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Ändringsförslag  252 

Marlene Mizzi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 

genom att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 

genom att förhindra omotiverad 

diskriminering som direkt eller indirekt 

grundar sig på konsumenters nationalitet 

eller bosättningsort och genom att 

definiera situationer där olika behandling 

inte kan motiveras inom ramen för artikel 

20.2 i direktiv 2006/123/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 

genom att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 

genom att förhindra omotiverad 

diskriminering som direkt eller indirekt 

grundar sig på kunders nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort och 

genom att definiera situationer där olika 

behandling inte kan motiveras inom 

ramen för artikel 20.2 i direktiv 

2006/123/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  254 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 

genom att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 

genom att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort, tillfälliga 

vistelseort eller etableringsort och att 

ytterligare komplettera artikel 20 i direktiv 

2006/123/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 

genom att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 

och att uppnå en hög nivå av 

konsumentskydd genom att förhindra 

direkt och indirekt diskriminering på grund 

av konsumenters nationalitet eller 

bosättningsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  256 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 
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genom att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. 

genom att förhindra direkt och indirekt 

omotiverad diskriminering på grund av 

konsumenters nationalitet eller 

bosättningsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  257 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 

genom att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 

genom att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort, tillfälliga 

vistelseort eller etableringsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Denna förordning får inte 

inskränka näringsfriheten och 

avtalsfriheten, som är förankrade i artikel 

16 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Denna förordning är tillämplig på 

följande situationer: 

2. Denna förordning ska inte 

tillämpas på rent interna situationer, där 

alla relevanta aspekter av transaktionen 

är begränsade till en enda medlemsstat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  260 

Virginie Rozière 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Denna förordning är tillämplig på 

följande situationer: 

2. Denna förordning ska tillämpas på 

följande situationer: 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en annan medlemsstat än 

den där kunden har sin bosättningsort 

eller etableringsort. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  262 

Marlene Mizzi 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en annan medlemsstat än 

den där kunden har sin bosättningsort eller 

etableringsort. 

(a) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en annan medlemsstat än 

den där konsumenten har sin 

bosättningsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  263 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en annan medlemsstat än 

den där kunden har sin bosättningsort eller 

etableringsort. 

(a) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en annan medlemsstat än 

den där konsumenten har sin 

bosättningsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en annan medlemsstat än 

den där kunden har sin bosättningsort eller 

etableringsort. 

(a) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en annan medlemsstat än 

den där konsumenten har sin 

bosättningsort. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  265 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en annan medlemsstat än 

den där kunden har sin bosättningsort eller 

etableringsort. 

(a) Då en näringsidkare eller 

leverantör säljer varor, tillhandahåller 

tjänster eller har för avsikt att göra detta i 

en annan medlemsstat än den där kunden 

har sin bosättningsort eller etableringsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  266 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en annan medlemsstat än 

den där kunden har sin bosättningsort eller 

etableringsort. 

(a) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en annan medlemsstat än 

den där kunden har sin bosättningsort, 

tillfälliga vistelseort eller etableringsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Då en näringsidkare säljer varor, utgår 
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tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i samma medlemsstat som 

den där kunden har sin bosättningsort 

eller etableringsort, men kunden är 

medborgare i en annan medlemsstat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  268 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i samma medlemsstat som 

den där kunden har sin bosättningsort 

eller etableringsort, men kunden är 

medborgare i en annan medlemsstat. 

(b) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en medlemsstat och 

konsumenten är medborgare i en annan 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i samma medlemsstat som 

den där kunden har sin bosättningsort eller 

etableringsort, men kunden är medborgare 

i en annan medlemsstat. 

(b) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i samma medlemsstat som 

den där konsumenten har sin 

bosättningsort, men konsumenten är 

medborgare i en annan medlemsstat. 

Or. en 
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Ändringsförslag  270 

Marlene Mizzi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i samma medlemsstat som 

den där kunden har sin bosättningsort eller 

etableringsort, men kunden är medborgare 

i en annan medlemsstat. 

(b) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i samma medlemsstat som 

den där konsumenten har sin 

bosättningsort, men är medborgare i en 

annan medlemsstat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  271 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i samma medlemsstat som 

den där kunden har sin bosättningsort eller 

etableringsort, men kunden är medborgare 

i en annan medlemsstat. 

(b) Då en näringsidkare eller 

leverantör säljer varor, tillhandahåller 

tjänster eller har för avsikt att göra detta i 

samma medlemsstat som den där kunden 

har sin bosättningsort eller etableringsort, 

men kunden är medborgare i en annan 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

utgår 
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att göra detta i en medlemsstat där 

kunden tillfälligt befinner sig utan att 

vara bosatt i eller ha sin etableringsort i 

den medlemsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en medlemsstat där kunden 

tillfälligt befinner sig utan att vara bosatt i 

eller ha sin etableringsort i den 

medlemsstaten. 

(c) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en medlemsstat där 

konsumenten tillfälligt befinner sig utan 

att vara bosatt i den medlemsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  274 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en medlemsstat där kunden 

tillfälligt befinner sig utan att vara bosatt i 

eller ha sin etableringsort i den 

medlemsstaten. 

(c) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en medlemsstat där 

konsumenten tillfälligt befinner sig utan 

att vara bosatt i den medlemsstaten. 

Or. en 
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Ändringsförslag  275 

Marlene Mizzi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en medlemsstat där kunden 

tillfälligt befinner sig utan att vara bosatt i 

eller ha sin etableringsort i den 

medlemsstaten. 

(c) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en medlemsstat där 

konsumenten tillfälligt befinner sig utan 

att vara bosatt i den medlemsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  276 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en medlemsstat där kunden 

tillfälligt befinner sig utan att vara bosatt i 

eller ha sin etableringsort i den 

medlemsstaten. 

(c) Då en näringsidkare eller 

leverantör säljer varor, tillhandahåller 

tjänster eller har för avsikt att göra detta i 

en medlemsstat där kunden tillfälligt 

befinner sig utan att vara bosatt i eller ha 

sin etableringsort i den medlemsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Denna förordning ska heller inte 

leda till en skyldighet för näringsidkaren 

att bära ytterligare kostnader i fall där en 
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konsument utövar sin ångerrätt enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU1a. De nödvändiga 

kostnaderna för att bringa varorna i 

överensstämmelse innefattar inte 

kostnader för porto eller transport som 

går utöver de nödvändiga kostnaderna för 

att leverera varorna enligt vad som anges 

i de allmänna villkoren för åtkomst eller 

enligt vad som överenskommits. 

 ___________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 

konsumenträttigheter och om ändring av 

rådets direktiv 93/13/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/44/EG och om upphävande av rådets 

direktiv 85/577/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Denna förordning ska heller inte 

leda till en skyldighet för näringsidkaren 

att bära ytterligare kostnader i fall där en 

konsument utövar sin ångerrätt enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU1a. De nödvändiga 

kostnaderna för att bringa varorna i 

överensstämmelse innefattar inte 

kostnader för porto eller transport som 

går utöver de nödvändiga kostnaderna för 

att leverera varorna enligt vad som anges 

i de allmänna villkoren för åtkomst eller 

enligt vad som överenskommits. 

 _______________ 
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 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 

konsumenträttigheter och om ändring av 

rådets direktiv 93/13/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/44/EG och om upphävande av rådets 

direktiv 85/577/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  279 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Denna förordning ska inte 

tillämpas på rent interna situationer utan 

externa element. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Denna förordning ska inte tillämpas 

på de verksamheter som anges i artikel 2.2 

i direktiv 2006/123/EG. 

3. Denna förordning ska inte tillämpas 

på de verksamheter som anges i punkterna 

a–c, e och f samt h–l i artikel 2.2 i direktiv 

2006/123/EG. 

Or. en 
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Ändringsförslag  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Denna förordning ska inte tillämpas 

på de verksamheter som anges i artikel 2.2 

i direktiv 2006/123/EG. 

3. Denna förordning ska inte tillämpas 

på de verksamheter som anges i artikel 2.2 

i direktiv 2006/123/EG med undantag för 

punkt g i artikel 2.2 i direktiv 

2006/123/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  282 

Marlene Mizzi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Denna förordning ska inte tillämpas 

på de verksamheter som anges i artikel 2.2 

i direktiv 2006/123/EG. 

3. Denna förordning ska inte tillämpas 

på de verksamheter som anges i artikel 2.2 

i direktiv 2006/123/EG eller verksamheter 

som gäller rent interna nationella 

situationer där alla relevanta element av 

försäljningen av varor eller tjänster är 

begränsade till en enda medlemsstat och 

konsumenten är medborgare i samma 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  283 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Denna förordning påverkar inte 

tillämpningen av bestämmelserna om 

upphovsrätt och relaterade rättigheter, 

särskilt vad gäller Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2001/29/EG1a. 

 _______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 

harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället (EGT L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Denna förordning ska inte 

påverka tillämpningen av bestämmelserna 

inom ramarna för upphovsrätt och 

relaterade rättigheter, särskilt vad gäller 

bestämmelserna som anges i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/29/EG1a. 

 _______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 

harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället (EGT L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

Or. en 
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Ändringsförslag  285 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Denna förordning ska inte 

påverka tillämpningen av bestämmelserna 

inom ramarna för upphovsrätt och 

relaterade rättigheter, särskilt vad gäller 

bestämmelserna som anges i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/29/EG1a. 

 _______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 

harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället (EGT L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  286 

Marlene Mizzi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Denna förordning ska inte 

påverka de bestämmelser som är 

tillämpliga på området för upphovsrätt 

och närstående rättigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  287 

Dennis de Jong 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till 

den medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om privaträttsligt 

samarbete. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  288 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. När 

en näringsidkare agerar i enlighet med 

artiklarna 3, 4 och 5 i denna förordning 

ska det inte av endast dessa skäl anses att 

denne aktivt riktar sin verksamhet till en 

annan medlemsstat där konsumenten har 

sin bosättningsort. 

Or. en 
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Ändringsförslag  289 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. I 

synnerhet ska en näringsidkare som 

agerar i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5 

och, oberoende av dennes nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, inte 

blockerar eller begränsar åtkomsten till 

sina onlinegränssnitt, inte omdirigerar 

kunder till en version av 

onlinegränssnittet som är annorlunda än 

det onlinegränssnitt som kunden 

ursprungligen kom åt, såvida inte 

konsumenten uttryckligen har gett sitt 

samtycke till en sådan omdirigering, inte 

tillämpar andra allmänna villkor för 

åtkomst till varor eller tillhandahållande 

av tjänster i de situationer som fastställs i 

denna förordning, eller om 

näringsidkaren godtar 

betalningsinstrument som utfärdats i en 

annan medlemsstat på icke-

diskriminerande grund, inte av enbart 

ovannämnda skäl anses rikta sin 

verksamhet till den medlemsstat där 

konsumenten har sin vanliga vistelseort 

eller hemvist. En analys ska likväl 

genomföras i varje enskilt fall för att 

fastställa om det förekommer ytterligare 

faktorer utöver ren efterlevnad av de 

tvingande bestämmelserna, och om detta 

utgör bevis utifrån vilket man kan dra 

slutsatsen att näringsidkaren har haft för 

avsikt att rikta sin verksamhet till den 
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medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  290 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012.  

