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Forslag til beslutning

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 1
Henvisning 5 a (ny)

- der henviser til sin beslutning af 21. juni 2007 om forbrugertillid i et digitalt miljø,

Or. en

Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 2
Punkt 1

1. hilser Kommissionens meddelelse om EU’s strategi for forbrugerpolitikken 
velkommen; og påskønner også Kommissionens indsats for at inddrage en 
forbrugerkultur, der bygger på et højere forbrugerbevidsthedsniveau og danner 
grundlag for en bedre gennemførelse og implementering af den eksisterende 
lovgivningsmæssige ramme;

Or. sk
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Ændringsforslag af Marianne Thyssen

Ændringsforslag 3
Punkt 2

2. mener, at en horisontal tilgang til forbrugerpolitikken er nødvendig, og at det er 
afgørende at tage højde for forbrugernes interesser inden for alle relevante 
politikområder; bifalder derfor Kommissionens fremhævelse af vigtigheden af at sikre, 
at det indre marked bliver mere lydhørt over for borgernes forventninger og 
bekymringer; understreger, at forbrugerbeskyttelse og gennemførelsen af det indre 
marked ikke er modstridende målsætninger, men tværtimod går hånd i hånd;
minder Kommissionen om, at forbrugerpolitik i denne forbindelse bør indgå i alle 
politikområder allerede på tidspunktet for konsekvensanalysen;

Or. nl

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 4
Punkt 2

2. mener, at en horisontal tilgang til forbrugerpolitikken er nødvendig, og at det er 
afgørende at tage højde for forbrugernes interesser inden for alle relevante 
politikområder med henblik på at sikre, at alle europæiske forbrugere nyder den 
samme høje grad af beskyttelse; bifalder derfor Kommissionens fremhævelse af 
vigtigheden af at sikre, at det indre marked bliver mere lydhørt over for borgernes 
forventninger og bekymringer; minder Kommissionen om, at forbrugerpolitik i denne 
forbindelse bør indgå i alle politikområder allerede på tidspunktet for 
konsekvensanalysen, og at forbrugerorganisationer i større omfang skal inddrages i 
udarbejdelsen af de pågældende politikker;

Or. fr

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 5
Punkt 3

3. understreger, at revisionen af den gældende EU-forbrugerret bør føre til en mere 
sammenhængende retlig ramme for forbrugernes rettigheder; minder om, at Europa-
Parlamentet foretrækker, at der anvendes en blandet tilgang, dvs. et horisontalt 
instrument med det primære mål at sikre sammenhæng i den eksisterende lovgivning 
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og gøre det muligt at lukke smuthuller ved i den nuværende lov at samle tværgående 
emner, som er fælles for alle direktiver; mener, at specifikke spørgsmål fortsat bør 
behandles separat i sektordirektiverne; opfordrer til at udvise stor forsigtighed med 
hensyn til at indføre et system, hvor de nationale regeringer ikke vil have mulighed 
for at gennemføre forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, der er bedre end i de andre 
medlemsstater eller eventuelt er bedre end et tidligere beskyttelsesniveau; mener, at 
enhver harmonisering bør overvejes særskilt, og at visse 
beskyttelsesforanstaltninger bør fastholdes i de tilfælde, hvor der kan vise sig at 
være grundlag for et skift til maksimal harmonisering;

Or. da

Ændringsforslag af Bilyana Ilieva Raeva

Ændringsforslag 6
Punkt 3

3. understreger, at revisionen af den gældende EU-forbrugerret bør føre til en mere 
sammenhængende retlig ramme for forbrugernes rettigheder; (tekst udgår) mener, at 
specifikke spørgsmål fortsat bør behandles separat i sektordirektiverne; tilskynder 
Kommissionen til at iværksætte yderligere tiltag til forbrugerbeskyttelse, herunder 
beskyttelse af personoplysninger og sikkerhed, særligt på det digitale område, i 
forbindelse med revisionen af gældende fællesskabsret, uden dog at pålægge den 
private sektor yderligere og uberettede byrder;

Or. en

Ændringsforslag af Karin Riis-Jørgensen

Ændringsforslag 7
Punkt 3

3. understreger, at revisionen af den gældende EU-forbrugerret bør føre til en mere 
sammenhængende retlig ramme for forbrugernes rettigheder; minder om, at Europa-
Parlamentet foretrækker, at der anvendes en blandet tilgang, dvs. et horisontalt 
instrument med det primære mål at sikre sammenhæng i den eksisterende lovgivning 
og gøre det muligt at lukke smuthuller ved i den nuværende lov at samle tværgående 
emner, som er fælles for alle direktiver; mener, at specifikke spørgsmål fortsat bør 
behandles separat i sektordirektiverne; de veletablerede principper om 
forbrugerrettigheder skal også finde anvendelse på det digitale område, hvor de i 
dag knap eksisterer; tilskynder til, at der i forbindelse med revisionen af gældende 
fællesskabsret tages større skridt til at sikre forbrugerbeskyttelsen, herunder 
beskyttelsen af personoplysninger på det digitale område;
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Or. en

Ændringsforslag af Ieke van den Burg

Ændringsforslag 8
Punkt 3

3. understreger, at revisionen af den gældende EU-forbrugerret bør føre til en mere 
sammenhængende retlig ramme for forbrugernes rettigheder, herunder rettigheder
med tilknytning til e-handel; minder om, at Europa-Parlamentet foretrækker, at der 
anvendes en blandet tilgang, dvs. et horisontalt instrument, der omfatter definitioner 
og tekniske detaljer, med det primære mål at sikre sammenhæng i den eksisterende 
lovgivning og opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau; desuden skal det gøres 
muligt at lukke smuthuller ved i den nuværende lov at samle tværgående emner, som 
er fælles for alle direktiver; mener, at specifikke spørgsmål fortsat bør behandles 
separat i sektordirektiverne;

Or. en

Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 9
Punkt 3 a (nyt)

3a. støtter Kommissionen i sin indsats for at indføre standardkontrakter med samme 
gyldighed i alle EU-medlemsstater, eftersom de største hindringer for udviklingen af 
et indre marked på detailområdet omfatter usikkerhed med hensyn til 
forbrugerkontrakter;

