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ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1) Artikel 4, stk. 2, litra f), artikel 12, 

artikel 114, stk. 3, og artikel 169 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) samt artikel 38 i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder udgør den 

primære ret for 

forbrugerbeskyttelsespolitikken. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning -1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1a) I henhold til artikel 169 i TEUF er 

målene for Unionens politik at fremme 

forbrugernes interesser og sikre et højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau. Således skal 

Unionen bidrage til at beskytte 

forbrugernes sundhed, sikkerhed og 

økonomiske interesser og til at fremme 

deres ret til oplysning og uddannelse og til 

at organisere sig for at beskytte deres 

interesser. 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning -1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1b) I artikel 197 i TEUF om 

administrativt samarbejde anerkendes 

vigtigheden af en effektiv gennemførelse 

af EU-retten i medlemsstaterne og 

fastsættes de grænser, inden for hvilke 

Unionen og medlemsstaterne skal agere i 

denne henseende. 

 

Ændringsforslag   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) I henhold til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 2006/200458 

skal der indføres harmoniserede regler og 

procedurer for at lette samarbejdet mellem 

nationale myndigheder med ansvar for 

håndhævelse af lovgivning om 

forbrugerbeskyttelse. I henhold til artikel 

21a skal der foretages en gennemgang af 

virkningsfuldheden af og de operationelle 

mekanismer i denne forordning, og i 

overensstemmelse med denne artikel 

konkluderede Kommissionen, at 

forordning (EF) nr. 2006/2004 ikke er 

tilstrækkelig til effektivt at tackle 

udfordringerne med håndhævelse i det 

indre marked, navnlig i det digitale indre 

marked. 

(1) I henhold til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 2006/200458 

skal der indføres harmoniserede regler og 

procedurer for at lette samarbejdet mellem 

nationale myndigheder med ansvar for 

håndhævelse af lovgivning om 

forbrugerbeskyttelse. I henhold til artikel 

21a i forordning (EF) nr. 2006/2004 skal 

der foretages en gennemgang af 

virkningsfuldheden af og de operationelle 

mekanismer i denne forordning, og i 

overensstemmelse med denne artikel 

konkluderede Kommissionen, at 

forordning (EF) nr. 2006/2004 ikke er 

tilstrækkelig til effektivt at tackle 

udfordringerne med håndhævelse i det 

indre marked, især det digitale indre 

marked. Kommissionens rapport viser, at 

det er nødvendigt at erstatte den gældende 

forordning for at imødegå de 

udfordringer, som den digitale økonomi 

og udviklingen af grænseoverskridende 

detailhandel i EU frembyder. 

_________________ _________________ 

58 Europa-Parlamentets og Rådets 58 Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EF) nr. 2006/2004 om 

samarbejde mellem nationale myndigheder 

med ansvar for håndhævelse af lovgivning 

om forbrugerbeskyttelse (EUT L 364 af 

9.12.2004, s. 1). 

forordning (EF) nr. 2006/2004 om 

samarbejde mellem nationale myndigheder 

med ansvar for håndhævelse af lovgivning 

om forbrugerbeskyttelse (EUT L 364 af 

9.12.2004, s. 1). 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I strategien for det digitale indre 

marked, som Kommissionen vedtog den 6. 

maj 2015, blev behovet for at styrke 

forbrugernes tillid gennem en hurtigere og 

mere fleksibel og ensartet håndhævelse af 

forbrugerreglerne identificeret som en af 

prioriteterne. I strategien for opgradering af 

det indre marked, som Kommissionen 

vedtog den 28. oktober 2015, blev det 

gentaget, at håndhævelsen af EU's 

forbrugerbeskyttelseslovgivning bør 

styrkes yderligere ved forordningen om 

forbrugerbeskyttelsessamarbejde. 

(2) I strategien for det digitale indre 

marked, som Kommissionen vedtog den 6. 

maj 2015, blev behovet for at styrke 

forbrugernes tillid gennem en hurtigere og 

mere ensartet håndhævelse af 

forbrugerreglerne identificeret som en af 

prioriteterne. I strategien for opgradering af 

det indre marked, som Kommissionen 

vedtog den 28. oktober 2015, blev det 

gentaget, at håndhævelsen af EU's 

forbrugerbeskyttelseslovgivning bør 

styrkes yderligere ved forordningen om 

forbrugerbeskyttelsessamarbejde. 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Den deraf følgende ineffektive 

håndhævelse af grænseoverskridende 

overtrædelser, navnlig i det digitale miljø, 

gør det muligt for erhvervsdrivende at 

undvige håndhævelse ved at flytte inden 

for EU, hvilket medfører 

konkurrenceforvridning for lovlydige 

erhvervsdrivende, der opererer enten i 

hjemlandet eller på tværs af grænserne, og 

dermed direkte skader forbrugerne og 

undergraver forbrugertilliden til 

grænseoverskridende transaktioner og det 

indre marked. Der er derfor behov for en 

(3) Den deraf følgende ineffektive 

håndhævelse af grænseoverskridende 

overtrædelser, navnlig i det digitale miljø, 

gør det muligt for erhvervsdrivende at 

undvige håndhævelse ved at flytte inden 

for EU, hvilket medfører 

konkurrenceforvridning for lovlydige 

erhvervsdrivende (det være sig online eller 

offline), der opererer enten i hjemlandet 

eller på tværs af grænserne, og dermed 

direkte og væsentligt skader det indre 

marked og forbrugerne og undergraver 

forbrugertilliden til grænseoverskridende 
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højere grad af harmonisering, hvorved der 

indføres et effektivt 

håndhævelsessamarbejde mellem de 

kompetente offentlige 

håndhævelsesmyndigheder, med henblik 

på at opdage, undersøge og beordre 

overtrædelser inden for EU og udbredte 

overtrædelser bragt til ophør. 

transaktioner og det indre marked. Der er 

derfor behov for en højere grad af 

harmonisering, hvorved der indføres et 

effektivt håndhævelsessamarbejde mellem 

de kompetente offentlige 

håndhævelsesmyndigheder, med henblik 

på at opdage, undersøge og beordre 

overtrædelser inden for EU bragt til ophør 

samt gøre en effektiv og forholdsmæssig 

indsats mod udbredte overtrædelser, der 

har EU-dimension og er til betydelig skade 

for forbrugerne og det indre marked. 

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) For at sikre retssikkerhed og 

effektivitet i forbindelse med 

gennemførelsen af foranstaltninger 

vedrørende grænseoverskridende 

overtrædelser, der er ophørt, bør der 

indføres en forældelsesfrist. Dette vil 

indebære fastsættelse af en entydig 

tidsfrist, inden for hvilken de kompetente 

myndigheder i forbindelse med 

håndhævelsen af reglerne for 

grænseoverskridende overtrædelser bør 

kunne pålægge sanktioner og kræve 

ydelse af kompensation til forbrugere eller 

tilbagebetaling af gevinster opnået 

gennem overtrædelser. 

 

Ændringsforslag   8 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) De kompetente myndigheder bør 

have et minimum af undersøgelses- og 

håndhævelsesbeføjelser til at anvende 

denne forordning effektivt, til at 

(6) De kompetente myndigheder bør 

have et minimum af undersøgelses- og 

håndhævelsesbeføjelser til at anvende 

denne forordning effektivt, til at sikre et 
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samarbejde med hinanden og til at 

afskrække erhvervsdrivende fra at begå 

overtrædelser inden for EU og udbredte 

overtrædelser. Disse beføjelser bør være 

tilstrækkelige til at tackle udfordringerne i 

forbindelse med e-handel og det digitale 

miljø, når en erhvervsdrivendes mulighed 

for let at skjule eller ændre sin identitet 

giver anledning til særlig bekymring. Disse 

beføjelser bør sikre, at bevismateriale 

lovligt kan udveksles mellem de 

kompetente myndigheder med henblik på 

at sikre en effektiv håndhævelse på samme 

niveau i alle medlemsstater. 

effektivt og juridisk holdbart 

grænseoverskridende samarbejde med 

hinanden og til at afskrække 

erhvervsdrivende fra at begå overtrædelser 

inden for EU og udbredte overtrædelser. 