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. I 

synnerhet gäller att när en näringsidkare 

i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5 i 

denna förordning tillförsäkrar kunderna i 

alla medlemsstater tillträde till sitt 

onlinegränssnitt utan diskriminering vid 

tillträdet, eller i de fall där näringsidkaren 

inte omdirigerar konsumenten till en 

version av sitt onlinegränssnitt som skiljer 

sig från det som kunden ursprungligen 

hade försökt komma åt, eller i de fall där 

det inte tillämpas olika förutsättningar 

och villkor för tillträde vid försäljning av 

varor eller vid tillhandahållande av 

tjänster i de situationer som beskrivs i 

denna förordning, eller i de fall där 

näringsidkaren accepterar betalningssätt 

från en annan medlemsstat på en icke 

diskriminerande bas, innebär detta inte 

att han eller hon riktar sin egen 

verksamhet till den medlemsstat där 

kunden har sin hemvist eller vanliga 

vistelseort, om inte näringsidkaren har 

uttalat sin tydliga avsikt att vilja rikta sin 
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verksamhet till detta land. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. 

Framför allt ska en näringsidkare som 

agerar enligt artiklarna 3, 4 och 5 inte 

blockerar eller begränsar kundernas 

åtkomst till sitt onlinegränssnitt, inte 

omdirigerar kunderna till en version av 

sitt onlinegränssnitt som är annorlunda 

än den som kunden först försökte få 

åtkomst till, oaktat deras nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, inte 

tillämpar olika allmänna villkor för 

åtkomst vid försäljning av varor eller 

tillhandahållande av tjänster i situationer 

som anges i denna förordning eller när 

näringsidkaren på ett icke-

diskriminerande sätt godtar 

betalningsinstrument som utfärdas i en 

annan medlemsstat, inte på enbart dessa 

grunder anses rikta sin verksamhet till 

den medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist. 

 (Detta ändringsförslag bör falla bort om 

förslaget för artikel 4.3b (ny) antas). 

Or. en 
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Ändringsförslag  292 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. 

Framför allt ska en näringsidkare som 

agerar enligt artiklarna 3, 4 och 5 inte 

blockerar eller begränsar kundernas 

åtkomst till sitt onlinegränssnitt, inte 

omdirigerar kunderna till en version av 

sitt onlinegränssnitt som är annorlunda 

än den som kunden först försökte få 

åtkomst till, oaktat deras nationalitet, 

bosättningsort, tillfälliga vistelseort, 

etableringsort inte tillämpar olika 

allmänna villkor för åtkomst vid 

försäljning av varor eller 

tillhandahållande av tjänster i situationer 

som anges i denna förordning eller när 

näringsidkaren på ett icke-

diskriminerande sätt godtar 

betalningsinstrument som utfärdas i en 

annan medlemsstat, inte anses rikta sin 

verksamhet till den medlemsstat där 

konsumenten har sin vanliga vistelseort 

eller hemvist. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  293 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 
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Prieto 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. 

5. Denna förordning ska inte påverka 

den tillämpliga unionslagstiftningen om 

civilrättsligt samarbete. Enbart efterlevnad 

av denna förordning ska inte tolkas som att 

en näringsidkare riktar sin verksamhet till 

den medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. 

Framför allt ska en näringsidkare som 

agerar enligt artiklarna 3, 4 och 5 inte 

blockerar eller begränsar konsumentens 

åtkomst till hans eller hennes 

onlinegränssnitt, inte omdirigerar 

kunderna till en version av 

onlinegränssnittet som är annorlunda än 

den som konsumenten först försökte få 

åtkomst till, oaktat nationalitet eller 

bosättningsort inte tillämpar olika 

allmänna villkor för åtkomst i situationer 

som anges i denna förordning inte anses 

rikta sin verksamhet till den medlemsstat 

där konsumenten har sin vanliga 

vistelseort eller hemvist. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  294 

Marlene Mizzi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning, särskilt vad gäller 
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näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. 

näringsverksamhet i enlighet med artikel 

3, 4 och 5 i denna förordning, ska inte 

tolkas som att en näringsidkare aktivt riktar 

sin verksamhet till enskilda konsumenter i 

den medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort i den mening som avses 

i artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 

593/2008 och artikel 17.1 c i förordning 

(EU) nr 1215/2012, vid situationer där de 

inte blockerar eller begränsar 

konsumenters åtkomst till hans eller 

hennes onlinegränssnitt, inte omdirigerar 

konsumenten till ett annat 

onlinegränssnitt och inte tillämpar andra 

allmänna villkor för åtkomst eller 

prissättning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  295 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Efterlevnad av denna 

förordning ska inte tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. 

5. Denna förordning ska inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Enbart efterlevnad av 

artiklarna 3, 4 och 5 i denna förordning 

ska inte tolkas som att en näringsidkare 

riktar sin verksamhet till den medlemsstat 

där konsumenten har sin vanliga vistelseort 

eller hemvist i den mening som avses i 

artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 593/2008 

och artikel 17.1 c i förordning (EU) nr 

1215/2012, såvida inte förekomsten av 

andra ytterligare delar tyder på att 

näringsidkaren riktar sin affärs- eller 

yrkesverksamhet till en sådan 

medlemsstat. 

Or. en 
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Ändringsförslag  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Mindre försäljare och 

mikroföretag behöver inte kontrollera var 

konsumenten som de vill sälja till har sin 

bosättningsort. När en näringsidkare har 

en skyldighet att ingå avtal med 

konsumenter som bor i ett land som 

näringsidkaren inte riktar sin verksamhet 

mot måste det garanteras att 

handelsrätten gäller. 

Or. en 

Motivering 

Rättslig säkerhet för små och medelstora företag. 

 

Ändringsförslag  297 

Marlene Mizzi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Bestämmelserna i denna 

förordning ska ha företräde i de fall där 

konflikter uppstår med bestämmelserna i 

artikel 20.2 i direktiv 2006/123/EG. 

6. Särskilda bestämmelser och 

skyldigheter för näringsidkare i denna 

förordning ska ha företräde i de fall där 

konflikter uppstår med bestämmelserna i 

artikel 20.2 i direktiv 2006/123/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  298 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 1a 

 Tillämpningsområde 

 1.  Denna förordning gäller inte för 

rent interna förhållanden varvid all 

verksamhet på alla sätt är begränsad till 

en enskild medlemsstat. 

 2.  Denna förordning ska inte 

tillämpas på de verksamheter som anges i 

artikel 2.2 i direktiv 2006/123/EG. 

 3.  Denna förordning ska inte 

påverka de bestämmelser som är 

tillämpliga på skatteområdet. 

 4.  Bestämmelserna i denna 

förordning ska ha företräde i de fall där 

konflikter uppstår med bestämmelserna i 

artikel 20.2 i direktiv 2006/123/EG. 

 5.  Denna förordning ska heller inte 

leda till en skyldighet för näringsidkaren 

att bära ytterligare kostnader i fall där en 

konsument utövar sin ångerrätt enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU1a. De nödvändiga 

kostnaderna för att bringa varorna i 

överensstämmelse innefattar inte 

kostnader för porto eller transport som 

går utöver de nödvändiga kostnaderna för 

att leverera varorna enligt vad som anges 

i de allmänna villkoren för åtkomst eller 

enligt vad som överenskommits. 

 _______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 

konsumenträttigheter och om ändring av 

rådets direktiv 93/13/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/44/EG och om upphävande av rådets 

direktiv 85/577/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 
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Ändringsförslag  299 

Marlene Mizzi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) kund: en konsument eller ett 

företag som är medborgare i en 

medlemsstat eller har sin bosättningsort 

eller etableringsort i en medlemsstat och 

köper eller har för avsikt att köpa en vara 

eller en tjänst inom unionen i annat syfte 

än återförsäljning. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  300 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) kund: en konsument eller ett 

företag som är medborgare i en 

medlemsstat eller har sin bosättningsort 

eller etableringsort i en medlemsstat och 

köper eller har för avsikt att köpa en vara 

eller en tjänst inom unionen i annat syfte 

än återförsäljning. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  301 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) kund: en konsument eller ett 

företag som är medborgare i en 

medlemsstat eller har sin bosättningsort 

eller etableringsort i en medlemsstat och 

köper eller har för avsikt att köpa en vara 

eller en tjänst inom unionen i annat syfte 

än återförsäljning. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) kund: en konsument eller ett företag 

som är medborgare i en medlemsstat eller 

har sin bosättningsort eller etableringsort i 

en medlemsstat och köper eller har för 

avsikt att köpa en vara eller en tjänst inom 

unionen i annat syfte än återförsäljning. 

(c) kund: en konsument eller ett företag 

som är medborgare i en medlemsstat eller 

har sin bosättningsort eller etableringsort i 

en medlemsstat och köper eller har för 

avsikt att köpa en vara eller en tjänst inom 

unionen i enlighet med allmänna villkor 

för åtkomst, och enbart för 

slutanvändning och inte för 
återförsäljning, uthyrning, omvandling 

eller bearbetning i kommersiell skala. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  303 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) kund: en konsument eller ett företag 

som är medborgare i en medlemsstat eller 

har sin bosättningsort eller etableringsort i 

(c) kund: en konsument eller ett företag 

som är medborgare i en medlemsstat eller 

har sin bosättningsort eller etableringsort i 
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en medlemsstat och köper eller har för 

avsikt att köpa en vara eller en tjänst inom 

unionen i annat syfte än återförsäljning. 

en medlemsstat och köper eller har för 

avsikt att köpa en vara eller en tjänst inom 

unionen. 

Or. en 

Motivering 

Konsumenterna kommer inte kunna dra nytta av fördelarna av att omotiverad geoblockering 

tas bort om detta inte omfattar hela leveranskedjan. 

 

Ändringsförslag  304 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) allmänna villkor för åtkomst: alla 

de villkor och all annan information, även 

försäljningspriser, som reglerar 

kundernas åtkomst till varor och tjänster 

som saluförs av en näringsidkare och 

fastställs, tillämpas och tillhandahålls 

allmänheten av näringsidkaren eller för 

dennas räkning och som är tillämpliga då 

näringsidkaren och kunden inte skilt har 

gjort upp ett avtal. 

