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Ændringsforslag 213
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 114,

Or. fr

Ændringsforslag 214
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Henvisning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

efter proceduren i traktatens artikel 
251[3], 

efter den almindelige 
lovgivningsprocedure, 

Or. fr

Ændringsforslag 215
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) De pågældende direktiver er 
gennemgået i lyset af erfaringer med 
henblik på at forenkle og opdatere de 
gældende bestemmer samt fjerne 
uoverensstemmelser og huller i 
bestemmelserne. Gennemgangen har vist, 
at det er hensigtsmæssigt at erstatte de 
pågældende fire direktiver med dette ene 

(2) De pågældende direktiver er 
gennemgået i lyset af erfaringer med 
henblik på at forenkle og opdatere de 
gældende bestemmer samt fjerne 
uoverensstemmelser og huller i 
bestemmelserne. Gennemgangen har vist, 
at det er hensigtsmæssigt at erstatte de 
pågældende fire direktiver med dette ene 
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direktiv. Direktivet bør derfor fastlægge 
standardbestemmelser for de fælles 
aspekter og bevæge sig bort fra tilgangen 
med minimumsharmonisering i de 
tidligere direktiver, hvor medlemsstaterne 
kunne beholde eller vedtage strengere 
nationale bestemmelser.

direktiv. 

Or. fr

Ændringsforslag 216
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) De pågældende direktiver er 
gennemgået i lyset af erfaringer med 
henblik på at forenkle og opdatere de 
gældende bestemmer samt fjerne 
uoverensstemmelser og huller i 
bestemmelserne. Gennemgangen har vist, 
at det er hensigtsmæssigt at erstatte de 
pågældende fire direktiver med dette ene 
direktiv. Direktivet bør derfor fastlægge 
standardbestemmelser for de fælles 
aspekter og bevæge sig bort fra tilgangen 
med minimumsharmonisering i de 
tidligere direktiver, hvor medlemsstaterne 
kunne beholde eller vedtage strengere 
nationale bestemmelser.

(2) De pågældende direktiver er 
gennemgået i lyset af erfaringer med 
henblik på at forenkle og opdatere de 
gældende bestemmer samt fjerne 
uoverensstemmelser og huller i 
bestemmelserne. Gennemgangen har vist, 
at det er hensigtsmæssigt at erstatte de 
pågældende fire direktiver med dette ene 
direktiv. Direktivet bør derfor fastlægge 
standardbestemmelser for de fælles 
aspekter og samtidig tillade
medlemsstaterne at beholde eller vedtage 
strengere nationale bestemmelser, som 
giver et højere niveau for 
forbrugerbeskyttelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 217
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) De pågældende direktiver er 
gennemgået i lyset af erfaringer med 
henblik på at forenkle og opdatere de 
gældende bestemmer samt fjerne 
uoverensstemmelser og huller i
bestemmelserne. Gennemgangen har vist, 
at det er hensigtsmæssigt at erstatte de 
pågældende fire direktiver med dette ene 
direktiv. Direktivet bør derfor fastlægge 
standardbestemmelser for de fælles 
aspekter og bevæge sig bort fra tilgangen 
med minimumsharmonisering i de 
tidligere direktiver, hvor medlemsstaterne 
kunne beholde eller vedtage strengere 
nationale bestemmelser.

(2) De pågældende direktiver er 
gennemgået i lyset af erfaringer med 
henblik på at forenkle og opdatere de 
gældende bestemmer samt fjerne 
uoverensstemmelser og huller i 
bestemmelserne. Gennemgangen har vist, 
at det er hensigtsmæssigt at erstatte de 
pågældende fire direktiver med dette ene 
direktiv. Direktivet bør derfor fastlægge 
standardbestemmelser for de fælles 
aspekter og samtidig tillade
medlemsstaterne at beholde eller vedtage 
strengere nationale bestemmelser, som 
giver et højere niveau for 
forbrugerbeskyttelsen.

Or. en

Ændringsforslag 218
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Efter traktatens artikel 153, stk. 1 og 
stk. 3, litra a), skal Fællesskabet bidrage til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved 
foranstaltninger, som det vedtager i 
henhold til artikel 95.

(3) Efter artikel 169, stk. 1 og stk. 2, litra 
a), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal EU bidrage til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved 
foranstaltninger, som det vedtager i 
henhold til artikel 114.

Or. fr



PE450.954v01-00 6/249 AM\836026DA.doc

DA

Ændringsforslag 219
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Direktivet finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelser, der er omfattet af 
forslaget til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om patientrettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, KOM(2008) 414 endelig.

Or. de

Begrundelse

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche 
Leistungen, die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre 
Hingabe, Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen. Der Richtlinienvorschlag des 
Europäischen Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere 
Situation ab. Nach diesem Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und 
effiziente grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung geschaffen werden. Die Rechte de 
Versicherten werden in dieser Richtlinie umfassend geschützt, Informationspflichten und 
Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die Inanspruchnahme grenzüberschreitender
Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit keiner weiteren Regelung von 
Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Ændringsforslag 220
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med traktatens
artikel 14, stk. 2, udgør det indre marked et 
område uden indre grænser med fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser 
og etableringsfrihed. For at kunne fremme 

(4) I overensstemmelse med artikel 26 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde udgør det indre marked et 
område uden indre grænser med fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser 
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et reelt indre marked for forbrugerne og 
sikre den rette balance mellem et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau og 
virksomhedernes konkurrenceevne 
samtidig med, at subsidiaritetsprincippet 
overholdes, er det imidlertid nødvendigt at 
harmonisere visse aspekter ved 
lovgivningen om forbrugeraftaler.

og etableringsfrihed. For at kunne fremme 
et reelt indre marked for forbrugerne og 
sikre den rette balance mellem et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau og 
virksomhedernes konkurrenceevne 
samtidig med, at subsidiaritetsprincippet 
overholdes, er det imidlertid nødvendigt at 
harmonisere visse aspekter ved 
lovgivningen om forbrugeraftaler.

Or. fr

Ændringsforslag 221
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 14, stk. 2, udgør det indre marked et 
område uden indre grænser med fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser 
og etableringsfrihed. For at kunne fremme 
et reelt indre marked for forbrugerne og 
sikre den rette balance mellem et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau og 
virksomhedernes konkurrenceevne 
samtidig med, at subsidiaritetsprincippet 
overholdes, er det imidlertid nødvendigt at 
harmonisere visse aspekter ved 
lovgivningen om forbrugeraftaler.

(4) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 14, stk. 2, udgør det indre marked et 
område uden indre grænser med fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser 
og etableringsfrihed. 

Or. en
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Ændringsforslag 222
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at sikre et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau og 
derigennem øge forbrugernes tillid og 
aktivitet på det indre marked skal der med 
dette direktiv gennemføres en 
minimumsharmonisering undtagen for 
bestemmelser, som er anført som fuldt 
harmoniserede.

Or. en

Begrundelse

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one single set of 
standards throughout the EU as many rules of national general contract law would have to be 
changed and consumer law cannot be artificially separated from general contract law. Full 
harmonisation will not automatically increase consumer confidence if it results in the 
abrogation of previously existing higher levels of consumer protection currently provided for 
by some Member States. Therefore, a mixed approach is necessary where derogations from 
the principle of minimum harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Ændringsforslag 223
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det potentiale, der ligger i fjernsalg på 
tværs af grænser, og som burde være et af 
de mest håndgribelige resultater af det 
indre marked, udnyttes ikke fuldt ud af 
forbrugerne. Sammenlignet med den 
betydelige vækst i fjernsalg på 
hjemmemarkedet i de seneste par år har 
væksten i fjernsalg på tværs af grænser 

udgår
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været begrænset. Forskellen er særlig 
markant i forbindelse med salg over 
internettet, hvor der er et stort 
vækstpotentiale. Det vækstpotentiale for 
handel på tværs af grænserne, der ligger i 
aftaler indgået uden for fast 
forretningssted (direkte salg), begrænses 
af en række faktorer, herunder de 
forskellige nationale bestemmelser om 
forbrugerbeskyttelse, som erhvervslivet 
skal overholde. Sammenlignet med 
væksten i direkte salg på hjemmemarkedet 
i de seneste par år, navnlig inden for 
servicesektoren (f.eks. 
forsyningsvirksomhed), er antallet af 
forbrugere, som benytter denne kanal til 
at gøre indkøb på tværs af grænser, 
forblevet konstant. Med stadig flere 
forretningsmuligheder i mange 
medlemsstater burde små og mellemstore 
virksomheder (herunder selvstændige 
iværksættere) eller mellemmænd for 
virksomheder med direkte salg i højere 
grad være tilbøjelige til at lede efter 
forretningsmuligheder i andre 
medlemsstater, navnlig i grænseområder. 
Derfor vil fuld harmonisering af 
forbrugeroplysning og fortrydelsesret i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bidrage til at sikre, at det 
indre marked for erhvervsdrivende og 
forbrugere fungerer bedre.

Or. en

Ændringsforslag 224
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det potentiale, der ligger i fjernsalg på 
tværs af grænser, og som burde være et af 

(5) Det potentiale, der ligger i fjernsalg på 
tværs af grænser, og som burde være et af 
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de mest håndgribelige resultater af det 
indre marked, udnyttes ikke fuldt ud af 
forbrugerne. Sammenlignet med den 
betydeligte vækst i fjernsalg på 
hjemmemarkedet i de seneste par år har 
væksten i fjernsalg på tværs af grænser 
været begrænset. Forskellen er særlig 
markant i forbindelse med salg over 
internettet, hvor der er et stort 
vækstpotentiale. Det vækstpotentiale for 
handel på tværs af grænserne, der ligger i 
aftaler indgået uden for fast forretningssted 
(direkte salg), begrænses af en række 
faktorer, herunder de forskellige nationale 
bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, 
som erhvervslivet skal overholde. 
Sammenlignet med væksten i direkte salg 
på hjemmemarkedet i de seneste par år, 
navnlig inden for servicesektoren (f.eks. 
forsyningsvirksomhed), er antallet af 
forbrugere, som benytter denne kanal til at 
gøre indkøb på tværs af grænser, forblevet 
konstant. Med stadig flere 
forretningsmuligheder i mange 
medlemsstater burde små og mellemstore 
virksomheder (herunder selvstændige 
iværksættere) eller mellemmænd for 
virksomheder med direkte salg i højere 
grad være tilbøjelige til at lede efter 
forretningsmuligheder i andre 
medlemsstater, navnlig i grænseområder. 
Derfor vil fuld harmonisering af 
forbrugeroplysning og fortrydelsesret i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bidrage til at sikre, at det 
indre marked for erhvervsdrivende og 
forbrugere fungerer bedre.

de mest håndgribelige resultater af det 
indre marked, udnyttes ikke fuldt ud. 
Sammenlignet med den betydeligte vækst i 
fjernsalg på hjemmemarkedet i de seneste 
par år har væksten i fjernsalg på tværs af 
grænser været begrænset. Forskellen er 
særlig markant i forbindelse med salg over 
internettet, hvor der er et stort 
vækstpotentiale. Det vækstpotentiale for 
handel på tværs af grænserne, der ligger i 
aftaler indgået uden for fast forretningssted 
(direkte salg), begrænses af en række 
faktorer, herunder de forskellige nationale 
bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, 
som erhvervslivet skal overholde. 
Sammenlignet med væksten i direkte salg 
på hjemmemarkedet i de seneste par år, 
navnlig inden for servicesektoren (f.eks. 
forsyningsvirksomhed), er antallet af 
forbrugere, som benytter denne kanal til at 
gøre indkøb på tværs af grænser, forblevet 
konstant. Med stadig flere 
forretningsmuligheder i mange 
medlemsstater burde små og mellemstore 
virksomheder (herunder selvstændige 
iværksættere) eller mellemmænd for 
virksomheder med direkte salg i højere 
grad være tilbøjelige til at lede efter 
forretningsmuligheder i andre 
medlemsstater, navnlig i grænseområder. 
Derfor vil fuld harmonisering af visse 
bestemmelser om forbrugeroplysning og 
fortrydelsesret i forbindelse med aftaler 
vedrørende fjernsalg og aftaler indgået 
uden for fast forretningssted bidrage til et
højt forbrugerbeskyttelsesniveau og til at 
sikre, at det indre marked for 
erhvervsdrivende og forbrugere fungerer 
bedre.

Or. fr



AM\836026DA.doc 11/249 PE450.954v01-00

DA

Ændringsforslag 225
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaternes lovgivning om 
forbrugeraftaler udviser store forskelle, 
som kan forårsage betydelige 
konkurrenceforvridninger og hindre det 
indre marked i at fungere gnidningsløst. 
Den gældende fællesskabslovgivning om 
forbrugeraftaler vedrørende fjernsalg 
eller aftaler indgået uden for fast 
forretningssted, forbrugsvarer og 
garantier samt urimelige kontraktvilkår 
fastsætter minimumsstandarder med 
henblik på harmonisering af lovgivningen 
og giver medlemssstaterne mulighed for at 
beholde eller indføre strengere 
foranstaltninger, som sikrer et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau inden for 
deres geografiske områder. Endvidere er 
mange spørgsmål ikke reguleret 
konsekvent på tværs af direktiverne eller 
har fået lov til at stå åbne. Disse 
spørgsmål er blevet behandlet forskelligt 
af medlemsstaterne. Derfor er der stor 
forskel på de nationale bestemmelser 
vedrørende gennemførelse af direktiver 
om forbrugeraftaler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 226
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaternes lovgivning om 
forbrugeraftaler udviser store forskelle, 

udgår
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som kan forårsage betydelige 
konkurrenceforvridninger og hindre det 
indre marked i at fungere gnidningsløst. 
Den gældende fællesskabslovgivning om 
forbrugeraftaler vedrørende fjernsalg 
eller aftaler indgået uden for fast 
forretningssted, forbrugsvarer og 
garantier samt urimelige kontraktvilkår 
fastsætter minimumsstandarder med 
henblik på harmonisering af lovgivningen 
og giver medlemssstaterne mulighed for at 
beholde eller indføre strengere 
foranstaltninger, som sikrer et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau inden for 
deres geografiske områder. Endvidere er 
mange spørgsmål ikke reguleret 
konsekvent på tværs af direktiverne eller 
har fået lov til at stå åbne. Disse 
spørgsmål er blevet behandlet forskelligt 
af medlemsstaterne. Derfor er der stor 
forskel på de nationale bestemmelser 
vedrørende gennemførelse af direktiver 
om forbrugeraftaler.

Or. fr

Ændringsforslag 227
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette ændringsforslag vedrører kun den tyske udgave af Kommissionens forslag

Or. de
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Ændringsforslag 228
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Disse forskelle skaber væsentlige 
hindringer på det indre marked og 
påvirker erhvervslivet og forbrugerne. De 
øger de omkostninger, virksomhederne 
har, fordi de skal overholde forskellige 
bestemmelser, når de ønsker at sælge 
varer eller tjenesteydelser på tværs af 
grænser. Opsplitningen underminerer 
også forbrugernes tillid til det indre 
marked. Forbrugernes tillid svækkes 
yderligere på grund af uensartet 
forbrugerbeskyttelse i Fællesskabet. 
Problemet er navnlig akut set i lyset af de 
nye markedstendenser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 229
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Disse forskelle skaber væsentlige 
hindringer på det indre marked og påvirker 
erhvervslivet og forbrugerne. De øger de 
omkostninger, virksomhederne har, fordi 
de skal overholde forskellige 
bestemmelser, når de ønsker at sælge varer 
eller tjenesteydelser på tværs af grænser. 
Opsplitningen underminerer også 
forbrugernes tillid til det indre marked. 
Forbrugernes tillid svækkes yderligere på 
grund af uensartet forbrugerbeskyttelse i 
Fællesskabet. Problemet er navnlig akut 
set i lyset af de nye markedstendenser.

(7) Visse forskelle i medlemsstaternes 
lovgivning om forbrugeraftaler, særlig i 
aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted, 
skaber væsentlige hindringer på det indre 
marked og påvirker erhvervslivet og 
forbrugerne. De øger de omkostninger, 
virksomhederne har, fordi de skal 
overholde forskellige bestemmelser, når de 
ønsker at sælge varer eller tjenesteydelser 
på tværs af grænser. Den 
uhensigtsmæssige opsplitning
underminerer også forbrugernes tillid til 
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det indre marked. 

Or. fr

Ændringsforslag 230
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Disse forskelle skaber væsentlige 
hindringer på det indre marked og påvirker 
erhvervslivet og forbrugerne. De øger de 
omkostninger, virksomhederne har, fordi 
de skal overholde forskellige 
bestemmelser, når de ønsker at sælge varer 
eller tjenesteydelser på tværs af grænser. 
Opsplitningen underminerer også 
forbrugernes tillid til det indre marked. 
Forbrugernes tillid svækkes yderligere på 
grund af uensartet forbrugerbeskyttelse i 
Fællesskabet. Problemet er navnlig akut set 
i lyset af de nye markedstendenser.

(7) Disse forskelle skaber væsentlige 
hindringer på det indre marked og påvirker 
erhvervslivet og forbrugerne. De øger de 
omkostninger, virksomhederne har, fordi 
de skal overholde forskellige 
bestemmelser, når de ønsker at sælge varer 
eller tjenesteydelser på tværs af grænser. 
Opsplitningen underminerer også 
forbrugernes tillid til det indre marked. 
Forbrugernes tillid svækkes yderligere på 
grund af uensartet forbrugerbeskyttelse i 
Fællesskabet. Problemet er navnlig akut set 
i lyset af de nye markedstendenser og 
udviklinger på onlinemarkedet som f.eks. 
downloading og webstreaming.

Or. en

Ændringsforslag 231
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fuld harmonisering af visse 
nøgleaspekter ved lovgivingen vil give 
både forbrugerne og erhvervslivet 
væsentligt større retssikkerhed. 
Forbrugerne og erhvervslivet vil for begge 
parters vedkommende kunne henholde sig 

udgår
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til en enkelt lovgivning baseret på klart 
definerede juridiske begreber, som 
regulerer visse aspekter ved aftaler 
mellem virksomheder og forbrugere i hele 
Fællesskabet. Dermed vil de hindringer, 
der skyldes de opsplittede bestemmelser, 
blive fjernet og gennemførelsen af det 
indre marked på dette område afsluttet. 
Hindringerne kan kun fjernes ved at 
indføre ensartede bestemmelser på 
fællesskabsniveau. Endvidere vil 
forbrugerne få et højt fælles 
beskyttelsesniveau i hele Fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag 232
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fuld harmonisering af visse 
nøgleaspekter ved lovgivingen vil give 
både forbrugerne og erhvervslivet 
væsentligt større retssikkerhed. 
Forbrugerne og erhvervslivet vil for begge 
parters vedkommende kunne henholde sig 
til en enkelt lovgivning baseret på klart 
definerede juridiske begreber, som 
regulerer visse aspekter ved aftaler 
mellem virksomheder og forbrugere i hele 
Fællesskabet. Dermed vil de hindringer, 
der skyldes de opsplittede bestemmelser, 
blive fjernet og gennemførelsen af det 
indre marked på dette område afsluttet. 
Hindringerne kan kun fjernes ved at 
indføre ensartede bestemmelser på 
fællesskabsniveau. Endvidere vil 
forbrugerne få et højt fælles 
beskyttelsesniveau i hele Fællesskabet.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 233
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fuld harmonisering af visse 
nøgleaspekter ved lovgivingen vil give 
både forbrugerne og erhvervslivet 
væsentligt større retssikkerhed. 
Forbrugerne og erhvervslivet vil for begge 
parters vedkommende kunne henholde sig 
til en enkelt lovgivning baseret på klart 
definerede juridiske begreber, som 
regulerer visse aspekter ved aftaler mellem 
virksomheder og forbrugere i hele 
Fællesskabet. Dermed vil de hindringer, 
der skyldes de opsplittede bestemmelser, 
blive fjernet og gennemførelsen af det 
indre marked på dette område afsluttet. 
Hindringerne kan kun fjernes ved at 
indføre ensartede bestemmelser på 
fællesskabsniveau. Endvidere vil 
forbrugerne få et højt fælles 
beskyttelsesniveau i hele Fællesskabet.

