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KORT BEGRUNDELSE 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former 

for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre 

marked udgør et væsentligt element i sikringen af, at kunder og erhvervsaktører kan 

gennemføre handelstransaktioner uden at opleve uberettiget forskelsbehandling.  

Den vil som forordning pålægge erhvervsaktørerne bindende forpligtelser fra 

ikrafttrædelsesdatoen med henblik på at give kunder adgang til og mulighed for at købe 

produkter og derved forebygge indvirkningen af forskelsbehandling på grundlag af 

nationalitet, bopæl eller betalingstjeneste. Formålet med forordningen er at ophæve alle 

uberettigede hindringer inden for e-handel og udgøre et afgørende skridt hen imod 

gennemførelsen af det digitale indre marked.  

Forordningen præciserer, ud over at fjerne hindringer, som resulterer i ubegrundet 

forskelsbehandling, at virksomheder ikke er forpligtede til at gennemføre deres aktiviteter i 

hele Europa. Denne forordning anerkender nødvendigheden af en afklaring for så vidt angår 

virksomhedernes forpligtelse til at levere til kunder uden for deres aktivitetsområde. Det er af 

afgørende betydning at undgå, at erhvervsaktørerne tilføjes yderligere byrder.  

Denne forordning anerkender endvidere betydningen af oprettelsen af et sandt digitalt indre 

marked for alle borgere og viser retningen for andre vigtige retlige reformer, som skal 

gennemføres, herunder, men ikke begrænset til reformen af reglerne om ophavsret. Samme 

principper bør følges, således at der skabes et bruger- og erhvervsvenligt digitalt indre 

marked. 

Forordningen sigter mod at forbedre og præcisere en række punkter, som fremsat herunder.  

Forordningens indhold og anvendelsesområde 

Forordningens anvendelsesområde er med henblik på at sikre retlig kontinuitet og sikkerhed 

for erhvervsaktører og kunder tilpasset anvendelsesområdet for direktiv 2006/123/EF. Dette 

betyder, at bl.a. ikke-økonomiske tjenester af generel interesse, transporttjenester, 

audiovisuelle tjenester, spilleaktiviteter, sundhedstjenesteydelser og visse sociale tjenester 

ikke er omfattet af denne forordning. Det er med hensyn til ophavsretligt beskyttet materiale 

og audiovisuelt indhold vigtigt at tillade, at de respektive reformer gennemføres, før det 

vurderes, om en potentiel integration kunne have positive virkninger for både forbrugere og 

sektorer.  

Adgang til onlinegrænseflader 

Forhindring af adgang til onlinegrænseflader og omdirigering betragtes som en praksis, der 

skaber frustration hos kunderne, og dette forslag behandler dette emne, idet det sikrer, at 

kunderne vil få adgang til de grænseflader, de måtte ønske, til hver en tid og uanset deres 

geografiske placering. 

Forskelsbehandling på grundlag af bopæl 

Anvendelsen af forskellige generelle betingelser for kunder som et produkt af 
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forskelsbehandling baseret på bopæl er forbudt. Overensstemmelse med forordningens 

bestemmelser bør imidlertid ikke betragtes som en begrænsning for erhvervsaktørernes 

mulighed for at udvikle deres aktiviteter i forskellige medlemsstater med målrettede tilbud og 

forskellige betingelser, forudsat at en udenlandsk kunde ville have adgang til disse produkter 

eller tjenester med de samme kontraktmæssige rettigheder og forpligtelser, som finder 

anvendelse på nationale transaktioner. Desuden indebærer overensstemmelse med denne 

forordning hverken en forpligtelse til at levere varer på tværs af grænserne eller en 

forpligtelse til at acceptere at trække disse tilbage fra det land, hvor kunden har hjemsted eller 

bopæl. 

Forskelsbehandling på grundlag af betaling 

Bestemmelserne i denne forordning fastsætter, at erhvervsaktører ikke kan afvise eller på 

anden måde forskelsbehandle vedrørende betalingsinstrumenter. Nærmere beskrevet og med 

hensyn til kortbaserede betalingsinstrumenter vil erhvervsaktøren, når et vist 

betalingsvaremærke og en vis kategori accepteres, være forpligtet til at acceptere samme 

varemærke og kategori uanset oprindelseslandet for denne betalingsmetode. En sådan 

betalingsmetode forpligter ikke erhvervsaktøren til at acceptere alle kortbaserede 

betalingsinstrumenter.  

Håndhævelse og bistand til kunder 

Det foreslås, at medlemsstaterne udpeger organer, der skal sikre, at forordningen håndhæves 

effektivt, og at disse organer også yder bistand til kunder, der har brug for hjælp.  

Gennemgang af forordningen 

Den første evaluering vil være af stor betydning, idet Kommissionen bør evaluere 

anvendelsesområdet og anvendelsen af dette forslag under hensyntagen til den retlige 

udvikling på områderne ophavsret, beskatning, audiovisuelle tjenester og mobilt 

onlineindhold.  

Anvendelsesdato 

Forordningen finder anvendelse fra seks måneder efter datoen for dennes offentliggørelse, 

hvilket vil sætte kunderne i stand til at drage fordel af fjernelsen af de hindringer, der 

medfører uberettiget forskelsbehandling. 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 
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Ændringsforslag   1 

Forslag til forordning 

Titel 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om imødegåelse af 

geoblokering og andre former for 

forskelsbehandling på grundlag af 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted i det indre marked og om ændring 

af forordning (EF) nr. 2006/2004 og 

direktiv 2009/22/EF 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om imødegåelse af ubegrundet 

geoblokering og andre former for 

forskelsbehandling på grundlag af 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted i det indre marked og om ændring 

af forordning (EF) nr. 2006/2004 og 

direktiv 2009/22/EF 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til protokol nr. 1 til traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde om de nationale 

parlamenters rolle i Den Europæiske 

Union, 

 

Ændringsforslag   3 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til protokol nr. 2 til traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde om anvendelse af 

nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) For at nå målet om et 

velfungerende indre marked, dvs. et 

område uden indre grænser og med fri 

bevægelighed for bl.a. varer og 

tjenesteydelser, er det ikke tilstrækkeligt 

blot at afskaffe statslige barrierer mellem 

medlemsstaterne. Afskaffelsen af statslige 

barrierer undergraves, hvis private parter 

indfører hindringer i strid med frihederne i 

det indre marked. Dette er tilfældet, når 

erhvervsaktører, der driver virksomhed i én 

medlemsstat, blokerer for eller begrænser 

adgangen til deres onlinegrænseflader, 

f.eks. websteder og apps, for kunder fra 

andre medlemsstater, som ønsker at indgå 

handelstransaktioner på tværs af grænserne 

(en praksis, der er kendt som "geografisk 

blokering" eller "geoblokering"). En anden 

form for begrænsning for kunder fra andre 

medlemsstater består i, at erhvervsaktører 

anvender andre generelle betingelser for 

disse kunders adgang til deres varer og 

tjenesteydelser, både online og offline. Der 

kan være objektive begrundelser for en 

sådan forskelsbehandling, men det sker 

også, at erhvervsaktører af rent 

forretningsmæssige grunde nægter 

forbrugere, der vil indgå 

handelstransaktioner på tværs af 

grænserne, adgang til deres varer eller 

tjenesteydelser eller anvender andre 

betingelser i den forbindelse. 

(1) For at nå målet om et 

velfungerende indre marked, dvs. et 

område uden indre grænser og med fri 

bevægelighed for bl.a. varer og 

tjenesteydelser, er det ikke tilstrækkeligt 

blot at afskaffe statslige barrierer mellem 

medlemsstaterne. Afskaffelsen af statslige 

barrierer undergraves, hvis private parter 

indfører hindringer af forskellige former 

og typer i strid med frihederne i det indre 

marked. Dette er tilfældet, når 

erhvervsaktører, der driver virksomhed i én 

medlemsstat, blokerer for eller begrænser 

adgangen til deres onlinegrænseflader, 

f.eks. websteder og apps, for kunder fra 

andre medlemsstater, som ønsker at indgå 

handelstransaktioner på tværs af grænserne 

(en praksis, der er kendt som "geografisk 

blokering" eller "geoblokering"). En anden 

form for begrænsning for kunder fra andre 

medlemsstater består i, at erhvervsaktører 

anvender andre generelle betingelser for 

disse kunders adgang til deres varer og 

tjenesteydelser, både online og offline. Der 

kan i særlige tilfælde være objektive 

begrundelser for en sådan 

forskelsbehandling, men det sker også, at 

erhvervsaktører af ikke-objektive grunde 

nægter forbrugere, der vil indgå 

handelstransaktioner på tværs af 

grænserne, adgang til deres varer eller 

tjenesteydelser eller anvender andre 

betingelser i den forbindelse. Ifølge 

analyser, der er foretaget til Europa-

Kommissionens konsekvensanalyse, kan 

fjernelsen af uberettiget geoblokering og 

andre former for forskelsbehandling på 

grundlag af kundernes nationalitet, bopæl 

eller hjemsted i det indre marked bidrage 

til en udvidelse af markedets størrelse med 

1,1 % og et prisfald på -0,5 % til -0,6 % i 

gennemsnit. Desuden, og som resultatet af 

Kommissionens interessenthøring viser, 

kan det bidrage til mindre frustration 

blandt kunderne, idet ubegrundet 

geoblokering er en af de primære kilder 
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hertil. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) På denne måde medvirker visse 