(d) allmänna villkor för åtkomst: alla 

de villkor och all annan information, även 

nettoförsäljningspriser, som reglerar 

konsumenternas åtkomst till varor och 

tjänster som saluförs av en näringsidkare 

och fastställs, tillämpas och tillhandahålls 

allmänheten av näringsidkaren eller för 

dennas räkning och som är tillämpliga då 

näringsidkaren och konsumenten inte skilt 

har gjort upp ett avtal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) allmänna villkor för åtkomst: alla 

de villkor och all annan information, även 

försäljningspriser, som reglerar kundernas 

åtkomst till varor och tjänster som saluförs 

(d) allmänna villkor för åtkomst: alla 

de villkor och all annan information, även 

försäljningspriser, som reglerar 

konsumenternas åtkomst till varor och 
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av en näringsidkare och fastställs, tillämpas 

och tillhandahålls allmänheten av 

näringsidkaren eller för dennas räkning och 

som är tillämpliga då näringsidkaren och 

kunden inte skilt har gjort upp ett avtal. 

tjänster som saluförs av en näringsidkare 

och fastställs, tillämpas och tillhandahålls 

allmänheten av näringsidkaren eller för 

dennas räkning och som är tillämpliga då 

näringsidkaren och konsumenten inte skilt 

har gjort upp ett avtal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) allmänna villkor för åtkomst: alla 

de villkor och all annan information, även 

försäljningspriser, som reglerar kundernas 

åtkomst till varor och tjänster som saluförs 

av en näringsidkare och fastställs, tillämpas 

och tillhandahålls allmänheten av 

näringsidkaren eller för dennas räkning och 

som är tillämpliga då näringsidkaren och 

kunden inte skilt har gjort upp ett avtal. 

(d) allmänna villkor för åtkomst: alla 

de villkor och all annan information, även 

nettoförsäljningspriser och krav som 

baseras på telefonprefix, som reglerar 

kundernas åtkomst till varor och tjänster 

som saluförs av en näringsidkare och 

fastställs, tillämpas och tillhandahålls 

allmänheten av näringsidkaren eller för 

dennas räkning och som är tillämpliga då 

näringsidkaren och kunden inte skilt har 

gjort upp ett avtal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  307 

Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) varor: alla lösa saker, utom saker 

som säljs exekutivt eller annars tvångsvis 

med stöd av lag; vatten, gas och el ska 

också anses vara varor i förordningens 

mening när de saluförs i begränsad volym 

eller bestämd kvantitet. 

(e) varor: alla lösa saker, utom saker 

som säljs exekutivt eller annars tvångsvis 

med stöd av lag. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  308 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) varor: alla lösa saker, utom saker 

som säljs exekutivt eller annars tvångsvis 

med stöd av lag; vatten, gas och el ska 

också anses vara varor i förordningens 

mening när de saluförs i begränsad volym 

eller bestämd kvantitet. 

(e) varor: alla lösa saker, utom saker 

som säljs exekutivt eller annars tvångsvis 

med stöd av lag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  309 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) onlinegränssnitt: all mjukvara, 

däribland en webbplats och applikationer, 

som drivs av en näringsidkare eller för 

dennas räkning och vars syfte är att ge 

kunderna åtkomst till näringsidkarens 

varor eller tjänster i syfte att utföra en 

handelstransaktion gällande dessa varor 

eller tjänster. 

(f) onlinegränssnitt: all mjukvara, 

däribland hela eller en del av en webbplats 

och applikationer, som drivs av en 

näringsidkare eller för dennas räkning och 

vars syfte är att ge konsumenterna åtkomst 

till näringsidkarens varor eller tjänster i 

syfte att utföra en handelstransaktion 

gällande dessa varor eller tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) onlinegränssnitt: all mjukvara, 

däribland en webbplats och applikationer, 

som drivs av en näringsidkare eller för 

dennas räkning och vars syfte är att ge 

kunderna åtkomst till näringsidkarens 

varor eller tjänster i syfte att utföra en 

handelstransaktion gällande dessa varor 

eller tjänster. 

(f) onlinegränssnitt: all mjukvara, 

däribland en webbplats och applikationer, 

som drivs av en näringsidkare eller för 

dennas räkning och vars syfte är att ge 

konsumenterna åtkomst till 

näringsidkarens varor eller tjänster i syfte 

att utföra en handelstransaktion gällande 

dessa varor eller tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) onlinegränssnitt: all mjukvara, 

däribland en webbplats och applikationer, 

som drivs av en näringsidkare eller för 

dennas räkning och vars syfte är att ge 

kunderna åtkomst till näringsidkarens varor 

eller tjänster i syfte att utföra en 

handelstransaktion gällande dessa varor 

eller tjänster. 

(f) onlinegränssnitt: all mjukvara, 

däribland en webbplats eller en del av en 

webbplats och applikationer, som drivs av 

en näringsidkare eller för dennas räkning 

och vars syfte är att ge kunderna åtkomst 

till näringsidkarens varor eller tjänster i 

syfte att utföra en handelstransaktion 

gällande dessa varor eller tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  312 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) onlinegränssnitt: all mjukvara, 

däribland en webbplats och applikationer, 

(f) onlinegränssnitt: all mjukvara, 

däribland en webbplats och 
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som drivs av en näringsidkare eller för 

dennas räkning och vars syfte är att ge 

kunderna åtkomst till näringsidkarens varor 

eller tjänster i syfte att utföra en 

handelstransaktion gällande dessa varor 

eller tjänster. 

programvaruapplikationer, som drivs av 

en näringsidkare eller för dennas räkning 

och vars syfte är att ge kunderna åtkomst 

till näringsidkarens varor eller tjänster i 

syfte att utföra en handelstransaktion 

gällande dessa varor eller tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  313 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ha)  leverantör: en fysisk eller juridisk 

person som tillhandahåller varor eller 

tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  314 

Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte, genom 

användning av tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, blockera eller begränsa 

kundernas åtkomst till sitt 

onlinegränssnitt på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte, genom 

användning av tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, blockera eller begränsa 

kundernas åtkomst till sitt onlinegränssnitt 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. 

1. Näringsidkare ska inte, genom 

användning av tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, blockera eller begränsa 

konsumenternas åtkomst till sitt 

onlinegränssnitt på grund av 

konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  316 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte, genom 

användning av tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, blockera eller begränsa 

kundernas åtkomst till sitt onlinegränssnitt 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. 

1. Näringsidkaren ska inte, genom 

användning av tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, blockera eller begränsa 

konsumenternas åtkomst till sitt 

onlinegränssnitt på grund av 

konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  317 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte, genom 1. En näringsidkare eller en 
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användning av tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, blockera eller begränsa 

kundernas åtkomst till sitt onlinegränssnitt 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. 

marknadsplats online ska inte, genom 

användning av tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, blockera eller begränsa 

kundernas åtkomst till sitt onlinegränssnitt 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller tillfälliga vistelseort 

eller etableringsort. 

Or. en 

Motivering 

Baserat på föredragandens ändringsförslag, samtidigt som definitionen av kunden behålls i 

texten. 

 

Ändringsförslag  318 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte, genom 

användning av tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, blockera eller begränsa 

kundernas åtkomst till sitt onlinegränssnitt 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. 

1. Näringsidkare ska inte, genom 

användning av tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, blockera eller begränsa 

kundernas åtkomst till sitt onlinegränssnitt 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort, tillfälliga vistelseort eller 

etableringsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Näringsidkare ska inte, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, omdirigera kunderna till en 

Näringsidkaren ska inte omdirigera 

konsumenten till en version av sitt 

onlinegränssnitt som är annorlunda än den 
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version av sitt onlinegränssnitt som är 

annorlunda än den som kunden 

ursprungligen försökte komma åt, genom 

dess utformning, användarspråk eller andra 

egenskaper som gör den specifik för 

kunder med en viss nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, om 

kunden inte uttryckligen ger sitt samtycke 

innan omdirigeringen sker. 

som konsumenten ursprungligen försökte 

komma åt, genom dess utformning, 

användarspråk eller andra egenskaper som 

gör den specifik för konsumenter med en 

viss nationalitet eller bosättningsort, om 

konsumenten inte uttryckligen ger sitt 

samtycke innan omdirigeringen sker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Näringsidkare ska inte, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, omdirigera kunderna till en 

version av sitt onlinegränssnitt som är 

annorlunda än den som kunden 

ursprungligen försökte komma åt, genom 

dess utformning, användarspråk eller andra 

egenskaper som gör den specifik för 

kunder med en viss nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, om 

kunden inte uttryckligen ger sitt samtycke 

innan omdirigeringen sker. 

Näringsidkare ska inte, på grund av 

konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort, omdirigera konsumenterna 

till en version av sitt onlinegränssnitt som 

är annorlunda än den som kunden 

ursprungligen försökte komma åt, genom 

dess utformning, användarspråk eller andra 

egenskaper som gör den specifik för 

kunder med en viss nationalitet eller 

bosättningsort, om konsumenten inte 

uttryckligen ger sitt samtycke innan 

omdirigeringen sker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  321 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Näringsidkare ska inte, på grund av Näringsidkare ska inte, på grund av 
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kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, omdirigera kunderna till en 

version av sitt onlinegränssnitt som är 

annorlunda än den som kunden 

ursprungligen försökte komma åt, genom 

dess utformning, användarspråk eller andra 

egenskaper som gör den specifik för 

kunder med en viss nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, om 

kunden inte uttryckligen ger sitt samtycke 

innan omdirigeringen sker. 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

tillfälliga vistelseort, eller etableringsort, 

omdirigera kunderna till en version av sitt 

onlinegränssnitt som är annorlunda än den 

som kunden först försökte komma åt, 

genom dess utformning, användarspråk 

eller andra egenskaper som gör den 

specifik för kunder med en viss 

nationalitet, bosättningsort eller tillfällig 

vistelseort, eller etableringsort, om kunden 

inte uttryckligen har gett sitt samtycke till 

omdirigeringen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  322 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Näringsidkare ska inte, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, omdirigera kunderna till en 

version av sitt onlinegränssnitt som är 

annorlunda än den som kunden 

ursprungligen försökte komma åt, genom 

dess utformning, användarspråk eller andra 

egenskaper som gör den specifik för 

kunder med en viss nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, om 

kunden inte uttryckligen ger sitt samtycke 

innan omdirigeringen sker. 

Näringsidkare ska inte, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, omdirigera kunderna till en 

version av sitt onlinegränssnitt som är 

annorlunda än den som kunden 

ursprungligen försökte komma åt, genom 

dess utformning, användarspråk eller andra 

egenskaper som gör den specifik för 

kunder med en viss nationalitet, 

bosättningsort, tillfällig vistelseort eller 

etableringsort, om kunden inte uttryckligen 

ger sitt samtycke innan omdirigeringen 

sker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  323 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Näringsidkare ska inte, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, omdirigera kunderna till en 

version av sitt onlinegränssnitt som är 

annorlunda än den som kunden 

ursprungligen försökte komma åt, genom 

dess utformning, användarspråk eller andra 

egenskaper som gör den specifik för 

kunder med en viss nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, om 

kunden inte uttryckligen ger sitt samtycke 

innan omdirigeringen sker. 