(8) Medmindre andet er bestemt og i 
henhold til artikel 169 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
forhindrer de foranstaltninger, der er 
fastsat i dette direktiv, ikke 
medlemsstaterne i at fastholde eller 
vedtage strengere bestemmelser for at 
sikre et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau. Den fulde
harmonisering af visse 
lovgivningsmæssige aspekter er imidlertid 
berettiget i aftaler vedrørende fjernsalg og 
aftaler indgået uden for fast 
forretningssted med henblik på at sikre en 
sammenhængende ramme for 
forbrugerbeskyttelse i hele EU og at give 
både forbrugerne og erhvervslivet 
væsentligt større retssikkerhed. 
Forbrugerne og erhvervslivet vil for begge 
parters vedkommende på disse 
harmoniserede områder kunne henholde 
sig til en klarere lovgivning baseret på 
veldefinerede juridiske begreber, som 
regulerer visse aspekter ved aftaler 
vedrørende fjernsalg og aftaler indgået 
uden for fast forretningssted mellem 
virksomheder og forbrugere i hele EU. 

Or. fr
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Ændringsforslag 234
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fuld harmonisering af visse 
nøgleaspekter ved lovgivingen vil give 
både forbrugerne og erhvervslivet 
væsentligt større retssikkerhed. 
Forbrugerne og erhvervslivet vil for begge 
parters vedkommende kunne henholde sig 
til en enkelt lovgivning baseret på klart 
definerede juridiske begreber, som 
regulerer visse aspekter ved aftaler mellem 
virksomheder og forbrugere i hele 
Fællesskabet. Dermed vil de hindringer, 
der skyldes de opsplittede bestemmelser, 
blive fjernet og gennemførelsen af det 
indre marked på dette område afsluttet. 
Hindringerne kan kun fjernes ved at 
indføre ensartede bestemmelser på 
fællesskabsniveau. Endvidere vil 
forbrugerne få et højt fælles 
beskyttelsesniveau i hele Fællesskabet.

(8) Med mindre andet fremgår af og med 
forbehold af EU-traktatens artikel 159, 
forhindrer dette direktivs bestemmelser 
ikke medlemsstaterne i at indføre eller 
bevare yderligere bestemmelser, som 
forbedrer forbrugerbeskyttelsen. 
Imidlertid er fuld harmonisering af visse 
nøgleaspekter ved lovgivingen berettiget 
med henblik på at sikre en fælles 
lovgivningsramme for 
forbrugerbeskyttelsen og med henblik på 
at give både forbrugerne og erhvervslivet 
væsentligt større retssikkerhed i 
forbindelse med grænseoverskridende 
forretninger. I så fald vil forbrugerne og 
erhvervslivet for begge parters 
vedkommende kunne henholde sig til en 
enkelt lovgivning baseret på klart 
definerede juridiske begreber, som 
regulerer visse aspekter ved aftaler mellem 
virksomheder og forbrugere i hele 
Fællesskabet. Forbrugerne vil således 
opnå et højt beskyttelsesniveau i hele EU. 
Desuden vil indførelsen af fælles regler 
på EU-niveau fjerne de hindringer, der 
skyldes de urimeligt opsplittede 
bestemmelser, og gennemførelsen af det 
indre marked på dette område vil blive 
afsluttet.

Or. en
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Ændringsforslag 235
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fuld harmonisering af visse 
nøgleaspekter ved lovgivingen vil give 
både forbrugerne og erhvervslivet 
væsentligt større retssikkerhed. 
Forbrugerne og erhvervslivet vil for begge 
parters vedkommende kunne henholde sig 
til en enkelt lovgivning baseret på klart 
definerede juridiske begreber, som 
regulerer visse aspekter ved aftaler mellem 
virksomheder og forbrugere i hele 
Fællesskabet. Dermed vil de hindringer, 
der skyldes de opsplittede bestemmelser, 
blive fjernet og gennemførelsen af det 
indre marked på dette område afsluttet. 
Hindringerne kan kun fjernes ved at 
indføre ensartede bestemmelser på 
fællesskabsniveau. Endvidere vil 
forbrugerne få et højt fælles 
beskyttelsesniveau i hele Fællesskabet.

(8) Fuld harmonisering af visse 
nøgleaspekter ved lovgivingen vil give 
både forbrugerne og erhvervslivet 
væsentligt større retssikkerhed. 
Forbrugerne og erhvervslivet vil for begge 
parters vedkommende kunne henholde sig 
til en enkelt lovgivning baseret på klart 
definerede juridiske begreber, som 
regulerer visse aspekter ved aftaler mellem 
virksomheder og forbrugere i hele 
Fællesskabet. Dermed vil de hindringer, 
der skyldes de opsplittede bestemmelser, 
blive fjernet og gennemførelsen af det 
indre marked på dette område afsluttet. 
Hindringerne kan kun fjernes ved at 
indføre ensartede bestemmelser på 
fællesskabsniveau. Endvidere vil 
forbrugerne få et højt fælles 
beskyttelsesniveau i hele Fællesskabet. De 
lovgivningsmæssige aspekter vedrører 
imidlertid kun aftaler indgået mellem 
erhvervsdrivende og forbrugere. 
Direktivet bør derfor ikke omfatte bl.a. 
aftaler vedrørende beskæftigelse, aftaler 
vedrørende arverettigheder, aftaler 
vedrørende familieret og aftaler 
vedrørende virksomheders stiftelse og 
organisation eller 
interessentskabskontrakter.

Or. en
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Ændringsforslag 236
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Den nye definition af forbruger bør 
omfatte situationer, hvor en forbruger 
køber varer eller bestiller en ydelse delvis 
til personlig brug og delvis til 
erhvervsmæssige formål (blandet formål).
Mange medlemsstater har valgt at 
anvende forbrugerbeskyttelsesreglerne på 
andre personer eller enheder som f.eks. 
ngo'er, iværksættervirksomheder eller 
små virksomheder, som befinder sig i en 
forbrugerlignende situation, hvad angår 
manglende forhandlingsstyrke og 
ekspertise. Det er derfor nødvendigt at 
lade medlemsstaterne bevare eller udvide 
beskyttelsesreglerne til at omfatte andre 
juridiske eller fysiske personer, som ikke 
er forbrugere.
Flere og flere varer købes eller 
downloades i et uhåndgribeligt digitalt 
format. Uhåndgribelige varer skal derfor 
være omfattet af definitionen af "varer". 
Dette vil sikre, at forbrugerne er beskyttet 
på samme måde, uanset om de køber 
online eller offline.
Definitionen af varer bør omfatte vand, 
gas og elektricitet. Det er nødvendigt at 
inkludere disse sektorer i direktivets 
anvendelsesområde i en kontekst, hvor 
traditionelle offentlige monopoler 
nedbrydes, og private aktører involveres i 
disse brancher.

Or. en
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Ændringsforslag 237
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Den nye definition af forbruger bør 
omfatte situationer, hvor en forbruger 
køber varer eller bestiller en ydelse delvis 
til personlig brug og delvis til 
erhvervsmæssige formål (blandet formål).
Mange medlemsstater har valgt at 
anvende forbrugerbeskyttelsesreglerne på 
andre personer eller enheder som f.eks. 
ngo'er, iværksættervirksomheder eller 
små virksomheder, som befinder sig i en 
forbrugerlignende situation hvad angår 
manglende forhandlingsstyrke og 
ekspertise. Det er derfor nødvendigt at 
lade medlemsstaterne bevare eller udvide 
beskyttelsesreglerne til at omfatte andre 
juridiske eller fysiske personer, som ikke 
er forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 238
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Flere og flere varer købes eller 
downloades i dag i et uhåndgribeligt 
digitalt format. Uhåndgribelige varer skal 
derfor være omfattet af definitionen af 
"varer". Dette vil sikre, at forbrugerne er 
beskyttet på samme måde, uanset om de 
køber online eller offline.
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Or. en

Ændringsforslag 239
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Definitionen af varer bør omfatte 
vand, gas og elektricitet. Det er 
nødvendigt at inkludere disse sektorer i 
direktivets anvendelsesområde i en 
kontekst, hvor traditionelle offentlige 
monopoler nedbrydes ved den private 
sektors indtræden i disse sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 240
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Direktivet bør harmonisere visse 
aspekter ved aftaler mellem virksomheder 
og forbrugere. Det drejer sig om 
bestemmelser vedrørende oplysninger, som 
skal gives forud for indgåelse og under 
opfyldelse af aftaler, fortrydelsesret i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 
forretningssted, særlige 
forbrugerrettigheder i forbindelse med 
købsaftaler og urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler.

(9) Direktivet bør harmonisere visse 
aspekter ved aftaler mellem virksomheder 
og forbrugere. Det drejer sig om 
bestemmelser vedrørende oplysninger, som 
skal gives forud for indgåelse og under 
opfyldelse af aftaler vedrørende fjernsalg 
og aftaler indgået uden for fast 
forretningssted, samt fortrydelsesret i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 
forretningssted; visse særlige 
forbrugerrettigheder i forbindelse med 
købsaftaler og visse bestemmelser 
forbundet med urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler bør i øvrigt harmoniseres.
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Or. fr

Ændringsforslag 241
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Udlevering af oplysninger forud for 
aftaleindgåelse på forretningssteder falder 
ikke ind under dette direktivs 
anvendelsesområde, idet medlemsstaterne 
beholder muligheden for at fastholde eller 
indføre nationale regler om 
forbrugeroplysning på salgsstederne, især 
med hensyn til:
- særlige kendetegn ved varen eller 
tjenesteydelsen
- prisen på varen eller tjenesteydelsen
- særlige betingelser for salget eller 
leveringen af tjenesteydelsen
- og eventuelle begrænsninger i den 
erhvervsdrivendes ansvar.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag belyser konsekvenserne af refokuseringen af kapitel II og III om 
forbrugeroplysning og fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og 
aftaler indgået uden for fast forretningssted.

Ændringsforslag 242
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Gældende fællesskabslovgivning om udgår
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finansielle tjenesteydelser til forbrugerne 
indeholder utallige bestemmelser om 
forbrugerbeskyttelse. Derfor vedrører 
bestemmelserne i dette direktiv kun aftaler 
om finansielle tjenesteydelser i det 
omfang, det er nødvendigt for at fjerne 
huller i lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 243
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Gældende fællesskabslovgivning om
finansielle tjenesteydelser til forbrugerne
indeholder utallige bestemmelser om 
forbrugerbeskyttelse. Derfor vedrører 
bestemmelserne i dette direktiv kun aftaler 
om finansielle tjenesteydelser i det 
omfang, det er nødvendigt for at fjerne 
huller i lovgivningen.

(11) Gældende EU-lovgivning i flere 
sektorer eller særlige aftaler som
finansielle tjenesteydelser eller pakkerejser 
indeholder utallige bestemmelser om 
forbrugerbeskyttelse. Derfor finder dette 
direktiv anvendelse med forbehold af 
bestemmelserne i EU's eksisterende 
lovgivning i disse sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 244
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Gældende fællesskabslovgivning om 
finansielle tjenesteydelser til forbrugerne 
indeholder utallige bestemmelser om 
forbrugerbeskyttelse. Derfor vedrører 
bestemmelserne i dette direktiv kun aftaler 
om finansielle tjenesteydelser i det omfang, 
det er nødvendigt for at fjerne huller i 

(11) Gældende fællesskabslovgivning om 
finansielle tjenesteydelser til forbrugerne 
indeholder utallige bestemmelser om 
forbrugerbeskyttelse. Derfor gælder dette 
direktiv kun for finansielle tjenesteydelser i 
det omfang, der er tale om urimelige 
kontraktvilkår.
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lovgivningen.

Or. de

Ændringsforslag 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Gældende fællesskabslovgivning om
finansielle tjenesteydelser til forbrugerne
indeholder utallige bestemmelser om 
forbrugerbeskyttelse. Derfor vedrører 
bestemmelserne i dette direktiv kun aftaler 
om finansielle tjenesteydelser i det 
omfang, det er nødvendigt for at fjerne 
huller i lovgivningen.

(11) Gældende EU-lovgivning i flere 
sektorer eller særlige aftaler som
finansielle tjenesteydelser eller pakkerejser 
indeholder utallige bestemmelser om 
forbrugerbeskyttelse. Derfor berører dette 
direktiv ikke bestemmelserne i EU's 
eksisterende lovgivning om disse sektorer.

Or. fr

Begrundelse

Finansielle tjenesteydelser er ikke den eneste sektor, der er genstand for en specifik 
fællesskabslovgivning, der omfatter aspekterne i forbindelse med forbrugerbeskyttelse. 
Forbrugerrettighedsdirektivet bør således finde anvendelse i disse særlige sektorer med 
forbehold af de regler, der er fastlagt på europæisk plan.

Ændringsforslag 246
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Gældende fællesskabslovgivning om 
finansielle tjenesteydelser til forbrugerne 
indeholder utallige bestemmelser om 
forbrugerbeskyttelse. Derfor vedrører 
bestemmelserne i dette direktiv kun aftaler 
om finansielle tjenesteydelser i det 
omfang, det er nødvendigt for at fjerne 

(11) Gældende EU-lovgivning om 
finansielle tjenesteydelser til forbrugerne 
indeholder utallige bestemmelser om 
forbrugerbeskyttelse. Derfor vedrører 
bestemmelserne i dette direktiv kun aftaler 
om finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med unfair vilkår i sådanne 
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huller i lovgivningen. forbrugeraftaler og tillader anvendelse af 
strengere nationale regler på området.

Or. en

Ændringsforslag 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Dette direktiv berører ikke 
anvendelsen af medlemsstaternes 
bestemmelser om erhvervelse af fast 
ejendom og garantier i forbindelse med 
fast ejendom eller stiftelse eller 
overdragelse af rettigheder i fast ejendom. 
Dette omfatter aftaler i forbindelse med 
sådanne retsakter, f.eks. projektsalg af 
fast ejendom og leje med køberet.

Or. en

Begrundelse

Direktivforslaget udelukker med rette salg af fast ejendom fra direktivets anvendelsesområde 
for at undgå at gribe ind i medlemsstaternes nationale ejendomsret (artikel 20, stk. 1, litra 
a)). Det bør imidlertid præciseres, at denne udelukkelse fra anvendelsesområdet også gælder 
for aftaler, som er uløseligt forbundet med salg af fast ejendom, eftersom aftaler med blandet 
formål som regel vil være omfattet af direktivet.

Ændringsforslag 248
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) EU bør tilstræbe et europæisk 
charter for forbrugerrettigheder inden for 
finansielle tjenesteydelser. Dette charter 
bør samordne og forenkle alle 
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eksisterende bestemmelser. Det bør 
specificere forbrugernes rettigheder, f.eks. 
adgang til information, administration og
forvaltning af egne finansielle 
oplysninger, passende rådgivning og 
oplysning om forbrugerbeskyttelse. 
Desuden skal den finansielle integration 
fremmes, bedste praksis fra 
medlemsstaterne skal indarbejdes, 
adgangen til kollektive søgsmål skal lettes, 
og interessenterne skal opmuntres til at 
deltage. Desuden bør der udarbejdes en 
årlig beretning, som evaluerer 
fremskridtene med hensyn til at nå 
chartrets mål.

Or. en

Ændringsforslag 249
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Hvis der er overlapning mellem 
nærværende direktiv og direktiv 
2006/123/EF eller Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/31/EF, bør 
nærværende direktiv have forrang.

Or. en

Ændringsforslag 250
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 11 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11d) Direktivet finder kun anvendelse i 
det omfang, der ikke findes specifikke 



AM\836026DA.doc 27/249 PE450.954v01-00

DA

bestemmelser med samme mål, en 
lignende indvirkning eller af lignende art 
i andre eksisterende eller fremtidige regler 
i EU-lovgivningen, f.eks. inden for 
transport eller energiforsyning. De 
tilsvarende bestemmelser i dette direktiv 
bør derfor ikke gælde på områder, der er 
dækket af sådanne specifikke 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 251
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 11 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11e) Direktivet påvirker ikke 
medlemsstaternes mulighed for at vedtage
eller bevare nationale bestemmelser i 
henhold til anden EU-lovgivning om 
minimumsharmonisering.

Or. en

Ændringsforslag 252
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 11 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11f) En "forbruger" defineres som 
enhver fysisk person, som i aftaler 
omfattet af direktivet ikke udøver 
virksomhed som handlende eller 
industridrivende eller ikke udøver et 
liberalt erhverv. Medlemsstaterne kan 
bevare eller udvide anvendelsen af 
direktivets bestemmelser til juridiske eller 
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fysiske personer, som ikke er 
"forbrugere" som ovenfor defineret, f.eks. 
ngo'er, iværksættervirksomheder osv.

Or. en

Ændringsforslag 253
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 11 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11g) "Varer" defineres som et 
håndgribeligt eller uhåndgribeligt objekt, 
herunder vand, gas og elektricitet, med 
undtagelse af varer, som sælges på 
tvangsauktion eller i øvrigt i henhold til 
lov.

Or. en

Ændringsforslag 254
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 11 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11f) En "erhvervsdrivende" defineres 
som enhver fysisk eller juridisk person og 
enhver, som handler i den 
erhvervsdrivendes navn eller på vegne af 
denne, uanset om denne er privat eller 
offentligt ejet, som i aftaler omfattet af 
direktivet udøver virksomhed som 
handlende eller industridrivende eller 
udøver et liberalt erhverv, uanset om 
denne person agter at opnå overskud på 
denne aktivitet eller ej.

Or. en
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Ændringsforslag 255
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 11 i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11i) Digitale varer, som fremsendes til 
forbrugeren i et digitalt format, og hvor 
forbrugeren opnår mulighed for at 
anvende varen permanent eller på en 
måde, som svarer til fysisk besiddelse af 
en vare, med mulighed for at gemme den 
på sin computer, bør behandles som 
varer, hvad angår anvendelsen af 
bestemmelserne for salgsaftaler. For så 
vidt angår forbrugerbeskyttelsen, er det 
ikke afgørende, hvilket format et produkt 
præsenteres eller erhverves i, og 
forbrugerne bør nyde samme beskyttelse 
såvel online som offline.

Or. en

Ændringsforslag 256
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Betragtning 11 j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11j) Medlemsstaternes nationale 
bestemmelser om køb og erhvervelse af 
fast ejendom og stiftelse eller overdragelse 
af rettigheder til fast ejendom berøres ikke 
af dette direktiv. Dette gælder også for 
aftaler, der er forbundet med sådanne 
juridiske operationer, navnlig 
bygherrekontrakter eller lejekontrakter 
med køberet.

Or. de
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Ændringsforslag 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Betragtning 11 k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11k) Dette direktiv berører ikke 
anvendelsen af medlemsstaternes 
bestemmelser om erhvervelse af fast 
ejendom og garantier i forbindelse med 
fast ejendom eller stiftelse eller 
overdragelse af rettigheder i fast ejendom. 
Dette omfatter aftaler i forbindelse med 
sådanne retsakter, f.eks. projektsalg af 
fast ejendom og leje med køberet.

Or. en

Ændringsforslag 258
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 11 l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11l) Dette direktiv berører ikke 
anvendelsen af medlemsstaternes 
bestemmelser om erhvervelse af fast 
ejendom og garantier i forbindelse med 
fast ejendom eller stiftelse eller 
overdragelse af rettigheder i fast ejendom. 
Dette omfatter aftaler i forbindelse med 
sådanne retsakter, f.eks. projektsalg af 
fast ejendom og leje med køberet.

Or. en

Begrundelse

Direktivforslaget udelukker med rette salg af fast ejendom fra direktivets anvendelsesområde 
for at undgå at gribe ind i medlemsstaternes nationale ejendomsret (artikel 20, stk. 1, litra 
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a)). Det bør imidlertid præciseres, at denne udelukkelse fra anvendelsesområdet også gælder 
for aftaler, som er uløseligt forbundet med salg af fast ejendom, eftersom aftaler med blandet 
formål som regel vil være omfattet af direktivet.