erhvervsaktører til en kunstig opsplitning 

af det indre marked langs indre grænser, 

der hindrer den frie bevægelighed for varer 

og tjenesteydelser og dermed begrænser 

kundernes rettigheder og forhindrer dem i 

at drage fordel af et større udvalg og de 

bedst mulige betingelser. En sådan 

forskelsbehandling er en vigtig faktor, der 

bidrager til det relativt lave antal 

grænseoverskridende handelstransaktioner 

inden for Unionen, herunder i sektoren for 

elektronisk handel, og derved forhindrer, at 

det indre markeds vækstpotentiale 

realiseres fuldt ud. Hvis det præciseres, i 

hvilke situationer forskelsbehandling af 

denne art ikke har nogen berettigelse, 

burde det skabe klarhed og retssikkerhed 

for alle parter i transaktioner på tværs af 

grænserne og sikre, at reglerne om forbud 

mod forskelsbehandling kan gennemføres 

og håndhæves effektivt i hele det indre 

marked. 

(2) På denne måde medvirker visse 

erhvervsaktører til en kunstig opsplitning 

af det indre marked langs indre grænser, 

der hindrer den frie bevægelighed for varer 

og tjenesteydelser og dermed begrænser 

kundernes rettigheder og forhindrer dem i 

at drage fordel af et større udvalg af varer 

og tjenesteydelser og de bedst mulige 

betingelser. En sådan forskelsbehandling er 

en vigtig faktor, der bidrager til det relativt 

lave antal grænseoverskridende 

handelstransaktioner inden for Unionen, 

herunder i sektoren for elektronisk handel, 

og derved forhindrer, at det indre markeds 

vækstpotentiale realiseres fuldt ud. Hvis 

det præciseres, i hvilke situationer 

forskelsbehandling af denne art ikke har 

nogen berettigelse, burde det skabe klarhed 

og retssikkerhed for alle parter i 

transaktioner på tværs af grænserne og 

sikre, at reglerne om forbud mod 

forskelsbehandling kan gennemføres og 

håndhæves effektivt i hele det indre 

marked. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Selv om nærværende forordning 

har til formål at bekæmpe geoblokering 

og dermed nedbryde barrierer for det 

indre markeds funktion, må man huske 

på, at mange andre forskelle på 

medlemsstaternes lovgivning, f.eks. 
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forskellige nationale standarder, eller 

manglende gensidig anerkendelse eller 

harmonisering på EU-plan stadig udgør 

betydelige barrierer, der fortsat medfører 

opsplitning af det indre marked og tvinger 

herigennem ofte erhvervsaktører til at 

anvende praksisser med geoblokering. 

Derfor bør Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen fortsætte med at bekæmpe 

disse barrierer med henblik på at 

begrænse markedsopsplitningen og 

fuldføre det indre marked. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I henhold til artikel 20 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/123/EF17 skal medlemsstaterne sikre, 

at tjenesteydere etableret i Unionen ikke 

behandler modtagere af tjenesteydelser 

forskelligt på grundlag af deres nationalitet 

eller opholdssted. Denne bestemmelse har 

imidlertid ikke haft den fulde virkning i 

bekæmpelsen af forskelsbehandling og har 

ikke mindsket retsusikkerheden 

tilstrækkeligt, navnlig fordi den giver 

mulighed for at tillade forskelsbehandling i 

begrundede tilfælde, hvilket har gjort det 

vanskeligt at håndhæve bestemmelsen i 

praksis. Desuden kan geoblokering og 

andre former for forskelsbehandling på 

grundlag af nationalitet, bopæl eller 

hjemsted også hidrøre fra erhvervsaktører, 

der er hjemmehørende i tredjelande, 

hvilket falder uden for det nævnte direktivs 

anvendelsesområde. 

3. I henhold til artikel 20 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/123/EF17 skal medlemsstaterne sikre, 

at tjenesteydere etableret i Unionen ikke 

behandler modtagere af tjenesteydelser 

forskelligt på grundlag af deres nationalitet 

eller opholdssted. Denne bestemmelse har 

imidlertid ikke haft den fulde virkning i 

bekæmpelsen af forskelsbehandling og har 

ikke mindsket retsusikkerheden 

tilstrækkeligt, navnlig fordi den giver 

mulighed for at tillade forskelsbehandling i 

begrundede tilfælde, hvilket har gjort det 

vanskeligt at håndhæve bestemmelsen i 

praksis. Desuden kan geoblokering og 

andre former for forskelsbehandling på 

grundlag af nationalitet, bopæl eller 

hjemsted også hidrøre fra erhvervsaktører, 

der er hjemmehørende i tredjelande, 

hvilket falder uden for det nævnte direktivs 

anvendelsesområde. Denne forordning bør 

derfor finde anvendelse på både 

erhvervsaktører og tjenesteudbydere samt 

på varer og tjenesteydelser. 

__________________ __________________ 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

af 12. december 2006 om tjenesteydelser i 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

af 12. december 2006 om tjenesteydelser i 
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det indre marked (EUT L 376 af 

27.12.2006, s. 36). 

det indre marked (EUT L 376 af 

27.12.2006, s. 36). 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Denne forordning har til formål at 

præcisere artikel 20 i direktiv 

2006/123/EF. Den bør ikke fortolkes som 

en erstatning af direktiv 2006/123/EF, 

hverken med hensyn til direktivets 

anvendelsesområde, hvor forordningen 

overholder de samme principper, med 

udelukkelse af de i artikel 2, stk. 2, i 

direktiv 2006/123/EF omhandlede 

aktiviteter fra dens anvendelsesområde, 

eller med hensyn til dets indvirkning, 

eftersom anvendelsen af direktiv 

2006/123/EF er uafhængig af og 

supplerer anvendelsen af denne 

forordning. Denne forordning må ikke 

begrænse friheden til at oprette og drive 

egen virksomhed og aftalefriheden, der er 

fastsat i artikel 16 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. 

 

Ændringsforslag   9 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) For at sikre et velfungerende indre 

marked er der behov for målrettede 

foranstaltninger, således som fastsat i 

denne forordning, i form af et klart, 

ensartet og effektivt sæt regler på en række 

udvalgte områder. 

(4) For at sikre et velfungerende indre 

marked er der behov for målrettede 

foranstaltninger, således som fastsat i 

denne forordning, i form af et klart, 

ensartet og effektivt sæt regler på en række 

udvalgte områder. Disse foranstaltninger 

bør fastholde balancen mellem 

forbrugerbeskyttelse for kunder og 

økonomisk frihed og kontraktfrihed for 
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erhvervsaktører. Med henblik herpå bør 

ingen uforholdsmæssige omkostninger 

eller administrative byrder eller 

forpligtelsen til at levere til alle 

medlemsstater pålægges erhvervsaktører. 

Endvidere bør de nye forpligtelser for 

medlemsstaterne ikke række ud over, 

hvad der er nødvendigt for at gennemføre 

de nye regler. 

 

Ændringsforslag   10 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Denne forordning har til formål at 

forhindre forskelsbehandling på grundlag 

af kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted, herunder geoblokering, i 

forbindelse med grænseoverskridende 

handelstransaktioner mellem 

erhvervsaktører og deres kunder 

vedrørende salg af varer og levering af 

tjenesteydelser i Unionen. Den er rettet 

mod såvel direkte som indirekte 

forskelsbehandling og omfatter således 

også uberettiget forskelsbehandling på 

grundlag af andre kriterier, der fører til 

samme resultat som anvendelsen af 

kriterier, der er direkte baseret på 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. Sådanne andre kriterier kan bl.a. 

være kundens fysiske placering, f.eks. den 

IP-adresse, hvorfra en onlinegrænseflade 

tilgås, den adresse, der opgives med 

henblik på levering af varer, kundens valg 

af sprog eller den medlemsstat, hvor 

kundens betalingsinstrument er udstedt. 