Or. sk

Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 10
Punkt 3 b (nyt)

3b. understreger den vigtige rolle, som forbrugerorganisationer spiller for forbedringen 
af forbrugerkulturen, og råder i forbindelse med udarbejdelsen af den 
grundlæggende lovgivningsmæssige ramme for forbrugerbeskyttelse Kommissionen 
til at give mere plads til ngo'er på forbrugerområdet, som konstant overvåger status 
for forbrugerbeskyttelsen i EU-medlemsstaterne, og som - på grundlag af 
forbrugernes aktuelle behov - er bedst placeret i forhold til at identificere de opgaver 
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og mål, der skal forfølges på dette område;

Or. sk

Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 11
Punkt 3 c (nyt)

3c. betragter stærke, uafhængige forbrugerorganisationer som grundlaget for en 
effektiv forbrugerpolitik og opfordrer derfor Kommissionen til at støtte sådanne 
organisationer økonomisk og til at tilskynde medlemsstaterne til at udarbejde 
finansielle regler, der er rettet mod at sikre en hensigtsmæssig og gennemsigtig 
finansiering af forbrugerorganisationer på grundlag af målbare kvalitetsindikatorer 
og de resultater, der er opnås i forhold til en forbedring af forbrugerkulturen;

Or. sk

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 12
Punkt 4

4. bifalder forslaget om, at der skal udpeges kontaktpersoner for forbrugerspørgsmål 
inden for Kommissionen; opfordrer indtrængende alle relevante generaldirektorater til 
at offentliggøre årlige rapporter om, hvordan forbrugerpolitikken integreres i deres 
respektive ansvarsområde;

Or. en

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 13
Punkt 4

4. bifalder forslaget om, at der skal udpeges kontaktpersoner for forbrugerspørgsmål 
inden for Kommissionen; opfordrer indtrængende alle generaldirektorater til at 
offentliggøre årlige rapporter om, hvordan forbrugerpolitikken integreres i deres 
respektive ansvarsområde; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en 
meddelelse, hvori der redegøres for de institutionelle og praktiske bestemmelser, 
som den vil indføre for at sikre, at forbrugerpolitikken integreres bedre på alle 
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politikområder;

Or. fr

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 14
Punkt 5

5. mener, at en harmoniseret forbrugerbeskyttelse (tekst udgår) i hele Europa vil gavne 
forbrugerne samt konkurrencedygtige producenter og sælgere; understreger, at dette 
vil skabe incitamenter for erhvervslivet til at producere og sælge mere holdbare varer, 
hvilket resulterer i en mere bæredygtig vækst; understreger, at en effektiv og forbedret 
forbrugerbeskyttelse er nødvendig for at opnå et bedre fungerende indre marked;

Or. de

Ændringsforslag af Bilyana Ilieva Raeva

Ændringsforslag 15
Punkt 5

5. mener, at en effektiv forbrugerbeskyttelse og et effektivt klagesystem (tekst udgår) vil 
gavne forbrugerne samt konkurrencedygtige producenter og sælgere; understreger, at 
dette vil skabe incitamenter for erhvervslivet til at producere og sælge mere holdbare 
varer, hvilket resulterer i en mere bæredygtig vækst; understreger, at en effektiv og 
forbedret forbrugerbeskyttelse er nødvendig for at opnå et bedre fungerende indre 
marked;

Or. en

Ændringsforslag af Jacques Toubon

Ændringsforslag 16
Punkt 5

5. mener, at et stærkt forbrugerbeskyttelsessystem, der fungerer i hele Europa, vil gavne 
forbrugerne samt konkurrencedygtige producenter og sælgere; understreger, at dette 
vil skabe incitamenter for erhvervslivet til at producere og sælge mere holdbare varer, 
hvilket resulterer i en mere bæredygtig vækst; understreger, at en effektiv og forbedret 
forbrugerbeskyttelse er nødvendig for at opnå et bedre fungerende indre marked;
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Or. fr

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 17
Punkt 6

6. opfordrer til foranstaltninger til at sikre, at de 27 nationale små markeder i EU rent 
faktisk bliver ændret til verdens største detailmarked; mener, at dette kræver, at 
borgerne føler sig lige sikre, uanset om de handler via internet eller i den lokale butik 
på hjørnet, og at små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan forholde sig til de 
samme simple regler overalt i det indre marked; opfordrer Kommissionen til at 
overveje, på hvilke måder erhvervsklimaet for SMV’er kan forbedres, således at de 
muligvis tilskyndes til at øge deres markedsføring og omsætning i hele EU;

Or. en

Ændringsforslag af Jacques Toubon

Ændringsforslag 18
Punkt 6

6. opfordrer til foranstaltninger til at sikre, at de 27 nationale (tekst udgår) markeder i 
EU rent faktisk bliver ændret til verdens største detailmarked; mener, at dette kræver, 
at borgerne føler sig lige sikre, uanset om de handler via internet eller i den lokale 
butik på hjørnet, og at små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan forholde sig 
til de samme simple regler overalt i det indre marked; opfordrer Kommissionen til at 
overveje, på hvilke måder beskyttelsen af SMV’er kan forbedres, navnlig gennem 
lovgivning for mindre virksomheder;

Or. fr

Ændringsforslag af Stefano Zappalà og Guido Podestà

Ændringsforslag 19
Punkt 7

7. understreger, at de europæiske normer for forbrugerpolitik og selvregulerende 
initiativer bør fungere som reference for globale standarder eller bedste praksis, og 
glæder sig over, at Europa er trendsættende og anvender sin bløde magt til at forbedre 
forbrugerrettighederne globalt; 
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Or. it