Ændringsforslag 259
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den nye definition af aftaler 
vedrørende fjernsalg bør omfatte alle 
tilfælde, hvor aftaler om salg af varer og 
tjenesteydelser udelukkende indgås ved 
hjælp af en eller flere 
fjernkommunikationsteknikker (f.eks. 
postordre, internet, telefon eller fax). Det 
burde skabe lige vilkår for alle 
erhvervsdrivende ved fjernsalg. Det burde 
også give større retssikkerhed i forhold til 
den nuværende definition, som forudsætter, 
at den erhvervsdrivende har en organiseret 
fjernsalgsordning indtil aftalens indgåelse.

(12) Den nye definition af aftaler 
vedrørende fjernsalg bør omfatte alle 
tilfælde, hvor aftaler om salg af varer og 
tjenesteydelser indgås uden parternes 
samtidige tilstedeværelse og udelukkende 
ved hjælp af en eller flere 
fjernkommunikationsteknikker (f.eks. 
postordre, internet, telefon eller fax). Det 
burde skabe lige vilkår for alle 
erhvervsdrivende ved fjernsalg. Det burde 
også give større retssikkerhed i forhold til 
den nuværende definition, som forudsætter, 
at den erhvervsdrivende har en organiseret 
fjernsalgsordning indtil aftalens indgåelse.

Or. fr

Ændringsforslag 260
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) De europæiske markeder inddrager 
mere og mere digitalt indhold online, og 
et stigende antal nye produkter består af 
en tæt kombination af fysisk materiel, 
digitalt indhold og digitale tjenesteydelser. 
Det bør derfor være klart, at de varer, der 
er omfattet af dette direktiv, også 
inkluderer digitale produkter, som f.eks. 
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downloading og software, når 
forbrugeren får mulighed for en 
permanent brug heraf eller at anvende det 
på en måde, som kan sidestilles med fysisk 
overtagelse af en vare. 

Or. fr

Ændringsforslag 261
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Hasardspil, herunder lotteri og 
væddemål, er i betragtning af disse 
aktiviteters specielle art undtaget fra dette 
direktivs anvendelsesområde, da 
medlemsstaterne skal have mulighed for 
at indføre andre og strengere 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger. 

Or. de

Begrundelse

På hasardspilsområdet har medlemsstaterne ifølge fast retspraksis ved EU-Domstolen ret til 
at fastlægge beskyttelsesniveauet for sine borgere og indføre specifikke 
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser. Europa-Parlamentet (resolution af 9. marts 2009) og 
Rådet (den aktuelle debat i arbejdsgruppen om forbrugerbeskyttelse) har hele tiden haft 
samme holdning.

Ændringsforslag 262
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Spilleaktiviteter, herunder lotteri- og 
tipstransaktioner, bør udelukkes fra 
direktivets anvendelsesområde i 



AM\836026DA.doc 33/249 PE450.954v01-00

DA

betragtning af disse aktiviteters meget 
egenartede natur, som medfører, at 
medlemsstaterne gennemfører andre og 
strengere foranstaltninger til 
forbrugerbeskyttelse, som ikke har til mål 
at gennemføre det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Spilleaktiviteter, herunder lotteri- og 
tipstransaktioner, bør udelukkes fra 
direktivets anvendelsesområde i 
betragtning af disse aktiviteters meget 
egenartede natur, som medfører, at 
medlemsstaterne gennemfører andre og 
strengere foranstaltninger til 
forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.
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Ændringsforslag 264
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Spilleaktiviteter, herunder lotteri- og 
tipstransaktioner, bør udelukkes fra 
direktivets anvendelsesområde i 
betragtning af disse aktiviteters meget 
egenartede natur, som medfører, at 
medlemsstaterne gennemfører andre og 
strengere foranstaltninger til 
forbrugerbeskyttelse, som ikke har til mål 
at gennemføre det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne har indført specifikke nationale regler for at beskytte forbrugerne mod de 
risici, som spilleaktiviteter kan medføre. Hvis spilleaktiviteter blev medtaget i direktivets 
anvendelsesområde, ville medlemsstaterne blive forhindret i at bevare eller indføre en række 
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser, som de anser for passende på dette område.

Ændringsforslag 265
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De særlige omstændigheder, 
hvorunder der blev givet tilbud eller 
aftalen blev forhandlet, bør ikke være 
relevante for, hvordan en aftale vedrørende 
fjernsalg defineres. Det forhold, at den 
erhvervsdrivende lejlighedsvis indgår 
aftaler vedrørende fjernsalg eller
anvender en organiseret ordning, som 
tredjemand forvalter, f.eks. en 
onlineplatform, burde ikke berøve 
forbrugerne deres beskyttelse. På samme 
måde bør en transaktion, som den 

(13) De særlige omstændigheder, 
hvorunder et fjernsalgssystem organiseres, 
bør ikke være relevante for, hvordan en 
aftale vedrørende fjernsalg defineres. Det 
forhold, at den erhvervsdrivende anvender 
en organiseret ordning, som tredjemand 
forvalter, f.eks. en onlineplatform, burde 
ikke berøve forbrugerne deres beskyttelse.
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erhvervsdrivende og forbrugeren har 
forhandlet på plads ved direkte kontakt 
uden for fast forretningssted, være en 
aftale vedrørende fjernsalg, hvis aftalen 
efterfølgende indgås udelukkende ved 
brug af en fjernkommunikationsteknik, 
f.eks. internettet eller en telefon. En 
enklere definition af aftaler vedrørende 
fjernsalg bør give erhvervsdrivende større 
retssikkerhed og beskytte dem mod 
urimelig konkurrence.

Or. en

Begrundelse

Ikke blot skal selve indgåelsen af aftalen være sket uden samtidig fysisk tilstedeværelse og 
udelukkende ved anvendelse af fjernkommunikationsteknik, men der skal heller ikke forinden 
have været en personlig rådgivning. Netop små og mellemstore håndværksvirksomheder 
indgår særdeles tit en aftale uden samtidig fysisk tilstedeværelse og ved anvendelse af 
fjernkommunikationsteknik.

Ændringsforslag 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De særlige omstændigheder, 
hvorunder der blev givet tilbud eller aftalen 
blev forhandlet, bør ikke være relevante 
for, hvordan en aftale vedrørende fjernsalg 
defineres. Det forhold, at den 
erhvervsdrivende lejlighedsvis indgår 
aftaler vedrørende fjernsalg eller anvender 
en organiseret ordning, som tredjemand 
forvalter, f.eks. en onlineplatform, burde 
ikke berøve forbrugerne deres beskyttelse. 
På samme måde bør en transaktion, som 
den erhvervsdrivende og forbrugeren har 
forhandlet på plads ved direkte kontakt 
uden for fast forretningssted, være en aftale 
vedrørende fjernsalg, hvis aftalen 
efterfølgende indgås udelukkende ved brug 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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af en fjernkommunikationsteknik, f.eks. 
internettet eller en telefon. En enklere 
definition af aftaler vedrørende fjernsalg 
bør give erhvervsdrivende større 
retssikkerhed og beskytte dem mod 
urimelig konkurrence.

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske teskst)

Ændringsforslag 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted er forbrugeren under 
psykisk pres, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. 
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 
forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også 
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. Aftaler indgået uden for den 
erhvervsdrivendes forretningssted er 
karakteriseret ved, at forbrugeren ikke er 
forberedt på at forhandle aftalen og er
under psykisk pres, uanset om han eller 
hun har anmodet om den 
erhvervsdrivendes besøg eller ej. For at 
forhindre, at bestemmelserne omgås, når 
forbrugere kontaktes uden for fast 
forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også 
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

Imidlertid udgør aftaler, som i henhold til 
medlemsstaternes bestemmelser er 
bekræftet af en embedsmand, ikke en 
situation, hvor forbrugeren sættes under 
et sådant usædvanligt psykisk pres. 
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Sådanne aftaler anses derfor hverken for 
aftaler indgået uden for fast 
forretningssted eller for fjernsalgsaftaler i 
henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the participation of a public 
official in the conclusion procedure, already ensure that the objectives envisaged by the 
directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing 
that he/she is provided with detailed information, are fully fulfilled. Such participation of a 
public official bound by the law to be impartial and to provide detailed information for the 
parties comprehensively guarantees that the consumer will only conclude a contract after due 
reflection and in full awareness of its legal scope. Consequently, it is not appropriate to 
include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on the national 
systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also corresponds 
to the EC acquis.

Ændringsforslag 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted er forbrugeren under 
psykisk pres, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. 
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige fysiske
tilstedeværelse uden for fast 
forretningssted, f.eks. i forbrugerens hjem 
eller på forbrugerens arbejdsplads. I en 
kontekst uden for fast forretningssted 
befinder forbrugeren sig midlertidigt i en 
særlig situation, som adskiller sig fra 
situationen i en butik, eksempelvis i 
psykisk henseende og med hensyn til 
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forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også 
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

mulighederne for at sammenligne varer 
og priser. Dette gælder, uanset om han har 
anmodet om den erhvervsdrivendes besøg 
eller ej. For at forhindre, at 
bestemmelserne omgås, når forbrugere 
kontaktes uden for fast forretningssted, bør 
en aftale, som er forhandlet på plads, f.eks. 
i forbrugerens hjem, men indgået i en 
forretning, også anses for at være en aftale 
indgået uden for fast forretningssted. Dog 
omfatter definitionen ikke aftaler, hvor 
forbrugeren betaler en pris, der ikke 
overstiger 20 euro, for ikke at kræve 
urimelige oplysningspligter af den 
erhvevsdrivende ved gadesalg, hvor 
ydelserne leveres straks. I disse tilfælde er 
der heller ikke behov for en 
fortrydelsesret, da virkningerne af 
sådanne handeler er overskuelige.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 3.

Ændringsforslag 269
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted er forbrugeren under 
psykisk pres, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. 
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. Netop ved et uopfordret 
besøg i forbrugerens hjem eller på 
forbrugerens arbejdsplads foreligger der 
et overraskelsesmoment for forbrugeren, 
som kan udløse en psykologisk købetvang. 
Desuden har forbrugeren i en sådan 
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forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også 
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

situation ikke mulighed for at 
sammenligne pris og kvalitet med andre 
produkter. Disse forhold gør sig ikke 
gældende på den ene side i en butik og på 
den anden side heller ikke, hvis 
forbrugeren selv har taget initiativ til 
aftalen. Derfor bør de særlige 
beskyttelsesbestemmelser heller ikke 
gælde i disse tilfælde (f.eks. hvis 
forbrugeren har anmodet om den 
erhvervsdrivendes besøg i sit hjem). For at 
forhindre, at bestemmelserne kan omgås, 
bør aftaler, som er kommet i stand ved, at 
forbrugeren kontaktes uden for fast 
forretningssted (f.eks. på gaden), men er 
indgået i en forretning, eller hvis aftalen 
indgås som led i en salgstur, også anses 
for at være en aftale indgået uden for fast 
forretningssted.

Or. de

Begrundelse

Som begrundelse for at indrømme en fortrydelsesret og dermed afvige fra aftalerettens 
bærende princip om, at aftaler skal overholdes, skal der nødvendigvis foreligge særlige 
omstændigheder, f.eks. overraskelsesmomentet ved et uopfordret besøg i hjemmet. Når 
forbrugeren selv har anmodet om den erhvervsdrivendes besøg, foreligger der ikke et sådan 
overraskelsesmoment.

Ændringsforslag 270
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted er forbrugeren under 

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted, der ikke er beregnet til 
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psykisk pres, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. 
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 
forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også 
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

detailsalg, kunne forbrugeren uventet 
befinde sig i en situation af kommerciel 
tilnærmelse, uanset om han har udbedt sig 
denne situation eller ej. For at forhindre, at 
bestemmelserne omgås, når forbrugere 
kontaktes uden for fast forretningssted, bør 
en aftale, som er forhandlet på plads, f.eks. 
i forbrugerens hjem, men indgået i en 
forretning, også anses for at være en aftale 
indgået uden for fast forretningssted.

Or. it

Ændringsforslag 271
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted er forbrugeren under 
psykisk pres, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. 
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 
forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også 
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted, der ikke er beregnet til 
detailsalg, kunne forbrugeren uventet 
befinde sig i en situation af kommerciel 
tilnærmelse, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. 
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 
forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også 
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

Or. it
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Ændringsforslag 272
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted er forbrugeren under 
psykisk pres, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. 
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 
forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også 
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. Aftaler, som indgås uden for 
den erhvervsdrivendes forretningslokaler 
er kendetegnet ved, at forbrugerne ikke er 
forberedt på forhandlingerne om aftalen, 
og at de midlertidigt befinder sig i en 
særlig situation i psykologisk henseende 
og med hensyn til muligheden for at 
sammenligne varer og priser, uanset om 
de har anmodet om den erhvervsdrivendes 
besøg eller ej. For at forhindre, at 
bestemmelserne omgås, når forbrugere 
kontaktes uden for fast forretningssted, bør 
en aftale, som er forhandlet på plads, f.eks. 
i forbrugerens hjem, men indgået i en 
forretning, også anses for at være en aftale 
indgået uden for fast forretningssted.

Or. fr

Ændringsforslag 273
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
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forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted er forbrugeren under 
psykisk pres, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. 
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 
forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også 
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted er forbrugeren under 
psykisk pres, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. 
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 
forretningssted, bør en aftale, som i 
tilfælde af et uopfordret besøg af den 
erhvervsdrivende er forhandlet på plads, 
f.eks. i forbrugerens hjem, men indgået i en 
forretning, også anses for at være en aftale 
indgået uden for fast forretningssted.

Or. en

Ændringsforslag 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted er forbrugeren under 
psykisk pres, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. 
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 
forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også 
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted er forbrugeren under 
psykisk pres, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. 
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 
forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også 
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

Aftaler, som i henhold til 
medlemsstaternes bestemmelser bekræftes 
med deltagelse af en tjenestemand, er ikke 
en situation, som er usædvanlig i 
psykologisk henseende. Sådanne aftaler 
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bør hverken betragtes som aftaler indgået 
uden for fast forretningssted eller aftaler 
vedrørende fjernsalg i henhold til dette 
direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Deltagelsen af en tjenestemand, som ved lov er forpligtet til at være upartisk og give parterne 
detaljeret juridiske oplysninger, sikrer forbrugeren et højt beskyttelsesniveau og giver ham 
mulighed for at tage en kvalificeret beslutning uden psykisk pres. Der er således ikke grund til 
at medtage denne type aftale i direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 275
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast
forretningssted er forbrugeren under 
psykisk pres, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. 
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 
forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også 
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. Aftaler indgået uden for en 
erhvervsdrivendes faste forretningssted, er 
kendetegnet ved, at forbrugeren ikke er 
forberedt på at forhandle en aftale og er 
under psykisk pres, uanset om han har 
anmodet om den erhvervsdrivendes besøg 
eller ej. For at forhindre, at 
bestemmelserne omgås, når forbrugere 
kontaktes uden for fast forretningssted, bør 
en aftale, som er forhandlet på plads, f.eks. 
i forbrugerens hjem, men indgået i en 
forretning, også anses for at være en aftale 
indgået uden for fast forretningssted. En 
sådan psykisk undtagelsessituation 
foreligger derimod ikke, når aftalen i 
henhold til medlemsstaternes lovgivning 
oprettes under medvirken af en offentlig 
embedsmand. En sådan aftale anses 
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derfor ikke som indgået uden for fast 
forretningssted og heller ikke som aftale 
vedrørende fjernsalg som defineret i dette 
direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads. I en kontekst uden for fast 
forretningssted er forbrugeren under 
psykisk pres, uanset om han har anmodet 
om den erhvervsdrivendes besøg eller ej.
For at forhindre, at bestemmelserne omgås, 
når forbrugere kontaktes uden for fast 
forretningssted, bør en aftale, som er 
forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens 
hjem, men indgået i en forretning, også
anses for at være en aftale indgået uden for 
fast forretningssted.

(14) Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted bør defineres som aftaler 
indgået med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige tilstedeværelse 
uden for fast forretningssted, f.eks. i 
forbrugerens hjem eller på forbrugerens 
arbejdsplads, efter et uopfordret besøg af 
den erhvervsdrivende. For at forhindre, at 
bestemmelserne omgås, når forbrugere 
kontaktes uden for fast forretningssted, bør 
en aftale, som er forhandlet på plads, f.eks. 
i forbrugerens hjem, men indgået i en 
forretning, anses for at være en aftale 
indgået uden for fast forretningssted. 
Aftaler, som i henhold til 
medlemsstaternes bestemmelser er 
bekræftet af en embedsmand, anses ikke 
som aftaler indgået uden for fast 
forretningssted eller som fjernsalgsaftaler 
i henhold til nærværende direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 277
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at undgå urimelige hindringer 
for handelen, skal aftaler, der normalt 
indgås uden for fast forretningssted, eller 
hvor virksomheden ifølge sin art ikke kan 
drives på et fast forretningssted, undtages, 
når begge ydelser leveres straks, og prisen 
ikke overstiger 50 euro, som det f.eks. er 
tilfældet ved mobilt salg af mad- og 
drikkevarer ved sports- og 
fritidsarrangementer, gadeoptræden med 
indsamling af penge, mobile 
blomstersælgere eller sigthteeingture med 
forskellige trafikmidler etc.

Or. de

Begrundelse

Når udgangspunktet er aftaler indgået uden for fast forretningssted og ikke ved besøg i 
hjemmet eller på arbejdspladsen som i det gældende direktiv om fortrydelsesret ved dørsalg, 
bliver anvendelsesområdet udvidet voldsomt, nemlig til sædvanlige handler med 
mikrovirksomheder, som ikke hidtil har givet problemer. Svarende til Small Business Act er 
der behov for en fleksibel undtagelse.

Ændringsforslag 278
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Et fast forretningssted bør omfatte alle 
forretningssteder, uanset form (f.eks. 
forretninger eller varevogne), der fungerer 
som den erhvervsdrivendes faste 
forretningssted. Markedsboder og 
messestande bør behandles som faste 
forretningssteder, selv om den 

(15) Et fast forretningssted bør omfatte alle 
forretningssteder, uanset form (f.eks. 
forretninger, varevogne eller taxier), der 
fungerer som den erhvervsdrivendes faste 
forretningssted. Offentlige transportmidler 
bør også være omfattet. Markedsboder og 
messestande bør behandles som faste 



PE450.954v01-00 46/249 AM\836026DA.doc

DA

erhvervsdrivende måske kun benytter dem 
midlertidigt. Andre steder, som kun lejes 
for en kort periode, og hvor den 
erhvervsdrivende ikke er etableret (f.eks. 
hoteller, restauranter, konferencecentre, 
biografer, der lejes af erhvervsdrivende, 
som ikke er etableret på det pågældende 
sted), bør ikke betragtes som 
forretningssteder. På samme måde bør 
offentlige områder, herunder offentlige 
transportmidler eller faciliteter, samt 
private hjem og arbejdspladser, ikke 
betragtes som faste forretningssteder.

forretningssteder, selv om den 
erhvervsdrivende måske kun benytter dem 
midlertidigt. Andre steder, som kun lejes 
for en kort periode, og hvor den 
erhvervsdrivende ikke er etableret (f.eks. 
hoteller, restauranter, konferencecentre, 
biografer, der lejes af erhvervsdrivende, 
som ikke er etableret på det pågældende 
sted), bør ikke betragtes som 
forretningssteder. På samme måde bør 
offentlige områder, herunder offentlige 
transportmidler eller faciliteter, samt 
private hjem og arbejdspladser, ikke 
betragtes som faste forretningssteder.