Disse beføjelser bør være afbalancerede, 

hensigtsmæssige og tilstrækkelige til at 

tackle udfordringerne i forbindelse med e-

handel og det digitale miljø, når en 

erhvervsdrivendes mulighed for let at 

skjule eller ændre sin identitet giver 

anledning til særlig bekymring. Disse 

beføjelser bør sikre, at oplysninger og 

bevismateriale lovligt kan udveksles 

mellem de kompetente myndigheder med 

henblik på at sikre en effektiv håndhævelse 

på samme niveau i alle medlemsstater. 

 

Ændringsforslag   9 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Medlemsstaterne kan vælge, om de 

kompetente myndigheder skal udøve disse 

beføjelser direkte under egen deres 

myndighed eller ved indbringelse af sagen 

for de kompetente domstole. Hvis 

medlemsstaterne vælger, at de kompetente 

myndigheder skal udøve deres beføjelser 

ved indbringelse for de kompetente 

domstole, bør de sikre, at disse beføjelser 

kan udøves effektivt og rettidigt, og at 

omkostningerne ved udøvelsen af disse 

beføjelser er rimelige og ikke hindrer 

anvendelsen af denne forordning. 

(7) Denne forordning berører ikke 

medlemsstaternes frihed til at vælge den 

håndhævelsesordning, de anser for 

passende. Medlemsstaterne kan vælge, om 

de kompetente myndigheder skal udøve 

disse beføjelser direkte under egen deres 

myndighed eller ved indbringelse af sagen 

for de kompetente domstole. Hvis 

medlemsstaterne vælger, at de kompetente 

myndigheder skal udøve deres beføjelser 

ved indbringelse for de kompetente 

domstole, bør de sikre, at disse beføjelser 

kan udøves effektivt og rettidigt, og at 

omkostningerne ved udøvelsen af disse 

beføjelser er rimelige og ikke hindrer 

anvendelsen af denne forordning. 

 

Ændringsforslag   10 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) De kompetente myndigheder bør 

kunne indlede undersøgelser på eget 

initiativ, hvis de bliver bekendt med 

overtrædelser inden for EU eller udbredte 

overtrædelser ved andre midler end 

forbrugerklager. Dette er navnlig 

nødvendigt for at sikre et effektivt 

samarbejde mellem de kompetente 

myndigheder, når der skal gribes ind over 

for udbredte overtrædelser. 

(9) De kompetente myndigheder bør 

kunne indlede undersøgelser på eget 

initiativ, hvis de bliver bekendt med 

overtrædelser inden for EU eller udbredte 

overtrædelser ved andre midler end 

forbrugerklager. Dette er navnlig 

nødvendigt for at sikre et effektivt 

samarbejde mellem de kompetente 

myndigheder, når der skal gribes ind over 

for udbredte overtrædelser, såvel som for 

at støtte nationale domstole ved 

gennemførelsen af Rådets forordning 

(EF) nr. 44/20011a. 

 _________________ 

 1a Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 

22. december 2000 om retternes 

kompetence og om anerkendelse og 

fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- 

og handelsretlige område (EFT L 12 af 

16.1.2001, s. 1). 

 

Ændringsforslag   11 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) De kompetente myndigheder bør 

have adgang til alt nødvendigt 

bevismateriale, alle nødvendige data og 

oplysninger, uanset om er tale om en 

overtrædelse inden for EU eller en udbredt 

overtrædelse, navnlig med henblik på at 

identificere den ansvarlige 

erhvervsdrivende, uanset hvem der er i 

besiddelse af dette bevismateriale, disse 

oplysninger eller dataene, uanset hvor 

det/de befinder sig, og uanset deres format. 

De kompetente myndigheder bør direkte 

kunne kræve, at tredjeparter i den digitale 

værdikæde fremlægger alt nødvendigt 

bevismateriale og alle nødvendige data og 

oplysninger. 

(10) De kompetente myndigheder bør 

have adgang til alt nødvendigt 

bevismateriale, alle nødvendige data og 

oplysninger, uanset om er tale om en 

overtrædelse inden for EU eller en udbredt 

overtrædelse, navnlig med henblik på at 

identificere den ansvarlige 

erhvervsdrivende, uanset hvem der er i 

besiddelse af dette bevismateriale, disse 

oplysninger eller dataene, uanset hvor 

det/de befinder sig, og uanset deres format. 

De kompetente myndigheder bør direkte 

kunne kræve, at tredjeparter i den digitale 

værdikæde, herunder tredjeparter i ikke-

EU-lande, fremlægger alle nødvendige 

beviser, data og oplysninger. I det digitale 

miljø bør der lægges særlig vægt på 
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erhvervsdrivende og tjenester, der 

forårsager udbredt overtrædelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

95/46/EF1a, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/58/EF1b og af 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/6791c, og som 

kunne begrunde en fælles foranstaltning i 

henhold til artikel 21. 

 _________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

95/46/EF af 24. oktober 1995 om 

beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (EFT L 281 af 

23.11.1995, s. 31). 

 1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/58/EF af 12. juli 2002 om 

behandling af personoplysninger og 

beskyttelse af privatlivets fred i den 

elektroniske kommunikationssektor 

(direktivet om databeskyttelse inden for 

elektronisk kommunikation) (EFT L 201 

af 31.7.2002, s. 37). 

 1c Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 

2016 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

 

Ændringsforslag   12 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) De kompetente myndigheder bør 

være i stand til at gennemføre den 

nødvendige kontrol på stedet, og de bør 

have beføjelse til at få adgang til alle 
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lokaler, arealer eller transportmidler, som 

den erhvervsdrivende anvender som led i 

sit erhverv. 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Navnlig i det digitale miljø bør de 

kompetente myndigheder kunne bringe 

overtrædelser til ophør hurtigt og effektivt, 

især når den erhvervsdrivende, der sælger 

varer eller tjenesteydelser, skjuler sin 

identitet eller flytter inden for EU eller til 

et tredjeland for at undgå håndhævelse. I 

tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig og 

uoprettelig skade for forbrugerne, bør de 

kompetente myndigheder kunne vedtage 

foreløbige foranstaltninger for at forhindre 

eller mindske sådan skade, herunder om 

nødvendigt midlertidig lukning af et 

websted, et domæne eller en tilsvarende 

digital lokalitet, tjeneste eller konto. De 

kompetente myndigheder bør endvidere 

have beføjelse til at nedlægge eller få en 

ekstern tjenesteudbyder til at nedlægge et 

websted, et domæne eller en tilsvarende 

digital lokalitet, tjeneste eller konto. 

(12) Navnlig i det digitale miljø bør de 

kompetente myndigheder kunne træffe 

effektive og gennemsigtige 

foranstaltninger for at bringe 

overtrædelser til ophør hurtigt og effektivt, 

især når den erhvervsdrivende, der sælger 

varer eller tjenesteydelser, skjuler sin 

identitet eller flytter inden for EU eller til 

et tredjeland for at undgå håndhævelse. I 

tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig og 

uoprettelig skade for forbrugerne, bør de 

kompetente myndigheder kunne vedtage 

foreløbige foranstaltninger for at forhindre 

eller mindske sådan skade, herunder om 

nødvendigt kræve, at udbydere af 

hostingtjenester fjerner indhold eller 

midlertidigt lukker et websted, en tjeneste 

eller en konto, eller kræve, at et 

domæneregister eller en 

domæneregistrator suspenderer et fuldt 

kvalificeret domænenavn i et bestemt 

tidsrum. De kompetente myndigheder bør 

endvidere have beføjelse til at beordre en 

udbyder af hostingtjenester til at fjerne 

indhold eller lukke et websted, en tjeneste 

eller en konto eller en del deraf eller 

beordre et register eller en registrator til at 

slette et fuldt kvalificeret domænenavn. 