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 20
Punkt 8

8. opfordrer Kommissionen til fortsat at bakke kraftigt op om forbrugerrettighederne i 
forhold til produktsikkerheden ved at sikre CE-mærkets integritet og forbedre 
markedsovervågningen ved hjælp af RAPEX-systemet og gennem udveksling af 
bedste praksis-løsninger blandt medlemsstaterne med hensyn til 
markedsovervågning; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med 
medlemsstaterne om at sikre, at eksisterende lovgivning er gennemført korrekt og 
håndhæves fuldt ud af medlemsstaterne, og gøre brug af muligheden for at tage 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om 
produktsikkerhed i almindelighed1 op til revision;

Or. en

Ændringsforslag af Bilyana Ilieva Raeva

Ændringsforslag 21
Punkt 8

8. opfordrer Kommissionen til fortsat at sikre forbrugerrettighederne i forhold til 
produktsikkerheden ved at forbedre markedsovervågningen, styrke EF-mærkningen og 
gøre brug af muligheden for at tage Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed2 op til 
revision; minder om, at CE-mærket alt for let fejlagtigt kan fortolkes som en 
tilkendegivelse af tredjemands sikkerhed eller kvalitativ testning og/eller 
oprindelsesmærkning;

Or. en

                                               
1  EFT L 11 af 15. januar 2002, s. 4.
2  EFT L 11 af 15. januar 2002, s. 4.
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Ændringsforslag af Ieke van den Burg

Ændringsforslag 22
Punkt 8

8. opfordrer Kommissionen til fortsat at sikre forbrugerrettighederne i forhold til 
produktsikkerheden ved at forbedre markedsovervågningen, revidere EF-mærkningen 
med henblik på at forhindre, at CE-mærket fejlfortolkes, og gøre brug af muligheden 
for at tage Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 
om produktsikkerhed i almindelighed1 op til revision;

Or. en

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 23
Punkt 8 a (nyt)

8a. glæder sig over Kommissionens indsats for at styrke samarbejdet inden for 
produktsikkerhed på internationalt plan, navnlig med de kinesiske og amerikanske 
myndigheder; bemærker, at en løbende dialog og informationsdeling vedrørende 
produktsikkerhed er i alle parters interesse og er afgørende for opbygningen af 
forbrugertillid; tilskynder Kommissionen til regelmæssigt at rapportere tilbage til 
Europa-Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 24
Punkt 8 b (nyt)

8b. opfordrer Kommissionen til at inddrage et klarere og stærkere 
bæredygtighedsperspektiv i forbrugerstrategien og undersøge, hvordan 
motivationen kan øges, og hvordan det kan gøres lettere for forbrugere og 
producenter at tage større hensyn til bæredygtigheden;

Or. sv

                                               
1  EFT L 11 af 15. januar 2002, s. 4.
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Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 25
Punkt 8 c (nyt)

8c. opfordrer Kommissionen til at overvåge medlemsstaternes forbrugerpolitikker 
nøjere med henblik på at sikre, at samtlige forbrugere er i stand til at foretage køb 
hvor som helst i EU og er beskyttet i samme grad i alle EU-medlemsstater;

Or. sk

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 26
Punkt 9

9. opfordrer til, at opmærksomheden i større grad rettes mod egentlig 
forbrugeradfærd; mener, at forbrugerne ikke altid kan forventes at foretage køb på 
en rationel måde eller at have fuldt kendskab til deres rettigheder i tilfælde af 
problemer; (udgår) minder om den nyligt vedtagne budgetpost, som er foreslået af 
Europa-Parlamentet til et pilotprojekt bl.a. for at udvikle en forbrugerdatabase og 
foretage undersøgelser og interviews samt en sammenligning af resultaterne i 
medlemsstaterne; hilser Kommissionens arbejde med at oprette en forbrugerpolitik-
resultattavle, som vil føre til bedre forståelse af bl.a. prisstrukturer og forbrugeradfærd 
og -tilfredshed, velkommen;

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Lambsdorff

Ændringsforslag 27
Punkt 9

9. mener, at forbrugerne som hovedregel kan formodes at handle rationelt forud for et 
køb under hensyntagen til børn og sårbare borgere; opfordrer derfor til øget fokus på 
den reelle forbrugeradfærd; minder om den nyligt vedtagne budgetpost, som er 
foreslået af Europa-Parlamentet til et pilotprojekt bl.a. for at udvikle en 
forbrugerdatabase og foretage undersøgelser og interviews samt en sammenligning af 
resultaterne i medlemsstaterne; hilser Kommissionens arbejde med at oprette en 
forbrugerpolitik-resultattavle, som vil føre til bedre forståelse af bl.a. prisstrukturer og 
forbrugeradfærd og -tilfredshed, velkommen;

Or. en
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Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 28
Punkt 9

9. mener, at de problemer, som forbrugerne oftest oplever, skal løses; minder om den 
nyligt vedtagne budgetpost, som er foreslået af Europa-Parlamentet til et pilotprojekt 
bl.a. for at udvikle en forbrugerdatabase og foretage undersøgelser og interviews samt 
en sammenligning af resultaterne i medlemsstaterne; hilser Kommissionens arbejde 
med at oprette en forbrugerpolitik-resultattavle, som vil føre til bedre forståelse af bl.a. 
prisstrukturer og forbrugeradfærd og -tilfredshed, velkommen;

Or. sk

Ændringsforslag af Stefano Zappalà og Guido Podestà

Ændringsforslag 29
Punkt 9

9. mener, at forbrugerne ikke altid kan formodes at handle rationelt forud for et køb eller 
søge erstatning i tilfælde af problemer; opfordrer derfor til øget fokus på den reelle 
forbrugeradfærd; minder om den nyligt vedtagne budgetpost, som er foreslået af 
Europa-Parlamentet til et pilotprojekt bl.a. for at udvikle en forbrugerdatabase og 
foretage undersøgelser og interviews samt en sammenligning af resultaterne i 
medlemsstaterne; hilser Kommissionens arbejde med at oprette en forbrugerpolitik-
resultattavle, som vil føre til bedre forståelse af bl.a. prisstrukturer og forbrugeradfærd 
og -tilfredshed, velkommen; mener imidlertid, at referencemodellen for analyser af 
forbrugernes adfærd og valg bør være den "fornuftige forbruger";

Or. it

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 30
Punkt 9 a (nyt)