Or. en

Ændringsforslag 279
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Et fast forretningssted bør omfatte alle 
forretningssteder, uanset form (f.eks. 
forretninger eller varevogne), der fungerer 
som den erhvervsdrivendes faste 
forretningssted. Markedsboder og 
messestande bør behandles som faste 
forretningssteder, selv om den 
erhvervsdrivende måske kun benytter dem 
midlertidigt. Andre steder, som kun lejes 
for en kort periode, og hvor den 
erhvervsdrivende ikke er etableret (f.eks. 
hoteller, restauranter, konferencecentre, 
biografer, der lejes af erhvervsdrivende, 
som ikke er etableret på det pågældende 
sted), bør ikke betragtes som 
forretningssteder. På samme måde bør 
offentlige områder, herunder offentlige 
transportmidler eller faciliteter, samt 
private hjem og arbejdspladser, ikke 
betragtes som faste forretningssteder.

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. de

Ændringsforslag 280
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Et fast forretningssted bør omfatte 
alle forretningssteder, uanset form (f.eks. 
forretninger eller varevogne), der 
fungerer som den erhvervsdrivendes faste 
forretningssted. Markedsboder og 
messestande bør behandles som faste 
forretningssteder, selv om den 
erhvervsdrivende måske kun benytter dem 
midlertidigt. Andre steder, som kun lejes 
for en kort periode, og hvor den 
erhvervsdrivende ikke er etableret (f.eks. 
hoteller, restauranter, konferencecentre, 
biografer, der lejes af erhvervsdrivende, 
som ikke er etableret på det pågældende 
sted), bør ikke betragtes som 
forretningssteder. På samme måde bør 
offentlige områder, herunder offentlige 
transportmidler eller faciliteter, samt 
private hjem og arbejdspladser, ikke 
betragtes som faste forretningssteder.

(15) Definitionen af et "fast 
forretningssted" er alle immobile eller 
mobile salgssteder, hvor den 
erhvervsdrivende driver sin aktivitet fast.
Markedsboder og messestande bør ikke 
behandles som faste forretningssteder, selv 
om den erhvervsdrivende måske kun 
benytter dem midlertidigt. Andre steder, 
som kun lejes for en kort periode, og hvor 
den erhvervsdrivende ikke er etableret 
(f.eks. hoteller, restauranter, 
konferencecentre, biografer, der lejes af 
erhvervsdrivende, som ikke er etableret på 
det pågældende sted), bør ikke betragtes 
som forretningssteder. På samme måde bør 
offentlige områder, herunder offentlige 
transportmidler eller faciliteter, samt 
private hjem og arbejdspladser, ikke 
betragtes som faste forretningssteder.

Or. en

Ændringsforslag 281
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Et fast forretningssted bør omfatte alle 
forretningssteder, uanset form (f.eks. 
forretninger eller varevogne), der fungerer 
som den erhvervsdrivendes faste 

(15) Et fast forretningssted bør omfatte alle 
forretningssteder, uanset form (f.eks. 
forretninger, taxaer eller varevogne), der 
fungerer som den erhvervsdrivendes faste 
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forretningssted. Markedsboder og 
messestande bør behandles som faste 
forretningssteder, selv om den 
erhvervsdrivende måske kun benytter dem 
midlertidigt. Andre steder, som kun lejes 
for en kort periode, og hvor den 
erhvervsdrivende ikke er etableret (f.eks. 
hoteller, restauranter, konferencecentre, 
biografer, der lejes af erhvervsdrivende, 
som ikke er etableret på det pågældende 
sted), bør ikke betragtes som 
forretningssteder. På samme måde bør 
offentlige områder, herunder offentlige 
transportmidler eller faciliteter, samt 
private hjem og arbejdspladser, ikke 
betragtes som faste forretningssteder.

forretningssted. Markedsboder og 
messestande bør behandles som faste 
forretningssteder, selv om den 
erhvervsdrivende måske kun benytter dem 
midlertidigt. Andre steder, som kun lejes 
for en kort periode, og hvor den 
erhvervsdrivende ikke er etableret (f.eks. 
hoteller, restauranter, konferencecentre, 
biografer, der lejes af erhvervsdrivende, 
som ikke er etableret på det pågældende 
sted), bør ikke betragtes som 
forretningssteder. På samme måde bør 
offentlige områder, herunder offentlige 
transportmidler eller faciliteter, samt 
private hjem og arbejdspladser, ikke 
betragtes som faste forretningssteder.

Or. fr

Begrundelse

Taxaer indgår i definitionen på et mobilt forretningssted og kan indsættes i de her nævnte 
eksempler. Med hensyn til messestande drejer det sig om at sikre overensstemmelse med 
ændringsforslaget om definitionen af et fast forretningssted.

Ændringsforslag 282
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Et fast forretningssted bør omfatte alle 
forretningssteder, uanset form (f.eks. 
forretninger eller varevogne), der fungerer 
som den erhvervsdrivendes faste 
forretningssted. Markedsboder og 
messestande bør behandles som faste 
forretningssteder, selv om den 
erhvervsdrivende måske kun benytter dem 
midlertidigt. Andre steder, som kun lejes 
for en kort periode, og hvor den 
erhvervsdrivende ikke er etableret (f.eks. 
hoteller, restauranter, konferencecentre, 
biografer, der lejes af erhvervsdrivende, 

(15) Et fast forretningssted bør omfatte alle 
forretningssteder, uanset form (f.eks. 
forretninger eller varevogne), der fungerer 
som den erhvervsdrivendes faste 
forretningssted. Andre steder, som kun 
lejes for en kort periode, og hvor den 
erhvervsdrivende ikke er etableret (f.eks. 
hoteller, restauranter, konferencecentre, 
biografer, der lejes af erhvervsdrivende, 
som ikke er etableret på det pågældende 
sted), bør ikke betragtes som 
forretningssteder. På samme måde bør 
offentlige områder, herunder offentlige 
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som ikke er etableret på det pågældende 
sted), bør ikke betragtes som 
forretningssteder. På samme måde bør
offentlige områder, herunder offentlige 
transportmidler eller faciliteter, samt 
private hjem og arbejdspladser, ikke 
betragtes som faste forretningssteder.

transportmidler eller faciliteter, samt 
private hjem og arbejdspladser, ikke 
betragtes som faste forretningssteder.

Or. en

Ændringsforslag 283
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Digitale varer, som fremsendes til 
forbrugeren i et digitalt format, og hvor 
forbrugeren opnår mulighed for at 
anvende varen permanent, bør behandles 
som varer, hvad angår anvendelsen af 
bestemmelserne for salgsaftaler.

Or. en

Ændringsforslag 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

(16) Definitionen af varigt medium bør 
omfatte alle erklæringer udtrykt i 
skrifttegn, navnlig dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer. 
Elektroniske overførsler, som muliggør 
varig optagelse på et varigt medium, er 
ligestillet med skriftlighed.
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Or. de

Begrundelse

Elektronisk post skal anses for en varig gengivelse af egnet udformede erklæringer 
(tekstform). Dette bør præciseres i definitionen for at sikre en tilpasning af direktivet til de 
moderne teknologiske forhold, som er almindelige i praksis. I modsat fald ville informationer 
bl.a. kun kunne overføres på cd-rom, dvd eller USB-nøgle og lignende. Dette ville være i strid 
med praksis, hvor fremsenelse af informationer via elektronisk post spiller en afgørende rolle 
ved siden af papirformen.

Ændringsforslag 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

(16) Varige medier bør navnlig omfatte 
papir, USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory 
card og harddiske på computere, hvor der 
er lagret elektronisk post eller data, der er 
sikret i uforanderlig form. Internet 
websider bør som sådan ikke være varige 
medier.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 4.

Ændringsforslag 286
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 

(16) Varige medier bør navnlig omfatte 
dokumenter på papir, USB-nøgle, cd-rom, 
dvd, memory card og harddiske på 
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eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

computerer, hvor der er lagret elektronisk 
post eller data, der er sikret i uforanderlig 
form. Websites bør som sådan ikke være 
varige medier. Elektroniske overførsler, 
som muliggør en varig optegnelse på et 
varigt medium, skal svare til skriftlighed.

Or. de

Begrundelse

Med definitionen af skriftlighed tages der hensyn til, at fremsendelse af elektronisk post i 
praksis spiller en afgørende rolle ved siden af skriftlig information på papir. Dette svarer til 
løsningen for værnetingsaftaler i EF-domskonventionens artikel 23, stk. 2 (forordning 
44/2001).

Ændringsforslag 287
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir,
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddiskene på de computere, hvor 
filer eller e-mails lagres, således at de ikke 
kan modificeres. Websider bør ikke 
betragtes som varigt medium, medmindre 
de opfylder ovennaevnte kriterier.

Or. it

Ændringsforslag 288
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
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USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddiskene på de computere, hvor e-
mails eller filer gemmes, således at de 
ikke kan modificeres. Elektronisk post og 
websider samt sms'er og mms'er kan 
betragtes som som varigt medium, hvis 
indholdet af kommunikationen mellem 
forbrugeren og den erhvervsdrivende kan 
gemmes af parterne.

Or. it

Begrundelse

L’emendamento chiarifica il concetto secondo il quale “La posta elettronica e i siti web di 
Internet in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli”.Ciò porterebbe alla 
conclusione che tutte le informazioni dei commercianti debbano essere fornite via posta. 
Questo non risponderebbe a criteri di efficienza, soprattutto in vista dell’obbligo a fornire 
informazioni prima della conclusione del contratto. Si tratta di un problema anche per il
consumatore, che si troverebbe costretto a informare il commerciante tramite un supporto 
durevole, qualora non desideri ricevere il bene. Il consumatore, per questioni di velocità, 
preferirà infatti usare una e-mail in buona parte dei casi.

Ændringsforslag 289
Frank Engel

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir,
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir og de 
forskellige typer massehukommelse (f.eks.
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer), hvor der 
i uforanderlig form er lagret elektronisk 
post eller data.

Or. fr
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Ændringsforslag 290
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

(16) Varige medier bør navnlig omfatte 
papir, USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory 
card eller harddiske på computere, hvor 
der er lagret elektronisk post, internetsider
eller filer.

Or. en

Ændringsforslag 291
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller filer gemt i 
en uforanderlig form til fremtidig brug.

Or. en

Ændringsforslag 292
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
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er lagret elektronisk post eller pdf-filer. er lagret elektronisk post eller filer gemt i 
en uforanderlig form til fremtidig brug. 
Internetsider som sådan bør ikke anses 
som varigt medium, med mindre de 
opfylder ovennævnte kriterier.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at direktivet er fremtidssikret for den teknologiske udvikling, bør der henvises til 
varige mediers egnethed til uforanderlig fremtidig anvendelse, som gør det muligt at gemme 
information sikkert til brug for såvel forbrugere som erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller filer gemt i 
en uforanderlig form til fremtidig brug. 
Internetsider som sådan bør ikke anses 
som varigt medium, med mindre de 
opfylder ovennævnte kriterier.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af et varigt medium bør være fremtidssikret for den teknologiske udvikling og 
gøre det muligt at gemme information sikkert til brug for såvel forbrugere som 
erhvervsdrivende. Fuld harmonisering.
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Ændringsforslag 294
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer. 
For at efterleve målsætningen om bedre 
lovgivning og tilbyde en passende løsning 
med hensyn til bevisbyrden i tilfælde af 
konflikt bør elektronisk post også høre ind 
under denne definition.

Or. en

Ændringsforslag 295
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

(16) Definitionen af varigt medium bør 
navnlig omfatte dokumenter på papir, 
USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card 
eller harddisken på en computer, hvor der 
er lagret elektronisk post eller 
computerfiler. Hvor længe det er rimeligt 
at gemme en besked afhænger af, hvilken 
vare eller ydelse der er tale om. Hvis en 
erhvervsdrivende eller forbruger er 
forpligtet til at give oplysning på et varigt 
medium, skal dette anses for opfyldt, hvis 
oplysningen er sendt i en korrekt 
adresseret e-mail.

Or. en
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Ændringsforslag 296
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Medlemsstaterne kan opretholde 
eller udvide anvendelsen af direktivets 
regler til juridiske eller fysiske personer, 
som ikke er forbrugere som defineret i 
artikel 2, stk. 1, f.eks. ngo'er, 
iværksættervirksomheder eller små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forbrugerne bør have ret til at 
modtage oplysninger forud for aftalens 
indgåelse. Men erhvervsdrivende bør ikke 
være forpligtet til at formidle oplysninger, 
som allerede fremgår af konteksten. I 
forbindelse med transaktioner på et fast 
forretningssted fremgår de vigtigste 
egenskaber ved et givet produkt, den 
erhvervdrivendes identitet og 
leveringsbetingelserne måske af 
konteksten. I forbindelse med aftaler
vedrørende fjernsalg og aftaler indgået 
uden for fast forretningssted bør den 
erhvervsdrivende altid formidle 
oplysninger om betaling, levering, 
gennemførelse og klagebehandling, da 
disse forhold måske ikke fremgår af 
konteksten.

(17) Forbrugeren skal informeres 
grundigt i god tid, inden han er bundet af 
en aftale vedrørende fjernsalg, en aftale
indgået uden for fast forretningssted eller 
et tilsvarende kontrakttilbud.

Or. de



AM\836026DA.doc 57/249 PE450.954v01-00

DA

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 5.

Ændringsforslag 298
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forbrugerne bør have ret til at 
modtage oplysninger forud for aftalens 
indgåelse. Men erhvervsdrivende bør ikke 
være forpligtet til at formidle oplysninger, 
som allerede fremgår af konteksten. I 
forbindelse med transaktioner på et fast 
forretningssted fremgår de vigtigste 
egenskaber ved et givet produkt, den 
erhvervdrivendes identitet og 
leveringsbetingelserne måske af 
konteksten. I forbindelse med aftaler 
vedrørende fjernsalg og aftaler indgået 
uden for fast forretningssted bør den 
erhvervsdrivende altid formidle 
oplysninger om betaling, levering, 
gennemførelse og klagebehandling, da 
disse forhold måske ikke fremgår af 
konteksten.

(17) Forbrugerne bør have ret til at 
modtage oplysninger forud for aftalens 
indgåelse, som giver dem mulighed for at 
afgive en gyldig aftalemæssig erklæring.

Or. en

Ændringsforslag 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forbrugerne bør have ret til at 
modtage oplysninger forud for aftalens 
indgåelse. Men erhvervsdrivende bør ikke 
være forpligtet til at formidle oplysninger, 

(17) Forbrugerne bør have ret til at 
modtage oplysninger i god tid forud for 
aftalens indgåelse.
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som allerede fremgår af konteksten. I 
forbindelse med transaktioner på et fast 
forretningssted fremgår de vigtigste 
egenskaber ved et givet produkt, den 
erhvervdrivendes identitet og 
leveringsbetingelserne måske af 
konteksten. I forbindelse med aftaler 
vedrørende fjernsalg og aftaler indgået 
uden for fast forretningssted bør den 
erhvervsdrivende altid formidle 
oplysninger om betaling, levering, 
gennemførelse og klagebehandling, da 
disse forhold måske ikke fremgår af 
konteksten.

Or. en

Ændringsforslag 300
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forbrugerne bør have ret til at 
modtage oplysninger forud for aftalens 
indgåelse. Men erhvervsdrivende bør ikke 
være forpligtet til at formidle oplysninger, 
som allerede fremgår af konteksten. I 
forbindelse med transaktioner på et fast 
forretningssted fremgår de vigtigste 
egenskaber ved et givet produkt, den 
erhvervdrivendes identitet og 
leveringsbetingelserne måske af 
konteksten. I forbindelse med aftaler 
vedrørende fjernsalg og aftaler indgået 
uden for fast forretningssted bør den 
erhvervsdrivende altid formidle 
oplysninger om betaling, levering, 
gennemførelse og klagebehandling, da 
disse forhold måske ikke fremgår af 
konteksten.

(17) Forbrugerne bør have ret til at 
modtage oplysninger forud for aftalens 
indgåelse. 

Or. fr
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Ændringsforslag 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forbrugerne bør have ret til at 
modtage oplysninger forud for aftalens 
indgåelse. Men erhvervsdrivende bør ikke 
være forpligtet til at formidle oplysninger, 
som allerede fremgår af konteksten. I 
forbindelse med transaktioner på et fast 
forretningssted fremgår de vigtigste 
egenskaber ved et givet produkt, den 
erhvervdrivendes identitet og 
leveringsbetingelserne måske af 
konteksten. I forbindelse med aftaler 
vedrørende fjernsalg og aftaler indgået 
uden for fast forretningssted bør den 
erhvervsdrivende altid formidle 
oplysninger om betaling, levering, 
gennemførelse og klagebehandling, da 
disse forhold måske ikke fremgår af 
konteksten.

(17) Forbrugerne bør have ret til at 
modtage oplysninger forud for aftalens 
indgåelse i et sprog, de forstår. Men 
erhvervsdrivende bør ikke være forpligtet 
til at formidle oplysninger, som allerede 
fremgår af konteksten, men bør være 
forpligtet til at henlede forbrugernes 
opmærksomhed på sådanne oplysninger 
og besvare eventuelle forespørgsler eller 
give forklaringer. I forbindelse med 
transaktioner på et fast forretningssted 
fremgår de vigtigste egenskaber ved et 
givet produkt, den erhvervdrivendes 
identitet og leveringsbetingelserne måske 
af konteksten. I forbindelse med aftaler 
vedrørende fjernsalg og aftaler indgået 
uden for fast forretningssted bør den 
erhvervsdrivende altid formidle 
oplysninger om betaling, levering, 
gennemførelse og klagebehandling, da 
disse forhold måske ikke fremgår af 
konteksten.

Or. el

Ændringsforslag 302
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Medlemsstaterne bør desuden med 
særlig opmærksomhed overvåge markedet 
ved hjælp af de eksisterende instrumenter 
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og i samarbejde med de relevante 
institutioner, de nationale myndigheder, 
de regulerende organer og 
forbrugerorganisationer med henblik på 
at undgå risikoen for 
handelstransaktioner fra selskaber, som 
benytter sig af internettet for at skjule 
langtidskontrakter under dække af 
tilsyneladende tilbud på indhold, som 
forbrugeren ved at registrere sig gratis 
kan hente fra deres webside, idet denne 
handelspraksis skader forbrugernes tillid 
til EU's indre marked betydeligt.

Or. it

Ændringsforslag 303
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I forbindelse med offentlige 
auktioner kan auktionarius på grund af 
den pågældende salgsmetodes art og de 
traditioner, der er forbundet hermed, 
opgive sine egne kontaktoplysninger i 
stedet for navn og adresse på den person, 
han sælger varerne for.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 304
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg bør oplysningskravet tilpasses, 

(21) I forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg bør oplysningskravet tilpasses, 
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således at der tages hensyn til visse 
mediers tekniske begrænsninger, f.eks. de 
begrænsninger, der er forbundet med antal 
tegn på visse mobiltelefonskærme eller 
tidsbegrænsningen for salgsspot på tv. I 
dette tilfælde bør den erhvervsdrivende 
opfylde kravet om et vist minimum af 
oplysninger og henvise forbrugeren til en 
anden informationskilde, f.eks. ved at 
opgive et frikaldsnummer eller anføre et 
direkte hyperlink til en af den 
erhvervsdrivendes websider med relevante 
lettilgængelige oplysninger.

således at der tages hensyn til visse
mediers tekniske begrænsninger, f.eks. de 
begrænsninger, der er forbundet med antal 
tegn på visse mobiltelefonskærme eller 
tidsbegrænsningen for salgsspot på tv. I 
dette tilfælde bør den erhvervsdrivende 
opfylde kravet om et vist minimum af 
oplysninger og henvise forbrugeren til en 
anden informationskilde, f.eks. ved at 
opgive et frikaldsnummer eller anføre et 
direkte hyperlink til en af den 
erhvervsdrivendes websider med relevante 
lettilgængelige oplysninger, som gengives i 
fuldstændig form.

Or. it

Ændringsforslag 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg bør oplysningskravet tilpasses, 
således at der tages hensyn til visse 
mediers tekniske begrænsninger, f.eks. de 
begrænsninger, der er forbundet med antal 
tegn på visse mobiltelefonskærme eller 
tidsbegrænsningen for salgsspot på tv. I 
dette tilfælde bør den erhvervsdrivende 
opfylde kravet om et vist minimum af 
oplysninger og henvise forbrugeren til en 
anden informationskilde, f.eks. ved at 
opgive et frikaldsnummer eller anføre et 
direkte hyperlink til en af den 
erhvervsdrivendes websider med relevante 
lettilgængelige oplysninger.