Foranstaltninger til at fjerne indhold kan 

dog være både skadelige for ytrings- og 

informationsfriheden og virkningsløse, da 

indhold i et dynamisk digitalt miljø 

dukker op igen lige så hurtigt, som det 

fjernes. Derfor bør foranstaltninger, der 

træffes for at begrænse onlineformidling 
eller anden tilgængeliggørelse af indhold 

for offentligheden, altid være i 
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overensstemmelse med Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, være begrænset til, hvad der 

er nødvendigt og forholdsmæssigt, og 

udføres på grundlag af en forudgående 

retlig tilladelse. 

 

Ændringsforslag   14 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Målet med denne forordning er 

effektivt at få bragt overtrædelser til 

ophør og at forebygge og kompensere for 

skade, der påføres forbrugerne. Derfor 

bør alle retshåndhævende 

foranstaltninger tage sigte på at gøre 

noget ved kilden til overtrædelserne i 

stedet for ved et præsentationslag, og de 

foranstaltninger, der er rettet mod et 

domænenavn, bør kun træffes som en 

sidste udvej i tilfælde, hvor det ikke har er 

lykkedes at fjerne indhold. 

 

Ændringsforslag   15 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Virkningsfuldheden og 

effektiviteten af mekanismen for gensidig 

bistand bør forbedres. De oplysninger, der 

anmodes om, bør tilvejebringes rettidigt, 

og de nødvendige 

håndhævelsesforanstaltninger bør også 

vedtages rettidigt. Kommissionen bør 

derfor fastsætte bindende frister for de 

kompetente myndigheder til at reagere på 

anmodninger om oplysninger og 

håndhævelse og præcisere de 

proceduremæssige og andre aspekter af 

behandlingen af oplysninger og 

(15) Virkningsfuldheden og 

effektiviteten af mekanismen for gensidig 

bistand bør forbedres. De oplysninger, der 

anmodes om, bør tilvejebringes rettidigt, 

inden for en klar tidsfrist, og de 

nødvendige håndhævelsesforanstaltninger 

bør vedtages rettidigt og på en 

gennemsigtig måde. Kommissionen bør 

derfor fastsætte klare og bindende frister 

for de kompetente myndigheder til at 

reagere på anmodninger om oplysninger og 

håndhævelse og præcisere de 

proceduremæssige og andre aspekter af 
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anmodninger om håndhævelse ved hjælp af 

gennemførelsesforanstaltninger. 

behandlingen af oplysninger og 

anmodninger om håndhævelse ved hjælp af 

gennemførelsesforanstaltninger. 

 

Ændringsforslag   16 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Koordineret screening af e-

handelswebsteder (kontrolaktioner) er en 

anden form for koordinering af 

håndhævelsen, der har vist sig at være et 

effektivt værktøj mod overtrædelser, som 

bør opretholdes og styrkes fremadrettet. 

(18) Koordineret screening af e-

handelswebsteder (kontrolaktioner) er en 

anden form for koordinering af 

håndhævelsen, der har vist sig at være et 

effektivt værktøj mod overtrædelser, som 

bør opretholdes og styrkes fremadrettet, 

herunder ved at udvide dets anvendelse til 

offlinesektorer. 

 

Ændringsforslag   17 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Udbredte overtrædelser med EU-

dimension kan medføre omfattende skader 

for et flertal af forbrugerne i EU. De 

kræver derfor en særlig 

koordineringsprocedure på EU-plan med 

Kommissionen som obligatorisk 

koordinator. For at sikre, at proceduren 

iværksættes rettidigt, sammenhængende 

og effektivt, og at betingelserne 

kontrolleres på en ensartet måde, bør 

Kommissionen være ansvarlig for at 

kontrollere, om betingelserne for 

iværksættelsen af proceduren er opfyldt. 

Bevismateriale og oplysninger, der 

indsamlet som led i den fælles 

foranstaltning, bør om nødvendigt 

anvendes gnidningsløst i nationale 

retssager. 

(19) I forbindelse med udbredte 

overtrædelser med EU-dimension, som kan 

skade forbrugernes kollektive interesser i 
et flertal af medlemsstater, bør 

Kommissionen iværksætte og forvalte en 

koordineringsprocedure på EU-plan. For at 

sikre proceduremæssig sammenhæng bør 

Kommissionen være ansvarlig for at 

kontrollere, om betingelserne for 

iværksættelsen af proceduren er opfyldt. 

Bevismateriale og oplysninger, der 

indsamlet som led i den koordinerede 

foranstaltning, bør om nødvendigt 

anvendes i nationale retssager. 
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Ændringsforslag   18 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) I forbindelse med udbredte 

overtrædelser og udbredte overtrædelser 

med EU-dimension bør retten til et forsvar 

for de pågældende erhvervsdrivende 

respekteres. Dette kræver navnlig, at den 

erhvervsdrivende har ret til at blive hørt og 

benytte et sprog efter eget valg under 

sagen. 

(20) I forbindelse med overtrædelser og 

udbredte overtrædelser med EU-dimension 

bør adgangen til domstolsprøvelse og 

retten til et forsvar for de pågældende 

erhvervsdrivende respekteres. Dette kræver 

bl.a., at den erhvervsdrivende har ret til at 

blive hørt og benytte et sprog efter eget 

valg under sagen. 

 

Ændringsforslag   19 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22a) Med henblik på at fremlægge 

analyser af udviklingen inden for 

håndhævelse af 

forbrugerbeskyttelseslovgivningen og 

forbedre samarbejdsnetværk bør 

Kommissionen regelmæssigt forelægge 

offentlige rapporter, der indeholder 

statistikker og en sammenfatning af 

udviklingen inden for håndhævelse af 

forbrugerbeskyttelseslovgivningen, der 

indsamles inden for rammerne af det 

samarbejde, der er indført ved denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag   20 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Data vedrørende forbrugerklager 

kan hjælpe beslutningstagerne på nationalt 

plan og EU-plan med at vurdere, hvordan 

(25) Data vedrørende forbrugerklager 

kan hjælpe beslutningstagerne på nationalt 

plan og EU-plan med at vurdere, hvordan 
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forbrugermarkederne fungerer, og opdage 

overtrædelser. Med henblik på at udveksle 

sådanne data på EU-plan har 

Kommissionen vedtaget en henstilling om 

en harmoniseret metode til klassificering 

og indberetning af klager og forespørgsler 

fra forbrugere59. Denne henstilling bør 

gennemføres for fuldt ud at støtte 

håndhævelsessamarbejdet og lette 

opdagelsen af overtrædelser inden for EU 

og udbredte overtrædelser. 

forbrugermarkederne fungerer, og opdage 

overtrædelser og risici for overtrædelser. 

Med henblik på at udveksle sådanne data 

på EU-plan har Kommissionen vedtaget en 

henstilling om en harmoniseret metode til 

klassificering og indberetning af klager og 

forespørgsler fra forbrugere59. 

Medlemsstaterne bør gennemføre den 

henstilling for fuldt ud at støtte og fremme 

grænseoverskridende 
håndhævelsessamarbejdet og lette 

opdagelsen af overtrædelser inden for EU 

og udbredte overtrædelser. 

_________________ _________________ 

59 Kommissionens henstilling om en 

harmoniseret metode til klassificering og 

indberetning af klager og forespørgsler fra 

forbrugere (2010/304/EU, EUT L 136 af 

2.6.2010, s. 1). 