Näringsidkare ska inte, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, omdirigera kunderna till en 

version av sitt onlinegränssnitt som är 

annorlunda än den som kunden 

ursprungligen försökte komma åt, genom 

dess utformning, användarspråk eller andra 

egenskaper som gör den specifik för 

kunder med en viss nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, om 

kunden inte uttryckligen har gett sitt 

samtycke innan omdirigeringen sker. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Näringsidkare ska inte, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, omdirigera kunderna till en 

version av sitt onlinegränssnitt som är 

annorlunda än den som kunden 

ursprungligen försökte komma åt, genom 

dess utformning, användarspråk eller andra 

egenskaper som gör den specifik för 

kunder med en viss nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, om 

kunden inte uttryckligen ger sitt samtycke 

innan omdirigeringen sker. 

Näringsidkare ska inte, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, omdirigera kunderna till en 

version av sitt onlinegränssnitt som är 

annorlunda än den som kunden 

inledningsvis försökte komma åt, genom 

dess utformning, användarspråk eller andra 

egenskaper som gör den specifik för 

kunder med en viss nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, om 

näringsidkaren inte har gett konsumenten 

tydlig information om en sådan 

omdirigering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  325 

Renato Soru 
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Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om näringsidkaren gör det möjligt för 

kunden att uttrycka en uttrycklig 

preferens på ett personligt konto som när 

som helst kan ändras av kunden ska 

näringsidkaren rutinmässigt få 

omdirigera till en viss huvudsida, men 

fortfarande möjliggöra tydlig och enkel 

åtkomst till det onlinegränssnitt som 

kunden inledningsvis försökte komma åt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  326 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om omdirigering sker med kundens 

uttryckliga samtycke ska originalversionen 

av onlinegränssnittet fortsättningsvis vara 

lättillgänglig för kunden. 

Om omdirigering sker med kundens 

uttryckliga samtycke ska den version av 

onlinegränssnittet som kunden 

ursprungligen försökte komma åt 
fortsättningsvis vara lättillgänglig för 

kunden. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om omdirigering sker med kundens Om omdirigering sker med konsumentens 
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uttryckliga samtycke ska originalversionen 

av onlinegränssnittet fortsättningsvis vara 

lättillgänglig för kunden. 

uttryckliga förhandssamtycke ska den 

version av onlinegränssnittet som 

konsumenten ursprungligen försökte 

komma åt fortsättningsvis vara 

lättillgänglig för konsumenten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om omdirigering sker med kundens 

uttryckliga samtycke ska originalversionen 

av onlinegränssnittet fortsättningsvis vara 

lättillgänglig för kunden. 

Om omdirigering sker med kundens 

uttryckliga samtycke ska originalversionen 

av onlinegränssnittet fortsättningsvis vara 

lättillgänglig för konsumenten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om omdirigering sker med kundens 

uttryckliga samtycke ska originalversionen 

av onlinegränssnittet fortsättningsvis vara 

lättillgänglig för kunden. 

Om omdirigering sker med kundens 

uttryckliga samtycke ska den version av 

onlinegränssnittet som kunden först 

försökte komma åt fortsättningsvis vara 

lättillgänglig för kunden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  330 

Maria Grapini 
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Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om omdirigering sker med kundens 

uttryckliga samtycke ska originalversionen 

av onlinegränssnittet fortsättningsvis vara 

lättillgänglig för kunden. 

Om omdirigering sker med kundens 

uttryckliga samtycke ska den version av 

onlinegränssnittet som kunden 

ursprungligen kom åt fortsättningsvis vara 

tillgänglig för kunden. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Förbuden som fastställs i punkterna 

1 och 2 ska inte vara tillämpliga när 

blockeringen, åtkomstbegränsningen eller 

omdirigeringen av vissa kunder eller 

kunder på vissa territorier krävs för att 

säkerställa efterlevnad med rättsliga krav i 

unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lag i enlighet med 

unionslagstiftningen. 

3. Förbuden som fastställs i punkterna 

1 och 2 ska inte vara tillämpliga när 

blockeringen eller begränsningen av 

kundernas åtkomst till näringsidkarens 

onlinegränssnitt eller omdirigeringen 

krävs för att en näringsidkare ska kunna 

uppfylla rättsliga krav i 

unionslagstiftningen eller följa 

medlemsstaternas lag i enlighet med 

unionslagstiftningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  332 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Förbuden som fastställs i punkterna 

1 och 2 ska inte vara tillämpliga när 

3. Förbuden som fastställs i punkterna 

1 och 2 ska inte vara tillämpliga när 
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blockeringen, åtkomstbegränsningen eller 

omdirigeringen av vissa kunder eller 

kunder på vissa territorier krävs för att 

säkerställa efterlevnad med rättsliga krav i 

unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lag i enlighet med 

unionslagstiftningen. 

blockeringen, åtkomstbegränsningen eller 

omdirigeringen av vissa specifika grupper 

av konsumenter eller konsumenter på 

vissa territorier krävs för att säkerställa 

efterlevnad med rättsliga krav i 

unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lag i enlighet med 

unionslagstiftningen, som näringsidkarens 

verksamhet omfattas av. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Förbuden som fastställs i punkterna 

1 och 2 ska inte vara tillämpliga när 

blockeringen, åtkomstbegränsningen eller 

omdirigeringen av vissa kunder eller 

kunder på vissa territorier krävs för att 

säkerställa efterlevnad med rättsliga krav i 

unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lag i enlighet med 

unionslagstiftningen. 

3. Förbuden som fastställs i punkterna 

1 och 2 ska inte vara tillämpliga när 

blockeringen, åtkomstbegränsningen eller 

omdirigeringen av vissa konsumenter eller 

konsumenter på vissa territorier krävs för 

att säkerställa efterlevnad med rättsliga 

krav i unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lag i enlighet med 

unionslagstiftningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  334 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Förbuden som fastställs i punkterna 

1 och 2 ska inte vara tillämpliga när 

blockeringen, åtkomstbegränsningen eller 

omdirigeringen av vissa kunder eller 

kunder på vissa territorier krävs för att 

3. Förbuden som fastställs i punkterna 

1 och 2 ska inte vara tillämpliga när 

blockeringen eller begränsningen av 

kundernas åtkomst till näringsidkarens 

onlinegränssnitt eller omdirigering av 
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säkerställa efterlevnad med rättsliga krav i 

unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lag i enlighet med 

unionslagstiftningen. 

vissa kunder eller kunder på vissa 

territorier krävs för att säkerställa 

efterlevnad med rättsliga krav i 

unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lag i enlighet med 

unionslagstiftningen som är tillämplig på 

näringsidkarens verksamhet. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  335 

Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Då en näringsidkare blockerar 

eller begränsar kunders åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar kunder 

till en annan version av onlinegränssnittet 

i enlighet med punkt 4 ska näringsidkaren 

tillhandahålla en klar motivering. 

Motiveringen ska ges på samma språk 

som används på den version av 

onlinegränssnittet som kunden 

ursprungligen försökte komma åt. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Då en näringsidkare blockerar 

eller begränsar kunders åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar kunder 

till en annan version av onlinegränssnittet 

i enlighet med punkt 4 ska näringsidkaren 

tillhandahålla en klar motivering. 

utgår 
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Motiveringen ska ges på samma språk 

som används på den version av 

onlinegränssnittet som kunden 

ursprungligen försökte komma åt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Då en näringsidkare blockerar eller 

begränsar kunders åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar kunder 

till en annan version av onlinegränssnittet i 

enlighet med punkt 4 ska näringsidkaren 

tillhandahålla en klar motivering. 

Motiveringen ska ges på samma språk som 

används på den version av 

onlinegränssnittet som kunden 

ursprungligen försökte komma åt. 

4. Då en näringsidkare blockerar eller 

begränsar kunders åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar kunder 

till en annan version av onlinegränssnittet i 

enlighet med punkt 4 ska näringsidkaren 

tillhandahålla en klar motivering. 

Motiveringen ska ges på samma språk som 

används på den version av 

onlinegränssnittet som kunden 

ursprungligen försökte komma åt. Den kan 

tillhandahållas i de allmänna villkoren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Då en näringsidkare blockerar eller 

begränsar kunders åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar kunder 

till en annan version av onlinegränssnittet i 

enlighet med punkt 4 ska näringsidkaren 

tillhandahålla en klar motivering. 

Motiveringen ska ges på samma språk som 

används på den version av 

4. Då en näringsidkare blockerar eller 

begränsar konsumenters åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar kunder 

till en annan version av onlinegränssnittet i 

enlighet med punkt 3 ska näringsidkaren 

tillhandahålla en klar motivering och 

förklaring till konsumenten. Motiveringen 

ska ges på samma språk som används på 
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onlinegränssnittet som kunden 

ursprungligen försökte komma åt. 

den version av onlinegränssnittet som 

kunden ursprungligen försökte komma åt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Då en näringsidkare blockerar 

eller begränsar kunders åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar kunder 

till en annan version av onlinegränssnittet i 

enlighet med punkt 4 ska näringsidkaren 

tillhandahålla en klar motivering. 

Motiveringen ska ges på samma språk som 

används på den version av 

onlinegränssnittet som kunden 

ursprungligen försökte komma åt. 

4. Då näringsidkaren blockerar eller 

begränsar konsumentens åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar 

konsumenten till en annan version av 

onlinegränssnittet i enlighet med punkt 4 

ska näringsidkaren tillhandahålla en klar 

och uttrycklig motivering. Motiveringen 

ska ges på samma språk som används på 

den version av onlinegränssnittet som 

konsumenten ursprungligen försökte 

komma åt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  340 

Renato Soru 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Då en näringsidkare blockerar eller 

begränsar kunders åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar kunder 

till en annan version av onlinegränssnittet i 

enlighet med punkt 4 ska näringsidkaren 

tillhandahålla en klar motivering. 

Motiveringen ska ges på samma språk som 

används på den version av 

onlinegränssnittet som kunden 

4. Då en näringsidkare blockerar eller 

begränsar kunders åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar kunder 

till en annan version av onlinegränssnittet i 

enlighet med punkt 4 ska näringsidkaren 

tillhandahålla en klar motivering. 

Motiveringen ska ges på samma språk som 

används på den version av 

onlinegränssnittet som kunden 
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ursprungligen försökte komma åt. ursprungligen försökte komma åt. Om en 

kund får åtkomst till ett personligt konto 

på näringsidkarens webbplats ska 

motiveringen lyftas fram vid första 

besöket och ska fortsätta vara tillgänglig 

för kunden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  341 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Då en näringsidkare blockerar eller 

begränsar kunders åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar kunder 

till en annan version av onlinegränssnittet i 

enlighet med punkt 4 ska näringsidkaren 

tillhandahålla en klar motivering. 

Motiveringen ska ges på samma språk som 

används på den version av 

onlinegränssnittet som kunden 

ursprungligen försökte komma åt. 