(21) I forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg bør oplysningskravet tilpasses, 
således at der tages hensyn til visse 
mediers tekniske begrænsninger, f.eks. de 
begrænsninger, der er forbundet med antal 
tegn på visse mobiltelefonskærme eller 
tidsbegrænsningen for salgsspot på tv. I 
dette tilfælde bør den erhvervsdrivende 
opfylde kravet om et vist minimum af 
oplysninger og henvise forbrugeren til en 
anden informationskilde, f.eks. ved at 
opgive et frikaldsnummer eller anføre et 
direkte hyperlink til en af den 
erhvervsdrivendes websider med relevante 
lettilgængelige, klare oplysninger i et 
sprog, forbrugeren forstår..

Or. el
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Ændringsforslag 306
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I forbindelse med fjernsalg kan 
forbrugeren ikke se varen, inden aftalen 
indgås, og derfor bør han have
fortrydelsesret, således at han kan få 
kendskab til varens art og den måde, den 
fungerer på.

(22) I forbindelse med fjernsalg kan 
forbrugeren ikke se varen, inden aftalen 
indgås, og derfor er det hensigtmæssigt, at 
han frem til fortrydelsensfristens udløb 
har fortrydelsesret, således at han kan få 
kendskab til varens art og kvalitet samt 
dens korrekte funktionsmåde.

Or. it

Begrundelse

Der er få tilfælde, hvor princippet om god tro finder anvendelse (f.eks. forsikringsaftaler). I 
disse tilfælde gælder dette pricip dog, uden at det skal nævnes heri.

Ændringsforslag 307
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I forbindelse med fjernsalg kan 
forbrugeren ikke se varen, inden aftalen 
indgås, og derfor bør han have 
fortrydelsesret, således at han kan få 
kendskab til varens art og den måde, den 
fungerer på.

(22) I forbindelse med fjernsalg kan 
forbrugeren ikke se varen, inden aftalen 
indgås, og derfor bør han have 
fortrydelsesret, således at han kan få 
kendskab til varens art og den måde, den 
fungerer på.

Or. fr
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Ændringsforslag 308
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I forbindelse med fjernsalg kan 
forbrugeren ikke se varen, inden aftalen
indgås, og derfor bør han have 
fortrydelsesret, således at han kan få 
kendskab til varens art og den måde, den 
fungerer på.

(22) I forbindelse med fjernsalg kan 
forbrugeren ikke se varen, inden aftalen 
indgås, og derfor bør han have 
fortrydelsesret, for at han inden 
fortrydelsesfristens udløb kan fastslå
varens art og beskaffenhed og få kendskab 
til den måde, den fungerer på.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 7.

Ændringsforslag 309
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I forbindelse med fjernsalg kan 
forbrugeren ikke se varen, inden aftalen 
indgås, og derfor bør han have 
fortrydelsesret, således at han kan få 
kendskab til varens art og den måde, den 
fungerer på.

(22) I forbindelse med fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted kan 
forbrugeren ikke se varen, inden aftalen 
indgås, og derfor bør han have 
fortrydelsesret, således at han kan få 
kendskab til varens art og den måde, den 
fungerer på.

Or. en
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Ændringsforslag 310
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Fortrydelsesfristens begyndelse bør 
være knyttet til den erhvervsdrivendes 
opfyldelse af hans oplysningspligt, da en 
aftale ellers ville bestå også i tilfælde, 
hvor forbrugeren ikke var blevet korrekt 
oplyst om sine rettigheder, hvilket ikke 
opmuntrer den erhvervsdrivende til at 
opfylde sin oplysningspligt. Systemet bør 
også give forbrugeren mulighed for at 
afprøve varerne inden for 
fortrydelsesfristen.

Or. en

Ændringsforslag 311
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Den nuværende forskel på 
fortrydelsesfristen både i medlemsstaterne 
og mellem aftaler vedrørende fjernsalg og 
aftaler indgået uden for fast forretningssted 
skaber retsusikkerhed og giver anledning 
til omkostninger i forbindelse med 
overholdelse af forskellige bestemmelser. 
Fortrydelsesfristen bør være den samme for 
alle aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted.

(23) Den nuværende forskel på 
fortrydelsesfristen både i medlemsstaterne 
og mellem aftaler vedrørende fjernsalg og 
aftaler indgået uden for fast forretningssted 
skaber retsusikkerhed og giver anledning 
til omkostninger i forbindelse med 
overholdelse af forskellige bestemmelser. 
Fortrydelsesfristen bør være den samme for 
alle aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted.

Principielt bør fortrydelsesretten udløbe 
efter 14 dage fra den dato, hvor aftalen 
indgås. For aftaler vedrørende fjernsalg 
af varer regnes fortrydelsesfristen 
imidlertid fra den dato, hvor forbrugeren 
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kommer i besiddelse af varerne.

Or. it

Ændringsforslag 312
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Den nuværende forskel på 
fortrydelsesfristen både i medlemsstaterne 
og mellem aftaler vedrørende fjernsalg og 
aftaler indgået uden for fast forretningssted 
skaber retsusikkerhed og giver anledning 
til omkostninger i forbindelse med 
overholdelse af forskellige bestemmelser. 
Fortrydelsesfristen bør være den samme 
for alle aftaler vedrørende fjernsalg og 
aftaler indgået uden for fast 
forretningssted.

(23) Den nuværende forskel på 
fortrydelsesfristen, som findes blandt
medlemsstaterne, med hensyn til både
aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted skaber 
retsusikkerhed og giver anledning til 
unødvendige ekstra omkostninger. Der bør 
anvendes den samme fortrydelsesfrist
både for aftaler vedrørende fjernsalg og 
aftaler indgået uden for fast 
forretningssted. Principielt bør 
fortrydelsesretten udløbe efter 14 dage fra 
den dato, hvor aftalen indgås. For aftaler 
vedrørende fjernsalg af varer regnes 
fortrydelsesfristen imidlertid fra den dato, 
hvor forbrugeren kommer i besiddelse af 
varerne.

Or. it

Ændringsforslag 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Bestemmelserne om aftaler 
vedrørende fjernsalg berører ikke reglerne 
om e-kontrakter og e-ordrer i artikel 9 og 
11 i Europa-Parlamentets og Rådets 

(25) Bestemmelserne om aftaler 
vedrørende fjernsalg berører ikke reglerne 
om e-kontrakter og e-ordrer i artikel 9 og 
11 i Europa-Parlamentets og Rådets
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direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
(direktivet om elektronisk handel).

direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
(direktivet om elektronisk handel), og 
forbrugerne bør i hvert fald ikke være 
bundet af aftalen, hvis de ikke har 
modtaget alle de oplysninger, der er 
anført i artikel 5 i dette direktiv.

Or. el

Ændringsforslag 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Når forbrugeren bestiller mere end 
én vare fra den samme erhvervsdrivende,
bør han være berettiget til at gøre 
fortrydelsesretten gældende i forhold til 
hver enkelt vare. Hvis varerne leveres 
særskilt, bør fortrydelsesfristen løbe fra det 
tidspunkt, hvor forbrugeren får de enkelte 
varer i fysisk besiddelse. I det tilfælde, en 
vare leveres i forskellige partier eller dele, 
bør fortrydelsesfristen løbe fra det 
tidspunkt, hvor forbrugeren eller den af 
forbrugeren angivne tredjemand får det 
sidste parti eller den sidste del i fysisk 
besiddelse.

(26) Ved gentagen levering af varer af 
samme slags, bør fortrydelsesfristen løbe 
fra det tidspunkt, hvor forbrugeren eller en 
af forbrugeren udpeget tredjemand, som 
ikke er transportøren, får den første 
delleverance i fysisk besiddelse.

Or. de



AM\836026DA.doc 67/249 PE450.954v01-00

DA

Ændringsforslag 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten 
forud for indgåelse af en aftale vedrørende
fjernsalg eller en aftale indgået uden for 
fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen 
forlænges. Men med henblik på 
retssikkerheden bør der dog indføres en 
tremåneders frist, forudsat at den 
erhvervsdrivende har opfyldt sine 
aftalemæssige forpligtelser fuldt ud. Den 
erhvervsdrivende bør anses for at have 
opfyldt sine forpligtelser fuldt ud, når han 
har leveret de varer eller fuldt ud ydet de 
tjenesteydelser, som forbrugeren har 
bestilt.

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten 
forud for indgåelse af en aftale vedrørende 
fjernsalg eller en aftale indgået uden for 
fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen 
forlænges. Men med henblik på 
retssikkerheden bør der dog indføres en 
etårs frist.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 9.

Ændringsforslag 316
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten 
forud for indgåelse af en aftale vedrørende 
fjernsalg eller en aftale indgået uden for 
fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen 
forlænges. Men med henblik på 
retssikkerheden bør der dog indføres en 
tremåneders frist, forudsat at den 
erhvervsdrivende har opfyldt sine 

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten 
forud for indgåelse af en aftale vedrørende 
fjernsalg eller en aftale indgået uden for 
fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen 
forlænges. Men med henblik på 
retssikkerheden bør der dog indføres en 
seksmåneders frist.
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aftalemæssige forpligtelser fuldt ud. Den 
erhvervsdrivende bør anses for at have 
opfyldt sine forpligtelser fuldt ud, når han 
har leveret de varer eller fuldt ud ydet de 
tjenesteydelser, som forbrugeren har 
bestilt.

Or. de

Begrundelse

Den planlagte begyndelse af fristen ville opretholde den uvisse tilstand alt for længe og 
medføre en urimelig lang brug hos forbrugeren ved tjenesteydelsesaftaler, men også ved 
købsaftaler. Især ved tjenesteydelser ville dette desuden medføre komplikationer i forbindelse 
med en omstødelse.

Ændringsforslag 317
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten 
forud for indgåelse af en aftale vedrørende 
fjernsalg eller en aftale indgået uden for 
fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen 
forlænges. Men med henblik på 
retssikkerheden bør der dog indføres en 
tremåneders frist, forudsat at den 
erhvervsdrivende har opfyldt sine 
aftalemæssige forpligtelser fuldt ud. Den 
erhvervsdrivende bør anses for at have 
opfyldt sine forpligtelser fuldt ud, når han 
har leveret de varer eller fuldt ud ydet de 
tjenesteydelser, som forbrugeren har
bestilt.

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten
eller mangel på fortrydelsesret forud for 
indgåelse af en aftale vedrørende fjernsalg 
eller en aftale indgået uden for fast 
forretningssted, bør fortrydelsesfristen 
forlænges med 12 måneer.

Or. fr
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Ændringsforslag 318
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten 
forud for indgåelse af en aftale vedrørende 
fjernsalg eller en aftale indgået uden for 
fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen 
forlænges. Men med henblik på 
retssikkerheden bør der dog indføres en 
tremåneders frist, forudsat at den 
erhvervsdrivende har opfyldt sine 
aftalemæssige forpligtelser fuldt ud. Den 
erhvervsdrivende bør anses for at have 
opfyldt sine forpligtelser fuldt ud, når han 
har leveret de varer eller fuldt ud ydet de 
tjenesteydelser, som forbrugeren har 
bestilt.

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten 
forud for indgåelse af en aftale vedrørende 
fjernsalg eller en aftale indgået uden for 
fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen 
forlænges til et år.

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater giver i dag en længere eller endda en ubegrænset frist i sådanne 
tilfælde. Medlemsstaterne bør derfor kunne bevare eller udvide fristen på mindst et år.

Ændringsforslag 319
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten 
forud for indgåelse af en aftale vedrørende 
fjernsalg eller en aftale indgået uden for 
fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen 
forlænges. Men med henblik på 
retssikkerheden bør der dog indføres en 
tremåneders frist, forudsat at den 

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten 
forud for indgåelse af en aftale vedrørende 
fjernsalg eller en aftale indgået uden for 
fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen 
forlænges. Men medlemsstaterne bør 
kunne bevare eller udvide fristen på 
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erhvervsdrivende har opfyldt sine 
aftalemæssige forpligtelser fuldt ud. Den 
erhvervsdrivende bør anses for at have 
opfyldt sine forpligtelser fuldt ud, når han 
har leveret de varer eller fuldt ud ydet de 
tjenesteydelser, som forbrugeren har 
bestilt.

mindst et år.

Or. en

Ændringsforslag 320
Iliana Ivanova

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne gør 
fortrydelsesretten gældende på forskellig 
måde, og det har medført omkostninger for 
virksomheder, som sælger på tværs af 
grænser. En harmoniseret 
standardfortrydelsesformular til 
forbrugerne burde kunne forenkle 
fortrydelsesprocessen og skabe 
retssikkerhed. Derfor bør medlemsstaterne 
undlade at tilføje krav til udformningen af 
fællesskabsstandardformularen, f.eks. at 
den skal udfyldes med en særlig 
skriftstørrelse.

(28) Medlemsstaterne gør 
fortrydelsesretten gældende på forskellig 
måde, og det har medført omkostninger for 
virksomheder, som sælger på tværs af 
grænser. En harmoniseret 
standardfortrydelsesformular til 
forbrugerne på forbrugerens eget officielle 
EU-sprog burde kunne forenkle 
fortrydelsesprocessen og skabe 
retssikkerhed. Derfor bør medlemsstaterne 
undlade at tilføje krav til udformningen af 
fællesskabsstandardformularen, f.eks. at 
den skal udfyldes med en særlig 
skriftstørrelse.

Or. en

Ændringsforslag 321
Frank Engel

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne gør (28) Medlemsstaterne gør 
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fortrydelsesretten gældende på forskellig 
måde, og det har medført omkostninger for 
virksomheder, som sælger på tværs af 
grænser. En harmoniseret 
standardfortrydelsesformular til 
forbrugerne burde kunne forenkle 
fortrydelsesprocessen og skabe 
retssikkerhed. Derfor bør medlemsstaterne 
undlade at tilføje krav til udformningen af 
fællesskabsstandardformularen, f.eks. at 
den skal udfyldes med en særlig 
skriftstørrelse.

fortrydelsesretten gældende på forskellig 
måde, og det har medført omkostninger for 
virksomheder, som sælger på tværs af 
grænser. En standardiseret EU-
fortrydelsesformular til forbrugerne burde 
kunne forenkle fortrydelsesprocessen og 
skabe retssikkerhed. Derfor bør 
medlemsstaterne undlade at tilføje krav til 
udformningen af den standardiserede EU-
formular, f.eks. at den skal udfyldes med 
en særlig skriftstørrelse.

Or. fr

Ændringsforslag 322
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne gør 
fortrydelsesretten gældende på forskellig 
måde, og det har medført omkostninger for 
virksomheder, som sælger på tværs af 
grænser. En harmoniseret 
standardfortrydelsesformular til 
forbrugerne burde kunne forenkle 
fortrydelsesprocessen og skabe 
retssikkerhed. Derfor bør medlemsstaterne 
undlade at tilføje krav til udformningen af 
fællesskabsstandardformularen, f.eks. at 
den skal udfyldes med en særlig 
skriftstørrelse.

(28) Medlemsstaterne gør 
fortrydelsesretten gældende på forskellig 
måde, og det har medført omkostninger for 
virksomheder, som sælger på tværs af 
grænser. En harmoniseret 
standardfortrydelsesformular til 
forbrugerne ville forenkle 
fortrydelsesprocessen og skabe 
retssikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 323
Iliana Ivanova

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Erfaringerne viser, at mange 
forbrugere og erhvervsdrivende 
foretrækker at kommunikere med hinanden 
via den erhvervsdrivendes websted, og 
derfor bør den erhvervsdrivende kunne 
give forbrugeren mulighed for at udfylde 
en webbaseret fortrydelsesformular. I så 
fald bør den erhvervsdrivende omgående 
kvittere for modtagelse pr. e-mail.

(29) Erfaringerne viser, at mange 
forbrugere og erhvervsdrivende 
foretrækker at kommunikere med hinanden 
via den erhvervsdrivendes websted, og 
derfor bør den erhvervsdrivende kunne 
give forbrugeren mulighed for at udfylde 
en webbaseret fortrydelsesformular. I så 
fald bør den erhvervsdrivende omgående 
kvittere for modtagelse pr. e-mail, i hvert 
fald ikke senere end en arbejdsdag fra 
afsendelsen af fortrydelsesformularen.

Or. en

Begrundelse

"Omgående" kunne blive fortolket forskelligt i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 324
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I det tilfælde, fortrydelsesretten gøres 
gældende, bør den erhvervsdrivende 
godtgøre alle de betalinger, han har 
modtaget fra forbrugeren, herunder dem, 
der omfatter den erhvervsdrivendes 
udgifter i forbindelse med varernes 
levering til forbrugeren.

(30) I det tilfælde, fortrydelsesretten gøres 
gældende, bør den erhvervsdrivende 
godtgøre alle de betalinger, som
forbrugeren på rimelig vis har foretaget.

Or. it
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Ændringsforslag 325
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Visse forbrugere gør fortrydelsesretten 
gældende efter at have brugt varerne mere 
end, hvad der er nødvendigt for at få 
kendskab til varens art og den måde, den 
fungerer på. I så fald bør forbrugeren hæfte 
for eventuel forringelse af varernes værdi. 
For at få kendskab til en vares art og den 
måde, den fungerer på, bør forbrugeren 
kun håndtere eller prøve den på samme 
måde, som han ville have fået lov til i en 
forretning. Forbrugeren bør f.eks. kun 
prøve en beklædningsgenstand og bør ikke 
have lov til at have den på i længere tid. 
For at sikre, at der er tale om en reel 
fortrydelsesret i forbindelse med aftaler om 
tjenesteydelser, navnlig aftaler om ikke-
hastende renoveringsarbejde, hvor 
forbrugerne kan udsættes for aggressive 
salgsmetoder i deres hjem efterfulgt af 
omgående levering af tjenesteydelsen, 
inden fortrydelsesretten udløber, bør 
forbrugerne ikke være forpligtet til at 
afholde udgifterne til en sådan ydelse.

(31) Forbrugeren har ret til at håndtere 
eller prøve varen for at få kendskab til 
dens art og den måde, den fungerer på. 
Visse forbrugere gør fortrydelsesretten
gældende efter at have brugt varerne mere 
end, hvad der er nødvendigt for at få 
kendskab til varens art og den måde, den 
fungerer på. I så fald bør forbrugeren hæfte 
for eventuel forringelse af varernes værdi.
Forbrugeren bør f.eks. kun prøve en 
beklædningsgenstand og bør ikke have lov 
til at have den på i længere tid. For at sikre, 
at der er tale om en reel fortrydelsesret i 
forbindelse med aftaler om tjenesteydelser, 
navnlig aftaler om ikke-hastende 
renoveringsarbejde, hvor forbrugerne kan 
udsættes for aggressive salgsmetoder i 
deres hjem efterfulgt af omgående levering 
af tjenesteydelsen, inden fortrydelsesretten 
udløber, bør forbrugerne ikke være 
forpligtet til at afholde udgifterne til en 
sådan ydelse.

Or. en

Ændringsforslag 326
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Visse forbrugere gør 
fortrydelsesretten gældende efter at have 
brugt varerne mere end, hvad der er 
nødvendigt for at få kendskab til varens art 

(31) Med henblik på at få kendskab til en 
vares art og den måde, den fungerer på, bør 
forbrugeren kunne inspicere og prøve 
varerne inden for fortrydelsesfristen. 
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og den måde, den fungerer på. I så fald bør 
forbrugeren hæfte for eventuel forringelse 
af varernes værdi. For at få kendskab til 
en vares art og den måde, den fungerer 
på, bør forbrugeren kun håndtere eller 
prøve den på samme måde, som han ville 
have fået lov til i en forretning. 
Forbrugeren bør f.eks. kun prøve en 
beklædningsgenstand og bør ikke have lov 
til at have den på i længere tid. For at 
sikre, at der er tale om en reel 
fortrydelsesret i forbindelse med aftaler 
om tjenesteydelser, navnlig aftaler om 
ikke-hastende renoveringsarbejde, hvor 
forbrugerne kan udsættes for aggressive 
salgsmetoder i deres hjem efterfulgt af 
omgående levering af tjenesteydelsen, 
inden fortrydelsesretten udløber, bør 
forbrugerne ikke være forpligtet til at 
afholde udgifterne til en sådan ydelse.