(5) Denne forordning har til formål at 

forhindre forskelsbehandling på grundlag 

af kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted, herunder geoblokering, i 

forbindelse med grænseoverskridende 

handelstransaktioner mellem 

erhvervsaktører og deres kunder 

vedrørende salg af varer og levering af 

tjenesteydelser i Unionen. Den søger at 

hindre direkte som indirekte 

forskelsbehandling. Ved indirekte 

forskelsbehandling forstås anvendelsen af 

andre sondringskriterier end kundernes 

nationalitet, bopæl eller hjemsted, der 

enten deterministisk eller statistisk fører 

til samme resultat som en direkte 

anvendelse af de samme kriterier. Den 

omfatter også uberettiget 

forskelsbehandling på grundlag af andre 

kriterier, der fører til samme resultat som 

anvendelsen af kriterier, der er direkte 

baseret på kundernes nationalitet, bopæl 

eller hjemsted. Sådanne andre kriterier kan 

bl.a. være kundens fysiske placering, f.eks. 

den IP-adresse, hvorfra en 

onlinegrænseflade tilgås, den adresse, der 

opgives med henblik på levering af varer, 

kundens valg af sprog eller den 

medlemsstat, hvor kundens 

betalingsinstrument er udstedt. 
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Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Betragtning 29 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF fastlægger, at spørgsmålet om 

konsumption ikke er relevant i forbindelse 

med tjenester, herunder især 

onlinetjenester. 

 _______________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF om harmonisering af visse 

aspekter af ophavsret og beslægtede 

rettigheder i informationssamfundet 

 

Ændringsforslag   12 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Nærværende forordning bør ikke 

berøre EU-retsakter vedrørende retligt 

samarbejde i civilsager, navnlig 

bestemmelserne om lovvalgsregler for 

kontraktlige forpligtelser og om retternes 

kompetence, der er fastsat i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

593/200824 og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1215/201225, 

herunder anvendelsen af disse retsakter og 

bestemmelser i det enkelte tilfælde. 

Navnlig bør den omstændighed, at en 

erhvervsaktør handler i overensstemmelse 

med bestemmelserne i nærværende 

forordning, ikke i forbindelse med 

ovennævnte anvendelse fortolkes således, 

at vedkommende retter sin virksomhed 

mod forbrugerens medlemsstat. 

(10) Nærværende forordning bør ikke 

berøre EU-retsakter vedrørende retligt 

samarbejde i civilsager, navnlig 

bestemmelserne om lovvalgsregler for 

kontraktlige forpligtelser og om retternes 

kompetence, der er fastsat i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

593/200824 og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1215/201225, 

herunder anvendelsen af disse retsakter og 

bestemmelser i det enkelte tilfælde. 

Navnlig bør den omstændighed, at en 

erhvervsaktør handler i overensstemmelse 

med bestemmelserne i nærværende 

forordning, ikke i forbindelse med 

ovennævnte anvendelse fortolkes således, 

at vedkommende retter sin virksomhed 

mod forbrugerens medlemsstat. Af denne 

grund og for at sikre retssikkerheden for 
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erhvervsaktører, der overholder denne 

forordning, bør det præciseres, at det 

forhold alene, at en erhvervsaktør gør sin 

onlinegrænseflade tilgængelig for kunder 

fra andre medlemsstater eller ikke 

anvender forskellige generelle betingelser 

for adgang i de tilfælde, der er fastlagt i 

denne forordning, herunder i givet fald 

gennem indgåelse af aftaler, eller 

accepterer betalingsinstrumenter fra en 

anden medlemsstat, ikke i sig selv, med 

henblik på fastsættelse af lovvalg og 

retternes kompetence, bør anses for at 

indikere, at erhvervsaktørens virksomhed 

er rettet mod forbrugerens medlemsstat, 

medmindre der påvises yderligere 

elementer, ud fra hvilke det kan 

konkluderes, at erhvervsaktøren har en 

intention om at rette sin virksomhed mod 

sådanne medlemsstater i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen. 

_________________ _________________ 

24 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 

2008 om lovvalgsregler for kontraktlige 

forpligtelser (Rom I) (EUT L 177 af 

4.7.2008, s. 6). 

24 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 

2008 om lovvalgsregler for kontraktlige 

forpligtelser (Rom I) (EUT L 177 af 

4.7.2008, s. 6). 

25 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. 

december 2012 om retternes kompetence 

og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 

retsafgørelser på det civil- og 

handelsretlige område (EUT L 351 af 

20.12.2012, s. 1). 

25 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. 

december 2012 om retternes kompetence 

og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 

retsafgørelser på det civil- og 

handelsretlige område (EUT L 351 af 

20.12.2012, s. 1). 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Den forskelsbehandling, der søges 

forebygget med denne forordning, sker 

typisk i kraft af generelle vilkår, 

betingelser og andre oplysninger, der 

fastsættes og anvendes af eller på vegne af 

(11) Den forskelsbehandling, der søges 

forebygget med denne forordning, sker 

typisk i kraft af generelle vilkår, 

betingelser og andre oplysninger, der 

fastsættes og anvendes af eller på vegne af 
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den pågældende erhvervsaktør, som en 

forudsætning for at få adgang til de 

pågældende varer eller tjenesteydelser, og 

som stilles til rådighed for den brede 

offentlighed. Sådanne generelle betingelser 

for adgang omfatter bl.a. priser og 

betalings- og leveringsbetingelser. De kan 

stilles til rådighed for den brede 

offentlighed af eller på vegne af 

erhvervsaktøren på forskellig vis, f.eks. via 

oplysninger, der offentliggøres i reklamer, 

på websteder eller i prækontraktuelle eller 

kontraktlige dokumenter. Disse betingelser 

gælder i mangel af en individuelt 

forhandlet aftale om det modsatte, der er 

indgået direkte mellem erhvervsaktøren og 

kunden. Vilkår og betingelser, der 

forhandles individuelt mellem 

erhvervsaktøren og kunden, bør ikke i 

forbindelse med anvendelsen af denne 

forordning betragtes som generelle 

betingelser for adgang. 

den pågældende erhvervsaktør, som en 

forudsætning for at få adgang til de 

pågældende varer eller tjenesteydelser, og 

som stilles til rådighed for den brede 

offentlighed. Sådanne generelle betingelser 

for adgang omfatter bl.a. priser, krav 

baseret på telefonens områdenummer, 
betalings- og leveringsbetingelser. De kan 

stilles til rådighed for den brede 

offentlighed af eller på vegne af 

erhvervsaktøren på forskellig vis, f.eks. via 

oplysninger, der offentliggøres i reklamer, 

på websteder eller i prækontraktuelle eller 

kontraktlige dokumenter. Disse betingelser 

gælder i mangel af en individuelt 

forhandlet aftale om det modsatte, der er 

indgået direkte mellem erhvervsaktøren og 

kunden. Vilkår og betingelser, der 

forhandles individuelt mellem 

erhvervsaktøren og kunden, bør ikke i 

forbindelse med anvendelsen af denne 

forordning betragtes som generelle 

betingelser for adgang. 

Begrundelse 

Der kan forekomme forskelsbehandling, når erhvervsaktører kræver, at en kunde skal have et 

telefonnummer med en særlig landekode for at kunne fuldføre en transaktion. 

 

Ændringsforslag   14 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Forskellige prisordninger i de 

enkelte medlemsstater bør ikke blive 

betragtet som forskelsbehandling. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Både forbrugere og virksomheder 

bør beskyttes mod forskelsbehandling på 

grundlag af deres nationalitet, bopæl eller 

hjemsted, når de optræder som kunder i 

denne forordnings forstand. Denne 

beskyttelse bør dog ikke gælde for kunder, 

der køber en vare eller tjenesteydelse med 

henblik på videresalg, fordi det ville 

påvirke de alment udbredte 

distributionsordninger mellem 

virksomhederne i forbindelse med 

business-to-business-transaktioner, såsom 

selektiv distribution og eneforhandling, 

som generelt tillader fabrikanter at vælge 

deres forhandlere, forudsat at de 

overholder konkurrencereglerne. 

(12) Både forbrugere og virksomheder 

bør beskyttes mod forskelsbehandling på 

grundlag af deres nationalitet, bopæl eller 

hjemsted, når de optræder som kunder i 

denne forordnings forstand. Denne 

beskyttelse bør dog ikke gælde for kunder, 

der køber en vare eller tjenesteydelse med 

henblik på videresalg, kommerciel leje 

eller omdannelse og forarbejdning af 

købte varer, fordi det ville påvirke de 

alment udbredte distributionsordninger 

mellem virksomhederne i forbindelse med 

business-to-business-transaktioner, såsom 

selektiv distribution og eneforhandling, 

som generelt tillader fabrikanter at vælge 

deres forhandlere, forudsat at de 

overholder konkurrencereglerne. 

