabs-
lovgivning, specifikke omstændigheder i medlemsstaterne og særlige forhold ved visse
finansielle tjenesteydelser.
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Artikel 7

Denne tekst vedrørende betaling af ydelser er blevet omstruktureret og er i visse hense-
ender blevet gjort tydeligere og mere komplet (navnlig stk. 5).

Artikel 11

Rådet foretrak en særskilt bestemmelse om sanktioner, hvis ordlyd bygger på tidligere
direktiver.

Artikel 16

Denne artikel vedrørende overgangsforanstaltninger er beregnet på at dække perioden
indtil direktivets gennemførelse.

________________________
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BILAG

Fælles holdning fastlagt af Rådet den 19. december 2001 med henblik på vedtagelse af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til
forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF, 97/7/EF og 98/27/EF
[1998/0245 (COD)]

Erklæring fra Kommissionen

"Kommissionen vil bestræbe sig på:

– at fremsætte et forslag til et revideret og ajourført direktiv om forbrugerkredit inden udgangen
af 2001,

– at bidrage i videst muligt omfang til afslutningen (forventes primo 2002) af arbejdet i EU-
udvalget for Værdipapirreguleringsmyndigheder (Reguleringsudvalget) vedrørende standarder
for investorbeskyttelse og dermed sikre, at de detaljerede standarder, som de nationale kom-
petente myndigheder har vedtaget, udgør en tilstrækkelig ensartet og omfattende strategi for
gennemførelse af artikel 11 i investeringsservicedirektivet,

– at vurdere, i hvor høj grad de nationale regler for god forretningsskik, der er vedtaget i forbin-
delse med Reguleringsudvalgets arbejde, er bindende og kan håndhæves og gennemføres i
praksis. Analysen i henhold til artikel 3, stk. 4, i direktivet om e-handel vil blive anvendt til at
vurdere, om nationale regler om tjenesteydelser, der falder uden for investeringsservicedirek-
tivets anvendelsesområde, er indbyrdes forenelige,

– at fremsætte et forslag i begyndelsen af 2002 om ændring af investeringsservicedirektivet,
bl.a. med det formål at opnå harmonisering af investorbeskyttelse på et højt niveau og at
udvide direktivet til også at omfatte investeringsservice, der i øjeblikket ligger uden for dets
anvendelsesområde,

– at bidrage aktivt til, at der i 2002 kan vedtages to direktiver om investeringsinstitutter, som
der allerede er fremsat forslag til, og hvis formål er en væsentlig begrænsning af typerne af
ikke-harmoniserede fonde og deres omfang,

– at fortsætte ajourføringen af direktiverne om investeringsinstitutter og udvidelsen af deres
anvendelsesområde for yderligere at forenkle og tydeliggøre anmeldelsesprocedurerne og
derved gøre brugen af de harmoniserede strukturer mere attraktiv i forhold til de ikke-harmo-
niserede. Det igangværende arbejde med at harmonisere reglerne for god forretningsskik vil
også medføre en bedre investorbeskyttelse af fondenes indehavere. Kommissionens analyse
vedrørende harmoniserede og ikke-harmoniserede investeringsfonde i henhold til artikel 3,
stk. 4, i direktivet om e-handel vil ydermere skabe grundlag for endnu større konvergens, og
det samme vil Kommissionens bebudede revision af aftalemæssige ordninger,

For så vidt angår realkredit vil Kommissionen følge gennemførelsen af reglerne for god
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forretningsskik, deres virkning og deres effektivitet. Hvis deres virkning og effektivitet ikke
er tilfredsstillende, vil Kommissionen undersøge muligheden for at anvende lovgivningsmæs-
sige initiativer.

Kommissionen vil også sende alle medlemsstaterne den meddelelse, den modtager fra de forskellige
medlemsstater i medfør af artikel 17, stk. 2, i dette direktiv vedrørende teksten til de vigtigste love
og administrative bestemmelser, som medlemsstaterne udsteder på det område, der er omfattet af
dette direktiv, og sammenligningstabellen over de nationale bestemmelser og de tilsvarende artikler
i dette direktiv."