4. Då en näringsidkare blockerar eller 

begränsar kunders åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar kunder 

till en annan version av onlinegränssnittet i 

enlighet med punkt 4 ska näringsidkaren 

tillhandahålla en klar förklaring. 

Förklaringen ska ges på samma språk som 

används på den version av 

onlinegränssnittet som kunden 

ursprungligen försökte komma åt. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  342 

Othmar Karas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. En näringsidkare är inte skyldig 

att kommunicera med en konsument på 

något annat språk än språket som 

används i den språkversion på 

näringsidkarens onlinegränssnitt via 

vilket konsumenten har förvärvat en 

produkt. 
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Or. de 

Motivering 

Om en konsument köper en produkt via en viss språkversion på en webbplats kan han eller 

hon inte kräva att kommunicera med näringsidkaren på något annat språk än detta. 

 

Ändringsförslag  343 

Othmar Karas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b. Kommissionen och 

medlemsstaterna ska tillhandahålla en 

tydlig och lättillgänglig bindande lista i 

alla språkversioner med sådana 

bestämmelser enligt punkt 3. 

Or. de 

Motivering 

Det skulle inte vara rimligt om varje enskild företagare inom internetförsäljning var tvungen 

att sätta sig in i alla medlemsstaters lagar på unionsnivå och nationell nivå där en eventuell 

blockering av vissa produkter motiveras. En sådan lista med dessa uppgifter borde 

tillhandahållas av kommissionen och medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, i följande situationer: 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, i de situationer som anges i 

denna artikel 4.1 a–c. Denna förordning 

får inte inskränka näringsfriheten och 

avtalsfriheten, som är förankrade i artikel 
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16 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. 

Näringsidkarens avtalsfrihet får inte bli 

till en skyldighet att sluta avtal med, eller 

leverera till, konsumenterna. Detta gäller 

även för de fall som anges i artikel 4.1 a–

c. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  345 

Marlene Mizzi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, i följande situationer: 

1. Näringsidkare och en 

marknadsplats online ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av 

konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort, i följande situationer: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, i följande situationer: 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av 

konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort, i följande fall: 

Or. en 
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Ändringsförslag  347 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, i följande situationer: 

1. Näringsidkaren ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av 

konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort, i följande situationer: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, i följande situationer: 

1. En näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller tillfälliga 

vistelseort, eller etableringsort, i situationer 

där kunden avser att 

Or. en 

Motivering 

Baserat på föredragandens ändringsförslag, samtidigt som definitionen av kunden behålls i 

texten. 

 

Ändringsförslag  349 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, i följande situationer: 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, i situationer där kunden 

avser att 

Or. en 

 

Ändringsförslag  350 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, i följande situationer: 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort, tillfälliga 

vistelseort eller etableringsort, i följande 

situationer: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  351 

Biljana Borzan 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor 

och dessa varor inte levereras över gränsen 

till kundens medlemsstat av näringsidkaren 

eller för dennas räkning. 

(a) Då en näringsidkare säljer varor 

och dessa varor inte levereras över gränsen 

till kundens medlemsstat av näringsidkaren 

eller för dennas räkning. I situationer då 

näringsidkaren tillhandahåller 

gränsöverskridande leveranser ska 

skillnaderna i leveranspriser för 

konsumenter med olika nationalitet och 
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bosättnings- eller etableringsort vara 

öppna och huvudsakligen baserade på 

den verkliga leveranskostnaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  352 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor 

och dessa varor inte levereras över 

gränsen till kundens medlemsstat av 

näringsidkaren eller för dennas räkning. 

(a) köpa varor från en näringsidkare 

och dessa varor levereras till en plats i en 

medlemsstat till vilken näringsidkaren 

erbjuder leverans i sina allmänna 

åtkomstvillkor eller hämtas på en plats 

som omfattas av en överenskommelse 

mellan näringsidkaren och kunden i en 

medlemsstat där näringsidkaren erbjuder 

detta alternativ i sina allmänna 

åtkomstvillkor, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor 

och dessa varor inte levereras över 

gränsen till kundens medlemsstat av 

näringsidkaren eller för dennas räkning. 

(a) köpa varor och näringsidkaren i 

sina allmänna villkor för åtkomst 

erbjuder leverans av dessa varor till en 

plats i en annan medlemsstat än kundens 

medlemsstat, inbegripet möjligheten att 

avhämta varorna på en plats som kunden 

och näringsidkaren kommer överens om, 

Or. en 
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Ändringsförslag  354 

Marlene Mizzi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor 

och dessa varor inte levereras över gränsen 

till kundens medlemsstat av 

näringsidkaren eller för dennas räkning. 

(a) Då en näringsidkare säljer varor 

och dessa varor levereras över gränsen till 

en plats i en medlemsstat till vilken 

näringsidkaren erbjuder leverans i sina 

allmänna åtkomstvillkor eller hämtas på 

en plats som omfattas av en 

överenskommelse mellan näringsidkaren 

och konsumenten i en medlemsstat där 

näringsidkaren erbjuder detta alternativ. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor 

och dessa varor inte levereras över gränsen 

till kundens medlemsstat av 

näringsidkaren eller för dennas räkning. 

(a) En näringsidkare säljer varor och 

dessa varor inte levereras över gränsen till 

konsumentens medlemsstat av 

näringsidkaren eller för dennas räkning, 

utan hämtas på en plats, där 

näringsidkaren bedriver verksamhet, som 

näringsidkaren och kunden kommer 

överens om. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  356 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor 

och dessa varor inte levereras över gränsen 

till kundens medlemsstat av 

näringsidkaren eller för dennas räkning. 

(a) Då en näringsidkare säljer varor 

och dessa varor inte levereras över gränsen 

till konsumentens medlemsstat av 

näringsidkaren eller för dennas räkning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  357 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster som levereras elektroniskt, andra 

än tjänster vars huvudsakliga verksamhet 

är att tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter. 

(b) ta emot tjänster som levereras 

elektroniskt från en näringsidkare, andra 

än tjänster vars huvudsakliga verksamhet 

är att tillhandahålla åtkomst till eller 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter, eller 

försäljning av upphovsrättsskyddade verk 

eller skyddade produkter i immateriell 

form, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster som levereras elektroniskt, andra 

än tjänster vars huvudsakliga verksamhet 

är att tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

(b) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster som levereras elektroniskt, andra 

än tjänster vars huvudsakliga verksamhet 

är att tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 
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eller andra skyddade produkter. eller andra skyddade produkter, eller 

försäljning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter i 

immateriell form, såsom e-böcker och 

onlinemusik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  359 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster som levereras elektroniskt, andra 

än tjänster vars huvudsakliga verksamhet 

är att tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter. 

(b) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster som levereras elektroniskt, andra 

än tjänster vars huvudsakliga verksamhet 

är att tillhandahålla åtkomst till eller 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter, eller säljer 

upphovsrättsskyddade verk eller skyddade 

produkter i immateriell form. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster som levereras elektroniskt, andra 

än tjänster vars huvudsakliga verksamhet 

är att tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter. 

(b) Näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster som levereras elektroniskt, andra 

än tjänster vars huvudsakliga verksamhet 

är att tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Konsumenten avser att ta emot 

tjänster som levereras elektroniskt, vilkas 

främsta funktion är tillhandahållande av 

åtkomst till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

skyddade produkter för vilka 

näringsidkaren har de erfordrade 

rättigheterna för det territorium från 

vilket konsumenten avser ta emot sådana 

tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) ta emot tjänster som levereras 

elektroniskt, vilkas främsta funktion är 

tillhandahållande av åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter för vilka 

näringsidkaren har de erfordrade 

rättigheterna för det territorium från 

vilket konsumenten avser ta emot sådana 

tjänster, 

Or. en 
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Ändringsförslag  363 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster som levereras elektroniskt eller 

immateriella varor vars huvudsakliga 

funktion är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 

verk eller andra skyddade produkter, för 

vilka näringsidkaren innehar 

rättigheterna att använda sådant innehåll 

för de relevanta territorierna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) tar emot tjänster som levereras 

elektroniskt, vilkas främsta funktion är 

tillhandahållande av åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter för vilka 

näringsidkaren har de erfordrade 

rättigheterna för relevanta territorier, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  365 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster andra än de som omfattas av led b 

och dessa tjänster levereras till kunden i 

näringsidkarens lokaler eller på en fysisk 

plats där näringsidkaren bedriver 

verksamhet, i en annan medlemsstat än 

den där kunden är medborgare eller har 

sin bosättningsort eller etableringsort. 

(c) tar emot andra tjänster än tjänster 

som tillhandahålls på elektronisk väg från 

en näringsidkare på en fysisk plats inom 

en medlemsstats territorium, där 

näringsidkaren bedriver verksamhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster andra än de som omfattas av led b 

och dessa tjänster levereras till kunden i 

näringsidkarens lokaler eller på en fysisk 

plats där näringsidkaren bedriver 

verksamhet, i en annan medlemsstat än den 

där kunden är medborgare eller har sin 

bosättningsort eller etableringsort. 

(c) tar emot tjänster från 

näringsidkaren andra än tjänster som 

levereras elektroniskt och dessa tjänster 

levereras till konsumenten på en fysisk 

plats där näringsidkaren bedriver 

verksamhet, i en annan medlemsstat än den 

där konsumenten har sin bosättningsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  367 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster andra än de som omfattas av led b 

och dessa tjänster levereras till kunden i 

(c) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster andra än de som omfattas av led b 

och dessa tjänster levereras till 
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näringsidkarens lokaler eller på en fysisk 

plats där näringsidkaren bedriver 

verksamhet, i en annan medlemsstat än den 

där kunden är medborgare eller har sin 

bosättningsort eller etableringsort. 

konsumenten i näringsidkarens lokaler 

eller på en fysisk plats där näringsidkaren 

bedriver verksamhet, i en annan 

medlemsstat än den där konsumenten är 

medborgare eller har sin bosättningsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster andra än de som omfattas av led b 

och dessa tjänster levereras till kunden i 

näringsidkarens lokaler eller på en fysisk 

plats där näringsidkaren bedriver 

verksamhet, i en annan medlemsstat än den 

där kunden är medborgare eller har sin 

bosättningsort eller etableringsort. 