Forbrugere bør kun beskyttes mod 

forskelsbehandling på grundlag af deres 

nationalitet, bopæl eller hjemsted, når de 

køber en vare eller tjeneste til 

slutanvendelse. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) For at give kunderne nemmere 

adgang til oplysninger om salg af varer og 

levering af tjenesteydelser på det indre 

marked og for at øge gennemsigtigheden, 

herunder vedrørende priser, bør 

erhvervsaktører ikke gennem brug af 

tekniske foranstaltninger eller på anden 

måde forhindre kunder i at få fuld og lige 

adgang til onlinegrænseflader på grundlag 

af kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. Sådanne teknologiske 

foranstaltninger kan bl.a. omfatte 

teknologi, der anvendes til at fastslå 

kundens fysiske placering, f.eks. sporing 

heraf ved hjælp af IP-adressen, koordinater 

(14) For at give kunderne nemmere 

adgang til oplysninger om salg af varer og 

levering af tjenesteydelser på det indre 

marked og for at øge gennemsigtigheden, 

herunder vedrørende, men ikke begrænset 

til, priser, bør erhvervsaktører eller enhver 

anden part, der handler på deres vegne, 

herunder formidlere og udbydere af 

onlinegrænseflader med henblik på 

adgang, ikke gennem brug af tekniske 

foranstaltninger eller på anden måde 

forhindre kunder i at få fuld og lige adgang 

til onlinegrænseflader på grundlag af 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. Sådanne teknologiske 
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indhentet via et globalt 

satellitnavigationssystem eller data i 

forbindelse med en betalingstransaktion. 

Dette forbud mod forskelsbehandling for så 

vidt angår adgang til onlinegrænseflader 

bør dog ikke fortolkes som en forpligtelse 

for erhvervsaktøren til at indgå i 

handelstransaktioner med kunder. 

foranstaltninger kan bl.a. omfatte, men 

ikke være begrænset til, teknologi, der 

anvendes til at fastslå kundens fysiske 

placering, f.eks. sporing heraf ved hjælp af 

IP-adressen, surfinghistorik og/eller -

mønstre, GSM-sporing eller -lokalisering, 

koordinater indhentet via et globalt 

satellitnavigationssystem eller data i 

forbindelse med en betalingstransaktion. 

Dette forbud mod forskelsbehandling for så 

vidt angår adgang til onlinegrænseflader 

bør dog ikke fortolkes som en forpligtelse 

for erhvervsaktøren til at indgå i 

handelstransaktioner med kunder. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) I visse tilfælde kan blokering, 

begrænsning af adgang eller 

omdirigering uden kundens samtykke til 

en alternativ udgave af 

onlinegrænsefladen på grundlag af 

kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted 

være nødvendig for at sikre overholdelse 

af et krav i EU-retten eller i 

medlemsstaternes lovgivning i 

overensstemmelse med EU-retten. Der 

kan således være love, der begrænser 

kundernes adgang til visse varer eller 

tjenesteydelser i visse medlemsstater, 

f.eks. ved at forbyde visning af bestemte 

former for indhold. Erhvervsaktører bør 

ikke forhindres i at overholde sådanne 

lovkrav og bør derfor have mulighed for 

at blokere for eller begrænse adgangen 

eller omdirigere bestemte kunder eller 

kunder i bestemte områder til en anden 

onlinegrænseflade, når det er nødvendigt 

af den nævnte grund. Når en 

erhvervsaktør blokerer eller begrænser 

adgang til en onlinegrænseflade for at 

sikre overensstemmelse med et 

lovgivningsmæssigt krav i EU-retten eller 
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i medlemsstaternes lovgivning i 

overensstemmelse med EU-retten, bør 

erhvervsaktøren give en klar begrundelse.  

 

Ændringsforslag   18 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) I visse tilfælde kan blokering, 

begrænsning af adgang eller omdirigering 

uden kundens samtykke til en alternativ 

udgave af onlinegrænsefladen på grundlag 

af kundens nationalitet, bopæl eller 

hjemsted være nødvendig for at sikre 

overholdelse af et krav i EU-retten eller i 

medlemsstaternes lovgivning i 

overensstemmelse med EU-retten. Der kan 

således være love, der begrænser 

kundernes adgang til visse varer eller 

tjenesteydelser i visse medlemsstater, f.eks. 

ved at forbyde visning af bestemte former 

for indhold. Erhvervsaktører bør ikke 

forhindres i at overholde sådanne lovkrav 

og bør derfor have mulighed for at blokere 

for eller begrænse adgangen eller 

omdirigere bestemte kunder eller kunder i 

bestemte områder til en anden 

onlinegrænseflade, når det er nødvendigt af 

den nævnte grund. 

(16) I visse tilfælde kan blokering, 

begrænsning af adgang eller omdirigering 

uden kundens samtykke til en alternativ 

udgave af onlinegrænsefladen på grundlag 

af kundens nationalitet, bopæl eller 

hjemsted være nødvendig for at sikre 

overholdelse af et krav i EU-retten eller i 

medlemsstaternes lovgivning i 

overensstemmelse med EU-retten. Der kan 

således være love, der begrænser 

kundernes adgang til visse varer eller 

tjenesteydelser i visse medlemsstater, f.eks. 

ved at forbyde visning af bestemte former 

for indhold. Erhvervsaktører bør ikke 

forhindres i at overholde sådanne lovkrav 

og bør derfor have mulighed for at blokere 

for eller begrænse adgangen eller 

omdirigere bestemte kunder eller kunder i 

bestemte områder til en anden 

onlinegrænseflade, når det er nødvendigt af 

den nævnte grund. Endvidere bør 

anvendelsen af denne forordning ikke 

være til hinder for, at medlemsstaterne 

anvender deres grundlæggende regler og 

principper for presse- og ytringsfrihed. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) I en række bestemte situationer kan 

forskelsbehandling af kunder gennem 

anvendelse af generelle betingelser for 

(17) I en række bestemte situationer kan 

forskelsbehandling af kunder gennem 

anvendelse af generelle betingelser for 
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adgang, herunder direkte afslag på at sælge 

varer eller levere tjenesteydelser, på 

grundlag af kundernes nationalitet, bopæl 

eller hjemsted, ikke begrundes ud fra 

objektive hensyn. I disse situationer bør 

enhver sådan forskelsbehandling forbydes, 

og kunderne bør således have ret til, på de 

særlige betingelser, der er fastsat i denne 

forordning, at indgå i handelstransaktioner 

på samme vilkår som lokale kunder og 

have fuld og lige adgang til alle de 

forskellige varer og tjenesteydelser, der 

tilbydes, uanset deres nationalitet, bopæl 

eller hjemsted. Erhvervsaktørerne bør 

derfor træffe foranstaltninger til at 

overholde dette forbud mod 

forskelsbehandling, hvis de pågældende 

kunder ellers ville være afskåret fra en 

sådan fuld og lige adgang. Det forbud, der 

gælder i disse situationer, bør imidlertid 

ikke fortolkes som værende til hinder for, 

at erhvervsaktører retter deres virksomhed 

mod forskellige medlemsstater eller 

bestemte kundegrupper med målrettede 

tilbud og forskellige vilkår og betingelser, 

herunder gennem oprettelse af 

landespecifikke onlinegrænseflader. 

adgang, herunder direkte afslag på at sælge 

varer eller levere tjenesteydelser, på 

grundlag af kundernes nationalitet, bopæl 

eller hjemsted, ikke begrundes ud fra 

objektive hensyn. I disse situationer bør 

enhver sådan forskelsbehandling forbydes, 

og kunderne bør således have ret til, på de 

særlige betingelser, der er fastsat i denne 

forordning, at indgå i handelstransaktioner 

på samme vilkår som lokale kunder og 

have fuld og lige adgang til alle de 

forskellige varer og tjenesteydelser, der 

tilbydes, uanset deres nationalitet, bopæl 

eller hjemsted eller andre indirekte midler, 

der er knyttet til disse kriterier, ikke 

betragtes som begrundet ud fra objektive 

hensyn i den betydning, der er anvendt i 

artikel 20 i direktiv 2006/123/EF. 

Erhvervsaktørerne bør derfor træffe 

foranstaltninger til at overholde dette 

forbud mod forskelsbehandling, hvis de 

pågældende kunder ellers ville være 

afskåret fra en sådan fuld og lige adgang. 

Det forbud, der gælder i disse situationer, 

bør imidlertid ikke fortolkes som værende 

til hinder for, at erhvervsaktører retter 

deres virksomhed mod forskellige 

medlemsstater eller bestemte kundegrupper 

med målrettede tilbud og forskellige vilkår 

og betingelser, herunder gennem oprettelse 

af landespecifikke onlinegrænseflader. 