________________________



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 14.1.2002
SEK(2002) 30 endelig

1998/0245 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser og om ændring af Rådets direktiv

97/7/EF og direktiv 98/27/EF
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1998/0245 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser og om ændring af Rådets direktiv

97/7/EF og direktiv 98/27/EF

1- SAGSFORLØB

Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(1998) 468 endelig udg.-1998/0245 (COD)):

19. november 1998

Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 29. april 1999

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 5. maj 1999

Dato for fremsendelse af det ændrede forslag: 23. juli 1999

Dato for vedtagelse af den fælles holdning: 19. december 2001

2- FORMÅL MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Direktivet har til formål at fastsætte harmoniserede retlige rammer, der er tilstrækkelige til
regulering af aftaler vedrørende fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Det konsoliderer og
kompletterer de eksisterende retlige rammer, således at det indre marked kommer til at
fungere bedre, samtidig med at der fastsættes regler om forbrugerbeskyttelse på et passende
niveau.

Det indeholder bl.a. bestemmelser om, at forbrugeren inden aftalens indgåelse skal have en
række oplysninger, en forpligtelse til skriftligt at bekræfte disse oplysninger, en
fortrydelsesret med visse undtagelser for bestemte tjenesteydelser, et princip om betaling af
tjenesteydelser, leveret inden fortrydelsesretten gøres gældende, en beskyttelse af forbrugeren
i relation til betalinger med kort, forbud mod levering uden forudgående anmodning, en
begrænsning i anvendelsen af fjernkommunikationsmidler og foranstaltninger, der skal lette
bilæggelsen af tvister.
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3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger til den fælles holdning

De største udfordringer for Rådet var følgende:

– forholdet mellem dette direktiv og de øvrige fællesskabsbestemmelser, dvs. dels
bestemmelserne om finansielle tjenesteydelser og dels bestemmelserne om elektronisk
handel og nærmere bestemt princippet om oprindelsesland, der er et centralt element i
direktivet om elektronisk handel

– fastsættelsen af bestemmelser til sikring af et højt beskyttelsesniveau for forbrugerne,
navnlig i relation til forhåndsoplysninger og fortrydelsesret, under hensyntagen til
forskellene i de nationale retsordner

– afkald på princippet om minimumsharmonisering, som et betydeligt antal medlemsstater
oprindeligt udtrykte ønske om i forbindelse med Rådsmødet i Luxembourg i april 1999.

Kommissionen er af den opfattelse, at Rådets fælles holdning, der blev vedtaget med
kvalificeret flertal, er udtryk for et kompromis, som på tilfredsstillende vis imødekommer
disse tre målsætninger.

3.2. Holdningen til Europa-Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen

Kommissionen har accepteret 22 ændringsforslag af de 40, som blev vedtaget af Europa-
Parlamentet, hvoraf visse enten er accepteret delvist eller med redaktionelle ændringer, mens
andre er accepteret med visse grundlæggende ændringer.

• Ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret, og som er indarbejdet i den fælles
holdning

– Ændringsforslag 2: har til formål at forbedre formuleringen af tredje betragtning. Dette
ændringsforslag er medtaget i den fælles holdning med en lille redaktionel ændring.

– Ændringsforslag 3: har til formål at forbedre formuleringen af femte betragtning. Dette
ændringsforslag er medtaget i den fælles holdning med en lille redaktionel ændring.

– Ændringsforslag 4: har til formål at påpege, at de fællesskabsbestemmelser, der vedtages i
henhold til dette direktiv, ikke vil påvirke den overordnede forbrugerbeskyttelse i
medlemsstaterne. Dette ændringsforslag er medtaget i den fælles holdning.

– Ændringsforslag 7: har til formål at lade henvisningen til forbrugerens ret til
betænkningstid bortfalde. Dette ændringsforslag er medtaget i den fælles holdning.

– Ændringsforslag 10: har til formål at ændre betragtning 16 vedrørende den ret til
betænkningstid, som oprindelig blev foreslået af Kommissionen. Kommissionen har
delvist medtaget ændringsforslaget i det ændrede forslag, idet der er taget hensyn til de nye
bestemmelser vedrørende fortrydelsesretten, og den fælles holdning er udformet i
overensstemmelse med den af Kommissionen ændrede tekst.