59 Kommissionens henstilling om en 

harmoniseret metode til klassificering og 

indberetning af klager og forespørgsler fra 

forbrugere (2010/304/EU, EUT L 136 af 

2.6.2010, s. 1). 

 

Ændringsforslag   21 

Forslag til forordning 

Betragtning 29 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (29a) Den europæiske 

småkravsprocedure bør fremmes som et 

alternativ til de procedurer, der findes i 

medlemsstaternes lovgivning. En 

afgørelse inden for rammerne af den 

europæiske småkravsprocedure 

anerkendes og kan fuldbyrdes i alle andre 

medlemsstater, uden at der kræves en 

afgørelse om eksigibilitet. Denne 

procedure udgør en billig og nem måde at 

forfølge et grænseoverskridende krav på 

inden for det civil- og handelsretlige 

område; 

 

Ændringsforslag   22 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) Denne forordning overholder de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, der er anerkendt i bl.a. Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder67. Den bør 

derfor fortolkes og anvendes under 

overholdelse af disse rettigheder og 

principper. Når de kompetente 

myndigheder udøver de 

minimumsbeføjelser, der er fastsat i denne 

forordning, bør de finde en passende 

balance mellem de interesser, der er 

beskyttet af de grundlæggende rettigheder, 

såsom et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, 

friheden til at oprette og drive egen 

virksomhed og informationsfrihed. 

(35) Denne forordning overholder de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, der er anerkendt i bl.a. Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder67. Den bør 

derfor fortolkes og anvendes under 

overholdelse af disse rettigheder og 

principper. Når de kompetente 

myndigheder udøver de 

minimumsbeføjelser, der er fastsat i denne 

forordning, bør de garantere overholdelse 

af proportionalitetsprincippet og finde en 

passende balance mellem de interesser, der 

er beskyttet af de grundlæggende 

rettigheder, såsom et højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau, friheden til at 

oprette og drive egen virksomhed, 

ytringsfrihed og informationsfrihed. 

_________________ _________________ 

67 70 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1. 67 70 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1. 

 

Ændringsforslag   23 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (35a) Denne forordning bør fortolkes og 

anvendes under fuld overholdelse af EU-

reglerne om beskyttelse og behandling af 

personoplysninger. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. Nærværende forordning berører 

ikke muligheden for at anlægge private 

håndhævelsessager og erstatningssager i 

henhold til national ret. 
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Ændringsforslag   25 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 8 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8b. Denne forordning overholder de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, der er anerkendt i især Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

 

Ændringsforslag   26 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) "skade for forbrugernes kollektive 

interesser": faktisk eller potentiel skade for 

interesserne hos en række forbrugere, der 

er berørt af overtrædelser inden for EU 

eller udbredte overtrædelser, og som 

antages at finde sted, navnlig når 

overtrædelsen potentielt eller faktisk har 

skadet, skader eller sandsynligvis vil skade 

et betydeligt antal forbrugere i en lignende 

situation. 

i) "skade for forbrugernes kollektive 

interesser": faktisk eller potentiel skade for 

interesserne hos et rimeligt antal 

forbrugere, der er berørt af overtrædelser 

inden for EU, eller udbredte overtrædelser, 

og som antages at finde sted, navnlig når 

overtrædelsen potentielt eller faktisk har 

skadet, skader eller sandsynligvis vil skade 

et rimeligt antal forbrugere i en lignende 

situation. 

 

Ændringsforslag   27 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De kompetente myndigheder kan 

undersøge overtrædelser som omhandlet i 

artikel 2 og forhindre erhvervsdrivende i at 

begå sådanne overtrædelser fremadrettet. 

De kompetente myndigheder kan pålægge 

sanktioner for disse overtrædelser inden 

fem år fra overtrædelsens ophør. 

1. De kompetente myndigheder kan 

undersøge overtrædelser som omhandlet i 

artikel 2 og forhindre erhvervsdrivende i at 

begå sådanne overtrædelser fremadrettet. 

De kompetente myndigheder kan udøve de 

beføjelser, der er omhandlet i artikel 8, 

stk. 2, litra m), n) og o), inden for en 

periode på fem år fra overtrædelsens 
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ophør. 

 

Ændringsforslag   28 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Forældelsesfristen for pålæggelsen 

af sanktioner regnes fra den dag, hvor 

overtrædelsen ophørte. 

2. Forældelsesfristen for udøvelsen af 

de beføjelser, der er omhandlet i stk. 1, 
regnes fra den dag, hvor overtrædelsen 

ophørte. 

 

Ændringsforslag   29 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Enhver handling, der foretages af 

den kompetente myndighed med henblik 

på undersøgelses- eller håndhævelsessager 

vedrørende overtrædelsen, suspenderer 

forældelsesfristen for pålæggelse af 

sanktioner, indtil der træffes endelig 

afgørelse i sagen. Forældelsesfristen for 

pålæggelse af sanktioner suspenderes, så 

længe der verserer en retssag om den 

kompetente myndigheds afgørelse, 

kendelse eller en anden handling. 

3. Enhver handling, der foretages af 

den kompetente myndighed med henblik 

på undersøgelses- eller håndhævelsessager 

vedrørende overtrædelsen, suspenderer 

forældelsesfristen for udøvelsen af de 

beføjelser, der er omhandlet i stk. 1, indtil 

der træffes endelig afgørelse i sagen. 

Forældelsesfristen for udøvelsen af de 

beføjelser, der er omhandlet i stk. 1, 
suspenderes, så længe der verserer en 

retssag om den kompetente myndigheds 

afgørelse, kendelse eller anden handling. 

 

Ændringsforslag   30 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder og centrale 

forbindelseskontorer har de ressourcer, der 

er nødvendige for anvendelsen af denne 

forordning og for den effektive anvendelse 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder og centrale 

forbindelseskontorer har de ressourcer, der 

er nødvendige og tilstrækkelige for 

anvendelsen af denne forordning og for 
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af deres beføjelser i henhold til artikel 8, 

herunder tilstrækkelig budgetmæssige og 

andre ressourcer, ekspertise, procedurer og 

andre ordninger. 

den effektive anvendelse af deres 

beføjelser i henhold til artikel 8, herunder 

tilstrækkelig budgetmæssige og andre 

ressourcer, ekspertise, procedurer og andre 

ordninger. 

 

Ændringsforslag   31 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver kompetent myndighed har de 

undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser, 

som er nødvendige for anvendelsen af 

denne forordning, og udøver dem i 

overensstemmelse med national 

lovgivning. 

1. Hver kompetent myndighed har de 

undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser 

samt ressourcer, som er nødvendige for 

anvendelsen af denne forordning, og 

udøver dem i overensstemmelse med 

denne forordning og national lovgivning. 