Forbrugeren bør ikke hæfte for skader på 
varen, forudsat at han har udvist rimelig 
omhu for at forhindre sådanne skader. I 
forbindelse med aftaler om tjenesteydelser 
bør forbrugeren også kunne gøre 
fortrydelsesretten gældende. For at sikre, 
at der er tale om en reel fortrydelsesret i 
forbindelse med aftaler om tjenesteydelser, 
navnlig aftaler om ikke-hastende 
renoveringsarbejde, hvor forbrugerne kan 
udsættes for aggressive salgsmetoder i 
deres hjem efterfulgt af omgående levering 
af tjenesteydelsen, inden fortrydelsesretten 
udløber, bør forbrugerne ikke være 
forpligtet til at afholde udgifterne til en 
sådan ydelse.

Or. en

Ændringsforslag 327
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Der bør være visse undtagelser fra 
bestemmelserne om fortrydelsesret, som i 
tilfælde, hvor produktets art gør 
fortrydelsesretten til en uhensigtsmæssig 
størrelse. Det gælder f.eks. i forbindelse 
med vin, som leveres længe efter aftalens 
indgåelse, og hvor aftalen er genstand for 
spekulation, idet værdien afhænger af 
markedskonjunkturerne (vin en primeur).

(33) Der bør være visse undtagelser fra 
bestemmelserne om fortrydelsesret, som i 
tilfælde, hvor produktets art gør 
fortrydelsesretten til en uhensigtsmæssig 
størrelse, og udøvelsen af 
fortrydelsesretten ville være en urimelig 
ulempe for den erhvervsdrivende. Det 
gælder især for fødevarer og andre 
hygiejnisk følsomme eller letfordærvelige 
varer og for vin, som leveres længe efter 
aftalens indgåelse, og hvor aftalen er 
genstand for spekulation, idet værdien 
afhænger af markedskonjunkturerne (vin 
en primeur). Også visse andre varer eller 
tjenesteydelser, hvis pris afhænger af 
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markedsudsving, undtages fra 
fortrydelsesretten, som f.eks. råstoffer.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 13.

Ændringsforslag 328
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Der bør være visse undtagelser fra 
bestemmelserne om fortrydelsesret, som i 
tilfælde, hvor produktets art gør 
fortrydelsesretten til en uhensigtsmæssig 
størrelse. Det gælder f.eks. i forbindelse 
med vin, som leveres længe efter aftalens 
indgåelse, og hvor aftalen er genstand for 
spekulation, idet værdien afhænger af 
markedskonjunkturerne (vin en primeur).

(33) Der bør være visse undtagelser fra 
bestemmelserne om fortrydelsesret, som i 
tilfælde, hvor produktets art gør 
fortrydelsesretten til en uhensigtsmæssig 
størrelse, og udøvelsen af 
fortrydelsesretten ville være en urimelig 
ulempe for den erhvervsdrivende. Det 
gælder især for fødevarer eller andre 
hygiejnisk følsomme varer, eksempelvis 
elektriske apparater til kropspleje eller 
elektriske apparater, der kommer i 
berøring med fødevarer.

Or. de

Ændringsforslag 329
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) I forbindelse med aftaler om 
fjernlevering af tjenesteydelser, hvor 
leveringen påbegyndes, inden 
fortrydelsesfristen udløber (forbrugeren 
downloader f.eks. datafiler i den nævnte 

(34) I forbindelse med aftaler om 
fjernlevering eller levering uden for 
forretningsstedet af tjenesteydelser, hvor 
leveringen påbegyndes, inden 
fortrydelsesfristen udløber (forbrugeren 
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periode), ville det være urimeligt, om 
forbrugeren fik lov til at gøre 
fortrydelsesretten gældende efter at have 
udnyttet tjenesteydelsen helt eller delvist. 
Derfor bør forbrugeren miste
fortrydelsesretten, når leveringen 
påbegyndes, men det skal ske med 
forudgående, udtrykkeligt samtykke fra 
forbrugeren.

downloader f.eks. datafiler i den nævnte 
periode), ville det være urimeligt, om 
forbrugeren fik lov til at gøre 
fortrydelsesretten gældende efter at have 
udnyttet tjenesteydelsen helt eller delvist. 
Derfor mister forbrugeren 
fortrydelsesretten, når leveringen 
påbegyndes, men det skal ske med 
forudgående, udtrykkeligt samtykke fra 
forbrugeren, på betingelse af at denne 
aftale gøres forståelig, dvs. at forbrugeren
informeres om følgerne af dette valg med 
hensyn til tabet af fortrydelsesretten.

Or. fr

Ændringsforslag 330
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) I forbindelse med aftaler om 
fjernlevering af tjenesteydelser, hvor 
leveringen påbegyndes, inden 
fortrydelsesfristen udløber (forbrugeren 
downloader f.eks. datafiler i den nævnte 
periode), ville det være urimeligt, om 
forbrugeren fik lov til at gøre 
fortrydelsesretten gældende efter at have 
udnyttet tjenesteydelsen helt eller delvist.
Derfor bør forbrugeren miste 
fortrydelsesretten, når leveringen 
påbegyndes, men det skal ske med 
forudgående, udtrykkeligt samtykke fra 
forbrugeren.

(34) I forbindelse med aftaler om 
fjernlevering af tjenesteydelser, hvor 
leveringen påbegyndes, inden 
fortrydelsesfristen udløber (forbrugeren 
downloader f.eks. datafiler i den nævnte 
periode), ville det være urimeligt, om 
forbrugeren fik lov til at gøre 
fortrydelsesretten gældende efter at have 
udnyttet tjenesteydelsen helt.

Or. en
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Ændringsforslag 331
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) I forbindelse med aftaler om 
fjernlevering af tjenesteydelser, hvor 
leveringen påbegyndes, inden 
fortrydelsesfristen udløber (forbrugeren 
downloader f.eks. datafiler i den nævnte 
periode), ville det være urimeligt, om 
forbrugeren fik lov til at gøre 
fortrydelsesretten gældende efter at have 
udnyttet tjenesteydelsen helt eller delvist. 
Derfor bør forbrugeren miste 
fortrydelsesretten, når leveringen 
påbegyndes, men det skal ske med 
forudgående, udtrykkeligt samtykke fra 
forbrugeren.

(34) I forbindelse med aftaler om 
fjernlevering af tjenesteydelser, hvor 
leveringen påbegyndes, inden 
fortrydelsesfristen udløber (forbrugeren 
downloader f.eks. datafiler i den nævnte
periode), ville det være urimeligt, om 
forbrugeren fik lov til at gøre 
fortrydelsesretten gældende efter at have 
udnyttet tjenesteydelsen helt eller delvist. 
Derfor bør forbrugeren miste 
fortrydelsesretten, når leveringen 
påbegyndes, men det skal ske med 
forudgående, udtrykkeligt samtykke fra 
forbrugeren. Derimod bør forbrugeren på 
grund af det psykiske pres i forbindelse 
med aftaler om tjenesteydelser indgået 
uden for fast forretningssted (herunder 
tilfælde, hvor der leveres varer som en del 
af transaktionen) bevare sin 
fortrydelsesret i tilfælde, hvor udførelsen 
påbegyndes inden for fortrydelsesfristen 
efter forbrugerens udtrykkelige 
anmodning på et varigt medium. Det ville 
imidlertid være urimeligt at lade 
forbrugeren gøre fortrydelsesretten 
gældende uden at forpligte forbrugeren til 
at betale et rimeligt beløb til den 
erhvervsdrivende, som afspejler de ydelser 
og varer, der er leveret som en del af 
transaktionen, før fortrydelsesretten blev 
gjort gældende, forudsat at den 
erhvervsdrivende har oplyst forbrugeren 
om pligten til at betale, på et varigt 
medium forud for aftalens indgåelse.

Or. en
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Ændringsforslag 332
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Det ville ikke være rimeligt at 
anvende reglerne i afsnit 3 på aftaler 
indgået uden for fast forretningssted af 
ringe værdi.

Or. en

Ændringsforslag 333
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det kan være uhensigtsmæssigt med 
fortrydelsesret i forbindelse med visse 
tjenesteydelser i form af bolig, transport 
og fritidstilbud. De tilsvarende aftaler 
indebærer, at der afsættes kapacitet, som 
den erhvervsdrivende kunne finde det 
vanskeligt at anvende, hvis der indføres 
fortrydelsesret. Derfor bør 
bestemmelserne om forbrugeroplysning 
og fortrydelsesret ikke finde anvendelse 
på disse aftaler vedrørende fjernsalg.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 334
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det kan være uhensigtsmæssigt med 
fortrydelsesret i forbindelse med visse 
tjenesteydelser i form af bolig, transport og 
fritidstilbud. De tilsvarende aftaler 
indebærer, at der afsættes kapacitet, som 
den erhvervsdrivende kunne finde det 
vanskeligt at anvende, hvis der indføres 
fortrydelsesret. Derfor bør bestemmelserne 
om forbrugeroplysning og fortrydelsesret 
ikke finde anvendelse på disse aftaler 
vedrørende fjernsalg.

(36) Det kan være uhensigtsmæssigt med 
fortrydelsesret i forbindelse med visse 
tjenesteydelser i form af bolig, transport og 
fritidstilbud. Hvis udførelsen påbegyndes 
inden for fortrydelsesfristen, ville det være 
urimeligt at lade forbrugeren gøre 
fortrydelsesretten gældende, efter at 
ydelsen helt eller delvist er leveret til 
forbrugeren. Derfor bør forbrugeren miste 
sin fortrydelsesret, når udførelsen 
påbegyndes med hans eller hendes 
forudgående udtrykkelige samtykke på et 
varigt medium.

Or. el

Ændringsforslag 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Forslag til direktiv
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Hvis den erhvervsdrivende ikke 
opfylder sin leveringspligt, bør 
forbrugeren på et varigt medium opfordre 
den erhvervsdrivende til at foretage 
levering inden en frist på mindst syv dage 
og meddele, at han har til hensigt at 
ophæve aftalen, hvis leveringen ikke 
finder sted. Hvis denne frist er udløbet 
uden resultat, kan forbrugeren ophæve 
aftalen. Hvis der allerede er sket betaling, 
bør forbrugeren, uden at det berører hans 
ret til erstatning, have krav på 
tilbagebetaling inden syv dage, efter at 
aftalen er ophævet. Medlemsstaterne bør 
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have mulighed for at indføre eller 
opretholde nationale bestemmelser om 
andre afhjælpningsmuligheder ved 
manglende levering inden for den af 
forbrugeren fastsatte frist for at sikre et 
højere niveau for forbrugerbeskyttelsen.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 17.

Ændringsforslag 336
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Hvis den erhvervsdrivende ikke 
opfylder sin leveringspligt, bør 
forbrugeren på et varigt medium opfordre 
den erhvervsdrivende til at foretage 
levering inden en passende frist og 
meddele, at han har til hensigt at ophæve 
aftalen, hvis leveringen ikke finder sted. 
Hvis der allerede er sket betaling, bør 
forbrugeren have krav på tilbagebetaling 
inden syv dage efter, at aftalen er 
ophævet. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at indføre eller opretholde 
nationale bestemmelser om andre 
afhjælpningsmuligheder ved manglende 
levering inden for den af forbrugeren 
fastsatte frist for at sikre et højere niveau 
for forbrugerbeskyttelsen.

Or. de

Begrundelse

Erstatningsretlige konsekvenser ved forsinkelse med levering er mulige efter national ret. 
Dette aspekt bør derfor med henblik på en klar afgrænsning ikke præciseres i det
"harmoniserede" stk. 2 i artikel 22, men i det nye artikel 22, stk. 2a.
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Ændringsforslag 337
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) I forbindelse med forbrugerkøb kan
vareleveringen finde sted på forskellig 
måde. Det er kun muligt at opnå den 
fleksibilitet, der er nødvendig for at tage 
hensyn til alle disse variationer, hvis der 
indføres en bestemmelse, som frit kan 
fraviges. Forbrugeren bør være beskyttet 
mod enhver risiko for tab eller 
beskadigelse af varer under transport 
arrangeret eller foretaget af den 
erhvervsdrivende. Den nye bestemmelse 
om risikoovergang bør ikke finde 
anvendelse i det tilfælde, forbrugeren 
venter urimeligt længe med at tage varerne 
i besiddelse (f.eks. når forbrugeren ikke 
afhenter varerne på posthuset inden den 
frist, posthuset har fastsat). Under nævnte 
omstændigheder bør forbrugeren bære 
risikoen for tab eller forringelse efter 
leveringstidspunktet, som aftalt med den 
erhvervsdrivende.

(38) I forbindelse med forbrugerkøb, hvor
vareleveringen kan finde sted på forskellig 
måde, enten med det samme eller på et 
senere tidspunkt, er det nødvendigt, at den 
erhvervsdrivende i tilfælde af senere 
levering angiver en frist, inden hvilken 
han forpligter sig til at levere varen.
Forbrugeren bør være beskyttet mod 
enhver risiko for tab eller beskadigelse af 
varer under transport arrangeret eller 
foretaget af den erhvervsdrivende. Den nye 
bestemmelse om risikoovergang bør ikke 
finde anvendelse i det tilfælde, forbrugeren 
venter urimeligt længe med at tage varerne 
i besiddelse (f.eks. når forbrugeren ikke 
afhenter varerne på posthuset inden den 
frist, posthuset har fastsat). Under nævnte 
omstændigheder bør forbrugeren bære 
risikoen for tab eller forringelse efter 
leveringstidspunktet, som aftalt med den 
erhvervsdrivende.

Or. fr

Ændringsforslag 338
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Hvad angår levering, bør det 
fastsættes, at forbrugeren, hvis den 
erhvervsdrivende overskrider den fastsatte 
leveringsfrist med mere end syv dage, bør 
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kunne ophæve aftalen og kræve 
tilbagebetaling af ethvert beløb, der er 
betalt i henhold til aftalen. I dette tilfælde 
anses aftalen for brudt, når den 
erhvervsdrivende modtager det brev, hvori 
forbrugeren underretter ham om sin 
beslutning, hvis leveringen ikke har 
fundet sted i mellemtiden. Den 
erhvervsdrivende er forpligtet til hurtigst 
muligt og senest syv dage efter 
modtagelsen af brevet om ophævelse af 
aftalen at tilbagebetale ethvert beløb, der 
er betalt i henhold til aftalen.

Or. fr

Ændringsforslag 339
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 38 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38b) Et unikt og fælles koncept for 
overensstemmelse med aftalen, som 
defineres på et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, vil give de 
erhvervsdrivende og forbrugerne en bedre 
retssikkerhed.

Or. fr

Ændringsforslag 340
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) I mange transaktioner får 
forbrugerne ikke tilstrækkeligt mange 
betalingsmåder at vælge imellem, eller de 
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bliver pålagt gebyr, hvis de nægter at 
bruge bestemte måder. Denne situation 
skal afspejles i en bestemmelse, som 
sikrer, at den erhvervsdrivende tilbyder 
forbrugeren forskellige betalingsmåder, 
og i forbindelse med fjernsalgsaftaler bør 
disse omfatte såvel elektroniske som 
ikkeelektroniske betalingsmåder. En 
ikkeelektronisk betalingsmåde ville f.eks. 
være muligheden for at udskrive en ordre 
fra den erhvervsdrivendes hjemmeside og 
betale den kontant i en bank eller et andet 
kontaktpunkt for den erhvervsdrivende.

Or. en

Ændringsforslag 341
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, bør forbrugeren først have 
mulighed for at kræve, at den 
erhvervdrivende reparerer varerne eller 
udskifter dem efter den erhvervsdrivendes 
valg, medmindre den erhvervsdrivende 
beviser, at nævnte midler er ulovlige, 
umulige eller kræver en urimelig indsats 
fra den erhvervsdrivendes side. Den 
erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes 
på en objektiv måde under hensyn til de 
omkostninger, der påføres den 
erhvervsdrivende ved afhjælpning af den 
manglende overensstemmelse, varernes 
værdi og den manglende 
overensstemmelses betydning. Mangel på 
reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper 
manglende overensstemmelse inden for en 
rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig 
stor indsats.

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, bør forbrugeren først have 
mulighed for at kræve, at den 
erhvervdrivende reparerer varerne eller 
udskifter dem efter den erhvervsdrivendes 
valg, medmindre den erhvervsdrivende 
beviser, at nævnte midler er ulovlige, 
umulige eller kræver en urimelig indsats 
fra den erhvervsdrivendes side. Den 
erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes 
på en objektiv måde under hensyn til de 
omkostninger, der påføres den 
erhvervsdrivende ved afhjælpning af den 
manglende overensstemmelse, varernes 
værdi og den manglende 
overensstemmelses betydning. Mangel på 
reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper 
manglende overensstemmelse inden for en 
rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig 
stor indsats.
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Or. fr

Ændringsforslag 342
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, bør forbrugeren først have
mulighed for at kræve, at den 
erhvervdrivende reparerer varerne eller 
udskifter dem efter den erhvervsdrivendes 
valg, medmindre den erhvervsdrivende 
beviser, at nævnte midler er ulovlige, 
umulige eller kræver en urimelig indsats 
fra den erhvervsdrivendes side. Den 
erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes 
på en objektiv måde under hensyn til de 
omkostninger, der påføres den 
erhvervsdrivende ved afhjælpning af den 
manglende overensstemmelse, varernes 
værdi og den manglende 
overensstemmelses betydning. Mangel på 
reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper 
manglende overensstemmelse inden for en 
rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig 
stor indsats.

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, bør forbrugeren have ret til at
vælge mellem reparation af varerne, 
udskiftning af varerne, en prisnedsættelse 
eller ophævelse af aftalen. Såfremt 
forbrugeren kræver, at den 
erhvervdrivende reparerer eller udskifter
varerne, skal denne udføre dette så hurtigt 
som muligt, medmindre den 
erhvervsdrivende beviser, at nævnte midler 
er ulovlige, umulige eller kræver en 
urimelig indsats fra den erhvervsdrivendes 
side. Den erhvervsdrivendes indsats bør 
bestemmes på en objektiv måde under 
hensyn til de omkostninger, der påføres 
den erhvervsdrivende ved afhjælpning af 
den manglende overensstemmelse, 
varernes værdi og den manglende 
overensstemmelses betydning. Mangel på 
reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper 
manglende overensstemmelse inden for en 
rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig 
stor indsats.

Or. fr

Begrundelse

Valget af, hvordan afhjælpningen skal ske, bør tilfalde forbrugeren og ikke den 
erhvervsdrivende.
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Ændringsforslag 343
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Hvis varen ikke er i 
overensstemmelse med aftalen, bør
forbrugeren først have mulighed for at 
kræve, at den erhvervdrivende reparerer 
varerne eller udskifter dem efter den 
erhvervsdrivendes valg, medmindre den 
erhvervsdrivende beviser, at nævnte 
midler er ulovlige, umulige eller kræver 
en urimelig indsats fra den 
erhvervsdrivendes side. Den 
erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes 
på en objektiv måde under hensyn til de
omkostninger, der påføres den 
erhvervsdrivende ved afhjælpning af den 
manglende overensstemmelse, varernes 
værdi og den manglende 
overensstemmelses betydning. Mangel på 
reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper 
manglende overensstemmelse inden for 
en rimelig frist eller uden en 
uforholdsmæssig stor indsats.