– Ændringsforslag 11 og 18: disse ændringsforslag vedrørende betragtningerne om
fortrydelsesretten er som sådan medtaget i den fælles holdning.
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– Ændringsforslag 14: er blevet medtaget af Kommissionen, men som betragtning 16a i det
ændrede forslag. Forslaget angår det forhold, at forbrugeren skal informeres om dennes
rettigheder i henhold til direktivet og om eventuelle adfærdskodekser. Det er som sådan
medtaget i den fælles holdning, men som betragtning 22.

– Ændringsforslag 45: har til formål at bringe definitionen af begrebet aftale vedrørende
fjernsalg i artikel 2, litra a), i overensstemmelse med den definition, der fremgår af
direktiv 97/7/EF om fjernsalg, ved at indsætte ordet "udelukkende". Dette ændringsforslag
er medtaget af Kommissionen med en mindre redaktionel ændring af ordene forud for
"udelukkende". Ændringsforslaget er medtaget i den fælles holdning, hvori man anvender
den samme formulering som den, der blev vedtaget i det ændrede forslag.

– Ændringsforslag 19: i Kommissionens oprindelige forslag fandtes i forbindelse med
definitionen af begrebet forbruger en henvisning til, at forbrugeren er en person, der er
bosiddende i Fællesskabet. Ændringsforslaget har til formål at fjerne denne henvisning.
Ændringsforslaget er som sådan medtaget af Kommissionen, ligesom det er medtaget i den
fælles holdning.

– Ændringsforslag 21, 1. del (artikel 3, stk. 1): ændringsforslaget har først og fremmest til
formål at indføre - i et nyt stk. 1 - at forbrugeren forud for aftalens indgåelse skal have en
skriftlig meddelelse indeholdende en række forhåndsoplysninger. Kommissionen har
medtaget dette ændringsforslag i sit forslag, idet der dels (i artikel 3) indføres et krav om,
at der forinden aftalens indgåelse skal gives forbrugeren en række oplysninger, og dels
stilles krav om, at disse oplysninger skal bekræftes skriftligt (artikel 5), og på tilsvarende
måde, som fastsat i direktiv 97/7/EF om aftaler om fjernsalg. Artikel 3, som foreslået af
Kommissionen, indeholder desuden en klausul om forholdet mellem bestemmelserne om
forhåndsoplysninger og sektordirektiverne. Den fælles holdning medtager princippet om en
fortegnelse over forhåndsoplysninger og stiller krav om visse yderligere oplysninger.
Artikel 3, stk. 4, har til formål at sikre, at oplysningerne om de aftalemæssige forpligtelser
er i overensstemmelse med de retsregler, der i henhold til bestemmelserne i den
internationale privatret må formodes at finde anvendelse på disse forpligtelser, således at
man kan undgå uoverensstemmelser, der kan vildlede forbrugeren. I artikel 4 i den fælles
holdning er der fastsat en række elementer, der skal gøre det muligt at sammenkoble
bestemmelserne om forhåndsoplysninger med nuværende eller kommende sektordirektiver,
samt en mekanisme, hvorefter Kommissionen skal underrettes om supplerende regler.

– Ændringsforslag 21, anden del (artikel 3, stk. 2): den anden del af ændringsforslaget er
medtaget af Kommissionen i det ændrede forslag og fremgår af den fælles holdning med
en mindre redaktionel ændring. Stk. 2a, som foreslået af Parlamentet, er ikke medtaget af
Kommissionen, for så vidt den vedrører aftalens indgåelse, som ikke er omfattet af denne
artikel.