Anvendes der imidlertid forskellige 

betingelser for tjenesteydelser eller varer 

af objektive grunde, udgør dette ikke en 

ulovlig forskelsbehandling som defineret i 

artikel 20 og betragtning 95 i direktiv 

2006/123/EF.  

 

Ændringsforslag   20 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Artikel 6 i forordning (EF) nr. 

593/2008 (Rom I) regulerer 

forbrugeraftaler. I medfør af denne 
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artikel er en aftale, som en forbruger har 

indgået med en virksomhed, underlagt 

loven i det land, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted, forudsat at 

virksomheden på en hvilken som helst 

måde retter erhvervsmæssig virksomhed 

mod dette land. I de i artikel 4, stk. 1, litra 

a) til c), definerede situationer retter 

erhvervsaktøren ikke sin virksomhed mod 

forbrugerens medlemsstat. I disse 

situationer fastsætter Rom I-

forordningen, at aftalen ikke er underlagt 

lovgivningen i forbrugerens medlemsstat. 

Her gælder princippet om valgfrihed 

(artikel 3 i Rom I-forordningen). Det 

samme gælder for retternes kompetence, 

der er reguleret i forordning (EU) nr. 

1215/2012. 

Ændringsforslag   21 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Den første situation, hvor 

forskelsbehandling ikke er berettiget, er, 

når erhvervsaktøren sælger varer, men 

varerne leveres ikke af erhvervsaktøren 

eller på dennes vegne over grænsen til den 

medlemsstat, hvor kunden er bosat. I denne 

situation skal kunden kunne købe varerne 

på nøjagtig samme betingelser, herunder 

pris- og leveringsbetingelser, som 

tilsvarende kunder, der har bopæl i den 

medlemsstat, hvor erhvervsaktøren er 

etableret. Det kan betyde, at en udenlandsk 

kunde er nødt til at afhente varen i den 

pågældende medlemsstat eller i en anden 

medlemsstat, som erhvervsaktøren leverer 

til. I denne situation behøver 

erhvervsaktøren ikke at lade sig 

momsregistrere i den medlemsstat, hvor 

kunden er bosat, eller varetage levering af 

varer over grænsen. 

(18) Den første situation, hvor 

forskelsbehandling ikke er berettiget, er, 

når erhvervsaktøren sælger varer, men 

varerne leveres ikke af erhvervsaktøren 

eller på dennes vegne over grænsen til den 

medlemsstat, hvor kunden er bosat. I denne 

situation, forudsat at der er indgået en 

aftale mellem erhvervsaktøren og 

forbrugeren, skal kunden kunne købe 

varerne på nøjagtig samme betingelser, 

herunder pris- og leveringsbetingelser, som 

tilsvarende kunder, der har bopæl i den 

medlemsstat, hvor erhvervsaktøren er 

etableret. Det kan betyde, at en udenlandsk 

kunde er nødt til at afhente varen i den 

pågældende medlemsstat eller i en anden 

medlemsstat, som erhvervsaktøren leverer 

til. I denne situation behøver 

erhvervsaktøren ikke at lade sig 

momsregistrere i den medlemsstat, hvor 

kunden er bosat, eller varetage levering af 

varer over grænsen. Der må ikke kunne 

gælde en leveringsforpligtelse for 
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erhvervsaktøren. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Den anden situation er, når 

erhvervsaktøren udbyder andre elektronisk 

leverede tjenesteydelser end dem, hvis 

vigtigste funktion er at give adgang til og 

mulighed for brug af ophavsretligt 

beskyttede værker eller andre beskyttede 

frembringelser som f.eks. cloud-tjenester, 

datalagring, webhosting og firewalls. I 

dette tilfælde kræves der ikke nogen fysisk 

levering, da ydelserne leveres elektronisk. 

Erhvervsaktøren kan angive og betale 

moms på en forenklet måde i 

overensstemmelse med de bestemmelser 

om mini-one-stop-shoppen for moms 

(MOSS), der er fastsat i Rådets 

gennemførelsesforordning (EU) nr. 

282/201126. 

19. Den anden situation er, når 

erhvervsaktøren udbyder andre elektronisk 

leverede tjenesteydelser end dem, hvis 

vigtigste funktion er at give adgang til og 

mulighed for brug af ophavsretligt 

beskyttede værker eller andre beskyttede 

frembringelser som f.eks. cloud-tjenester, 

datalagring, webhosting og firewalls. I 

dette tilfælde kræves der ikke nogen fysisk 

levering, da ydelserne leveres elektronisk. 

Erhvervsaktøren kan angive og betale 

moms på en forenklet måde i 

overensstemmelse med de bestemmelser 

om mini-one-stop-shoppen for moms 

(MOSS), der er fastsat i Rådets 

gennemførelsesforordning (EU) nr. 

282/201126. Enhver forskel i den endelige 

pris, der kan forekomme som følge af 

anvendelsen af forskellige momssatser i 

overensstemmelse med den lovgivning, 

som finder anvendelse på forbrugsstedet, 

bør ikke medføre anvendelse af forskellige 

adgangsbetingelser. 

__________________ __________________ 

26 Rådets gennemførelsesforordning (EU) 

nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om 

foranstaltninger til gennemførelse af 

direktiv 2006/112/EF om det fælles 

merværdiafgiftssystem (EUT L 77 af 

23.3.2011, s. 1). 

26 Rådets gennemførelsesforordning (EU) 

nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om 

foranstaltninger til gennemførelse af 

direktiv 2006/112/EF om det fælles 

merværdiafgiftssystem (EUT L 77 af 

23.3.2011, s. 1). 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Forbuddet mod 

forskelsbehandling i disse situationer bør 

ikke betragtes som værende en 

begrænsning af erhvervsaktørernes ret til 

at udvikle deres forretningsstrategi ved at 

rette deres aktiviteter mod forskellige 

medlemsstater eller bestemte 

kundegrupper med målrettede tilbud og 

forskellige vilkår og betingelser, herunder 

lande- eller regionsspecifikke 

onlinegrænseflader. Når en udenlandsk 

kunde i overensstemmelse med et givet 

sæt vilkår og betingelser søger adgang til 

sådanne onlinegrænseflader og specifikke 

tilbud, er denne imidlertid omfattet af de 

samme kontraktmæssige rettigheder og er 

underlagt de samme forpligtelser, som de, 

der finder anvendelse på nationale 

transaktioner. Territoriale begrænsninger 

af leveringen af eftersalgsservice som 

følge af vilkår og betingelser, som kunden 

har indvilget i, i overensstemmelse med 

EU-retten og den gældende nationale lov, 

som er vedtaget som følge af denne, bør 

tillades under denne forordning. 

Overholdelse af denne forordning bør 

ikke medføre nogen forpligtelse for 

erhvervsaktørerne til at levere varer på 

tværs af grænser eller nogen forpligtelse 

til at tage varer retur fra det land, hvor 

kunden har hjemsted eller bopæl. 

 

Ændringsforslag   24 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Erhvervsaktører, der er omfattet af 

særordningen i afsnit XII, kapitel 1, i 

Rådets direktiv 2006/112/EF27, er ikke 

forpligtede til at betale moms. Når disse 

erhvervsaktører udbyder elektronisk 

leverede ydelser, vil forbuddet mod at 

(22) Erhvervsaktører, der er omfattet af 

særordningen i afsnit XII, kapitel 1, i 

Rådets direktiv 2006/112/EF27, er ikke 

forpligtede til at betale moms i den 

medlemsstat, hvor de har hjemsted. Når 

disse erhvervsaktører udbyder elektronisk 
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anvende forskellige generelle betingelser 

for adgang afhængigt at kundernes 

nationalitet, bopæl eller hjemsted 

indebære, at de skal lade sig 

momsregistrere og afregne moms i andre 

medlemsstater; dette kan medføre 

yderligere omkostninger, der vil udgøre en 

uforholdsmæssig stor byrde i betragtning af 

de pågældende virksomheders størrelse og 

art. Derfor bør forbuddet ikke gælde for 

disse erhvervsaktører, så længe 

ovennævnte ordning finder anvendelse. 

leverede ydelser, vil forbuddet mod at 

anvende forskellige generelle betingelser 

for adgang afhængigt at kundernes 

nationalitet, bopæl eller hjemsted 

indebære, at de skal lade sig 

momsregistrere og afregne moms i andre 

medlemsstater; dette kan medføre 

yderligere omkostninger, der vil udgøre en 

uforholdsmæssig stor byrde i betragtning af 

de pågældende virksomheders størrelse og 

art. Derfor bør forbuddet ikke gælde for 

disse erhvervsaktører, så længe 

ovennævnte ordning finder anvendelse. 

_________________ _________________ 

27 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. 

november 2006 om det fælles 

merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 

11.12.2006, s. 1). 