 

Ændringsforslag   32 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hver kompetent myndighed skal 

mindst have følgende beføjelser og udøve 

dem på de betingelser, der er fastsat i 

artikel 9, med henblik på at: 

2. Hver kompetent myndighed skal 

mindst have følgende beføjelser og udøve 

dem på de betingelser, der er fastsat i 

artikel 9, for at udføre de opgaver, den 

pålægges ved denne forordning, med 

henblik på at: 

 

Ændringsforslag   33 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) kræve, at en fysisk eller juridisk 

person, herunder banker, internetudbydere, 

domæneregistre og -registratorer og 

udbydere af hostingtjenester, tilvejebringer 

alle relevante oplysninger, data og 

b) kræve, i overensstemmelse med 

EU-reglerne om databeskyttelse og under 

fuld overholdelse af retten til privatlivets 

fred og beskyttelse af personoplysninger 

som nedfældet i Den Europæiske Unions 
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dokumenter, uanset deres form, format 

eller det medium eller det sted, hvor de er 

lagret, bl.a. med henblik på at identificere 

og følge finansielle strømme og 

datastrømme eller forvisse sig om 

identiteten af de personer, der er involveret 

i finansielle strømme og datastrømme, 

bankkontooplysninger og ejerskab til 

websteder 

charter om grundlæggende rettigheder, at 

en fysisk eller juridisk person, herunder 

banker, internetudbydere, 

betalingstjenesteudbydere, 

domæneregistre og -registratorer og 

udbydere af hostingtjenester, tilvejebringer 

alle relevante oplysninger, data og 

dokumenter, uanset deres form, format 

eller det medium eller det sted, hvor de er 

lagret, bl.a. med henblik på at identificere 

og følge finansielle strømme og 

datastrømme eller forvisse sig om 

identiteten af de personer, der er involveret 

i finansielle strømme og datastrømme, 

bankkontooplysninger og ejerskab til 

websteder, forudsat at de pågældende 

oplysninger, data eller dokumenter er 

relevante for undersøgelsen 

 

Ændringsforslag   34 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) kræve, at alle offentlige 

myndigheder, organer eller agenturer i den 

kompetente myndigheds medlemsstat 

tilvejebringer alle relevante oplysninger, 

data og dokumenter, uanset deres form, 

format eller det medium eller det sted, hvor 

de er lagret, bl.a. med henblik på at 

identificere og følge finansielle strømme 

og datastrømme eller forvisse sig om 

identiteten af de personer, der er involveret 

i finansielle strømme og datastrømme, 

bankkontooplysninger og ejerskab til 

websteder 

c) kræve, at alle offentlige 

myndigheder, organer eller agenturer i den 

kompetente myndigheds medlemsstat 

tilvejebringer alle relevante oplysninger, 

data og dokumenter, uanset deres form, 

format eller det medium eller det sted, hvor 

de er lagret, bl.a. med henblik på at 

identificere og følge finansielle strømme 

og datastrømme eller forvisse sig om 

identiteten af de personer, der er involveret 

i finansielle strømme og datastrømme, 

bankkontooplysninger og ejerskab til 

websteder, forudsat at de pågældende 

oplysninger, data eller dokumenter er 

relevante for undersøgelsen 

 

Ændringsforslag   35 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra g 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) vedtage foreløbige foranstaltninger 

til forebyggelse af alvorlig og uoprettelig 

skade for forbrugerne, navnlig midlertidig 

lukning af et websted, et domæne eller en 

tilsvarende digital lokalitet, tjeneste eller 

konto 

g) vedtage foreløbige foranstaltninger 

til forebyggelse af alvorlig og uoprettelig 

skade for forbrugerne, navnlig 

foranstaltninger, hvorved det kræves, at 

udbydere af hostingtjenester midlertidigt 

lukker et websted, en tjeneste eller en 

konto, og at et domæneregister eller en 

domæneregistrator suspenderer et fuldt 

kvalificeret domænenavn i et bestemt 

tidsrum, forudsat at enhver 

foranstaltning, der træffes for at 

begrænse onlineformidling eller anden 

tilgængeliggørelse af indhold til 

offentligheden, er i overensstemmelse med 

chartret om grundlæggende rettigheder 

og begrænses til det, der er strengt 

nødvendigt og forholdsmæssigt 

 

Ændringsforslag   36 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra l 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

l) nedlægge et websted, et domæne 

eller en tilsvarende digital lokalitet eller en 

del heraf, herunder ved at anmode en 

tredjepart eller en anden offentlig 

myndighed om at gennemføre sådanne 

foranstaltninger 

l) i mangel af en reel reaktion inden 

for et rimeligt tidsrum fra den 

erhvervsdrivende på en skriftlig 

anmodning fra de kompetente 

myndigheder om at bringe en 

overtrædelse til ophør, beordre en 

udbyder af hostingtjenester til at lukke et 

websted, en service eller konto eller en del 

deraf eller beordre et domæneregister 

eller en domæneregistrator til at slette et 

fuldt kvalificeret domænenavn og tillade 

den kompetente myndighed at registrere 

det; nedlægge et websted, et domæne eller 

en tilsvarende digital lokalitet eller en del 

heraf, forudsat at enhver foranstaltning, 

der træffes for at begrænse 

onlineformidling eller anden 

tilgængeliggørelse af indhold for 

offentligheden, er i overensstemmelse med 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, begrænses til 
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det, der er nødvendigt og forholdsmæssigt, 

og udføres på grundlag af en forudgående 

retlig tilladelse 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De kompetente myndigheder 

udøver de i stk. 8 omhandlede beføjelser i 

overensstemmelse med national lovgivning 

1. De kompetente myndigheder 

udøver de i artikel 8 omhandlede 

beføjelser i overensstemmelse med 

national lovgivning og under overholdelse 

af Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder 

 

Ændringsforslag   38 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter om betingelserne 

for gennemførelsen og udøvelsen af de 

kompetente minimumsbeføjelser, jf. 

artikel 8. Sådanne 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 

2. 

udgår 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10a 

 Beskyttelse af personoplysninger 

 Denne forordning finder anvendelse i fuld 

overensstemmelse med bestemmelserne 
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om beskyttelse af personoplysninger i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

95/46/EF1a og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/6791b. 

 ___________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

95/46/EF af 24. oktober 1995 om 

beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (EFT L 281 af 

23.11.1995, s. 31). 

 1b Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 

2016 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

 

Ændringsforslag   40 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En bistandssøgt myndighed 

udleverer efter anmodning fra en 

bistandssøgende myndighed alle relevante 

oplysninger, som er nødvendige for at 

afgøre, om der foreligger en overtrædelse 

inden for EU, og bringe denne 

overtrædelse til ophør. Den bistandssøgte 

myndighed underretter omgående 

Kommissionen om anmodningen om 

oplysninger og dens svar herpå. 

1. En bistandssøgt myndighed 

udleverer efter anmodning fra en 

bistandssøgende myndighed omgående, og 

under alle omstændigheder inden for 14 

dage, alle relevante oplysninger, som er 

nødvendige for at afgøre, om der foreligger 

en overtrædelse inden for EU, og bringe 

denne overtrædelse til ophør, til den 

bistandssøgende myndighed. Den 

bistandssøgte myndighed underretter 

omgående Kommissionen om 

anmodningen om oplysninger og dens svar 

herpå. 

 

Ændringsforslag   41 
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Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En bistandssøgt myndighed træffer 

efter anmodning fra en bistandssøgende 

myndighed alle nødvendige 

håndhævelsesforanstaltninger med henblik 

på at sikre ophør af eller forbud mod 

overtrædelsen inden for EU, herunder 

pålæggelse af sanktioner og påbud om eller 

sikring af kompensation til forbrugere for 

skader som følge overtrædelsen. 

1. En bistandssøgt myndighed træffer 

efter anmodning fra en bistandssøgende 

myndighed uden unødig forsinkelse alle 

nødvendige håndhævelsesforanstaltninger 

med henblik på at sikre ophør af eller 

forbud mod overtrædelsen inden for EU, 

herunder pålæggelse af sanktioner og 

påbud om eller sikring af kompensation til 

forbrugere for skader som følge 

overtrædelsen. 

 

Ændringsforslag   42 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I anmodninger om gensidig bistand 

giver den bistandssøgende myndighed 

tilstrækkelige oplysninger til at sætte den 

bistandssøgte myndighed i stand til at 

imødekomme anmodningen, herunder 

eventuelt nødvendigt bevismateriale, der 

kun kan tilvejebringes i den 

bistandssøgende myndigheds medlemsstat. 