– Ændringsforslag 38, 39, 22, 48 og 50: disse ændringsforslag har til formål at indføre en
generel fortrydelsesret med visse undtagelser for så vidt angår finansielle tjenesteydelser,
for hvilke en fortrydelsesret ville være uhensigtsmæssig. Kommissionen har medtaget
disse ændringsforslag i det ændrede forslag, dog med visse tilpasninger og redaktionelle
ændringer. Rådet har medtaget princippet om en generel fortrydelsesret, ligeledes med
forskellige undtagelser, og har desuden indsat bestemmelser, som særligt omhandler lån i
fast ejendom. Det bør understreges, at artikel 4, stk. 2, der, således som den er formuleret i
Parlamentets ændringsforslag, vedrører salg indgået efter en illoyal tilskyndelse af
forbrugeren, var medtaget af Kommissionen i det ændrede forslag. Kommissionen vil
imidlertid ikke gøre indsigelse mod, at Rådet har udeladt denne bestemmelse. For så vidt
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angår vilkårene for udøvelsen af fortrydelsesretten, indeholder de bestemmelser, som
Rådet har indsat, ønskværdige præciseringer, som Kommissionen således kan godkende.

– Ændringsforslag 23: indeholder bestemmelser om betaling for den tjenesteydelse, der er
ydet inden fortrydelsesretten gøres gældende. Kommissionen har medtaget principperne i
ændringsforslaget i det ændrede forslag, dog med visse redaktionelle ændringer. Rådets
fælles holdning, der er i overensstemmelse med ånden i forslaget, indeholder visse
redaktionelle ændringer.

– Ændringsforslag 25, anden del: har til formål at indsætte en bestemmelse i direktivet, som
svarer til den, der findes i direktiv 97/7/EF om aftaler vedrørende fjernsalg indgået af
forbrugere i forbindelse med betaling med kort. Denne bestemmelse er medtaget af
Kommissionen og fremgår af den fælles holdning.

• Ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret, men som ikke er indarbejdet i den
fælles holdning

– Ændringsforslag 25, 1. del (artikel 8 i det ændrede forslag): Rådet fandt, at bestemmelsen
om en tjenesteydelses indisponibilitet dels var overflødig, for så vidt man ikke hypotetisk
kan fastslå, i hvilke situationer en finansiel tjenesteydelse skulle være indisponibel, og dels
kunne indføre en uhensigtsmæssig undtagelse fra reglerne vedrørende aftalens manglende
opfyldelse. Kommissionen har anerkendt disse argumenter og modsætter sig ikke, at
bestemmelsen udelades.

– Ændringsforslag 26 (ny artikel 8a i det ændrede forslag): Rådet har fundet, at
bestemmelsen vedrørende tilbagesendelsen af alle dokumenter i tilfælde af, at forbrugeren
gør brug af sin fortrydelsesret, er overflødig, idet anvendelsen af sådanne dokumenter ville
kunne kvalificeres som en straffelovsovertrædelse. Kommissionen kan tilslutte sig Rådets
holdning og har accepteret, at bestemmelsen udelades.

3.3. Nye bestemmelser indsat af Rådet og Kommissionens holdning hertil

– Betragtning 6: denne betragtning har Rådet indsat for at præcisere, at dette direktiv skal
fortolkes i overensstemmelse med traktaten og den øvrige afledte ret, der finder anvendelse
på finansielle tjenesteydelser, dvs. dels sektordirektiverne vedrørende finansielle
tjenesteydelser og e-handelsdirektivet. Kommissionen finder denne præcisering nyttig for
at undgå, at dette direktiv fortolkes, så det kunne have betydning for anvendelsen eller
fortolkningen af direktivet om elektronisk handel.

– Betragtning 7: denne betragtning knytter sig til betragtning 6 og præciserer det retlige
forhold mellem sektordirektiverne om finansielle tjenesteydelser og dette direktiv.
Kommissionen finder ligeledes, at denne præcisering er hensigtsmæssig.

– Betragtning 8: denne betragtning har til formål at præcisere, at dette direktiv ikke berører
bestemmelserne i den internationale privatret, herunder navnlig Rom-konventionen af 1980
om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, og Rådets forordning (EF)
nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Idet dette direktiv
faktisk ikke har nogen indvirkning på den internationale privatret - med undtagelse af
bestemmelserne i artikel 12, stk. 2 - finder Kommissionen, at betragtningen er
hensigtsmæssig. Da henvisningen til forordning (EF) nr. 44/2001 gør betragtning 22
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overflødig, idet der deri henvises til den meddelelse fra Kommissionen, som indledte
vedtagelsesproceduren til den pågældende forordning, udgår betragtningen.