27 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. 

november 2006 om det fælles 

merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 

11.12.2006, s. 1). 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) I henhold til EU-retten kan 

erhvervsaktører i princippet frit afgøre, 

hvilke betalingsmidler, herunder 

betalingsvaremærker, de vil acceptere. Når 

først dette valg er truffet, er der imidlertid 

på baggrund af de eksisterende retlige 

rammer for betalingstjenester ingen 

begrundelse for at forskelsbehandle kunder 

i Unionen ved at afvise bestemte 

handelstransaktioner eller ved på anden 

måde at anvende forskellige betingelser for 

betaling for disse transaktioner afhængigt 

af kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. I denne særlige sammenhæng 

bør en sådan uberettiget 

forskelsbehandling, der har at gøre med det 

sted i Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

er hjemmehørende, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, også 

udtrykkeligt forbydes. Der erindres 

(24) I henhold til EU-retten kan 

erhvervsaktører i princippet frit afgøre, 

hvilke betalingsmidler de vil acceptere. I 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2015/7511a og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2007/64/EF1b er 

erhvervsaktører, der accepterer et 

kortbaseret betalingsinstrument fra et 

specifikt betalingsvaremærke og -

kategori, ikke forpligtet til at acceptere 

kortbaserede betalingsinstrumenter af 

samme kategori men af et andet 

varemærke, eller af samme varemærke 

men af en anden kategori. Når først dette 

valg er truffet, er der imidlertid på 

baggrund af de eksisterende retlige rammer 

for betalingstjenester ingen begrundelse for 

at forskelsbehandle kunder i Unionen ved 

at afvise bestemte handelstransaktioner 

eller ved på anden måde at anvende 
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endvidere om, at forordning (EU) nr. 

260/2012 allerede forbyder alle 

betalingsmodtagere, herunder 

erhvervsaktører, at kræve, at bankkonti er 

placeret i en bestemt medlemsstat, for at en 

betaling i euro kan accepteres. 

forskellige betingelser for betaling for disse 

transaktioner afhængigt af kundernes 

nationalitet, bopæl eller hjemsted. I denne 

særlige sammenhæng bør en sådan 

uberettiget forskelsbehandling, der har at 

gøre med det sted i Unionen, hvor 

betalingskontoen er placeret, hvor 

betalingstjenesteudbyderen er 

hjemmehørende, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, også 

udtrykkeligt forbydes. Kommissionen bør 

evaluere anvendelsen af incitamenter til 

fremme af anvendelsen af europæiske 

betalingstjenester. Kommissionen bør 

desuden vurdere, hvorvidt den skal 

etablere den retlige ramme, der i medfør 

af princippet om aftalefrihed muliggør 

beskyttelse af virksomheder og 

forbrugere, når transaktionen 

gennemføres via alternative 

betalingsmetoder, herunder virtuel valuta, 

andre transaktioner af typen blockchain 

og e-wallets. De personoplysninger, der 

frembringes ved e-handelstransaktioner, 

bør lagres i datacentre i Unionen, uanset 

hvor betalingsvirksomhedens sæde 

oprettes, medmindre overførslen af 

sådanne data til et tredjeland finder sted i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

nr. 2016/679 og sikrer passende 

beskyttelsesniveauer for forbrugerne og 

virksomhederne. Der erindres endvidere 

om, at forordning (EU) nr. 260/2012 

allerede forbyder alle betalingsmodtagere, 

herunder erhvervsaktører, at kræve, at 

bankkonti er placeret i en bestemt 

medlemsstat, for at en betaling i euro kan 

accepteres. Erhvervsaktørerne bør fortsat 

frit kunne kræve gebyr for anvendelsen af 

et betalingsinstrument. Denne rettighed er 

imidlertid underlagt begrænsningerne i 

artikel 62 i direktiv (EU) 2015/23661c, 

hvilket bl.a. betyder, at disse supplerende 

gebyrer ikke kan være højere end de 

faktiske omkostninger, som 

erhvervsaktøren afholder. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) 2015/751 af 29. april 

2015 om interbankgebyrer for 

kortbaserede betalingstransaktioner (EUT 

L 123 af 19.5.2015, s. 1). 

 1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2007/64/EF af 13. november 2007 om 

betalingstjenester i det indre marked, og 

om ændring af direktiv 97/7/EF, 

2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF 

og om ophævelse af direktiv 97/5/EF 

(EUT L 319 af 5.12.2007, s.1). 

 1c Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om 

betalingstjenester i det indre marked, og 

om ændring af direktiv 2002/65/EF, 

2009/110/EF og 2013/36/EU og 

forordning (EU) nr. 1093/2010 og om 

ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 

337 af 23.12.2015, s. 35). 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (24a) I tilfælde af at en regering, 

centralbank eller andet tilsynsorgan 

træffer foranstaltninger til at begrænse 

kapitalstrømmen ind og ud af en 

medlemsstats økonomi, f.eks. 

kapitalrestriktioner, bør denne forordning 

fortsat finde anvendelse i 

overensstemmelse med EU-retten og den 

gældende nationale lovgivning og relative 

restriktioner i overensstemmelse med EU-

retten. Derfor bør enhver direkte eller 

indirekte forskelsbehandling baseret på 

kundens nationalitet, bopæl eller 

hjemsted, eller det sted, hvor 

betalingskontoen, 

betalingstjenesteudbyderen er placeret, 

eller det sted, hvor betalingsinstrumentet 

er udstedt inden for Unionen, forbydes. 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25a) Data, der genereres ved e-handel 

og onlinetransaktioner, bør være i 

overensstemmelse med de 

lovgivningsmæssige rammer om trafik og 

lokalisering af data, dataopbevaring, 

databeskyttelse og dataanalyse og derved 

sikre fuldstændig overensstemmelse med 

EU-retten. Net- og 

informationssystemerne bør fungere i 

overensstemmelse med de relevante 

bestemmelser i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv (EU) 2016/11481a og sikre 

maksimal sikkerhed for så vidt angår net- 

og informationssystemer. 

 _____________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om 

foranstaltninger, der skal sikre et højt 

fælles sikkerhedsniveau for net- og 

informationssystemer i hele Unionen 

(EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1). 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) De ansvarlige myndigheder bør 

bistå forbrugerne ved at medvirke til at 

bilægge tvister med erhvervsaktører, der 

opstår som følge af anvendelsen af denne 

forordning, bl.a. ved hjælp af en 

standardformular til indgivelse af klager. 

(28) De ansvarlige myndigheder bør 

bistå kunderne ved at medvirke til at 

bilægge tvister med erhvervsaktører, der 

opstår som følge af anvendelsen af denne 

forordning, bl.a. ved hjælp af en 

standardformular til indgivelse af klager. 
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Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning har til formål at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre forskelsbehandling, der 

direkte eller indirekte er baseret på 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. 

1. Denne forordning har til formål at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre forskelsbehandling, der 

direkte eller indirekte er baseret på 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted, og ved bl.a. at definere 

situationer, hvor forskellig behandling, 

som omhandlet i artikel 20, stk. 2, i 

direktiv 2006/123/EF, under ingen 

omstændigheder kan begrundes, bortset 

fra de tilfælde, hvor forskellige 

betingelser kan finde anvendelse på 

tjenester eller varer af objektive grunde i 

overensstemmelse med samme artikel i 

direktiv 2006/123/EF. 

 

Ændringsforslag   30 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Denne forordning bør ikke 

begrænse friheden til at oprette og drive 

egen virksomhed og aftalefriheden, der er 

fastsat i artikel 16 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. 

 

Ændringsforslag   31 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 
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forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1,litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1,litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. Navnlig når en erhvervsaktør i 

overensstemmelse med denne forordning 

sikrer adgang til sin onlinegrænseflade 

for kunder uanset deres nationalitet eller 

bopæl, ikke anvender forskellige generelle 

betingelser for adgang i forbindelse med 

salg af varer eller levering af 

tjenesteydelser i de tilfælde, der er fastlagt 

i denne forordning, eller accepterer 

betalingsinstrumenter, der er udstedt i en 

anden medlemsstat, uden 

forskelsbehandling, anses 

erhvervsaktøren ikke for at rette sin 

virksomhed mod den medlemsstat, hvor 

forbrugeren har sit sædvanlige 

opholdssted eller sin bopæl, medmindre 

der foreligger andre supplerende 

elementer, der peger på, at 

erhvervsaktøren generelt har til hensigt at 

rette sin virksomhed mod den pågældende 

medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I forbindelse med denne forordning gælder 

de definitioner, der er fastsat i artikel 7 i 

gennemførelsesforordning (EU) nr. 

282/2011, i artikel 2, nr. 10), 20) og 30) i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 2015/75132 og i artikel 

4, nr. 8), 9), 11), 12), 14), 23), 24) og 30) i 

direktiv (EU) 2015/2366. 