1. I anmodninger om gensidig bistand 

giver den bistandssøgende myndighed alle 

relevante oplysninger for at sætte den 

bistandssøgte myndighed i stand til at 

imødekomme anmodningen, herunder 

eventuelt nødvendigt bevismateriale, der 

kun kan tilvejebringes i den 

bistandssøgende myndigheds medlemsstat. 

 

Ændringsforslag   43 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) Efter dens opfattelse har den 

bistandssøgende myndighed ikke givet 

tilstrækkelige oplysninger som omhandlet i 

artikel 12, stk. 1. 

c) Efter dens opfattelse har den 

bistandssøgende myndighed ikke givet alle 

relevante oplysninger som omhandlet i 

artikel 12, stk. 1. 
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Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når det er relevant, kan de berørte 

kompetente myndigheder beslutte at 

offentliggøre den fælles holdning eller dele 

heraf på deres og på Kommissions websted 

og høre de andre berørte parter, jf. dog 

reglerne om tavshedspligt i artikel 41. 

4. Når det er relevant, kan de berørte 

kompetente myndigheder beslutte at 

offentliggøre den fælles holdning eller dele 

heraf på deres og på Kommissions websted 

og høre de andre berørte parter, herunder 

forbrugerorganisationer og 

erhvervssammenslutninger, jf. dog 

reglerne om tavshedspligt i artikel 41. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis den erhvervsdrivende giver 

tilsagn, kan de berørte kompetente 

myndigheder, hvor det er relevant, 

offentliggøre tilsagnene på deres eller 

Kommissionens websted med henblik på at 

høre de andre berørte parer og undersøge, 

om tilsagnene er tilstrækkelige til at bringe 

overtrædelsen til ophør og kompensere 

forbrugerne. 

2. Hvis den erhvervsdrivende giver 

tilsagn, kan de berørte kompetente 

myndigheder, hvor det er relevant, 

offentliggøre tilsagnene på deres eller 

Kommissionens websted med henblik på at 

høre de andre berørte parer og undersøge, 

om tilsagnene er tilstrækkelige til at bringe 

overtrædelsen til ophør og kompensere 

forbrugerne. De kompetente myndigheder 

kan også høre forbrugerorganisationer og 

erhvervssammenslutninger. 

 

Ændringsforslag   46 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De berørte kompetente 

myndigheder kan udpege én kompetent 

myndighed til at træffe 

håndhævelsesforanstaltninger på vegne af 

de andre myndigheder med henblik på at 

3. De berørte kompetente 

myndigheder kan udpege én kompetent 

myndighed til at træffe 

håndhævelsesforanstaltninger på vegne af 

de andre myndigheder med henblik på at 
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bringe den udbredte overtrædelse til ophør 

eller forbyde den, sikre kompensation til 

forbrugerne eller pålægge sanktioner. Ved 

udpegelsen af en kompetent myndighed til 

at træffe håndhævelsesforanstaltninger 

tager de kompetente myndigheder hensyn 

til, hvor den pågældende erhvervsdrivende 

befinder sig. Når den kompetente 

myndighed er blevet udpeget til at træffe 

håndhævelsesforanstaltninger af de andre 

berørte kompetente myndigheder, bliver 

den kompetent til at handle på vegne af 

forbrugerne i hver medlemsstat, som om de 

var dens egne forbrugere. 

bringe den udbredte overtrædelse til ophør 

eller forbyde den, sikre kompensation til 

forbrugerne eller pålægge sanktioner. Ved 

udpegelsen af en kompetent myndighed til 

at træffe håndhævelsesforanstaltninger 

tager de kompetente myndigheder hensyn 

til, hvor den pågældende overtrædelse har 

fundet sted. Når den kompetente 

myndighed er blevet udpeget til at træffe 

håndhævelsesforanstaltninger af de andre 

berørte kompetente myndigheder, bliver 

den kompetent til at handle på vegne af 

forbrugerne i hver medlemsstat, som om de 

var dens egne forbrugere. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De kompetente myndigheder kan 

beslutte at træffe 

håndhævelsesforanstaltninger samtidigt i 

alle eller nogle medlemsstater, der er berørt 

af den udbredte overtrædelse. I så fald 

sikrer de kompetente myndigheder, at disse 

håndhævelsesforanstaltninger iværksættes 

samtidigt i alle berørte medlemsstater. 

4. De kompetente myndigheder kan 

beslutte at træffe passende og effektive 

håndhævelsesforanstaltninger samtidigt i 

alle eller nogle medlemsstater, der er berørt 

af den udbredte overtrædelse. I så fald 

sikrer de kompetente myndigheder, at disse 

håndhævelsesforanstaltninger iværksættes 

samtidigt i alle berørte medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Afslutning af de koordinerede 

foranstaltninger 

De koordinerede foranstaltningers ophør 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 19 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 19a 

 Opfølgende oplysninger 

 Den koordinerende myndighed 

underretter straks Kommissionen og de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater, hvis overtrædelsen sker 

igen, og der skal træffes yderligere 

foranstaltninger. I så fald kan 

koordinerende foranstaltninger træffes, 

uden at der iværksættes en ny procedure 

med koordinerede foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis der er begrundet mistanke om, 

at en udbredt overtrædelse har skadet, 

skader eller sandsynligvis vil skade 

forbrugerne i mindste tre fjerdedele af 

medlemsstaterne, der tilsammen tegner sig 

for mindste tre fjerdedele af EU's 

befolkning ("udbredt overtrædelse med 

EU-dimension"), iværksætter 

Kommissionen en fælles foranstaltning. 

Med henblik herpå kan Kommissionen 

anmode om de nødvendige oplysninger 

eller dokumenter fra de kompetente 

myndigheder. 

1. Hvis der er begrundet mistanke om, 

at en udbredt overtrædelse har skadet, 

skader eller sandsynligvis vil skade 

forbrugerne i flertallet af medlemsstaterne, 

der tilsammen tegner sig for mindst en 

tredjedel af EU's befolkning ("udbredt 

overtrædelse med EU-dimension"), 

iværksætter Kommissionen en fælles 

foranstaltning for at hjælpe de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne og 

samarbejde med dem med henblik på at 

beskytte forbrugernes interesser i 

Unionen, hvis de foreslåede 

foranstaltninger ikke i tilstrækkelig grad 

kan gennemføres af medlemsstaterne, og 

for at sikre, at Unionens 

forbrugerbeskyttelseslovgivning 

håndhæves korrekt i Unionen. Med 

henblik herpå kan Kommissionen anmode 

om de nødvendige oplysninger eller 

dokumenter fra de kompetente 

myndigheder. 

 

Ændringsforslag   51 
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Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 3 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. En kompetent myndighed kan afslå 

at deltage i den fælles foranstaltning af en 

af følgende grunde: 

3. En kompetent myndighed kan afslå 

at deltage i den fælles foranstaltning, hvis 

der er allerede afsagt en endelig dom eller 

truffet en endelig administrativ afgørelse 

vedrørende den samme overtrædelse over 

for den samme erhvervsdrivende i den 

pågældende medlemsstat. Hvis den 

kompetente myndighed beslutter at afslå 

at deltage i en sådan foranstaltning, skal 

den angive begrundelsen for den 

beslutning. 

 

Ændringsforslag   52 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) Der er allerede anlagt retssag 

vedrørende den samme overtrædelse mod 

den samme erhvervsdrivende i denne 

medlemsstat. 

udgår 

 

Ændringsforslag   53 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) Der er allerede afsagt en endelig 

dom eller truffet en endelig administrativ 

afgørelse vedrørende den samme 

overtrædelse over for den samme 

erhvervsdrivende i denne medlemsstat. 

udgår 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Efter meddelelsen af beslutningen 

om at iværksætte den fælles foranstaltning, 

der er omhandlet i stk. 2, underretter en 

kompetent myndighed, når den beslutter 

ikke at deltage i den fælles foranstaltning, 

omgående Kommissionen og de andre 

berørte kompetente myndigheder om sin 

beslutning, angiver grundene hertil i 

henhold til stk. 3 og fremlægger den 

nødvendige dokumentation. 