– Betragtning 9: i meddelelsen af 7. februar 2001 om elektronisk handel og finansielle
tjenesteydelser påpegede Kommissionen, at der inden for en række områder burde
tilvejebringes en højere grad af konvergens, for at sikre forbrugernes tillid. I en erklæring
fra Kommissionen knyttet til den fælles holdning påpeges, hvilke initiativer Kommissionen
vil træffe for at opfylde denne målsætning, og heriblandt figurerer blandt andet udførelsen
af en analyse, som Kommissionen iværksætter i henhold til artikel 3, stk. 4 i direktivet om
e-handel. I betragtning 9 gentages kravet om at tilvejebringe en højere grad af konvergens
inden for visse områder, og i betragtningen understreges behovet for at opretholde et højt
forbrugerbeskyttelsesniveau indtil konvergensen er tilvejebragt. Kommissionen finder
denne betragtning hensigtsmæssig, for så vidt den bekræfter de holdninger, som både
Rådet og Kommissionen har givet udtryk for.

– Betragtning 17: denne betragtning har til formål at forklare bestemmelserne i artikel 1,
stk. 2, om flere på hinanden følgende operationer. Kommissionen finder, at
præciseringerne i denne betragtning er nyttige og nødvendige for forståelsen af
bestemmelserne i den pågældende artikel.

– Betragtning 20: denne betragtning har til formål at illustrere definitionen af begrebet varigt
medium, der er indeholdt i artikel 2, litra f); en definition, som Rådet selv har ændret. Når
henses til de fortolkningsvanskeligheder, som dette begreb har givet anledning til, er
Kommissionen af den opfattelse, at præcisionerne i denne betragtning er både
hensigtsmæssige og nødvendige.

– Betragtning 22: Hensigten med denne betragtning er at tydeliggøre bestemmelserne i
artikel 4, der vedrører forholdet mellem dette direktivs bestemmelser om
forhåndsoplysninger og de bestemmelser, der findes i andre direktiver eller i nationale
bestemmelser, for så vidt der ikke er fastsat fællesskabsregler. Kommissionen finder
betragtningen hensigtsmæssig under hensyn til kompleksiteten af det pågældende problem.

– Betragtning 24: denne betragtning har til formål at præcisere bestemmelserne i artikel 3,
stk. 1, nr. 3, litra a), for det tilfælde, at forbrugeren kræver aftalen opfyldt med det samme
og derfor mister sin fortrydelsesret. Kommissionen finder, at det er en nyttig præcisering.

– Betragtning 29: denne betragtning har til formål at understrege, at visse medlemsstater
udvider den beskyttelse, der tilkommer forbrugere som defineret i direktivet, til visse andre
kategorier af personer. Kommissionen modsætter sig ikke indsættelsen af denne
betragtning, idet de pågældende nationale lovbestemmelser ikke henhører under de regler,
der harmoniseres med dette direktiv.

– Betragtning 30: formålet med denne betragtning er at minde om, at direktivet ligeledes
finder anvendelse på de retssystemer, der anvender princippet om opfordring til at gøre
tilbud. Kommissionen accepterer betragtningen.

– Betragtning 31: denne betragtning har til formål at gentage de gældende principper
vedrørende nationale regler om sprog. Kommissionen accepterer betragtningen.

– Betragtning 33: betragtningen præciserer bestemmelserne i artikel 17 om ændringerne af
direktiv 90/619/EØF vedrørende bestemmelserne heri om fortrydelsesret. Kommissionen
er ikke imod betragtningen, selv om den ikke tilføjer noget nyt i forhold til artikel 17.
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– Artikel 1, stk. 2, første og andet afsnit: Rådet har foretaget en omfattende ændring af
bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, vedrørende flere på hinanden følgende operationer.
Kommissionen finder, at disse bestemmelser er klarere, og accepterer derfor ændringerne.

– Artikel 2, litra f): definitionen af begrebet varigt medium, således som den er blevet
formuleret af Rådet, resulterer i indførelsen af en række karakteristika, der mutatis
mutandis svarer til dem, som Parlamentet er fortaler for. Kommissionen er indforstået med
den af Rådet foreslåede definition.