I forbindelse med denne forordning gælder 

definitionen af termen "elektronisk 

leverede ydelser", som er fastsat i artikel 7 

i gennemførelsesforordning (EU) nr. 

282/2011, definitionerne af termerne 

"interbankgebyr", "kortbaseret 

betalingsinstrument", 

"betalingsvaremærke", "debetkort", 

"kreditkort" og "forudbetalt kort", som 

er fastsat i artikel 2, nr. 10), 20) og 30), 

33), 34) og 35) i forordning (EF) 2015/751 

og definitionerne af termerne 
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"betalingstransaktion", "betaler", 

"betalingstjenesteudbyder", 

"betalingskonto", "betalingsinstrument", 

"direkte debitering", "kreditoverførsel" 

og "stærk kundeautentifikation" i artikel 

4, nr. 5), 8), 11), 12), 14), 23), 24) og 30) i 

direktiv (EU) 2015/2366. 

__________________  

32 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/751 af 29. april 

2015 om interbankgebyrer for 

kortbaserede betalingstransaktioner (EUT 

L 123 af 19.5.2015, s. 1). 

 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Derudover forstås ved: Ved anvendelsen af denne forordning 
forstås derudover ved: 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "kunde": enhver forbruger eller en 

virksomhed, som er statsborger i en 

medlemsstat eller har bopæl eller hjemsted 

i en medlemsstat, og som agter at købe 

eller køber en vare eller tjenesteydelse i 

Unionen, undtagen med henblik på 

videresalg 

c) "kunde": enhver forbruger eller en 

virksomhed, som er statsborger i en 

medlemsstat eller har bopæl eller hjemsted 

i en medlemsstat, og som agter at købe 

eller køber en vare eller tjenesteydelse i 

Unionen, undtagen med henblik på 

videresalg, leje, forarbejdning eller 

behandling i kommerciel målestok. Denne 

kundes eller virksomheds intention om 

slutanvendelse er den eneste, der er 

omfattet af denne forordning 

 

Ændringsforslag   35 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) "generelle betingelser for adgang": 

alle de vilkår, betingelser og andre 

oplysninger, herunder salgspriser, der 

regulerer adgangen til varer eller 

tjenesteydelser, som en erhvervsaktør 

udbyder til salg, og fastsættes, anvendes og 

stilles til rådighed for den brede 

offentlighed af eller på vegne af 

erhvervsaktøren, og som gælder i mangel 

af en individuelt forhandlet aftale mellem 

erhvervsaktøren og kunden 

d) "generelle betingelser for adgang": 

alle de vilkår, betingelser og andre 

oplysninger, herunder salgspriser og krav 

baseret på telefonens områdenummer, der 

regulerer adgangen til varer eller 

tjenesteydelser, som en erhvervsaktør 

udbyder til salg, og fastsættes, anvendes og 

stilles til rådighed for den brede 

offentlighed af eller på vegne af 

erhvervsaktøren, og som gælder i mangel 

af en individuelt forhandlet aftale mellem 

erhvervsaktøren og kunden 

Begrundelse 

Der kan forekomme forskelsbehandling, når erhvervsaktører kræver, at en kunde skal have et 

telefonnummer med en særlig landekode for at kunne fuldføre en transaktion. 

 

Ændringsforslag   36 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) "onlinegrænseflade": enhver form 

for software, herunder et websted og 

applikationer, der drives af eller på vegne 

af en erhvervsaktør, og som har til formål 

at give kunderne adgang til 

erhvervsaktørens varer eller tjenesteydelser 

med henblik på en handelstransaktion 

vedrørende disse varer eller tjenesteydelser 

f) "onlinegrænseflade": enhver form 

for software, herunder et websted eller dele 

deraf, og applikationer, der drives af eller 

på vegne af en erhvervsaktør, og som har 

til formål at give kunderne adgang til 

erhvervsaktørens varer eller tjenesteydelser 

med henblik på en handelstransaktion 

vedrørende disse varer eller tjenesteydelser 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Erhvervsaktører må ikke af årsager, der har Erhvervsaktører må ikke af årsager, der har 
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at gøre med kundens nationalitet, bopæl 

eller hjemsted, omdirigere kunder til en 

version af onlinegrænsefladen, der er 

forskellig fra den, som kunden oprindelig 

forsøgte at få adgang til, i kraft af sin 

udformning, det sprog, der benyttes, eller 

andre særlige egenskaber, der målretter den 

mod kunder med en bestemt nationalitet 

eller et bestemt bopælssted eller hjemsted, 

medmindre kunden giver sit udtrykkelige 

samtykke før en sådan omdirigering. 

at gøre med kundens nationalitet, bopæl 

eller hjemsted, omdirigere kunder til en 

version af onlinegrænsefladen, der er 

forskellig fra den, som kunden i første 

omgang forsøgte at få adgang til, i kraft af 

sin udformning, det sprog, der benyttes, 

eller andre særlige egenskaber, der 

målretter den mod kunder med en bestemt 

nationalitet eller et bestemt bopælssted 

eller hjemsted, medmindre kunden giver sit 

udtrykkelige samtykke før en sådan 

omdirigering. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I tilfælde af en sådan omdirigering med 

kundens udtrykkelige samtykke skal den 

oprindelige version af onlinegrænsefladen 

fortsat være let tilgængelig for denne 

kunde. 

I tilfælde af en sådan omdirigering med 

kundens udtrykkelige samtykke skal den 

version af onlinegrænsefladen, som 

kunden i første omgang søgte at få 

adgang til, fortsat være let tilgængelig for 

denne kunde. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke 

anvendelse, hvis den blokering, 

begrænsning af adgang eller omdirigering, 

der foretages for bestemte kunder eller 

kunder i bestemte områder, er nødvendig 

for at sikre overholdelse af et retligt krav i 

EU-retten eller i medlemsstaternes 

lovgivning i overensstemmelse med EU-

retten. 

3. Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke 

anvendelse, hvis den blokering af 

onlinegrænsefladen, begrænsning af 

adgang eller omdirigering, der foretages 

for bestemte kunder eller kunder i bestemte 

områder, er nødvendig for at sikre 

overholdelse af et retligt krav i EU-retten 

eller i medlemsstaternes lovgivning i 

overensstemmelse med EU-retten. 
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Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser kundernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer kunder 

til en anden version af onlinegrænsefladen 

i overensstemmelse med stk. 4, skal 

erhvervsaktøren give en klar begrundelse. 

Denne begrundelse skal være affattet på 

det sprog, der anvendes i den 

onlinegrænseflade, som kunden oprindelig 

havde forsøgt at få adgang til. 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser kundernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer kunder 

til en anden version af onlinegrænsefladen 

i overensstemmelse med stk. 3, skal 

erhvervsaktøren give de berørte kunder en 

klar begrundelse. Denne begrundelse skal 

være affattet på det sprog, der anvendes i 

den onlinegrænseflade, som kunden i 

første omgang havde forsøgt at få adgang 

til. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I følgende situationer må 

erhvervsaktører ikke anvende forskellige 

generelle betingelser for adgang til deres 

varer eller tjenesteydelser afhængigt af 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted: 

1. Erhvervsaktører må ikke anvende 

forskellige generelle betingelser for adgang 

til deres varer eller tjenesteydelser 

afhængigt af kundernes nationalitet, bopæl 

eller hjemsted i situationer, hvor kunden 

søger at: 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når erhvervsaktøren sælger varer, 

og disse varer ikke leveres af 

erhvervsaktøren eller på dennes vegne over 

grænsen til den medlemsstat, hvor kunden 

er bosat 

a) købe varer fra en erhvervsaktør, 

og disse varer ikke leveres af 

erhvervsaktøren eller på dennes vegne over 

grænsen til den medlemsstat, hvor kunden 

er bosat 
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Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) når erhvervsaktøren udbyder andre 

elektronisk leverede tjenesteydelser end 

dem, hvis vigtigste funktion er at give 

adgang til og mulighed for brug af 

ophavsretligt beskyttede værker eller andre 

beskyttede frembringelser 

b) modtage andre elektronisk leverede 

tjenesteydelser fra en erhvervsaktør end 

dem, hvis vigtigste funktion er at give 

adgang til og mulighed for brug af 

ophavsretligt beskyttede værker eller andre 

beskyttede frembringelser 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) når erhvervsaktøren udbyder andre 

tjenesteydelser end dem, der er omfattet af 

litra b), og disse tjenesteydelser leveres til 

kunden i erhvervsaktørens lokaler eller på 

et fysisk sted, hvor erhvervsaktøren driver 

virksomhed, i en anden medlemsstat end 

den, hvor kunden er statsborger eller har 

bopæl eller hjemsted. 