9a. mener, at der bør sættes særligt fokus på at udstyre forbrugerne med de færdigheder 
og redskaber, der er nødvendige for at øge deres tillid til det digitale miljø;

Or. en
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Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 31
Punkt 11

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Lambsdorff

Ændringsforslag 32
Punkt 11

11. mener, at forbrugerbeskyttelse bør være en integreret del af de erhvervsdrivendes
planlægnings- og designproces for produkter og tjenesteydelser, og at en 
undersøgelse af markedsændringerne er afgørende; (tekst udgår)

Or. en

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 33
Punkt 12

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 34
Punkt 13

udgår

Or. en
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Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 35
Punkt 14

14. opfordrer til at indføre foranstaltninger til forbedring af dialogen mellem forbrugerne 
og erhvervslivet på EU-niveau; mener, at en god dialog, herunder udveksling af god 
praksis, kan nedbringe problemerne i det indre marked; støtter initiativer, der har til 
formål at tilskynde forbrugerpolitikkens interessenter til at deltage i høringer og i 
udviklingen af politikker; glæder sig over indsatsen for at styrke 
forbrugerbeskyttelsen og forbrugerbevidstheden i de nyere medlemsstater; 
understreger vigtigheden af vedvarende støtte til forbrugerorganisationer i EU, 
særligt i de nyere medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 36
Punkt 14

14. opfordrer til at indføre foranstaltninger til forbedring af dialogen (tekst udgår) på EU-
niveau hele vejen op gennem kæden af producenter, detailhandlere og forbrugere; 
mener, at en god dialog, herunder udveksling af god praksis, kan nedbringe 
problemerne i det indre marked;

Or. sk

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 37
Punkt 14

14. opfordrer til at indføre foranstaltninger til forbedring af koordinationen mellem 
forbrugerorganisationer og erhvervslivet på EU-niveau; mener, at en god dialog, 
herunder udveksling af god praksis, kan nedbringe problemerne i det indre marked;

Or. fr
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Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 38
Punkt 15

15. understreger, at udviklingen af en forbrugerkultur understøttes ved systematisk at 
indføre forbrugerne i deres rettigheder og i udøvelse heraf; EU og medlemsstaterne 
bør af den grund i højere grad (tekst udgår) investere i forbrugeroplysning og 
uddannelseskampagner; mener, at forbrugeruddannelse bør starte på folkeskoleniveau; 
anbefaler, at forbrugeruddannelse inddrages i skolernes undervisningsplaner;

Or. sk

Ændringsforslag af Ieke van den Burg

Ændringsforslag 39
Punkt 15

15. understreger, at EU og medlemsstaterne i højere grad bør investere i 
forbrugeroplysning og uddannelseskampagner, der målretter de rette budskaber mod 
de rette forbrugersegmenter; mener, at forbrugeruddannelse bør starte på 
folkeskoleniveau; understreger, at sådan uddannelse skal indgå som en integreret del 
af livslang læring; mener imidlertid ikke, at uddannelse alene er tilstrækkeligt og 
skal suppleres af effektive regler og klagemuligheder, eftersom uddannelse aldrig 
kan erstatte effektive beskyttelsesforanstaltninger og klagemuligheder;

Or. en

Ændringsforslag af Bilyana Ilieva Raeva

Ændringsforslag 40
Punkt 15

15. understreger, at EU, (tekst udgår) medlemsstaterne og alle interessenter i højere grad 
bør investere i forbrugeroplysning og uddannelseskampagner, der målretter de rette 
budskaber mod de rette forbrugersegmenter; mener, at forbrugeruddannelse bør 
starte på folkeskoleniveau; understreger, at sådan uddannelse skal indgå som en 
integreret del af livslang læring;

Or. en
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Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 41
Punkt 15

15. understreger, at EU og medlemsstaterne i højere grad bør investere i 
forbrugeroplysning (særligt for sårbare grupper og også i oplysning for forhandlere 
og serviceleverandører med henblik på at sikre, at de er fortrolige med 
fællesskabslovgivningen) og uddannelseskampagner; mener, at forbrugeruddannelse 
bør starte på folkeskoleniveau; understreger, at sådan uddannelse skal indgå som en 
integreret del af livslang læring; 

Or. fr

Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 42
Punkt 15 a (nyt)

15a. fremhæver, at forbrugeruddannelse skal indgå som led i livslang læring, og 
anbefaler at anvende nye teknologier (navnlig internettet) som et middel til at 
informere forbrugerne;

Or. sk

Ændringsforslag af Ieke van den Burg

Ændringsforslag 43
Punkt 15 b (nyt)

15b. mener, at der er behov for at rette særlig opmærksomhed mod området for 
finansielle produkter og bank- og forsikringsprodukter for at sikre 
forbrugerbeskyttelse, "kend din kunde"-krav til serviceleverandører samt 
velovervejede valg i forbindelse med gennemførelsen af det indre marked for 
finansielle tjenesteydelser; understreger, at finansielle produkter og bank- og 
forsikringsprodukter er yderst komplekse, og at forbrugeruddannelse er påkrævet;

Or. en
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Ændringsforslag af Ieke van den Burg

Ændringsforslag 44
Punkt 16

16. er af den opfattelse, at der i forbindelse med udarbejdelsen af forbrugerpolitikken bør 
rettes øget fokus på sårbare gruppers særlige behov, f.eks. ældre og børn, og at den 
demografiske udvikling bør tages i betragtning; (tekst udgår)

Or. en

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 45
Punkt 16

16. er af den opfattelse, at der i forbindelse med udarbejdelsen af forbrugerpolitikken bør 
rettes øget fokus på sårbare gruppers særlige behov, og at den demografiske udvikling 
bør tages i betragtning; opfordrer til at lægge særlig vægt på ældres, handicappedes og 
unges behov;

Or. en

Ændringsforslag af Marianne Thyssen

Ændringsforslag 46
Punkt 16

16. er af den opfattelse, at der i forbindelse med udarbejdelsen af forbrugerpolitikken bør 
rettes øget fokus på sårbare gruppers særlige behov, og at den demografiske udvikling 
bør tages i betragtning; opfordrer til at lægge særlig vægt på ældres behov og 
behovene hos personer med synlige handicap;