– Artikel 3, stk. 1: denne artikel indeholder en lang række oplysninger, som leverandøren
skal give forbrugeren meddelelse om inden aftalens indgåelse. Denne fortegnelse over
oplysninger er blevet ændret betydeligt på baggrund af en analyse af de nationale
bestemmelser på området, som Kommissionen har foretaget. Rådet har desuden opdelt de
enkelte elementer i flere kategorier, hvilket har lettet læsningen af listen. Kommissionen
erklærer sig enig i, hvilke forhold der skal gives oplysning om.

– Artikel 3, stk. 3: Rådet fandt, at listen over oplysninger i artikel 3, stk. 1, ikke helt var
tilpasset de tilfælde, hvor der anvendes taletelefoni. Bestemmelsen indeholder således en
forkortet liste, hvis anvendelse imidlertid forudsætter forbrugerens samtykke.
Kommissionen ser positivt på indsættelsen af en sådan bestemmelse, men er af den
opfattelse, at bestemmelsen også bør udvides til andre former for teknologi inden for
mobiltelefoni, såsom WAP, da en overførelse af den samlede liste over oplysninger teknisk
set er af en sådan karakter, at det i høj grad vil vanskeliggøre den form for kommunikation.

– Artikel 3, stk. 4: denne bestemmelse har til formål at sikre, at der er overensstemmelse
mellem de for parterne bindende aftalemæssige forpligtelser og de informationer, som
leverandøren skal give desangående. Denne bestemmelse har ingen indflydelse på
fastlæggelsen af, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse for kontraktlige forpligtelser
i forbrugeraftaler, idet dette afgøres i henhold til de internationale privatretlige regler. Den
formulering, som Rådet har valgt i den fælles holdning, tager desuden højde for, at det i
tilfælde af en tvist i sidste instans tilkommer dommeren at afgøre, hvilket lands lovgivning
der finder anvendelse ved fastlæggelsen af de aftalemæssige forpligtelser. Kommissionen
støtter indsættelsen af denne bestemmelse, som ikke indebærer nogen ændring af de
fravigelser, der er opregnet i bilaget til direktivet om e-handel.

– Artikel 4, stk. 1: denne bestemmelse vedrører de former for forhåndsoplysninger, som
mere specifikt fremgår af Fællesskabets sektorlovgivning om finansielle tjenesteydelser, og
fastlægger forholdet mellem disse bestemmelser og bestemmelserne i dette direktiv.
Kommissionen, der havde en tilsvarende bestemmelse med i sit ændrede forslag, støtter, at
denne bestemmelse indsættes.

– Artikel 4, stk. 2: denne bestemmelse vedrører de former for forhåndsoplysninger, som
mere specifikt fremgår af nationale bestemmelser, der er forenelige med Fællesskabets
minimumsbestemmelser vedrørende finansielle tjenesteydelser, og fastlægger forholdet
mellem disse bestemmelser og bestemmelserne i dette direktiv, indtil der er gennemført en
mere vidtgående harmonisering af disse regler. Disse regler er i overensstemmelse med
gældende fællesskabsret, og dette vil ikke blive draget i tvivl ved bestemmelserne i dette
direktiv. Kommissionen accepterer dette princip og dermed også den bestemmelse, som
Rådet har medtaget i den fælles holdning herom.



8

– Artikel 4, stk. 3: denne bestemmelse har til formål at sikre, at medlemsstaterne underretter
Kommissionen om de bestemmelser, som de vil gøre gældende i henhold til stk. 1 og 2 i
denne artikel. Kommissionen finder, at der er behov for en sådan bestemmelse.

– Artikel 4, stk. 4: ud over en mekanisme til underretning af Kommissionen, har Rådet
vedtaget en mekanisme til information af forbrugere og leverandører om de bestemmelser,
som medlemsstaterne vil gøre gældende i henhold til bestemmelserne i stk. 1 og 2.
Kommissionen finder ligeledes, at der er behov for denne bestemmelse, for at sikre
åbenhed om de gældende bestemmelser for alle interesserede.