(c) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster andra än de som omfattas av led b 

och dessa tjänster levereras till 

konsumenten i näringsidkarens lokaler 

eller på en fysisk plats där näringsidkaren 

bedriver verksamhet, i en annan 

medlemsstat än den där konsumenten är 

medborgare eller har sin bosättningsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Då näringsidkaren annonserar en 

produkt som är densamma i flera 

medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  370 

Marlene Mizzi 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Det förbud som anges i punkt 1 

ska inte hindra näringsidkare från att 

erbjuda allmänna villkor för åtkomst, 

inbegripet försäljningspriser, som skiljer 

sig åt mellan medlemsstaterna och som 

erbjuds konsumenter på ett visst 

territorium på grund av olika nationella 

föreskrifter, standarder och krav samt på 

grund av merkostnader till följd av 

efterlevnaden av olika nationella 

regelverk på ett annat territorium än 

aktörens valda territorium. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Det förbud som fastställs i punkt 1 

ska inte hindra en näringsidkare från att 

tillämpa olika allmänna villkor för 

åtkomst mellan olika medlemsstater eller 

inom en medlemsstat vilka erbjuds kunder 

på ett visst territorium eller en specifik 

grupp av konsumenter vilka inte 

definieras på grundval av nationalitet, 

bosättningsort eller tillfällig vistelseort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Det förbud som fastställs i punkt 1 

ska inte hindra en näringsidkare från att 

erbjuda olika allmänna villkor för 

åtkomst till en specifik grupp av 

konsumenter eller konsumenter som 

befinner sig i vissa territorier under 

förutsättning att diskrimineringen inte 

avser konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  373 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Förbudet i punkt 1 ska inte hindra 

näringsidkare från att erbjuda allmänna 

villkor för åtkomst, inbegripet 

försäljningspriser, som skiljer sig åt 

mellan medlemsstater eller inom en 

medlemsstat och som erbjuds kunder på 

ett visst territorium eller särskilda 

kundgrupper. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  374 

Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Det förbud som fastställs i punkt 1 
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innebär inte en skyldighet för en 

näringsidkare att uppfylla kraven i 

nationell lagstiftning eller att informera 

kunderna om dessa krav när en 

näringsidkare inte bedriver eller riktar sin 

verksamhet till den specifika 

medlemsstaten. 

Or. en 

Motivering 

Det finns fortfarande olika nationella produktkrav inom den inre marknaden. Företag kan 

inte och bör inte förväntas anpassa sina produkter till nationella krav på marknader som de 

inte riktar sin verksamhet till. Följaktligen tydliggörs det i ändringsförslaget att när ett 

företag inte bedriver eller riktar sin verksamhet till andra marknader, ska det inte ha 

skyldighet att anpassa sina produkter till nationella krav eller informera konsumenterna i 

detta avseende när konsumenterna ”handlar som en lokal ortsbo”. 

 

Ändringsförslag  375 

Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Detta ska inte gälla om 

varuförsäljningen skulle medföra en 

minskning av den vinst som 

näringsidkaren skulle uppnå i företagets 

etableringsland. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  376 

Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Detta ska inte gälla om 

varuförsäljningen eller den information 
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som tillhandahålls skulle skada 

näringsidkarens affärsmodell. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förbudet som fastställs i punkt 1 ska inte 

vara tillämpligt när en specifik 

bestämmelse som fastställts i 

unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen hindrar 

näringsidkaren från att sälja varorna eller 

tillhandahålla tjänsterna till vissa kunder 

eller till kunder på vissa territorier. 

Förbudet som fastställs i punkt 1 ska inte 

vara tillämpligt när en specifik 

bestämmelse som fastställts i 

unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen genom att hindra 

näringsidkaren från att sälja varorna eller 

tillhandahålla tjänsterna till vissa 

konsumenter eller till konsumenter på 

vissa territorier. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  378 

Dita Charanzová 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det gäller försäljning av böcker ska 

förbudet som fastställs i punkt 1 inte 

hindra näringsidkare från att tillämpa 

olika priser för kunder på vissa territorier 

i den utsträckning detta krävs i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det gäller försäljning av böcker ska 

förbudet som fastställs i punkt 1 inte hindra 

näringsidkare från att tillämpa olika priser 

för kunder på vissa territorier i den 

utsträckning detta krävs i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. 

Förbudet som fastställs i punkt 1 ska inte 

hindra näringsidkare från att erbjuda olika 

allmänna åtkomstvillkor, inbegripet olika 

priser för konsumenter i vissa territorier. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  380 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det gäller försäljning av böcker ska 

förbudet som fastställs i punkt 1 inte 

hindra näringsidkare från att tillämpa 

olika priser för kunder på vissa territorier 

i den utsträckning detta krävs i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. 

När det gäller försäljning av böcker, 

inbegripet den elektroniska versionen av 

dessa, ska förbudet som fastställs i punkt 1 

inte påverka specifik lagstiftning om 

prissättning i medlemsstaten i fråga i 

enlighet med unionslagstiftningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Näringsidkare ska ange de 
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allmänna villkoren för åtkomst och 

eventuella begränsningar i enlighet med 

denna förordning senast i början av 

beställningsprocessen i enlighet med 

artikel 8 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2011/83/EU1a. 

 _______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 

konsumenträttigheter och om ändring av 

rådets direktiv 93/13/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/44/EG och om upphävande av rådets 

direktiv 85/577/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  382 

Othmar Karas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. För ingåendet av avtalet ska 

lagstiftningen i det land där 

näringsidkaren har sitt säte tillämpas. 

Or. de 

Motivering 

I en del länder förekommer vid avtalsslut på internet och i övrigt principen invitatio ad 

offerendum – d.v.s. vid köp online ingås inte avtalet direkt utan konsumenten lämnar först ett 

anbud. I andra länder ingås dock avtalet direkt vid försäljning online. Denna punkt handlar 

enbart om ingåendet av avtalet och berör inte behörig domstol eller tillämplig lag vid aktiv 

försäljning. 

 

Ändringsförslag  383 

Dita Charanzová 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b. När det gäller tillämpningen av 

artikel 6 i förordning (EG) nr 593/2008 

ska konsumentens vanliga vistelseort 

anses vara den medlemsstat där platsen 

för näringsidkarens slutleverans är 

belägen. 

 När det gäller tillämpningen av artikel 17 

i förordning (EG) nr 1215/2012 ska 

konsumentens hemvist anses vara den 

medlemsstat där näringsidkaren har sin 

etableringsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  384 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika betalningsvillkor vid försäljning av 

varor eller tillhandahållande av tjänster, 
på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, 

betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen, om 

1. Näringsidkaren ska inte tillämpa 

olika betalningsvillkor på grund av 

konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort, betalningskontots 

placering, betaltjänstleverantörens 

etableringsort eller betalningsinstrumentets 

utfärdningsort inom unionen vid 

användning av betalningar, autogirering 

eller ett kortbaserat betalningsinstrument 

av ett visst betalmärke och en viss 

betalningskategori, om 

Or. en 

 

Ändringsförslag  385 

Dennis de Jong 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika betalningsvillkor vid försäljning av 

varor eller tillhandahållande av tjänster, 
på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, 

betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen, om 

1. Inom ramen för det utbud av 

betalningsmedel, dvs. betalningar, 

autogirering eller ett kortbaserat 

betalningsinstrument av ett visst 

betalmärke och en viss betalningskategori 

som näringsidkare godtar får de inte 

tillämpa olika betalningsvillkor för 

betalningstransaktioner på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen, om 

Or. en 

 

Ändringsförslag  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika betalningsvillkor vid försäljning av 

varor eller tillhandahållande av tjänster, på 

grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, 

betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen, om 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika betalningsvillkor vid försäljning av 

varor eller tillhandahållande av tjänster, på 

grund av konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort, betalningskontots 

placering, betaltjänstleverantörens 

etableringsort eller betalningsinstrumentets 

utfärdningsort inom unionen, om 

Or. en 

 

Ändringsförslag  387 

Inese Vaidere 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika betalningsvillkor vid försäljning av 

varor eller tillhandahållande av tjänster, på 

grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, 

betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen, om 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika betalningsvillkor vid försäljning av 

varor eller tillhandahållande av tjänster, på 

grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort, tillfälliga vistelseort eller 

etableringsort, betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen, om 

Or. en 

 

Ändringsförslag  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika betalningsvillkor vid försäljning av 

varor eller tillhandahållande av tjänster, 
på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, 

betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen, om 

1. En näringsidkare ska inte tillämpa 

olika villkor för en betalningstransaktion 

på grund av konsumentens nationalitet, 

bosättningsort, tillfälliga vistelseort eller 

etableringsort, betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen, om 

Or. en 

Motivering 

Baserat på föredragandens ändringsförslag, samtidigt som definitionen av kund behålls i 

texten. 

 

Ändringsförslag  389 

Maria Grapini 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika betalningsvillkor vid försäljning av 

varor eller tillhandahållande av tjänster, på 

grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, 

betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen, om 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika betalningsvillkor vid försäljning av 

varor eller tillhandahållande av tjänster på 

den inre marknaden, på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen, om 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  390 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) dessa betalningar görs som 

elektroniska transaktioner via girering, 

autogirering eller ett kortbaserat 

betalningsinstrument av samma 

betalmärke, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  391 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) dessa betalningar görs som 

elektroniska transaktioner via girering, 

autogirering eller ett kortbaserat 

utgår 
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betalningsinstrument av samma 

betalmärke, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  392 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) betalningsmottagaren kan begära 

stark kundautentisering av betalaren i 

enlighet med direktiv (EU) 2015/2366, och 

(b) betalarens identitet eller 

betalningsinstrumentets giltiga 

användning kan kontrolleras genom stark 

kundautentisering i enlighet med direktiv 

(EU) 2015/2366, och 

Or. en 

 

Ändringsförslag  393 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) betalningsmottagaren kan begära 

stark kundautentisering av betalaren i 

enlighet med direktiv (EU) 2015/2366, och 

(b) betalarens identitet eller 

betalningsinstrumentets giltiga 

användning kan kontrolleras genom stark 

kundautentisering i enlighet med direktiv 

(EU) 2015/2366, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) betalningsmottagaren kan begära 

stark kundautentisering av betalaren i 

enlighet med direktiv (EU) 2015/2366, och 

(b) kraven på autentisering uppfylls i 

enlighet med direktiv (EU) 2015/2366, och 

Or. en 

 

Ändringsförslag  395 

Dita Charanzová 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) betalningsmottagaren kan begära 

stark kundautentisering av betalaren i 

enlighet med direktiv (EU) 2015/2366, och 

(b) kraven på autentisering uppfylls i 

enlighet med direktiv (EU) 2015/2366, och 

Or. en 

Motivering 

SCA:s tekniska standarder för tillsyn har ännu inte antagits och därför bör vi referera till 

hela direktivet tills vi vet vad som fastställs i den slutliga genomförandeakten. 

 

Ändringsförslag  396 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) betalningsmottagaren kan begära 

stark kundautentisering av betalaren i 

enlighet med direktiv (EU) 2015/2366, och 

(b) näringsidkaren kan begära stark 

kundautentisering av betalaren i enlighet 

med direktiv (EU) 2015/2366, och 

Or. en 
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Ändringsförslag  397 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) betalningarna är i en valuta som 

betalningsmottagaren godtar. 

(c) betalningstransaktionerna är i en 

valuta som näringsidkaren godtar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  398 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) betalningarna är i en valuta som 

betalningsmottagaren godtar. 

(c) betalningarna är i en valuta som 

näringsidkaren godtar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  399 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) betalningarna är i en valuta som 

betalningsmottagaren godtar. 