c) modtage andre tjenesteydelser end 

dem, der er omfattet af litra b), fra en 

erhvervsaktør i en medlemsstat, hvor 

denne erhvervsaktør driver virksomhed, 

og hvor denne kunde er statsborger i eller 

har bopæl eller hjemsted i en anden 

medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervsaktører må ikke af årsager, 

der har at gøre med kundens nationalitet, 

bopæl eller hjemsted, eller det sted i 

Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, anvende 

forskellige betingelser for betaling for 

varer eller tjenesteydelser, når: 

1. Erhvervsaktører må ikke, i 

forbindelse med de forskellige 

elektroniske betalingsmidler, navnlig 

kreditoverførsler, direkte debitering eller 

kortbaserede betalingsinstrumenter af et 

særligt varemærke og kategori, af årsager, 

der har at gøre med kundens nationalitet, 

bopæl eller hjemsted, eller det sted i 

Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 
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har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, anvende 

forskellige betingelser for betaling for 

varer eller tjenesteydelser, når: 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) disse betalinger foretages via 

elektroniske transaktioner i form af 

pengeoverførsler, direkte debitering eller 

et kortbaseret betalingsinstrument af 

samme betalingsvaremærke 

udgår 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) betalingsmodtageren kan kræve 

stærk kundeautentifikation af betaleren i 

henhold til direktiv (EU) 2015/2366, og  

b) betalerens identitet eller 

gyldigheden af anvendelsen af 

betalingsmidlet kan kontrolleres ved stærk 

kundeautentifikation i henhold til direktiv 

(EU) 2015/2366, og 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) betalingerne er i en valuta, som 

betalingsmodtageren accepterer. 

c) betalingstransaktionerne er i en 

valuta, som erhvervsaktøren accepterer. 

 

Ændringsforslag   49 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke, 

at erhvervsaktøren har ret til at 

tilbageholde varerne eller leveringen af 

tjenesteydelser på grundlag af objektive 

forhold, indtil betalingstransaktionen er 

indledt korrekt. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke 

erhvervsaktører i at kræve gebyr for brug 

af kortbaserede betalingsinstrumenter, for 

hvilke interbankgebyrerne ikke er reguleret 

i henhold til kapitel II i forordning (EU) nr. 

2015/751, og for de betalingstjenester, som 

forordning (EU) nr. 260/2012 ikke finder 

anvendelse på. Disse gebyrer må ikke 

overstige de omkostninger, som afholdes af 

erhvervsaktøren i forbindelse med brugen 

af betalingsinstrumentet. 

2. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke 

erhvervsaktører i at kræve gebyr for brug 

af kortbaserede betalingsinstrumenter, for 

hvilke interbankgebyrerne ikke er reguleret 

i henhold til kapitel II i forordning (EU) nr. 

2015/751, og for de betalingstjenester, som 

forordning (EU) nr. 260/2012 ikke finder 

anvendelse på, medmindre nationale 

forbud mod eller begrænsninger af retten 

til at opkræve gebyrer for anvendelse af 

betalingsinstrumenter er blevet indført i 

medlemsstaternes lovgivning i henhold til 

artikel 62, stk. 5, i direktiv (EU) 

2015/2366. Disse gebyrer må ikke 

overstige de omkostninger, som afholdes af 

erhvervsaktøren i forbindelse med brugen 

af betalingsinstrumentet. 

 

Ændringsforslag   51 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Aftaler, som pålægger erhvervsaktører 

forpligtelser, for så vidt angår passivt salg, 

til at handle i strid med denne forordning, 

er ugyldige. 

Aftalemæssige bestemmelser, som 

pålægger erhvervsaktører forpligtelser, for 

så vidt angår passivt salg i den betydning, 

hvormed udtrykket anvendes i 

Kommissionens forordning (EU) nr. 
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330/2010, til at handle i strid med denne 

forordning, er ugyldige. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat udpeger et eller 

flere organer til at varetage ansvaret for 

håndhævelsen af denne forordning. 

Medlemsstaterne sikrer, at det organ eller 

de udpegede organer råder over 

tilstrækkelige og effektive midler til at 

håndhæve forordningen. 

1. Hver medlemsstat udpeger et 

eksisterende organ eller flere organer til at 

varetage ansvaret for håndhævelsen af 

denne forordning med hensyn til 

erhvervsaktører og kunder. Uden at dette 

berører andre informations- og 

samarbejdsmekanismer, får disse organer 

ansvaret for at sikre grænseoverskridende 

samarbejde med organer i andre 

medlemsstater ved hjælp af passende 

elektroniske midler. Medlemsstaterne 

sikrer, at det organ eller de udpegede 

organer råder over tilstrækkelige og 

effektive midler til at håndhæve 

forordningen. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Hvis der ikke foreligger andre 

informations- og samarbejdsmekanismer, 

vil de eksisterende strukturer blive 

anvendt. Informationssystemet for det 

indre marked ("IMI"), der blev oprettet 

ved Rådets og Europa-Parlamentets 

forordning (EU) nr. 1024/20121a, 

anvendes i forbindelse med 

gennemførelsen af denne artikel. 

 ______________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. 

oktober 2012 om administrativt 
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samarbejde via informationssystemet for 

det indre marked og om ophævelse af 

Kommissionens beslutning 2008/49/EF 

("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 1). 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bistand til forbrugerne Bistand til kunderne 

 

Ændringsforslag   55 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. -1 (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Erhvervsaktørerne skal oplyse de 

generelle betingelser for adgang og 

mulige begrænsninger i overensstemmelse 

med denne forordning senest ved 

bestillingsprocessens begyndelse i 

overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 

2011/83/EU. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat pålægger et eller 

flere organer ansvaret for at yde praktisk 

bistand til forbrugerne i tilfælde af en tvist 

mellem en forbruger og en erhvervsaktør i 

forbindelse med anvendelsen af denne 

forordning. Hver medlemsstat udpeger et 

eller flere organer til at varetage denne 

opgave. 

1. Hver medlemsstat pålægger et eller 

flere organer ansvaret for at yde praktisk 

bistand og information til kunderne om 

det organ eller de organer, der har til 

opgave at varetage håndhævelsen, i 

tilfælde af en tvist mellem en kunde og en 

erhvervsaktør i forbindelse med 

anvendelsen af denne forordning. 
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Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De i stk. 1 nævnte organer skal 

tilbyde forbrugerne en standardformular til 

indgivelse af klager til de organer, der er 

omhandlet i stk. 1 og i artikel 7, stk. 1. 

Kommissionen bistår disse organer med at 

udforme en sådan standardformular. 

2. De i stk. 1 nævnte organer skal 

tilbyde kunderne en standardformular til 

indgivelse af klager til de organer, der er 

omhandlet i stk. 1 i denne artikel og i 

artikel 7, stk. 1. Kommissionen bistår disse 

organer med at udforme en sådan 

standardformular. De har bl.a. ansvaret 

for at modtage klager fra kunder, 

videresende klager til organer i andre 

medlemsstater og lette kommunikationen 

mellem kunden og erhvervsaktøren med 

henblik på at fremme løsningen af tvisten. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den [dato: to år efter denne 

forordnings ikrafttræden] og herefter hvert 

femte år aflægger Kommissionen rapport 

om evalueringen af denne forordning for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg. Rapporten ledsages om 

nødvendigt af et forslag om ændring af 

denne forordning i lyset af den retlige, 

tekniske og økonomiske udvikling. 

1. Senest den [dato: to år efter denne 

forordnings ikrafttræden] og herefter hvert 

tredje år aflægger Kommissionen rapport 

om evalueringen af denne forordning for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg. Rapporten ledsages om 

nødvendigt af et forslag om ændring af 

denne forordning i lyset af den retlige, 

tekniske og økonomiske udvikling. 

 

Ændringsforslag   59 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om forbuddet i artikel 4, stk. 1, 

litra b), også bør gælde for elektronisk 

leverede tjenesteydelser, hvis vigtigste 

funktion er at give adgang til og mulighed 

for brug af ophavsretligt beskyttede 

værker eller andre beskyttede 

frembringelser, forudsat at 

erhvervsaktøren har de nødvendige 

rettigheder i de relevante områder. 

udgår 

Begrundelse 

Adgang til ophavsretligt beskyttede værker og andre beskyttede frembringelser samt brug af 

sådanne værker og frembringelser bør fortsat ikke optages under anvendelsesområdet for 

denne forordning. I modsat fald vil teksten overlappe med andre EU-retsakter. 

 

Ændringsforslag   60 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den anvendes fra [dato: seks måneder efter 

datoen for offentliggørelsen]. 

Den anvendes fra [dato: 12 måneder efter 

datoen for offentliggørelsen]. 
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