(40) I første omgang kan forbrugeren 
kræve reparation af varen eller 
omlevering, medmindre disse former for 
afhjælpning ville være umulige eller 
urimelige. Hvorvidt en afhjælpning er 
urimelig, bør bestemmes på en objektiv 
måde. En afhjælpning bør være urimelig, 
hvis den medfører omkostninger, der er 
urimeligt store i forhold til andre former 
for afhjælpning. Denne sammenligning 
kan f.eks. også angå forholdet mellem 
reparation og ophævelse af aftalen. Ved 
besvarelse af spørgsmålet om, hvorvidt 
der er tale om urimelige omkostninger, 
bør det være afgørende, om 
omkostningerne til afhjælpningen er klart 
højere end omkostningerne til en anden 
form for afhjælpning.

Or. de

Begrundelse

Det eksisterende hierarki mellem de forskellige garantiformer skal bevares. Bedømmelsen af, 
om der foreligger urimelighed, skal f.eks. også kunne foretages ved sammenligning af 
forholdet mellem reparation og ophævelse af aftalen.
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Ændringsforslag 344
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, bør forbrugeren først have 
mulighed for at kræve, at den 
erhvervsdrivende reparerer varerne eller
udskifter dem efter den erhvervsdrivendes 
valg, medmindre den erhvervsdrivende 
beviser, at nævnte midler er ulovlige, 
umulige eller kræver en urimelig indsats 
fra den erhvervsdrivendes side. Den 
erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes 
på en objektiv måde under hensyn til de 
omkostninger, der påføres den 
erhvervsdrivende ved afhjælpning af den 
manglende overensstemmelse, varernes 
værdi og den manglende 
overensstemmelses betydning. Mangel på 
reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper 
manglende overensstemmelse inden for 
en rimelig frist eller uden en 
uforholdsmæssig stor indsats.

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, bør forbrugeren altid have 
mulighed for at vælge mellem de 
forskellige midler, som er omhandlet i 
dette direktiv. Forbrugeren bør have ret til 
at kræve, at den erhvervsdrivende reparerer 
varerne, udskifter dem, at få nedslag i 
prisen eller at hæve købet.

Or. en

Ændringsforslag 345
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, bør forbrugeren først have 
mulighed for at kræve, at den 
erhvervdrivende reparerer varerne eller 
udskifter dem efter den erhvervsdrivendes 
valg, medmindre den erhvervsdrivende 

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, bør forbrugeren først have 
mulighed for at vælge mellem reparation 
eller udskiftning af produktet, et 
prisnedslag eller ophævelse af aftalen,
medmindre den erhvervsdrivende beviser, 
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beviser, at nævnte midler er ulovlige, 
umulige eller kræver en urimelig indsats 
fra den erhvervsdrivendes side. Den 
erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes 
på en objektiv måde under hensyn til de 
omkostninger, der påføres den 
erhvervsdrivende ved afhjælpning af den 
manglende overensstemmelse, varernes 
værdi og den manglende 
overensstemmelses betydning. Mangel på 
reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper 
manglende overensstemmelse inden for en 
rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig 
stor indsats.

at nævnte midler er ulovlige, umulige eller 
kræver en urimelig indsats fra den 
erhvervsdrivendes side. Den 
erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes 
på en objektiv måde under hensyn til de 
omkostninger, der påføres den 
erhvervsdrivende ved afhjælpning af den 
manglende overensstemmelse, varernes 
værdi og den manglende 
overensstemmelses betydning. Mangel på 
reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper 
manglende overensstemmelse inden for en 
rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig 
stor indsats.

Or. el

Begrundelse

Under alle omstændigheder bør forbrugeren vælge, hvordan der skal kompenseres for 
produktets manglende overensstemmelse.

Ændringsforslag 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, bør forbrugeren først have 
mulighed for at kræve, at den 
erhvervdrivende reparerer varerne eller 
udskifter dem efter den erhvervsdrivendes 
valg, medmindre den erhvervsdrivende 
beviser, at nævnte midler er ulovlige, 
umulige eller kræver en urimelig indsats 
fra den erhvervsdrivendes side. Den 
erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes 
på en objektiv måde under hensyn til de 
omkostninger, der påføres den 
erhvervsdrivende ved afhjælpning af den 
manglende overensstemmelse, varernes 
værdi og den manglende 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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overensstemmelses betydning. Mangel på 
reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper 
manglende overensstemmelse inden for en 
rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig 
stor indsats.

Or. el

Ændringsforslag 347
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, bør forbrugeren først have 
mulighed for at kræve, at den 
erhvervdrivende reparerer varerne eller 
udskifter dem efter den erhvervsdrivendes 
valg, medmindre den erhvervsdrivende 
beviser, at nævnte midler er ulovlige, 
umulige eller kræver en urimelig indsats 
fra den erhvervsdrivendes side. Den 
erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes 
på en objektiv måde under hensyn til de 
omkostninger, der påføres den 
erhvervsdrivende ved afhjælpning af den 
manglende overensstemmelse, varernes 
værdi og den manglende 
overensstemmelses betydning. Mangel på 
reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper 
manglende overensstemmelse inden for en 
rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig 
stor indsats.

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, er forbrugeren berettiget til at 
kræve at få varerne repareret eller 
udskiftet, medmindre den 
erhvervsdrivende beviser, at nævnte midler 
er ulovlige, umulige eller kræver en 
urimelig indsats fra den erhvervsdrivendes 
side. Desuden kan forbrugeren, normalt 
inden for en frist på 30 dage regnet fra 
leveringen af varerne, hæve aftalen og få 
refunderet den fulde pris. Den 
erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes 
på en objektiv måde under hensyn til de 
omkostninger, der påføres den 
erhvervsdrivende ved afhjælpning af den 
manglende overensstemmelse, varernes 
værdi og den manglende 
overensstemmelses betydning. Mangel på
reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper 
manglende overensstemmelse inden for en 
rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig 
stor indsats.

Or. en
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Ændringsforslag 348
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, bør forbrugeren først have 
mulighed for at kræve, at den 
erhvervdrivende reparerer varerne eller 
udskifter dem efter den erhvervsdrivendes 
valg, medmindre den erhvervsdrivende 
beviser, at nævnte midler er ulovlige, 
umulige eller kræver en urimelig indsats 
fra den erhvervsdrivendes side. Den 
erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes 
på en objektiv måde under hensyn til de 
omkostninger, der påføres den 
erhvervsdrivende ved afhjælpning af den 
manglende overensstemmelse, varernes 
værdi og den manglende 
overensstemmelses betydning. Mangel på 
reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper 
manglende overensstemmelse inden for 
en rimelig frist eller uden en 
uforholdsmæssig stor indsats.

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, bør forbrugeren altid have 
mulighed for at vælge mellem de 
forskellige midler, som er omhandlet i 
dette direktiv. Forbrugeren bør have ret til 
at kræve, at den erhvervsdrivende reparerer 
varerne, udskifter dem, at få nedslag i 
prisen eller at hæve købet.

Or. en

Ændringsforslag 349
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Forbrugeren bør ikke afholde 
omkostninger i forbindelse med 
afhjælpning af manglende 
overensstemmelse, navnlig 
forsendelsesomkostninger, arbejdsløn og 
materialeomkostninger. Endvidere bør 

41) Forbrugeren bør ikke afholde 
omkostninger i forbindelse med 
afhjælpning af manglende 
overensstemmelse, navnlig 
forsendelsesomkostninger, arbejdsløn og 
materialeomkostninger, ej heller udgifter 
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forbrugeren ikke godtgøre den 
erhvervsdrivende for brug af defekte varer.

til afhjælpning af den manglende 
overensstemmelse, hvis denne 
afhjælpning udføres af en teknisk 
kompetent erhvervsdrivende, som er en 
anden end den endelige sælger eller den 
udpegede serviceagent. Endvidere bør 
forbrugeren ikke godtgøre den 
erhvervsdrivende for brug af defekte varer.

Or. cs

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at beskytte forbrugerne mod ophævelse af garantier 
på grund af ukvalificerede reparationer eller justeringer af produktet, udført af forbrugeren.

Ændringsforslag 350
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Forbrugeren bør ikke afholde 
omkostninger i forbindelse med 
afhjælpning af manglende 
overensstemmelse, navnlig 
forsendelsesomkostninger, arbejdsløn og 
materialeomkostninger. Endvidere bør 
forbrugeren ikke godtgøre den 
erhvervsdrivende for brug af defekte 
varer.

(41) Forbrugeren bør ikke afholde 
omkostninger i forbindelse med 
tilvejebringelse af varens 
kontraktmæssige tilstand, navnlig 
forsendelsesomkostninger, arbejdsløn og 
materialeomkostninger. Medlemsstaterne 
kan bestemme, at en erstatning, der skal 
ydes forbrugeren, kan nedsættes for at 
tage hensyn til den brug af varen, der er 
sket hos forbrugeren siden leveringen.

Or. de

Begrundelse

At udelukke ethvert krav på grund af berigelse, som tager hensyn til tingens brug, ville være 
urimeligt og muliggøre misbrug. Desuden ville der dermed komme et element af straf ind i 
billedet, som ikke hører hjemme i civilretten generelt og slet ikke i garantiretten.
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Ændringsforslag 351
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Når den erhvervsdrivende enten har 
nægtet eller mere end en gang undladt at 
afhjælpe manglende overensstemmelse, 
bør forbrugeren være berettiget til frit at 
vælge ethvert af de midler, som står til 
rådighed. Den erhvervsdrivendes 
afvisning kan enten være eksplicit eller 
implicit, hvilket i sidstnævnte tilfælde 
betyder, at den erhvervsdrivende ikke 
reagerer på eller ignorerer forbrugerens 
krav om afhjælpning af den manglende 
overensstemmelse.

udgår

Or. fr

(Se ændringsforslag af Hoang Ngoc til betragtning 40.)

Begrundelse

Valget af, hvordan afhjælpningen skal ske, bør tilfalde forbrugeren i alle tilfælde og ikke kun i 
tilfælde af afvisning eller undladelse fra den erhvervsdrivendes side.

Ændringsforslag 352
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Når den erhvervsdrivende enten har 
nægtet eller mere end en gang undladt at 
afhjælpe manglende overensstemmelse, 
bør forbrugeren være berettiget til frit at 
vælge ethvert af de midler, som står til 
rådighed. Den erhvervsdrivendes 
afvisning kan enten være eksplicit eller 
implicit, hvilket i sidstnævnte tilfælde 

udgår
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betyder, at den erhvervsdrivende ikke 
reagerer på eller ignorerer forbrugerens 
krav om afhjælpning af den manglende 
overensstemmelse.

Or. el

Ændringsforslag 353
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Når den erhvervsdrivende enten har 
nægtet eller mere end en gang undladt at 
afhjælpe manglende overensstemmelse, 
bør forbrugeren være berettiget til frit at 
vælge ethvert af de midler, som står til 
rådighed. Den erhvervsdrivendes afvisning 
kan enten være eksplicit eller implicit, 
hvilket i sidstnævnte tilfælde betyder, at
den erhvervsdrivende ikke reagerer på eller 
ignorerer forbrugerens krav om 
afhjælpning af den manglende 
overensstemmelse.

(42) Når den erhvervsdrivende enten har 
nægtet eller undladt at afhjælpe manglende 
overensstemmelse, bør forbrugeren være 
berettiget til frit at vælge ethvert af de 
midler, som står til rådighed. Den 
erhvervsdrivendes afvisning kan enten 
være eksplicit eller implicit. Den er 
implicit, når den erhvervsdrivende den 
erhvervsdrivende ikke reagerer på eller 
ignorerer forbrugerens krav om 
afhjælpning af den manglende 
overensstemmelse. Medlemsstaterne bør 
identificere de retlige instrumenter, som 
stilles til rådighed for forbrugeren, og som 
forbrugeren kan benytte sig af som følge 
af den erhvervsdrivendes afvisning eller i 
tilfælde af, at den erhvervsdrivende ikke 
har været i stand til at afhjælpe den 
manglende overensstemmelse.

Or. it
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Ændringsforslag 354
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Når den erhvervsdrivende enten har 
nægtet eller mere end en gang undladt at 
afhjælpe manglende overensstemmelse, 
bør forbrugeren være berettiget til frit at 
vælge ethvert af de midler, som står til 
rådighed. Den erhvervsdrivendes 
afvisning kan enten være eksplicit eller 
implicit, hvilket i sidstnævnte tilfælde 
betyder, at den erhvervsdrivende ikke 
reagerer på eller ignorerer forbrugerens 
krav om afhjælpning af den manglende 
overensstemmelse.

(42) Når den valgte afhjælpning af den
manglende overensstemmelse er 
reparation eller udskiftning, giver det 
anledning til at nævne de tilfælde, hvor 
forbrugeren alligevel kan gøre krav på 
ophævelse af aftalen eller prisnedsættelse.

Or. fr

Ændringsforslag 355
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Når den erhvervsdrivende enten har 
nægtet eller mere end en gang undladt at 
afhjælpe manglende overensstemmelse, 
bør forbrugeren være berettiget til frit at 
vælge ethvert af de midler, som står til 
rådighed. Den erhvervsdrivendes 
afvisning kan enten være eksplicit eller 
implicit, hvilket i sidstnævnte tilfælde 
betyder, at den erhvervsdrivende ikke 
reagerer på eller ignorerer forbrugerens 
krav om afhjælpning af den manglende 
overensstemmelse.

(42) Hvis forbrugeren ikke har krav på 
reparation eller omlevering, bør han være 
berettiget til frit at vælge ethvert af de 
midler, som står til rådighed. 
Medlemsstaterne har mulighed for at 
vedtage eller opretholde nationale 
bestemmelser om frit valg af de midler, 
der anvendes ved manglende 
overensstemmelse for at sikre et højere 
niveau for forbrugerbeskyttelsen. De 
nationale bestemmelser skal dog være i 
overensstemmelse med traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og må 
navnlig ikke stride mod det mål, der er 
tilstræbt med direktivet, nemlig at sikre, at 
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det indre marked fungerer 
tilfredsstillende, og undgå 
konkurrencefordrejninger. Derfor skal de 
nationale bestemmelser være egnede og 
forholdsmæssige med henblik på at opnå 
de mål, der forfølges.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 22.

Ændringsforslag 356
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Når den erhvervsdrivende enten har 
nægtet eller mere end en gang undladt at 
afhjælpe manglende overensstemmelse, 
bør forbrugeren være berettiget til frit at 
vælge ethvert af de midler, som står til 
rådighed. Den erhvervsdrivendes afvisning 
kan enten være eksplicit eller implicit, 
hvilket i sidstnævnte tilfælde betyder, at 
den erhvervsdrivende ikke reagerer på eller 
ignorerer forbrugerens krav om 
afhjælpning af den manglende 
overensstemmelse.

(42) Når den erhvervsdrivende enten har 
nægtet eller mindst to gange undladt at 
afhjælpe manglende overensstemmelse, 
bør forbrugeren være berettiget til frit at 
vælge ethvert af de midler, som står til 
rådighed. Den erhvervsdrivendes afvisning 
kan enten være eksplicit eller implicit, 
hvilket i sidstnævnte tilfælde betyder, at 
den erhvervsdrivende ikke reagerer på eller 
ignorerer forbrugerens krav om 
afhjælpning af den manglende 
overensstemmelse.

Or. de

Ændringsforslag 357
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Når den erhvervsdrivende enten har (42) Når forskellige omstændigheder gør 
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nægtet eller mere end en gang undladt at 
afhjælpe manglende overensstemmelse, 
bør forbrugeren være berettiget til frit at 
vælge ethvert af de midler, som står til 
rådighed. Den erhvervsdrivendes afvisning 
kan enten være eksplicit eller implicit, 
hvilket i sidstnævnte tilfælde betyder, at 
den erhvervsdrivende ikke reagerer på eller 
ignorerer forbrugerens krav om 
afhjælpning af den manglende 
overensstemmelse.

sig gældende, bør forbrugeren have ret til 
at vælge frit blandt de midler, der står til 
rådighed. Dette ville navnlig være 
tilfældet, hvis den erhvervsdrivende enten 
har nægtet eller har undladt eller vil 
undlade at afhjælpe manglende 
overensstemmelse eller den 
erhvervsdrivende under afhjælpningen af 
manglen har forårsaget væsentlig ulempe 
eller vil gøre det. Den erhvervsdrivendes 
afvisning kan enten være eksplicit eller 
implicit, hvilket i sidstnævnte tilfælde 
betyder, at den erhvervsdrivende ikke 
reagerer på eller ignorerer forbrugerens 
krav om afhjælpning af den manglende 
overensstemmelse. Spørgsmålet om, 
hvorvidt en erhvervsdrivende vil forårsage 
væsentlig ulempe under afhjælpningen af 
en mangel eller sandsynligvis ikke vil 
være i stand til at afhjælpe en mangel, 
skal vurderes ud fra objektive kriterier, 
f.eks. dårlig eftersalgsservice til kunden.

Or. en

Ændringsforslag 358
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Det bør fastsættes, at den 
erhvervsdrivendes ansvar kan gøres 
gældende i visse tilfælde i forbindelse med 
tilfælde af manglende overensstemmelse 
ved overgangen af risikoen til 
forbrugeren, selv om den manglende 
overensstemmelse først opdages senere.

Or. fr
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Ændringsforslag 359
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 42 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42b) Forbrugeren bør have en 
garantiperiode for manglende 
overensstemmelse på to år. Der bør være 
en anfægtelig formodning til 
forbrugerens fordel om, at en manglende 
overensstemmelse, som er optrådt índen 
seks måneder efter risikoens overgang, 
allerede bestod på tidspunktet for 
risikoens overgang. Medlemsstaterne bør 
have mulighed for at vedtage eller 
opretholde nationale bestemmelser om
garantiperioder, varighed af omvendt 
bevisbyrde eller specifikke regler for en 
væsentlig manglende overensstemmelse, 
som viser sig efter garantiperiodens 
udløb, for at sikre et højere niveau for 
forbrugerbeskyttelsen. De nationale 
bestemmelser skal dog være i 
overensstemmelse med traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og må 
navnlig ikke stride mod virkeliggørelsen 
af det mål, der er tilstræbt med direktivet, 
nemlig at sikre, at det indre marked 
fungerer tilfredsstillende, og undgå 
konkurrencefordrejninger. Derfor skal de 
nationale bestemmelser være egnede og 
forholdsmæssige med henblik på at opnå 
de mål, der forfølges.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 24.
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Ændringsforslag 360
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 42 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42b) Der bør for de medlemsstater, der
ønsker det, fastsættes en mulighed for i 
deres nationale lovgivning at fastholde de 
bestemmelser, der er gældende ved 
vedtagelsen af dette direktiv, og ifølge 
hvilke den erhvervsdrivende er ansvarlig 
at regne fra det tidspunkt, hvor den 
manglende overensstemmelse opdages af 
forbrugeren. 

Or. fr

Ændringsforslag 361
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I henhold til direktiv 1999/44/EF kan 
medlemsstaterne give forbrugeren en frist 
på mindst to måneder til at underrette 
sælgeren om eventuel manglende 
overensstemmelse. De forskellige 
gennemførelsesbestemmelser har skabt 
handelshindringer. Derfor er det 
nødvendigt at fjerne denne 
reguleringsmulighed og forbedre 
retssikkerheden ved at gøre forbrugerne 
forpligtet til at underrette den 
erhvervsdrivende om manglende 
overensstemmelse senest to måneder efter 
tidspunktet for denne konstatering.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 362
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43a) Af lovgivning og retspraksis i denne 
sektor fremgår det stigende behov for at 
sikre forbrugeren et højt 
beskyttelsesniveau. I lyset af denne 
tendens samt af den opnåede erfaring i 
forbindelse med gennemførelsen af 
forgængerdirektivet 1999/44/EF kan det 
være hensigtmæssigt at indføre direkte 
producentansvar, hvad angår defekte 
genstande, som kan tilskrives 
producenten. 

Or. it

Ændringsforslag 364
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Visse erhvervsdrivende eller 
producenter tilbyder forbrugerne 
handelsgarantier. For at sikre, at 
forbrugeren ikke vildledes, bør 
handelsgarantierne indeholde bestemte 
informationer, herunder om deres varighed 
og geografiske udstrækning, og det skal 
fremgå, at handelsgarantien ikke påvirker 
forbrugerens lovfæstede rettigheder.