– Artikel 5, stk. 1 og 2: behovet for en skriftlig bekræftelse af forhåndsoplysninger blev
fremsat af Parlamentet i dets ændringsforslag og af Kommissionen i det ændrede forslag.
Rådet har i vidt omfang omarbejdet bestemmelserne i denne artikel for at sikre dens
effektivitet. Kommissionen accepterer Rådets ændringer.

– Artikel 5, stk. 3: formålet med denne bestemmelse er at undgå, at aftaleforholdet mellem
forbrugeren og leverandøren bliver fastlåst inden for rammerne af én
fjernkommunikationsteknik, mens de teknologiske midler, som forbrugeren har til sin
rådighed, må forventes at ændre sig over tid. Kommissionen, som selv kun havde
forestillet sig en valgmulighed i forbindelse med aftalens indgåelse, finder, at denne
bestemmelse, der tager højde for aftalens dynamiske karakter, er nyttig.

– Artikel 6, stk. 1: Rådet har i den fælles holdning - i lighed med Europa-Parlamentet og
Kommissionen - medtaget princippet om en generel fortrydelsesret med visse undtagelser.
I stk. 1 har Rådet fastsat fortrydelsesfristen til 14 kalenderdage, dog undtaget aftaler
vedrørende livsforsikring og individuelle pensionsordninger, hvor fristen udvides til 30
dage under hensyn til den betydning, sådanne aftaler har for forbrugeren, samt deres
varighed. Rådet har endvidere præciseret, hvordan fristen beregnes. Kommissionen
erklærer sig enig i disse bestemmelser. Kommissionen accepterer ligeledes, at
bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, sidste led, udelades, såfremt fristerne fremover
harmoniseres.

– Artikel 6, stk. 2: formålet med denne bestemmelse er at fastsætte en række undtagelser til
fortrydelsesretten. Der er fastsat undtagelser for finansielle instrumenter, hvor prisen
varierer afhængigt af de finansielle markeder, visse forsikringer med en meget begrænset
løbetid og aftaler, som efter forbrugerens udtrykkelige ønske er blevet fuldstændig opfyldt
inden fortrydelsesfristens udløb. Kommissionen, som mutatis mutandis havde medtaget
tilsvarende undtagelser i det ændrede forslag, godkender disse bestemmelser.

– Artikel 6, stk. 3, 4 og 5: disse tre stykker fastsætter en undtagelse for kredit i fast ejendom.
Kommissionen godkender bestemmelserne.

– Artikel 6, stk. 6: Rådet har foretaget væsentlige redaktionelle ændringer af dette stykke, der
vedrører fremgangsmåden for udøvelsen af fortrydelsesretten. Kommissionen finder, at
disse præciseringer er hensigtsmæssige.

– Artikel 6, stk. 7: formålet med dette nye stykke er at regulere forholdet mellem
bestemmelserne i dette direktiv og bestemmelserne i direktiv 97/7/EF om aftaler om
fjernsalg, nærmere bestemt for så vidt angår kreditaftaler i forbindelse med fjernsalg.
Kommissionen finder, at præciseringerne i dette stykke er nyttige, og godkender derfor, at
de indsættes som et nyt stykke.
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– Artikel 6, stk. 8: dette stykke angår forholdet mellem fortrydelsesretten og andre
privatretlige forskrifter i medlemsstaterne. Kommissionen finder disse bestemmelser
formålstjenlige.

– Artikel 5, stk. 1 i det ændrede forslag: Rådet har udeladt dette stykke, der fastsatte, at
aftalen kun kunne opfyldes, inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvis forbrugeren giver sit
udtrykkelige samtykke. Kommissionen modsætter sig ikke denne udeladelse.

– Artikel 7, stk. 1: Rådet har i den fælles holdning forenklet bestemmelserne, der fastsætter
retningslinjer for forbrugerens betaling i de tilfælde, hvor denne udøver sin fortrydelsesret.
Kommissionen godkender ændringerne, der hovedsagelig er af redaktionel karakter.