4. Efter meddelelsen af beslutningen 

om at iværksætte den fælles foranstaltning, 

der er omhandlet i stk. 2, underretter en 

kompetent myndighed, når den beslutter 

ikke at deltage i den fælles foranstaltning, 

omgående Kommissionen og de andre 

berørte kompetente myndigheder om sin 

beslutning, angiver skriftligt grundene til 

den beslutning i henhold til stk. 3 og 

fremlægger den nødvendige 

dokumentation. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når det er relevant, kan de 

kompetente myndigheder beslutte at 

offentliggøre den fælles holdning eller dele 

heraf på deres og på Kommissions websted 

eller i givet fald høre de andre berørte 

parter, jf. dog i reglerne om tavshedspligt i 

artikel 41. 

3. Når det er relevant, beslutter de 

kompetente myndigheder at offentliggøre 

den fælles holdning eller dele heraf på 

deres og på Kommissions websted eller 

hører i givet fald de andre berørte parter, 

herunder forbrugerorganisationer og 

erhvervssammenslutninger, jf. dog 

reglerne om tavshedspligt i artikel 41. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis den erhvervsdrivende giver 

tilsagn, kan de berørte kompetente 

myndigheder, hvor det er relevant, 

offentliggøre tilsagnene på deres og på 

Kommissionens websted med henblik på at 

høre de andre berørte parer og undersøge, 

om disse tilsagn er tilstrækkelige til at 

bringe overtrædelsen til ophør og 

2. Hvis den erhvervsdrivende giver 

tilsagn, kan de berørte kompetente 

myndigheder, hvor det er relevant, 

offentliggøre tilsagnene på deres og på 

Kommissionens websted med henblik på at 

høre de andre berørte parer, herunder 

forbrugerorganisationer og 

erhvervssammenslutninger, og undersøge, 

om disse tilsagn er tilstrækkelige til at 
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kompensere forbrugerne. bringe overtrædelsen til ophør og 

kompensere forbrugerne. 

 

Ændringsforslag   57 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når en kompetent myndighed er 

udpeget til at træffe 

håndhævelsesforanstaltninger af de andre 

berørte kompetente myndigheder, er den 

kompetent til at handle på vegne af 

forbrugerne i hver medlemsstat, som om de 

var dens egne forbrugere. Ved udpegelsen 

af en kompetent myndighed til at træffe 

håndhævelsesforanstaltninger tager de 

kompetente myndigheder hensyn til, hvor 

den pågældende erhvervsdrivende befinder 

sig. 

2. Når en kompetent myndighed er 

udpeget til at træffe 

håndhævelsesforanstaltninger af de andre 

berørte kompetente myndigheder, er den 

kompetent til at handle på vegne af 

forbrugerne i hver medlemsstat, som om de 

var dens egne forbrugere. Ved udpegelsen 

af en kompetent myndighed til at træffe 

håndhævelsesforanstaltninger tager de 

kompetente myndigheder hensyn til, hvor 

den pågældende overtrædelse har fundet 

sted, og tager i den forbindelse konsekvent 

beskyttelsen af forbrugernes interesser i 

betragtning. 

 

Ændringsforslag   58 

Forslag til forordning 

Artikel 34 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 34a 

 Andre procedurer i forbindelse med 

varslingsmekanismen 

 1.  Hvis laboratorietest eller tekniske 

vurderinger ikke bekræfter de faktorer, 

der udløste varslingen, begynder de 

kompetente myndigheder eller 

Kommissionen, afhængigt af, hvad der er 

hensigtsmæssigt, straks at træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at 

afhjælpe situationen og genskabe 

ligevægten på det indre marked og/eller i 

den del af markedet, hvor den 

erhvervsdrivende driver virksomhed, for 
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at beskytte den erhvervsdrivende og undgå 

at skade vedkommendes interesser. 

 I denne forbindelse kan de kompetente 

myndigheder eller Kommissionen, 

afhængigt af, hvad der er 

hensigtsmæssigt, underrette forbrugerne 

hurtigst muligt efter, at en falsk varsling 

er blevet identificeret som en sådan.  

 2.  Såfremt den erhvervsdrivendes 

interesser er skadet som følge heraf, 

træffer de kompetente myndigheder eller 

Kommissionen, afhængigt af, hvad der er 

hensigtsmæssigt, foranstaltninger til at 

kompensere vedkommende herfor. 

 3.  De foranstaltninger, der træffes 

for at kompensere den erhvervsdrivende, 

bør navnlig søge at genoprette 

vedkommendes troværdighed på markedet 

eller de dele af markedet, hvor han driver 

virksomhed, og/eller på det indre marked, 

afhængigt af, hvad der er relevant. 

 

Ændringsforslag   59 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De udpegede organer og de 

europæiske forbrugercentre deltager i 

varslingsmekanismen som omhandlet i 

artikel 34. Medlemsstaterne udpeger 

forbrugerorganisationer og -

sammenslutninger og andre enheder såsom 

erhvervssammenslutninger med relevant 

ekspertise og en legitim interesse i 

forbrugerbeskyttelse til at deltage i 

varslingsmekanismen. Medlemsstaterne 

underretter omgående Kommissionen om 

disse enheder. 

1. De udpegede organer og de 

europæiske forbrugercentre på nationalt 

plan og på EU-plan deltager i 

varslingsmekanismen som omhandlet i 

artikel 34. Medlemsstaterne udpeger 

forbrugerorganisationer og -

sammenslutninger og andre enheder såsom 

erhvervssammenslutninger med relevant 

ekspertise og en legitim interesse i 

forbrugerbeskyttelse til at deltage i 

varslingsmekanismen. Medlemsstaterne 

underretter omgående Kommissionen om 

disse enheder. 

 

Ændringsforslag   60 
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Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De eksterne varslinger er kun "til 

orientering". De kompetente myndigheder 

er ikke forpligtet til at indlede en 

procedure eller træffe nogen foranstaltning 

som reaktion på varslinger og oplysninger 

fra disse enheder. Enheder, der udsender 

eksterne varslinger, sikrer, at de meddelte 

oplysninger er korrekte, opdaterede og 

nøjagtige og berigtiger omgående de 

udsendte oplysninger eller trækker dem 

tilbage, afhængigt af situationen. Med 

henblik herpå har de adgang til de 

oplysninger, som de har meddelt, jf. dog de 

begrænsninger, der er omhandlet i artikel 

41 og 43. 

4. De eksterne varslinger er 

hovedsageligt "til orientering" og kræver, 

at de kompetente myndigheder 

kontrollerer, hvorvidt disse advarsler er 

baseret på en begrundet mistanke som 

omhandlet i artikel 34, stk. 1). De 

kompetente myndigheder er ikke 

forpligtede til at indlede 

håndhævelsesforanstaltninger eller træffe 

nogen anden foranstaltning som reaktion 

på oplysninger fra disse enheder, der 

udsender eksterne varslinger som 

omhandlet i artikel 35, stk. 3. Enheder, der 

udsender eksterne varslinger, sikrer, at de 

meddelte oplysninger er korrekte, 

opdaterede og nøjagtige, og berigtiger 

omgående enhver fejl i de udsendte 

oplysninger eller trækker oplysningerne 

tilbage, afhængigt af situationen. Med 

henblik herpå har de adgang til de 

oplysninger, som de har meddelt, jf. dog de 

begrænsninger, der er omhandlet i artikel 

41 og 43. De skal ligeledes underrettes om 

eventuelle foranstaltninger, der er truffet 

af den berørte kompetente myndighed som 

opfølgning på eksterne varslinger, eller 

om undladelse af at træffe 

foranstaltninger, hvor det i sidstnævnte 

tilfælde skal begrundes, hvorfor der ikke 

blev fulgt op på varslingen. 