Or. nl

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Ændringsforslag 47
Punkt 17

udgår
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Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Ændringsforslag 48
Punkt 18

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 49
Punkt 18

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Giovanna Corda, Mia De Vits

Ændringsforslag 50
Punkt 18

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Lasse Lehtinen

Ændringsforslag 51
Punkt 18

18. mener, at tjenesteydelser generelt bør nyde samme høje sikkerhedsniveau som 
produkter, der er omfattet af Kommissionens direktiv om produktsikkerhed i 
almindelighed; tilskynder Kommissionen til at foretage en nærmere undersøgelse af 
mulighederne for fremtidige initiativer i den henseende;
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Or. en

Ændringsforslag af Bilyana Ilieva Raeva

Ændringsforslag 52
Punkt 18

18. mener, at såvel private tjenesteydelser som tjenesteydelser af almen interesse bør 
omfattes af et særskilt instrument med henblik på at øge sikkerheden i og tilliden til 
servicesektoren og særligt i forbindelse med grænseoverskridende 
tjenesteydelsestransaktioner;

Or. en

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 53
Punkt 19

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Ændringsforslag 54
Punkt 19

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Lambsdorff

Ændringsforslag 55
Punkt 19

udgår



AM\706082DA.doc 19/35 PE400.643v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag af Jacques Toubon

Ændringsforslag 56
Punkt 19

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 57
Punkt 19

19. mener, at der er behov for øget fokus på afhjælpning af retsusikkerheden i forbindelse 
med tjenesteydelser af almen interesse i henhold til den nye protokol om 
tjenesteydelser af almen interesse, som vil udspringe af Lissabon-traktaten;

Or. fr

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 58
Punkt 20

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Ændringsforslag 59
Punkt 20

udgår

Or. en
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Ændringsforslag af Alexander Lambsdorff

Ændringsforslag 60
Punkt 20

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Marianne Thyssen

Ændringsforslag 61
Punkt 20

20. Understreger behovet for - ud over tilstrækkelige og effektive foranstaltninger til 
beskyttelse af forbrugerne - at sikre god kommunikation om emnet for at gøre 
forbrugerne bekendt med, hvordan de kan udøve deres rettigheder i medfør af 
lovgivningen om det indre marked og anden lovgivning, som de har udsigt til at få 
gavn af;

Or. nl

Ændringsforslag af Giovanna Corda, Mia De Vits

Ændringsforslag 62
Punkt 20

20. understreger, at der desuden er behov for passende forbrugerbeskyttelse i forbindelse 
med bl.a. posttjenester, (tekst udgår) energi, transport og telekommunikation; 
understreger, at liberaliseringen af de pågældende sektorer altid bør resultere i 
konkrete forbedringer for forbrugerne; 

Or. fr

Ændringsforslag af Lasse Lehtinen

Ændringsforslag 63
Punkt 20

20. understreger, at der desuden er behov for et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i 
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forbindelse med bl.a. posttjenester, (tekst udgår) energi og telekommunikation; 
understreger, at liberaliseringen af de pågældende sektorer altid bør resultere i 
konkrete forbedringer for forbrugerne;

Or. en

Ændringsforslag af Ieke van den Burg

Ændringsforslag 64
Punkt 20

20. understreger, at der desuden er behov for et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i 
forbindelse med bl.a. posttjenester, (tekst udgår) energi og telekommunikation; 
understreger, at liberaliseringen af de pågældende sektorer altid bør resultere i 
konkrete forbedringer for forbrugerne;

Or. en

Ændringsforslag af Barbara Weiler

Ændringsforslag 65
Punkt 20

20. understreger, at der desuden er behov for passende og varig forbrugerbeskyttelse i 
forbindelse med bl.a. posttjenester, (tekst udgår) energi og telekommunikation; 
understreger, at liberaliseringen af de pågældende sektorer altid bør resultere i 
konkrete forbedringer for forbrugerne;

Or. de

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 66
Punkt 20

20. understreger, at der desuden er behov for passende forbrugerbeskyttelse i forbindelse 
med bl.a. posttjenester, vand, energi og telekommunikation; understreger, at 
liberaliseringen af de pågældende sektorer altid bør resultere i konkrete forbedringer 
for forbrugerne i forhold til pris, udvalg, kvalitet, tilgængelighed og sikkerhed; 
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Or. fr

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Ændringsforslag 67
Punkt 21

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 68
Punkt 21

21. mener, at der er behov for yderligere handling på området finansielle tjenesteydelser i 
detailledet; hilser Kommissionens planer om at iværksætte initiativer til forbedring af 
forbrugernes valgmuligheder og mobiliteten i det indre marked velkommen; (tekst 
udgår)

Or. en

Ændringsforslag af Stefano Zappalà og Guido Podestà

Ændringsforslag 69
Punkt 21

21. mener, at der er behov for yderligere handling på området finansielle tjenesteydelser i 
detailledet; hilser Kommissionens planer om at iværksætte initiativer til forbedring af 
forbrugernes valgmuligheder og mobiliteten i det indre marked velkommen; (tekst 
udgår)

Or. it
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Ændringsforslag af Ieke van den Burg

Ændringsforslag 70
Punkt 21

21. mener, at der er behov for yderligere handling på området finansielle tjenesteydelser i 
detailledet; hilser Kommissionens planer om at iværksætte initiativer til forbedring af 
forbrugernes valgmuligheder og mobiliteten i det indre marked velkommen; opfordrer 
Kommissionen til at undersøge (tekst udgår) finansielle institutioners mulige 
markedsdominans, f.eks. banker og forsikringsselskaber;

Or. en

Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 71
Punkt 21 a (nyt)

21a. opfordrer til, at der skabes en bedre kommunikation mellem forbruger- og 
iværksætterorganisationer for at komme klager fra forbrugerne i forkøbet og 
efterfølgende afgøre sådanne klager uden for domstolene;