– Artikel 7, stk. 2: formålet med denne bestemmelse er at sikre, at direktivet ikke
tilsidesætter visse medlemsstaters bestemmelser om, at der ikke kan afkræves nogen form
for betaling, hvis forbrugeren fortryder visse forsikringsaftaler. Kommissionen kan
acceptere denne bestemmelse, for så vidt den sikrer, at den beskyttelse, som tilkommer
forbrugeren, ikke reduceres i henhold til dette direktiv.

– Artikel 7, stk. 3: formålet med denne bestemmelse er at foretage en standardisering, der
skal sikre effektiviteten af bestemmelsen om, at forbrugerne skal oplyses om det beløb, der
skal betales, såfremt denne udøver sin fortrydelsesret. Kommissionen, som havde medtaget
en tilsvarende bestemmelse, godkender de redaktionelle ændringer af disse bestemmelser.

– Artikel 7, stk. 5: den fælles holdning indsætter visse ændringer af redaktionel karakter, som
Kommissionen godkender.

– Artikel 10, stk. 4 og 5: disse to stykker er udgået af den fælles holdning, idet stk. 4 er
indarbejdet i den nye artikel 3, stk. 3, mens stk. 5 vedrørende sanktioner er blevet til en
selvstændig bestemmelse (artikel 11 i den fælles holdning).

– Artikel 11: artikel 10, stk. 5 i det ændrede forslag angik sanktionerne for manglende
overholdelse af bestemmelserne vedrørende begrænsningerne i anvendelsen af
fjernkommunikationsmidler. Princippet om sanktioner er medtaget i den fælles holdning,
men Rådet har givet bestemmelsen en lang større rækkevidde. Kommissionen finder
ændringen hensigtsmæssig.

– Artikel 14: i den fælles holdning er der indsat en ny artikel vedrørende udenretslig
bilæggelse af tvister, hvorved der således sondres mellem denne form for tvistbilæggelse
på den ene side og retlige og administrative klagemuligheder jf. artikel 13 på den anden
side. Kommissionen finder, at denne bestemmelse er hensigtsmæssig og fyldestgørende.

– Artikel 15: Rådet har i den fælles holdning foretaget ændringer af redaktionel art, som
Kommissionen har godkendt.

– Artikel 16: formålet med denne nye artikel er at give en medlemsstat, som gyldigt har
gennemført direktivet inden udløbet af fristen for direktivets gennemførelse, adgang til at
gøre disse bestemmelser gældende over for leverandører, der er etableret i en medlemsstat,
som endnu ikke har gennemført direktivet. Kommissionen kan tilslutte sig denne
bestemmelse, for så vidt de nationale regler, hvorved direktivets bestemmelser gyldigt er
blevet gennemført, er forholdsmæssige, når henses til såvel den primære som den afledte
fællesskabsret.
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– Artikel 17: under hensyn til de nye bestemmelser i artikel 4 om fortrydelsesret, bør der
navnlig vedrørende individuelle livsforsikringer ske en ændring af direktiv 90/619/EØF.
Kommissionen godkender bestemmelserne i denne artikel.

– Artikel 20: formålet med denne artikel er at pålægge Kommissionen at foretage en
undersøgelse, forelægge en rapport og foreslå foranstaltninger, der skal sikre en yderligere
harmonisering af visse nationale lovbestemmelser. Kommissionen kan acceptere disse
bestemmelser, der vil indgå i opfølgningen af handlingsplanen for finansielle
tjenesteydelser.

4- KONKLUSION

Kommissionen kan konkludere, at teksten er udtryk for et vanskeligt, men afbalanceret
kompromis, som har nødvendiggjort en række indrømmelser fra de fleste medlemsstaters
side. Som helhed er harmoniseringen af bestemmelserne om fjernsalg af finansielle
tjenesteydelser blevet styrket i forhold til det ændrede forslag. Kommissionen støtter den
fælles holdning, som er blevet vedtaget med kvalificeret flertal, når henses til behovet for en
hurtig vedtagelse af dette direktiv, der er uomgængelig nødvendig for at sikre
forbrugerbeskyttelse og forbrugernes tillid, og for at fuldende de retlige rammer for det indre
marked for finansielle tjenesteydelser.