(c) betalningarna är i en valuta som 

näringsidkaren godtar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  400 

Maria Grapini 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Företag som bedriver detaljhandel 

kan ha möjligheten att behålla produkter 

tills betalningen bekräftats. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Förbudet som fastställs i punkt 1 

ska inte utesluta näringsidkarnas möjlighet 

att ta ut avgifter för användning av ett 

kortbaserat betalningsinstrument vars 

förmedlingsavgifter inte regleras i kapitel 

II i förordning (EU) 2015/751 och för de 

betaltjänster som inte omfattas av 

förordning (EU) nr 260/2012. Avgifterna 

får inte överskrida näringsidkarens 

kostnader för att använda 

betalningsinstrumentet. 

2. Förbudet som fastställs i punkt 1 

ska inte utesluta näringsidkarnas möjlighet 

att ta ut avgifter för användning av ett 

kortbaserat betalningsinstrument vars 

förmedlingsavgifter inte regleras i kapitel 

II i förordning (EU) 2015/751 och för de 

betaltjänster som inte omfattas av 

förordning (EU) nr 260/2012. Avgifterna 

får inte överskrida näringsidkarens 

kostnader för att använda 

betalningsinstrumentet. Avgifterna kan 

omfatta både direkta och indirekta 

kostnader som belastar näringsidkaren, 

såsom transaktionsavgifter som tas ut på 

elektroniska betalningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  402 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Förbudet som fastställs i punkt 1 

ska inte utesluta näringsidkarnas 

möjlighet att ta ut avgifter för användning 

av ett kortbaserat betalningsinstrument vars 

förmedlingsavgifter inte regleras i kapitel 

II i förordning (EU) 2015/751 och för de 

betaltjänster som inte omfattas av 

förordning (EU) nr 260/2012. Avgifterna 

får inte överskrida näringsidkarens 

kostnader för att använda 

betalningsinstrumentet. 

2. Förbudet som fastställs i punkt 1 

ska inte utesluta näringsidkarens 

möjlighet att ta ut avgifter för användning 

av ett kortbaserat betalningsinstrument vars 

förmedlingsavgifter inte regleras i kapitel 

II i förordning (EU) 2015/751 och för de 

betaltjänster som inte omfattas av 

förordning (EU) nr 260/2012. Avgifterna 

får inte överskrida näringsidkarens direkta 

kostnader för att använda 

betalningsinstrumentet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  403 

Othmar Karas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om en kreditanalys inte kan genomföras i 

konsumentens land eller skulle medföra 

orimliga kostnader är detta ett motiverat 

skäl att inte bevilja köp på faktura som 

betalningsmöjlighet. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  404 

Andreas Schwab 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Förbudet som fastställs i punkt 1 

ska inte hindra en näringsidkare från att 

kräva förskottsbetalning innan varan 

skickas eller tjänsten utförs om 
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näringsidkaren inte har någon annan 

möjlighet att säkerställa att köparen 

fullgör sin betalningsskyldighet. 

Or. de 

Motivering 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Ändringsförslag  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Avtal där näringsidkare åläggs 

skyldigheter, när det gäller passiv 

försäljning, att agera på ett sätt som strider 

mot denna förordning ska automatiskt vara 

ogiltiga. 

Bestämmelser i avtal där näringsidkare 

åläggs skyldigheter, när det gäller passiv 

försäljning, i den mening som anges i 

kommissionens förordning (EU) nr 

330/2010, vilka inte överensstämmer med 

artikel 101 i EUF-fördraget och med 

förordning (EU) nr 330/2010, att agera på 

ett sätt som strider mot denna förordning 

ska automatiskt vara ogiltiga.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  406 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Avtal där näringsidkare åläggs 

skyldigheter, när det gäller passiv 

försäljning, att agera på ett sätt som strider 

mot denna förordning ska automatiskt vara 

ogiltiga. 

Bestämmelser i avtal som fastställer att 

näringsidkaren, när det gäller passiv 

försäljning, i den mening som anges i 

förordning (EU) nr 330/2010, vilka inte 

överensstämmer med artikel 101 i EUF-

fördraget och med förordning (EU) nr 

330/2010, ska agera på ett sätt som strider 

mot denna förordning ska automatiskt vara 

ogiltiga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  407 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Avtal där näringsidkare åläggs 

skyldigheter, när det gäller passiv 

försäljning, att agera på ett sätt som strider 

mot denna förordning ska automatiskt vara 

ogiltiga. 

Avtal där näringsidkare åläggs 

skyldigheter, när det gäller passiv 

försäljning, att agera på ett sätt som strider 

mot denna förordning ska automatiskt vara 

ogiltiga. Den lagstiftning som ska 

tillämpas på kontrakt för passiv 

försäljning ska vara näringsidkarens 

lagstiftning. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Avtal där näringsidkare åläggs 

skyldigheter, när det gäller passiv 

försäljning, att agera på ett sätt som strider 

Bestämmelser i avtal där näringsidkare 

åläggs skyldigheter, när det gäller passiv 

försäljning, i den mening som avses i 
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mot denna förordning ska automatiskt vara 

ogiltiga. 

förordning (EU) nr 330/2010, att agera på 

ett sätt som strider mot denna förordning 

ska automatiskt vara ogiltiga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  409 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Avtal där näringsidkare åläggs 

skyldigheter, när det gäller passiv 

försäljning, att agera på ett sätt som strider 

mot denna förordning ska automatiskt vara 

ogiltiga. 

Bestämmelser där näringsidkare åläggs 

skyldigheter, när det gäller passiv 

försäljning, i den mening som avses i 

förordning (EU) nr 330/2010, att agera på 

ett sätt som strider mot denna förordning 

ska automatiskt vara ogiltiga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  410 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Avtal där näringsidkare åläggs 

skyldigheter, när det gäller passiv 

försäljning, att agera på ett sätt som strider 

mot denna förordning ska automatiskt vara 

ogiltiga. 

Avtalsbestämmelser där näringsidkare 

åläggs skyldigheter, när det gäller passiv 

försäljning, att agera på ett sätt som strider 

mot denna förordning ska automatiskt vara 

ogiltiga. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  411 

Marlene Mizzi 
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Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 De förbud som anges i denna förordning 

ska inte tillämpas i situationer där 

näringsidkare är bundna av ett avtal 

enligt vilket de måste begränsa sin passiva 

försäljning och erbjuda tjänster och/eller 

sälja produkter i ett visst land på grund av 

utformningen av ett avtalsförhållande 

med en leverantör/distributör i det landet 

och när sådana begränsningar 

överensstämmer med artikel 101 i EUF-

fördraget och med förordning (EU) nr 

330/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  412 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 De förbud som anges i artiklarna 3, 4 och 

5 i denna förordning ska inte tillämpas i 

fall när näringsidkaren är bunden av ett 

avtal enligt vilket han eller hon måste 

begränsa sin passiva försäljning och när 

dessa begränsningar överensstämmer med 

artikel 101 i EUF-fördraget och med 

förordning (EU) nr 330/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 I situationer där näringsidkare är bundna 

av ett avtal enligt vilket de måste begränsa 

sin passiva försäljning i enlighet med 

artikel 101 i EUF-fördraget och med 

förordning (EU) nr 330/2010, ska 

förbuden enligt artiklarna 3, 4 och 5 i 

denna förordning inte tillämpas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  414 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska utse ett eller 

flera tillsynsorgan som ska ansvara för att 

denna förordning verkställs. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

tillsynsorganet eller tillsynsorganen som 

har utsetts har lämpliga och effektiva 

medel för att verkställa efterlevnad med 

denna förordning. 

1. Varje medlemsstat ska utse ett 

tillsynsorgan eller flera tillsynsorgan som 

ska ansvara för att denna förordning 

faktiskt verkställs. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  415 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska fastställa 

reglerna för sanktioner vid överträdelse av 

bestämmelserna i denna förordning och 

vidta de åtgärder som är nödvändiga för 

att säkerställa att de genomförs. 

2. Medlemsstaterna ska fastställa 

reglerna för sanktioner vid överträdelse av 

bestämmelserna i denna förordning och 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa att de genomförs. Sanktionerna 
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Sanktionerna ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande. 

ska vara effektiva, proportionella och 

avskräckande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  416 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – avdelning 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kundstöd Konsumentstöd 

Or. en 

 

Ändringsförslag  417 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska tilldela ett 

eller flera organ ansvaret för att ge 

praktiskt stöd till konsumenter i fall att 

tvister uppstår mellan en konsument och en 

näringsidkare vid tillämpningen av denna 

förordning. Varje medlemsstat ska utse ett 

eller flera organ som ska ansvara för detta. 

1. Varje medlemsstat ska tilldela ett 

eller flera organ ansvaret för att ge 

praktiskt stöd till konsumenter och 

näringsidkare i fall att tvister uppstår 

mellan en konsument och en näringsidkare 

eller mellan näringsidkare vid 

tillämpningen av denna förordning. Varje 

medlemsstat ska utse ett eller flera organ 

som ska ansvara för detta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  418 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska tilldela ett 

eller flera organ ansvaret för att ge 

praktiskt stöd till konsumenter i fall att 

tvister uppstår mellan en konsument och en 

näringsidkare vid tillämpningen av denna 

förordning. Varje medlemsstat ska utse ett 

eller flera organ som ska ansvara för detta. 

1. Varje medlemsstat ska utse ett eller 

flera tillsynsorgan som ska ansvara för att 

ge praktiskt stöd till konsumenter i fall att 

tvister uppstår mellan en konsument och en 

näringsidkare vid tillämpningen av denna 

förordning. Varje medlemsstat ska utse ett 

eller flera organ som ska ansvara för detta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  419 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De organ som hänvisas till i punkt 

1 ska erbjuda konsumenterna ett enhetligt 
mallformulär för reklamationer till organen 

som hänvisas till i punkt 1 och i artikel 7.1. 

Kommissionen ska bistå dessa organ i 

utformningen av detta mallformulär. 

2. Kommissionen ska anta 

delegerade akter med krav avseende 

enhetliga mallformulär för reklamationer 

till organen som hänvisas till i punkt 1 och 

i artikel 7.1. 

 [Om detta ändringsförslag antas kommer 

texten att behöva ändras ytterligare, t.ex. 

kommer ett motsvarande skäl och en 

artikel om delegering av befogenheter att 

behöva läggas till.] 

Or. en 

 

Ändringsförslag  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 8a 
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 Val av domstol 

 1.  För att fastställa om en 

näringsidkare som marknadsför sin 

verksamhet på sin egen webbplats eller en 

mellanhands webbplats kan anses vara en 

näringsidkare som riktar sin verksamhet 

till den medlemsstat där konsumenten har 

sin bosättningsort enligt artikel 17 i 

förordning (EU) nr 1215/2012 ska det 

undersökas om det redan innan ett avtal 

om försäljning av konsumentvaror har 

ingåtts av den aktuella webbplatsens 

innehåll och av näringsidkarens hela 

verksamhet framgår att näringsidkaren 

riktar sin verksamhet till konsumenter 

som är bosatta i en annan eller flera 

andra medlemsstater. 