Or. sk

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 72
Punkt 22

22. hilser strategiens fokusering på bedre håndhævelse og klagemuligheder velkommen; 
mener, at håndhævelse og klagemuligheder er vigtige faktorer med hensyn til at 
skabe tillid hos forbrugerne i det indre marked; opfordrer til yderligere arbejde med 
dette spørgsmål;

Or. de
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Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 73
Punkt 22

22. hilser strategiens fokusering på bedre håndhævelse og klagemuligheder velkommen; 
mener, at det at skabe tillid hos forbrugerne er den vigtigste faktor for 
gennemførelsen af det indre marked for forbrugsvarer og -tjenester; opfordrer til 
yderligere arbejde med dette spørgsmål;

Or. en

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 74
Punkt 23

23. mener, at tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende primært bør løses 
udenretligt, idet sådanne løsninger kan opnås hurtigere og er forbundet med lavere 
omkostninger; dette perspektiv understreger behovet for at styrke de europæiske 
forbrugercentre samt SOLVIT og taler for flere finansielle ressourcer til deres 
netværk; minder om, at medlemsstaterne har ret til at kræve, at den part, der agter at 
indbringe et søgsmål, afholder et forudgående møde med henblik på at give sagsøgte 
mulighed for at afslutte spørgsmålet om den påståede overtrædelse;

Or. en

Ændringsforslag af Béatrice Patrie

Ændringsforslag 75
Punkt 23

23. mener, at tvister helst bør løses udenretligt, idet sådanne løsninger kan opnås hurtigere 
og er forbundet med lavere omkostninger; dette perspektiv understreger behovet for at 
styrke de europæiske forbrugercentre samt synergierne med SOLVIT og taler for flere 
finansielle ressourcer til de europæiske forbrugercentre;

Or. fr
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Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 76
Punkt 23

23. mener, at tvister primært bør løses udenretligt, idet sådanne løsninger kan opnås 
hurtigere og er forbundet med lavere omkostninger; dette perspektiv understreger 
behovet for at styrke de europæiske forbrugercentre samt SOLVIT og taler for flere 
finansielle ressourcer til deres netværk; opfordrer Kommissionen til at fremsætte 
forslag til bindende voldgiftsregler;

Or. fr

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 77
Punkt 24

udgår

Or. de

Ændringsforslag af Marianne Thyssen

Ændringsforslag 78
Punkt 24

udgår

Or. nl

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 79
Punkt 24

24. bemærker, at en række medlemsstater har forbrugerombudsmænd inden for flere 
sektorer, som hjælper forbrugerne i forbindelse med problemer med 
erhvervsdrivende; mener, at denne tilgang burde undersøges af Kommissionen land 
for land;
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Or. en

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 80
Punkt 25

udgår

Or. de

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 81
Punkt 25

25. Noterer sig, at der i nogle, men ikke alle medlemsstater allerede eksisterer elementer 
af et specifikt klagesystem for forbrugere i form af fælles søgsmål, gruppesøgsmål, 
repræsentative søgsmål, prøvesager og procedurer for konfiskation af udbytte af 
kriminelle handlinger; påpeger, at forbrugerne som følge heraf kan stå over for 
forskellig lovgivning i grænseoverskridende sager; minder i den forbindelse om 
traktatens artikel 3b, der pålægger EU kun at handle i det omfang, det er 
nødvendigt for at nå traktatens mål; mener i overensstemmelse med denne artikel, 
at der i videst muligt omfang bør tages hensyn til særlige foranstaltninger i de 
nationale retssystemer ved at lade det være op til medlemsstaterne at vælge mellem 
forskellige foranstaltninger med samme virkning;

Or. en

Ændringsforslag af Andreas Schwab

Ændringsforslag 82
Punkt 25

25. Bemærker, at der i nogle (tekst udgår) medlemsstater findes forskellige tilgange til at 
håndhæve forbrugerbeskyttelseslovgivningen, f.eks. søgsmål efter model eller 
søgsmål indbragt af forbrugerorganisationer; er skeptisk over for kollektiv 
håndhævelse og foreslår, at der forud for et europæisk initiativ foretages en 
evaluering af de erfaringer, som medlemsstaterne har opnået med deres 
instrumenter på området;



AM\706082DA.doc 27/35 PE400.643v01-00

DA

Or. de

Ændringsforslag af Kurt Lechner

Ændringsforslag 83
Punkt 25

25. bemærker, at der i nogle, men ikke alle medlemsstater, allerede eksisterer særskilte 
instrumenter til udøvelse af kollektive klagemuligheder, og at deres betydning for 
erhvervslivet og forbrugerne bør observeres og sammenlignes;

Or. de

Ændringsforslag af Bilyana Ilieva Raeva

Ændringsforslag 84
Punkt 25

25. bemærker, at der i nogle, men ikke alle medlemsstater allerede eksisterer 
klagemuligheder; bemærker, at forbrugerne ikke behandles ens i hele EU i denne 
forbindelse; påpeger, at 12 medlemsstater allerede har indført nationale 
mekanismer, som giver forbrugerne mulighed for at fremsætte krav kollektivt inden 
for deres lands grænser;

Or. en

Ændringsforslag af Jacques Toubon

Ændringsforslag 85
Punkt 25

25. bemærker, at der i nogle, men ikke alle medlemsstater allerede eksisterer 
klagemuligheder; opfordrer derfor Kommissionen til at foretage en undersøgelse af 
muligheden for et europæisk kollektivt klagesystem, inden der iværksættes nogen 
tiltag på europæisk plan; bemærker, at forbrugerne ikke behandles ens i hele EU i 
denne forbindelse;

Or. fr
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Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 86
Punkt 25 a (nyt)