Underrettelsen, som den kompetente 

myndighed foretager, om, hvilke 

foranstaltninger der er truffet eller om 

undladelsen af at træffe foranstaltninger, 

skal foretages under hensyntagen til 

behovet for at opretholde fortroligheden 

af undersøgelsen. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 4 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Når det er relevant, høres de i stk. 

1 og 2 omhandlede enheder, og deres 

holdning tages i betragtning ved 

prioriteringen af 

håndhævelsesforanstaltningerne. 

 

Ændringsforslag   62 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter indeholdende 

detaljer vedrørende andre enheders 

udpegelse og deltagelse i 

varslingsmekanismen. Sådanne 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 

2. 

5. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter med henblik på at 

fastsætte detaljer vedrørende 

forbrugerorganisationers og -

sammenslutningers og 

erhvervssammenslutningers udpegelse og 

deltagelse i varslingsmekanismen samt 

vedrørende metoderne til underretning 

om eventuelle foranstaltninger til 

opfølgning på eksterne varslinger eller om 

undladelse af opfølgning. Sådanne 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 

2. 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Uanset stk. 2 kan de kompetente 

myndigheder anvende og offentliggøre de 

nødvendige oplysninger med henblik på: 

3. Uanset stk. 2 og under 

forudsætning af, at de grundlæggende 

rettigheder såsom retten til privatlivets 

fred og til beskyttelse af 

personoplysninger samt EU-retten om 

beskyttelse og behandling af 

personoplysninger respekteres til fulde, 

kan de kompetente myndigheder anvende 

og offentliggøre de nødvendige 
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oplysninger med henblik på: 

 

Ændringsforslag   64 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) at varetage offentlighedens 

interesser såsom offentlig sikkerhed, 

forbrugerbeskyttelse, folkesundhed og 

miljøbeskyttelse. 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Bevismateriale, dokumenter, 

oplysninger, redegørelser og 

undersøgelsesresultater, der er tilvejebragt 

af en kompetent myndighed i én 

medlemsstat i overensstemmelse med 

artikel 8, kan anvendes i forbindelse med 

retssager, der er anlagt i henhold til denne 

forordning af kompetente myndigheder i 

andre medlemsstater, uden yderligere 

formelle krav. 

2. Bevismateriale, dokumenter, 

oplysninger, redegørelser og 

undersøgelsesresultater, der er tilvejebragt 

af en kompetent myndighed i én 

medlemsstat i overensstemmelse med 

artikel 8, kan anvendes i forbindelse med 

retssager, der er anlagt i henhold til denne 

forordning af kompetente myndigheder i 

andre medlemsstater, forudsat at 

forbrugernes grundlæggende rettigheder 

respekteres til fulde. 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen forelægger senest den 

[xx/xx/20xx, dog inden syv år fra 

forordningens ikrafttræden] en rapport for 

Europa-Parlamentet og Rådet om 

anvendelsen af denne forordning. 

Kommissionen forelægger senest den 

[xx/xx/20xx, dog inden fem år fra 

forordningens ikrafttræden] en rapport for 

Europa-Parlamentet og Rådet om 

anvendelsen af denne forordning. 
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Ændringsforslag   67 

Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporten skal indeholde en evaluering af 

anvendelsen af forordningen, herunder en 

vurdering af effektiviteten af den 

lovgivning, der beskytter forbrugernes 

interesser i henhold til denne forordning, 

og bl.a. en undersøgelse af, hvordan de 

erhvervsdrivendes overholdelse af den 

lovgivning, der beskytter forbrugernes 

interesser, har udviklet sig på de vigtigste 

forbrugermarkeder, der er berørt af 

grænseoverskridende handel. 

Rapporten skal indeholde en evaluering af 

anvendelsen af forordningen, herunder en 

vurdering af effektiviteten af den 

lovgivning, der beskytter forbrugernes 

interesser i henhold til denne forordning, 

og bl.a. en undersøgelse af, hvordan de 

erhvervsdrivendes overholdelse af den 

lovgivning, der beskytter forbrugernes 

interesser, har udviklet sig på de vigtigste 

forbrugermarkeder, der er berørt af 

grænseoverskridende handel. 

Kommissionen vurderer navnlig 

effektiviteten af følgende: 

 

Ændringsforslag   68 

Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. 2 – litra a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a) de beføjelser, der er givet i henhold 

til artikel 8 

 

Ændringsforslag   69 

Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. 2 – litra b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b) den tærskel, der er fastsat for 

udbredte overtrædelser med EU-

dimension 

 

Ændringsforslag   70 
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Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. 2 – litra c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c) den ordning for udveksling af 

oplysninger om overtrædelser, der er 

omhandlet i artikel 43. 

 

Ændringsforslag   71 

Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Rapporten ledsages om nødvendigt af 

lovgivningsmæssige forslag. 

 

Ændringsforslag   72 

Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. 2 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Senest ... [datoen for denne forordnings 

ikrafttræden] og hvert andet år derefter 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport, der 

indeholder: 

 a)  en oversigt over oplysninger og 

udviklingen inden for håndhævelse af 

forbrugerlovgivningen samt statistiske 

oplysninger, der udveksles under den 

overvågningsmekanisme, der er etableret i 

medfør af artikel 33, herunder varslinger, 

der er udsendt, og foranstaltninger, der er 

truffet, som opfølgning på eksterne 

varslinger 

 b)  en oversigt over udbredte 

overtrædelser og udbredte overtrædelser 

med EU-dimension med angivelse af de 

koordinerede foranstaltninger, der er 

truffet i henhold til artikel 16, de 

håndhævelsesforanstaltninger, der er 
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truffet i henhold til artikel 18, de fælles 

foranstaltninger, der er truffet i henhold 

til artikel 21, og de tilsagn, der er givet af 

erhvervsdrivende, der begår 

overtrædelser, samt resultaterne heraf, 

såvel som de 

håndhævelsesforanstaltninger, der er 

truffet i henhold til artikel 25.  

 Rapporten skal være offentligt tilgængelig 

og skal om nødvendigt omfatte yderligere 

lovgivningsmæssige eller 

ikkelovgivningsmæssige forslag med 

henblik på at tilpasse den eksisterende 

lovgivning til nye teknologiske fremskridt 

eller eventuelle fremtidige fænomener i 

det digitale miljø. 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 1 

Forordning (EF) nr. 2006/2004 

Bilag – nr. 24 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 24a. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 924/2009 af 16. 

september 2009 om grænseoverskridende 

betalinger i Fællesskabet og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 

2560/2001 (EUT L 266 af 9.10.2009, s. 

11) 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 1 

Forordning (EF) nr. 2006/2004 

Bilag – nr. 24 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 24b. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 

2012 om tekniske og forretningsmæssige 
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krav til kreditoverførsler og direkte 

debiteringer i euro og om ændring af 

forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 

af 30.3.2012, s. 22) 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 1 

Forordning (EF) nr. 2006/2004 

Bilag – nr. 24 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 24c. 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  76 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 1 

Forordning (EF) nr. 2006/2004 

Bilag – nr. 24 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 24d. Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 

om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 

2.2.2016, s. 19) 

 

Ændringsforslag   77 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 1 

Forordning (EF) nr. 2006/2004 

Bilag – nr. 24 e (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 24e. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2017/... om sikring af 

grænseoverskridende portabilitet af 

onlineindholdstjenester i det indre marked 

 

Ændringsforslag   78 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 1 

Forordning (EF) nr. 2006/2004 

Bilag – nr. 24 f (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 24f. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2017/... 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. 
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