 2.  Följande kriterier som inte utgör 

en uttömmande förteckning kan vara 

omständigheter som talar för att 

näringsidkarens verksamhet riktar sig till 

konsumentens bosättningsstat: 

verksamhetens internationella karaktär, 

uppgift om vägbeskrivningar från andra 

medlemsstater till den plats där 

näringsidkaren är etablerad, användning 

av ett annat språk eller en annan valuta 

än det språk eller den valuta som 

vanligtvis används i den medlemsstat där 

näringsidkaren är etablerad med 

möjlighet att genomföra och bekräfta 

bokningar på detta andra språk, uppgift 

om telefonnummer med landsnummer, 

utgifter för en sökoptimeringstjänst för att 

göra det lättare för konsumenter som är 

bosatta i andra medlemsstater att nå 

näringsidkarens eller mellanhandens 

webbplats, användning av en annan 

toppdomän än den som avser den 

medlemsstat där näringsidkaren är 

etablerad och uppgifter om en 

internationell kundkrets bestående av 

kunder med hemvist i olika 

medlemsstater. 

 3.  Vid bedömningen av om huruvida 

dessa kriterier vad gäller riktande av 

verksamhet uppfylls i enskilda fall kan det 

inte bara läggas vikt vid om 
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näringsidkarens eller mellanhandens 

webbplats är tillgänglig för konsumenten 

som är bosatt i en annan medlemsstat. 

Or. de 

Motivering 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Ändringsförslag  421 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 8a. 

 Laga domstol 

 Om näringsidkaren är ett litet eller 

medelstort företag eller ett mikroföretag 

och inte har uttalat sin tydliga avsikt att 

vilja rikta sin verksamhet till kundens 

medlemsstat har båda parter möjlighet att 

väcka talan inför de rättsliga 

myndigheterna i den medlemsstat där 

näringsidkaren har sin hemvist. 

Or. it 
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Ändringsförslag  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska senast [datum: 

två år efter att denna förordning träder i 

kraft] och vart femte år därefter lägga fram 

en rapport om utvärderingen av denna 

förordning till Europaparlamentet, rådet 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. Rapporten ska, vid behov, 

åtföljas av ett förslag till ändring av denna 

förordning, med beaktande av den rättsliga, 

tekniska och ekonomiska utvecklingen. 

1. Kommissionen ska senast [datum: 

fem år efter att denna förordning träder i 

kraft] och vart femte år därefter lägga fram 

en rapport om utvärderingen av denna 

förordning till Europaparlamentet, rådet 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. Rapporten ska, vid behov, 

åtföljas av ett förslag till ändring av denna 

förordning, med beaktande av den rättsliga, 

tekniska och ekonomiska utvecklingen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  423 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska senast [datum: 

två år efter att denna förordning träder i 

kraft] och vart femte år därefter lägga fram 

en rapport om utvärderingen av denna 

förordning till Europaparlamentet, rådet 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. Rapporten ska, vid behov, 

åtföljas av ett förslag till ändring av denna 

förordning, med beaktande av den rättsliga, 

tekniska och ekonomiska utvecklingen. 

1. Kommissionen ska senast [datum: 

fem år efter att denna förordning träder i 

kraft] och vart femte år därefter lägga fram 

en rapport om utvärderingen av denna 

förordning till Europaparlamentet, rådet 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. Rapporten ska, vid behov, 

åtföljas av ett förslag till ändring av denna 

förordning, med beaktande av den rättsliga, 

tekniska och ekonomiska utvecklingen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  424 

Philippe Juvin 
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Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska senast [datum: 

två år efter att denna förordning träder i 

kraft] och vart femte år därefter lägga fram 

en rapport om utvärderingen av denna 

förordning till Europaparlamentet, rådet 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. Rapporten ska, vid behov, 

åtföljas av ett förslag till ändring av denna 

förordning, med beaktande av den rättsliga, 

tekniska och ekonomiska utvecklingen. 

1. Kommissionen ska senast [datum: 

fyra år efter att denna förordning träder i 

kraft] och vart femte år därefter lägga fram 

en rapport om utvärderingen av denna 

förordning till Europaparlamentet, rådet 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. Rapporten ska, vid behov, 

åtföljas av ett förslag till ändring av denna 

förordning, med beaktande av den rättsliga, 

tekniska och ekonomiska utvecklingen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska senast [datum: 

två år efter att denna förordning träder i 

kraft] och vart femte år därefter lägga fram 

en rapport om utvärderingen av denna 

förordning till Europaparlamentet, rådet 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. Rapporten ska, vid behov, 

åtföljas av ett förslag till ändring av denna 

förordning, med beaktande av den rättsliga, 

tekniska och ekonomiska utvecklingen. 

1. Kommissionen ska senast [datum: 

tre år efter att denna förordning träder i 

kraft] och vart femte år därefter lägga fram 

en rapport om utvärderingen av denna 

förordning till Europaparlamentet, rådet 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. Rapporten ska, vid behov, 

åtföljas av ett förslag till ändring av denna 

förordning, med beaktande av den rättsliga, 

tekniska och ekonomiska utvecklingen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den första översynen som 

hänvisas till i punkt 1 bör utföras i 

synnerhet i syfte att utvärdera om 

förbudet som fastställs i artikel 4.1 b även 

borde omfatta tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

egenskap är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 

verk eller andra produkter, förutsatt att 

näringsidkaren har de erforderliga 

rättigheterna för de berörda territorierna. 

utgår 

Or. de 

Motivering 

Åtkomst till och användning av upphovsrättsskyddade verk eller andra produkter bör inte 

heller i framtiden upptas i tillämpningsområdet för denna förordning. Annars uppstår 

överlappningar med annan EU-lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 bör utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om förbudet som fastställs i 

artikel 4.1 b även borde omfatta tjänster 

som levereras elektroniskt och vars 

huvudsakliga egenskap är att 

tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra produkter, förutsatt att 

näringsidkaren har de erforderliga 

rättigheterna för de berörda territorierna. 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 bör utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om denna förordnings 

tillämpningsområde borde utvidgas till att 

omfatta ytterligare sektorer såsom 

finansiella tjänster, elektroniska 

kommunikationstjänster eller hälso- och 

sjukvårdstjänster. 

Or. en 
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Ändringsförslag  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 bör utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om förbudet som fastställs i 

artikel 4.1 b även borde omfatta tjänster 

som levereras elektroniskt och vars 

huvudsakliga egenskap är att 

tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra produkter, förutsatt att 

näringsidkaren har de erforderliga 

rättigheterna för de berörda territorierna. 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 bör utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om denna förordnings 

tillämpningsområde borde utvidgas till att 

omfatta ytterligare sektorer såsom 

audiovisuella tjänster, finansiella tjänster, 

transporttjänster, elektroniska 

kommunikationstjänster samt hälso- och 

sjukvårdstjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  429 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 bör utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om förbudet som fastställs i 

artikel 4.1 b även borde omfatta tjänster 

som levereras elektroniskt och vars 

huvudsakliga egenskap är att tillhandahålla 

åtkomst till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

produkter, förutsatt att näringsidkaren har 

de erforderliga rättigheterna för de berörda 

territorierna. 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 bör utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera 

 (a)  tillämpningen av förbudet som 

fastställs i artikel 4.1 b för tjänster som 

levereras elektroniskt eller immateriella 

varor och vars huvudsakliga egenskap är 

att tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 
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eller andra produkter, för vilka 

näringsidkaren har rättigheterna att 

använda innehållet för de berörda 

territorierna, i syfte att möjligen utvidga 

det till att omfatta andra fall, 

 (b)  inverkan av denna förordning på 

konkurrens och gränsöverskridande e-

handel såväl som på utvecklingen av 

konsumentpriser på den inre marknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  430 

Philippe Juvin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 bör utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om förbudet som fastställs i 

artikel 4.1 b även borde omfatta tjänster 

som levereras elektroniskt och vars 

huvudsakliga egenskap är att tillhandahålla 

åtkomst till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

produkter, förutsatt att näringsidkaren har 

de erforderliga rättigheterna för de berörda 

territorierna. 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 bör utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om förbudet som fastställs i 

artikel 4.1 b även borde omfatta tjänster 

som levereras elektroniskt och vars 

huvudsakliga egenskap är att tillhandahålla 

åtkomst till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

produkter, förutsatt att näringsidkaren har 

de erforderliga rättigheterna för de berörda 

territorierna. Vid denna fördjupade 

översyn bör man beakta egenarten hos 

upphovsrättsskyddade verk och de sätt på 

vilka de sprids. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 bör utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om förbudet som fastställs i 

artikel 4.1 b även borde omfatta tjänster 

som levereras elektroniskt och vars 

huvudsakliga egenskap är att tillhandahålla 

åtkomst till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

produkter, förutsatt att näringsidkaren har 

de erforderliga rättigheterna för de berörda 

territorierna. 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 ska utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om förbudet som fastställs i 

artikel 4.1 b även borde omfatta tjänster 

som tillhandahålls på elektronisk väg och 

vars huvudsakliga egenskap är att 

tillhandahålla åtkomst till och användning 

av upphovsrättsskyddade verk eller andra 

skyddade produkter, eller försäljning av 

upphovsrättsskyddade verk eller skyddade 

produkter i immateriell form, såsom e-

böcker och musik online, förutsatt att 

näringsidkaren har de erforderliga 

rättigheterna för de berörda territorierna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  432 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 bör utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om förbudet som fastställs i 

artikel 4.1 b även borde omfatta tjänster 

som levereras elektroniskt och vars 

huvudsakliga egenskap är att tillhandahålla 

åtkomst till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

produkter, förutsatt att näringsidkaren har 

de erforderliga rättigheterna för de berörda 

territorierna. 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 ska utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om förbudet som fastställs i 

artikel 4.1 b även borde omfatta tjänster 

som tillhandahålls på elektronisk väg och 

vars huvudsakliga egenskap är att 

tillhandahålla åtkomst till och användning 

av upphovsrättsskyddade verk eller andra 

skyddade produkter, eller försäljning av 

upphovsrättsskyddade verk eller skyddade 

produkter i immateriell form, förutsatt att 

näringsidkaren har de erforderliga 

rättigheterna för de berörda territorierna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  433 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Översynen enligt punkt 1 ska 

också gälla egenskaperna och slagen hos 

de tvister som härrör från tillämpningen 

av denna förordning, för att fastställa om 

det finns behov av ändringar av 

förordning (EG) nr 593/2008 och av 

förordning (EU) nr 1215/2012. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 4.1 b ska dock tillämpas från och 

med den 1 juli 2018. 

utgår 

Or. en 

 