25a. minder om, at direktiv 98/27/EF om søgsmål med påstand om forbud på området 
beskyttelse af forbrugernes interesser1 allerede tilsigter at beskytte forbrugernes 
kollektive interesser; understreger, at dette direktiv bl.a. giver 
forbrugerorganisationer ret til at indlede søgsmål; anmoder Kommissionen om at 
fremlægge en rapport for Parlamentet og Rådet, der medlemsstat for medlemsstat 
viser, hvor mange søgsmål, der er blevet indledt af forbrugerorganisationer og 
andre kvalificerede organer, siden dette direktiv trådte i kraft, inklusive en 
undersøgelse af disse sager med hensyn til anvendelsen af 
forbrugerbeskyttelseslovgivningen og en evaluering af, i hvilken grad og af hvilke 
årsager det lykkedes eller ikke lykkedes dette direktiv at skabe de forventede
forbedringer med hensyn til beskyttelsen af forbrugernes kollektive interesser;

Or. en

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 87
Punkt 25 b (nyt)

25b. mener, at der, inden der gøres nogen overvejelser om regler på europæisk plan, bør 
foretages en tilbundsgående undersøgelse af eventuelle nuværende problemer og de 
tilsigtede fordele for forbrugerne; mener i den forbindelse, at eksempelvis 
massesøgsmål og grænseoverskridende problemer specifikt bør undersøges;

Or. en

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 88
Punkt 25 c (nyt)

25c. mener, at der i en række medlemsstater er forfatningsmæssige begrænsninger, som 
det er nødvendigt at tage hensyn til i forbindelse med udviklingen af en europæisk 
model for forbrugernes klagemuligheder; mener endvidere, at artikel 6 i det 
europæiske menneskerettighedscharter skal overholdes til fulde; opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge en rapport for Parlamentet og Rådet om, hvordan 
den nødvendige balance mellem forbrugernes, deres organisationers og de 

                                               
1 EFT L 166/51 af 11. juni 1998.
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erhvervsdrivendes rettigheder i den forbindelse kan opnås;

Or. en

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 89
Punkt 25 d (nyt)

25d. understreger vigtigheden af de statslige myndigheder i forhold til at sikre 
overholdelsen af loyal handelspraksis og bekæmpe illoyal handelspraksis; 
fremhæver, at tvangsbøder kun kan pålægges af statslige myndigheder, og at enhver 
tvangsbøde tilfalder medlemsstatens budget; mener ikke, at forbrugernes 
klagemuligheder kan betragtes som et middel til at mindske de statslige 
myndigheders rolle med hensyn til at garantere overholdelsen af 
forbrugerlovgivningen;

Or. en

Ændringsforslag af Andreas Schwab

Ændringsforslag 90
Punkt 25 e (nyt)

25e. betvivler endvidere EU's lovgivningskompetence på det procesretlige område;

Or. de

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 91
Punkt 26

udgår

Or. de
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Ændringsforslag af Kurt Lechner

Ændringsforslag 92
Punkt 26

udgår

Or. de

Ændringsforslag af Jacques Toubon

Ændringsforslag 93
Punkt 26

Udgår

Or. fr

Ændringsforslag af Alexander Lambsdorff

Ændringsforslag 94
Punkt 26

26. opfordrer (tekst udgår) Kommissionen til at fremlægge en dybdegående undersøgelse 
af forbrugernes klagemuligheder med en forbrugerombudsmand eller en anden 
relevant myndighed som aktør; understreger, at det europæiske system skal være 
anderledes end det amerikanske klassesystem, og at en klage altid skal omhandle den 
faktiske skade;

Or. en

Ændringsforslag af Marianne Thyssen

Ændringsforslag 95
Punkt 26

26. understreger, at Kommissionen for nylig bestilte en undersøgelse af 
forbrugerbeskyttelsen i de medlemsstater, hvor der findes kollektive klagesystemer, 
for at fastslå, i hvilken grad forskelle i de forskellige medlemsstaters lovgivning 
vedrørende repræsentative søgsmål udgør en hindring for det indre marked; mener, 
at det er hensigtsmæssigt at afvente resultaterne af denne undersøgelse, inden der 
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træffes nogen valg både med hensyn til princippet om at indføre et europæisk 
kollektivt klagesystem og med hensyn til dets karakter;

Or. nl

Ændringsforslag af Andreas Schwab

Ændringsforslag 96
Punkt 26

26. opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge, hvorvidt det på grundlag af 
medlemsstaternes erfaringer er værd at indføre et samlet klagesystem; understreger, 
at et eventuelt europæisk system skal være anderledes end det amerikanske 
klassesystem, (tekst udgår) at en klage altid skal omhandle den faktiske skade, at 
erstatningen altid skal udbetales til skadelidte, og at retsvirkningen af afgørelserne i 
de relevante sager kun skal omfatte sagens parter; understreger, at kollektive
klagemuligheder ikke bør have til formål at give forbrugerne nye rettigheder, men 
blot være et nyt middel til at håndhæve eksisterende rettigheder; mener, at systemet 
bør have et bredt anvendelsesområde, være let tilgængeligt og baseres på en passende 
balance mellem oplysninger og fortrolighed, mens det skal sikres, at virksomheder 
ikke pålægges en dobbelt byrde, hvis lovovertrædelser også kan resultere i bøder, 
der pålægges gennem foranstaltninger truffet af myndighederne;

Or. de

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 97
Punkt 26

26. opfordrer (tekst udgår) Kommissionen til at fremlægge en dybdegående undersøgelse 
af forbrugernes klagemuligheder med en forbrugerombudsmand eller en anden 
relevant medlemsstatslig myndighed som aktør; understreger, at et europæisk
klagesystem for forbrugere skal være anderledes end det amerikanske klassesystem, 
og at en klage altid skal omhandle den faktiske skade, hvilket betyder, at der bør gives 
erstatning for en individuel skade, som forbrugeren har lidt; understreger, at 
klagemuligheden ikke har til formål at give forbrugerne nye rettigheder, men blot er et 
nyt middel til at håndhæve eksisterende rettigheder; understreger, at det skal sikres, 
at tredjemand under ingen omstændigheder direkte eller indirekte profiterer af 
forbrugernes klagemuligheder, ud over hvad der almindeligvis godtages som 
sagsomkostninger;

Or. en
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Ændringsforslag af Bert Doorn

Ændringsforslag 98
Punkt 26

26. glæder sig over Kommissionens indvilgelse i at foretage en detaljeret undersøgelse 
af kollektive klagemuligheder, der fokuserer på medlemsstaternes erfaringer; 
anmoder Kommissionen om, som led i denne undersøgelse, at vurdere, hvorvidt der 
er behov for yderligere tiltag på EU-plan, idet der tages højde for, at et europæisk
system skal være anderledes end det amerikanske klassesystem, og at en klage altid 
skal omhandle den faktiske skade; fremhæver, at en fornuftig og faktabaseret debat
om kollektive klagemuligheder kun kan finde sted efter indsamlingen af disse 
oplysninger; understreger, at klagemuligheden ikke har til formål at give forbrugerne 
nye rettigheder, men blot er et nyt middel til at håndhæve eksisterende rettigheder; 
(tekst udgår)

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Ændringsforslag 99
Punkt 26

26. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge initiativer til et samlet 
klagesystem, der er baseret på resultaterne af dens undersøgelser og analyser af 
dette spørgsmål;

Or. en

Ændringsforslag af Lasse Lehtinen

Ændringsforslag 100
Punkt 26

26. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge initiativer til et samlet 
klagesystem, der tager hensyn til de forskellige retssystemer i medlemsstaterne, med 
en forbrugerombudsmand eller en anden relevant myndighed som aktør; understreger, 
at det europæiske system skal være anderledes end det amerikanske klassesystem, og 
at en klage altid skal omhandle den faktiske skade; understreger, at klagemuligheden 
ikke har til formål at give forbrugerne nye rettigheder, men blot er et nyt middel til at 
håndhæve eksisterende rettigheder; mener, at systemet bør have et bredt 
anvendelsesområde, være let tilgængeligt og baseres på en passende balance mellem 
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oplysninger og fortrolighed;

Or. en

Ændringsforslag af Béatrice Patrie

Ændringsforslag 101
Punkt 26

26. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge initiativer til et samlet 
klagesystem med en ombudsmandslignende offentlig myndighed med ansvar for 
forbrugeranliggender eller en anden relevant myndighed som aktør; understreger, at 
det europæiske system skal være anderledes end det amerikanske klassesystem, og at 
en klage altid skal omhandle den faktiske skade; understreger, at klagemuligheden 
ikke har til formål at give forbrugerne nye rettigheder, men blot er et nyt middel til at 
håndhæve eksisterende rettigheder; mener, at systemet bør have et bredt 
anvendelsesområde, være let tilgængeligt og baseres på en passende balance mellem 
oplysninger og fortrolighed;

Or. fr

Ændringsforslag af Ieke van den Burg

Ændringsforslag 102
Punkt 26

26. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge initiativer til et samlet 
klagesystem med en forbrugerombudsmand, forbrugerorganisationer eller en anden 
relevant myndighed eller organisation som aktør; understreger, at det europæiske 
system skal være anderledes end det amerikanske klassesystem, og at en klage altid 
skal omhandle den faktiske skade; understreger, at klagemuligheden ikke har til 
formål at give forbrugerne nye rettigheder, men blot er et nyt middel til at håndhæve 
eksisterende rettigheder; mener, at systemet bør have et bredt anvendelsesområde, 
være let tilgængeligt og baseres på en passende balance mellem oplysninger og 
fortrolighed;

Or. en
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Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 103
Punkt 26

26. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge et forslag til retsakt om et 
samlet klagesystem tilpasset efter europæiske forhold med en forbrugerombudsmand 
eller en anden relevant myndighed som aktør; understreger, at det europæiske system 
skal være anderledes end det amerikanske klassesystem, og at en klage altid skal 
omhandle den faktiske skade; understreger, at klagemuligheden ikke har til formål at 
give forbrugerne nye rettigheder, men blot er et nyt middel til at håndhæve 
eksisterende rettigheder; mener, at systemet bør have et bredt anvendelsesområde, 
være let tilgængeligt og baseres på en passende balance mellem oplysninger og 
fortrolighed;

Or. fr

Ændringsforslag af Stefano Zappalà og Guido Podestà

Ændringsforslag 104
Punkt 26

26. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge initiativer til et samlet 
klagesystem med en forbrugerombudsmand eller en anden relevant myndighed som 
aktør; understreger, at det europæiske system skal være anderledes end det 
amerikanske klassesystem, og at en klage altid skal omhandle den faktiske skade; 
(tekst udgår)

Or. it

Ændringsforslag af Colm Burke og Malcolm Harbour

Ændringsforslag 105
Punkt 26 a (nyt)

26a. mener, at forbrugernes klagemuligheder bør være lettilgængelige og være baseret 
på en passende balance mellem information og fortrolighed; minder om, at 
procesretten og navnlig spørgsmål vedrørende bevismateriale og offentliggørelse 
henhører under medlemsstaternes kompetence;

Or. en
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Ændringsforslag af Bert Doorn

Ændringsforslag 106
Punkt 26 b (nyt)

26b. understreger, at ethvert eventuelt initiativ til et kollektivt klagesystem kræver en 
forholdsmæssig tilgang og skal sikre, at alle markedsaktørernes forskellige 
interesser nøje tages i betragtning;

Or. en

Ændringsforslag af Kurt Lechner

Ændringsforslag 107
Punkt 26 c (nyt)

26c. henleder opmærksomheden på den omfattende debat om såkaldte repræsentative 
søgsmål og mener, at der stadig er behov for dybdegående undersøgelser af dette 
spørgsmål, at der er tvivl om EU's lovgivningskompetence, og at procedurer som 
dem, der findes i USA, bør afvises;

Or. de

Ændringsforslag af Béatrice Patrie

Ændringsforslag 108
Punkt 26 d (nyt)

26d. mener, at den mekanisme, der skal udvikles, bør være baseret på nogle af de 
juridiske kollektive klagesystemer, der findes i medlemsstaterne, og som har vist sig 
at være effektive; mener, at mekanismen bør give enhver forbrugergruppe, som har 
lidt skade på samme måde, mulighed for automatisk at blive omfattet af proceduren;

Or. fr
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