(44) Visse erhvervsdrivende eller 
producenter tilbyder forbrugerne 
handelsgarantier. For at sikre, at 
forbrugeren ikke vildledes, bør 
handelsgarantierne indeholde bestemte 
informationer, herunder om deres varighed 
og geografiske udstrækning, og det skal 
fremgå, at handelsgarantien ikke påvirker 
forbrugerens lovfæstede rettigheder inden 
for rammerne af gældende national 
lovgivning og de rettigheder, der 
fastsættes i dette direktiv.

Or. fr
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Begrundelse

Forbrugerens lovfæstede rettigheder henhører såvel under gældende national lovgivning som 
under de bestemmelser, der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Visse erhvervsdrivende eller 
producenter tilbyder forbrugerne 
handelsgarantier. For at sikre, at 
forbrugeren ikke vildledes, bør 
handelsgarantierne indeholde bestemte 
informationer, herunder om deres varighed 
og geografiske udstrækning, og det skal 
fremgå, at handelsgarantien ikke påvirker 
forbrugerens lovfæstede rettigheder.

(44) Visse erhvervsdrivende eller 
producenter tilbyder forbrugerne 
handelsgarantier. For at sikre, at 
forbrugeren ikke vildledes, bør 
handelsgarantierne indeholde bestemte 
informationer, herunder om deres varighed 
og geografiske udstrækning, og det skal 
fremgå, at handelsgarantien ikke påvirker 
forbrugerens lovfæstede rettigheder. Disse 
oplysninger skal gives på et sprog, som 
forbrugeren forstår.

Or. el

Ændringsforslag 366
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Det er nødvendigt at beskytte 
forbrugerne mod urimelige kontraktvilkår, 
som ikke har været genstand for 
individuel forhandling, f.eks. 
standardkontraktvilkår. Bestemmelserne 
om urimelige vilkår bør ikke finde 
anvendelse på vilkår, som forbrugeren har 
givet sit samtykke til efter forhandling. 
Det forhold, at man får mulighed for at 
vælge mellem forskellige kontraktvilkår, 

(45) Det er nødvendigt at beskytte 
forbrugerne mod urimelige kontraktvilkår.
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som sælgeren eller tredjemand på sælgers 
vegne har opstillet, bør ikke betragtes som
forhandling.

Beskyttelsen mod urimelige vilkår bør 
udvides til vilkår, som har været genstand 
for individuel forhandling, idet
forbrugeren ofte ikke har den 
forhandlingskraft og viden, der skal til for 
at påvirke indholdet af aftalevilkårene 
under en individuel forhandling.

Or. en

Ændringsforslag 367
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Bestemmelser om urimelige 
kontraktvilkår finder ikke anvendelse på 
kontraktvilkår, der direkte eller indirekte 
afspejler love eller administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne, som er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. På samme måde 
bør vilkår, som afspejler principper eller 
bestemmelser i internationale 
konventioner, som Fællesskabet eller 
medlemsstaterne er part i, bl.a. på 
transportområdet, ikke vurderes på 
grundlag af kriterierne for urimelige 
kontraktvilkår.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 368
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde og være 
letlæselige. Erhvervsdrivende bør frit 
kunne vælge den skrifttype og –størrelse, 
som kontraktvilkårene udfærdiges med. 
Forbrugeren bør have mulighed for at læse 
vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan 
ske ved at udlevere vilkårene til 
forbrugeren efter anmodning (ved aftaler 
indgået på fast forretningssted), gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. 
på den erhvervsdrivendes websted i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg) eller ved at vedlægge 
ordresedlen standardvilkårene som bilag (i 
forbindelse med aftaler indgået uden for 
fast forretningssted). Den erhvervsdrivende 
bør anmode om forbrugerens udtrykkelige 
samtykke til eventuelle betalinger ud over 
betalingen for den erhvervsdrivendes 
vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør 
være forbudt at formode samtykke ved 
brug af opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde med en 
enkelt skriftstørrelse og bør være 
letlæselige. Erhvervsdrivende bør frit 
kunne vælge den skrifttype og –størrelse, 
som kontraktvilkårene udfærdiges med. 
Forbrugeren bør have mulighed for at læse 
vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan 
ske ved at udlevere vilkårene til 
forbrugeren efter anmodning (ved aftaler 
indgået på fast forretningssted), gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. 
på den erhvervsdrivendes websted i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg) eller ved at vedlægge 
ordresedlen standardvilkårene som bilag (i 
forbindelse med aftaler indgået uden for 
fast forretningssted). Den erhvervsdrivende 
bør anmode om forbrugerens udtrykkelige 
samtykke til eventuelle betalinger ud over 
betalingen for den erhvervsdrivendes 
vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør 
være forbudt at formode samtykke ved 
brug af opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.

Or. cs

Begrundelse

Med dette ændringsforslag anbefaler jeg, at man i forslaget indarbejder en forpligtelse til at 
præsentere vilkårene i en enkelt skriftstørrelse, eftersom det største problem med den 
nuværende praksis i nogle EU-medlemsstater er, at de vigtigste oplysninger i en aftale 
præsenteres med usædvanligt lille skrift, hvilket navnlig begrænser ældre borgeres ret til 
korrekt adgang til disse oplysninger.
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Ændringsforslag 369
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde og være 
letlæselige. Erhvervsdrivende bør frit 
kunne vælge den skrifttype og –størrelse, 
som kontraktvilkårene udfærdiges med.
Forbrugeren bør have mulighed for at læse 
vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan 
ske ved at udlevere vilkårene til 
forbrugeren efter anmodning (ved aftaler 
indgået på fast forretningssted), gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. 
på den erhvervsdrivendes websted i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg) eller ved at vedlægge 
ordresedlen standardvilkårene som bilag (i 
forbindelse med aftaler indgået uden for 
fast forretningssted). Den erhvervsdrivende 
bør anmode om forbrugerens udtrykkelige 
samtykke til eventuelle betalinger ud over 
betalingen for den erhvervsdrivendes 
vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør 
være forbudt at formode samtykke ved 
brug af opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde og bekræftes 
skriftligt på et varigt medium. Forbrugeren 
bør have mulighed for at læse vilkårene, 
inden aftalen indgås. Det kan ske ved at 
udlevere vilkårene til forbrugeren, gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis og der, 
hvor forbrugeren med rimelighed kan 
forvente at finde dem (f.eks. placeret 
synligt på den erhvervsdrivendes websted i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg) eller ved at vedlægge 
ordresedlen standardvilkårene som bilag (i 
forbindelse med aftaler indgået uden for 
fast forretningssted). Den erhvervsdrivende 
bør anmode om forbrugerens udtrykkelige 
forudgående samtykke til eventuelle 
betalinger ud over betalingen for den 
erhvervsdrivendes vigtigste kontraktlige 
forpligtelse. Det bør være forbudt at 
formode samtykke ved brug af opt out-
ordninger som f.eks. forud afkrydsede 
felter.

Or. fr

Ændringsforslag 370
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde og være 
letlæselige. Erhvervsdrivende bør frit 

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde og være 
letlæselige. Aftalevilkårene skal 
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kunne vælge den skrifttype og –størrelse, 
som kontraktvilkårene udfærdiges med.
Forbrugeren bør have mulighed for at læse 
vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan 
ske ved at udlevere vilkårene til 
forbrugeren efter anmodning (ved aftaler 
indgået på fast forretningssted), gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. 
på den erhvervsdrivendes websted i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg) eller ved at vedlægge 
ordresedlen standardvilkårene som bilag (i 
forbindelse med aftaler indgået uden for 
fast forretningssted). Den erhvervsdrivende 
bør anmode om forbrugerens udtrykkelige 
samtykke til eventuelle betalinger ud over 
betalingen for den erhvervsdrivendes 
vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør 
være forbudt at formode samtykke ved 
brug af opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.

udfærdiges med samme skriftstørrelse. 
Forbrugeren bør have mulighed for at læse 
vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan 
ske ved at udlevere vilkårene til 
forbrugeren efter anmodning (ved aftaler 
indgået på fast forretningssted), gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. 
på den erhvervsdrivendes websted i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg) eller ved at vedlægge 
ordresedlen standardvilkårene som bilag (i 
forbindelse med aftaler indgået uden for 
fast forretningssted). Den erhvervsdrivende 
bør anmode om forbrugerens udtrykkelige 
samtykke til eventuelle betalinger ud over 
betalingen for den erhvervsdrivendes 
vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør 
være forbudt at formode samtykke ved 
brug af opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.

Or. en

Ændringsforslag 371
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde og være 
letlæselige. Erhvervsdrivende bør frit 
kunne vælge den skrifttype og –størrelse, 
som kontraktvilkårene udfærdiges med. 
Forbrugeren bør have mulighed for at læse 
vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan 
ske ved at udlevere vilkårene til 
forbrugeren efter anmodning (ved aftaler 
indgået på fast forretningssted), gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. 
på den erhvervsdrivendes websted i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg) eller ved at vedlægge 

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde og være 
letlæselige og let og varigt tilgængelige på 
det sprog, som aftalen indgås på. 
Forbrugeren bør have mulighed for at læse 
vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan 
ske ved at udlevere vilkårene til 
forbrugeren efter anmodning (ved aftaler 
indgået på fast forretningssted), gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis, hvor 
forbrugeren rimeligvis forventer at finde 
dem, (f.eks. tydeligt anbragt på den 
erhvervsdrivendes websted i forbindelse 
med aftaler vedrørende fjernsalg) eller ved 
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ordresedlen standardvilkårene som bilag (i 
forbindelse med aftaler indgået uden for 
fast forretningssted). Den erhvervsdrivende 
bør anmode om forbrugerens udtrykkelige 
samtykke til eventuelle betalinger ud over 
betalingen for den erhvervsdrivendes 
vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør 
være forbudt at formode samtykke ved 
brug af opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.

at vedlægge ordresedlen standardvilkårene 
som bilag (i forbindelse med aftaler 
indgået uden for fast forretningssted). Den 
erhvervsdrivende bør anmode om 
forbrugerens forudgående og udtrykkelige 
samtykke til eventuelle betalinger ud over 
betalingen for den erhvervsdrivendes 
vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør 
være forbudt at formode samtykke ved 
brug af opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.

Or. en

Ændringsforslag 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde og være 
letlæselige. Erhvervsdrivende bør frit 
kunne vælge den skrifttype og –størrelse, 
som kontraktvilkårene udfærdiges med. 
Forbrugeren bør have mulighed for at læse 
vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan 
ske ved at udlevere vilkårene til 
forbrugeren efter anmodning (ved aftaler 
indgået på fast forretningssted), gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. 
på den erhvervsdrivendes websted i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg) eller ved at vedlægge 
ordresedlen standardvilkårene som bilag (i 
forbindelse med aftaler indgået uden for 
fast forretningssted). Den erhvervsdrivende 
bør anmode om forbrugerens udtrykkelige 
samtykke til eventuelle betalinger ud over 
betalingen for den erhvervsdrivendes 
vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør 
være forbudt at formode samtykke ved 
brug af opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde og være 
letlæselige. Forbrugeren bør have mulighed 
for at læse vilkårene, inden aftalen indgås. 
Det kan ske ved at udlevere vilkårene til 
forbrugeren efter anmodning (ved aftaler 
indgået på fast forretningssted), gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. 
på den erhvervsdrivendes websted i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg) eller ved at vedlægge 
ordresedlen standardvilkårene som bilag (i 
forbindelse med aftaler indgået uden for 
fast forretningssted). Den erhvervsdrivende 
bør anmode om forbrugerens udtrykkelige 
samtykke til eventuelle betalinger ud over 
betalingen for den erhvervsdrivendes 
vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør 
være forbudt at formode samtykke ved 
brug af opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.
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Or. fr

Begrundelse

Det virker ikke hensigtsmæssigt at lade den erhvervsdrivende vælge skrifttype og -størrelse,
selv om dette valg sker under hensyntagen til principperne om læsbarhed, forståelighed og 
klarhed. Undersøgelser har vist, at en skriftstørrelse på mindre end skriftgrad 8 har gjort 
flere aftaler ulæselige.

Ændringsforslag 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde og være 
letlæselige. Erhvervsdrivende bør frit 
kunne vælge den skrifttype og –størrelse, 
som kontraktvilkårene udfærdiges med. 
Forbrugeren bør have mulighed for at læse 
vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan 
ske ved at udlevere vilkårene til 
forbrugeren efter anmodning (ved aftaler 
indgået på fast forretningssted), gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. 
på den erhvervsdrivendes websted i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg) eller ved at vedlægge 
ordresedlen standardvilkårene som bilag (i 
forbindelse med aftaler indgået uden for 
fast forretningssted). Den erhvervsdrivende 
bør anmode om forbrugerens udtrykkelige 
samtykke til eventuelle betalinger ud over 
betalingen for den erhvervsdrivendes 
vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør 
være forbudt at formode samtykke ved 
brug af opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde, være 
letlæselige og under alle omstændigheder 
mindst være tilgængelige på forbrugerens 
sprog.. Erhvervsdrivende bør frit kunne 
vælge den skrifttype og -størrelse, som 
kontraktvilkårene udfærdiges med, 
forudsat at det opfylder ovenstående 
betingelser og opfylder eventuelle krav fra 
medlemsstaternes side. Aftalevilkårene 
bør endvidere have en fremtrædende 
plads i aftalen og være tilgængelige på det 
sprog, som aftalen udarbejdes på.
Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre yderligere krav i deres nationale 
lovgivning vedrørende en bedre 
præsentation af vilkårene. Forbrugeren 
bør have mulighed for at læse vilkårene, 
inden aftalen indgås. Det kan ske ved at 
udlevere vilkårene til forbrugeren efter 
anmodning (ved aftaler indgået på fast 
forretningssted), gøre vilkårene 
tilgængelige på anden vis (f.eks. på den 
erhvervsdrivendes websted i forbindelse 
med aftaler vedrørende fjernsalg) eller ved 
at vedlægge ordresedlen standardvilkårene 
som bilag (i forbindelse med aftaler 
indgået uden for fast forretningssted). Den 
erhvervsdrivende bør anmode om 
forbrugerens udtrykkelige samtykke til 
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eventuelle betalinger ud over betalingen for 
den erhvervsdrivendes vigtigste 
kontraktlige forpligtelse. Det bør være 
forbudt at formode samtykke ved brug af 
opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.

Or. el

Ændringsforslag 374
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde og være
letlæselige. Erhvervsdrivende bør frit 
kunne vælge den skrifttype og –størrelse, 
som kontraktvilkårene udfærdiges med. 
Forbrugeren bør have mulighed for at læse 
vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan 
ske ved at udlevere vilkårene til 
forbrugeren efter anmodning (ved aftaler 
indgået på fast forretningssted), gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. 
på den erhvervsdrivendes websted i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg) eller ved at vedlægge 
ordresedlen standardvilkårene som bilag (i 
forbindelse med aftaler indgået uden for 
fast forretningssted). Den erhvervsdrivende 
bør anmode om forbrugerens udtrykkelige 
samtykke til eventuelle betalinger ud over 
betalingen for den erhvervsdrivendes 
vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør 
være forbudt at formode samtykke ved 
brug af opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges 
på en klar og forståelig måde og være 
letlæselige og let og varigt tilgængelige på 
det sprog, som aftalen indgås på. 
Forbrugeren bør have mulighed for at læse 
vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan 
ske ved at udlevere vilkårene til 
forbrugeren efter anmodning (ved aftaler 
indgået på fast forretningssted), gøre 
vilkårene tilgængelige på anden vis, hvor 
forbrugeren rimeligvis forventer at finde 
dem, (f.eks. tydeligt anbragt på den 
erhvervsdrivendes websted i forbindelse 
med aftaler vedrørende fjernsalg) eller ved 
at vedlægge ordresedlen standardvilkårene 
som bilag (i forbindelse med aftaler 
indgået uden for fast forretningssted). Den 
erhvervsdrivende bør anmode om 
forbrugerens forudgående og udtrykkelige 
samtykke til eventuelle betalinger ud over 
betalingen for den erhvervsdrivendes 
vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør 
være forbudt at formode samtykke ved 
brug af opt out-ordninger som f.eks. forud 
afkrydsede felter.

Or. en
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Ændringsforslag 375
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Dette omfatter ikke nationale 
formkrav vedrørende aftaleindgåelse eller 
andre formkrav såsom det sprog, aftalen 
er affattet på, eller bestemmelser om 
indholdet eller formuleringen af 
kontraktbestemmelser for specifikke 
sektorer.

Or. de

Begrundelse

(47a) Det bør fortsat stå medlemsstaterne frit for at bibeholde eller vedtage generelle 
aftaleretlige formkrav, som ikke betragtes som krav til aftalens ydre udformning, men f.eks, 
vedrører aftalens indgåelse.

Ændringsforslag 376
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Der formodes at foreligge misbrug 
af prisstigningsklausuler, hvis 
forbrugeren i et sådant tilfælde ikke kan 
hæve aftalen, og slutprisen er for høj i 
forhold til den aftalte pris. Dette bør dog 
ikke hindre rejsearrangører i at ændre 
den i aftalen fastsatte pris under de 
betingelser, der er nævnt i artikel 4, stk. 4, 
5 og 6, i Rådets direktiv 90/314/EF.

Or. de
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Ændringsforslag 377
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Med henblik på at skabe retssikkerhed 
og forbedre den måde, det indre marked 
fungerer på, bør direktivet indeholde to 
lister over urimelige vilkår. Bilag II 
indeholder en liste over vilkår, som bør 
betragtes som urimelige under alle 
omstændigheder. Bilag III indeholder en 
liste over vilkår, som bør betragtes som 
urimelige, medmindre den 
erhvervsdrivende beviser det modsatte. 
Disse lister bør finde anvendelse i alle 
medlemsstater.

(50) Med henblik på at skabe retssikkerhed 
og forbedre den måde, det indre marked 
fungerer på, bør direktivet indeholde to 
ikkeudtømmende lister over urimelige 
vilkår: Bilag II indeholder en liste over 
vilkår, som bør betragtes som urimelige 
under alle omstændigheder. Bilag III 
indeholder en liste over vilkår, som bør 
betragtes som urimelige, medmindre den 
erhvervsdrivende beviser det modsatte. 
Disse lister bør finde anvendelse i alle 
medlemsstater.

Når disse lister ikke er udtømmende, kan 
de suppleres af medlemsstaterne, som har 
mulighed for at fastholde eller vedtage 
bestemmelser, som beskytter forbrugernes 
interesser bedre, for at give flere 
kontraktvilkår status som urimelige vilkår 
under alle omstændigheder eller som 
vilkår, som bør betragtes som urimelige.

Or. fr

Ændringsforslag 378
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Med henblik på at skabe retssikkerhed 
og forbedre den måde, det indre marked 
fungerer på, bør direktivet indeholde to 
lister over urimelige vilkår. Bilag II 
indeholder en liste over vilkår, som bør 
betragtes som urimelige under alle 
omstændigheder. Bilag III indeholder en 

(50) Med henblik på at skabe retssikkerhed 
og forbedre den måde, det indre marked 
fungerer på, bør direktivet indeholde to 
ikke endelige lister over urimelige vilkår. 
Bilag II indeholder en liste over vilkår, 
som bør betragtes som urimelige under alle 
omstændigheder. Bilag III indeholder en 
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liste over vilkår, som bør betragtes som
urimelige, medmindre den 
erhvervsdrivende beviser det modsatte. 
Disse lister bør finde anvendelse i alle 
medlemsstater.

liste over vilkår, som bør antages at være
urimelige, medmindre den 
erhvervsdrivende beviser det modsatte. 

Or. en

Ændringsforslag 379
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Med henblik på at skabe retssikkerhed 
og forbedre den måde, det indre marked 
fungerer på, bør direktivet indeholde to 
lister over urimelige vilkår. Bilag II 
indeholder en liste over vilkår, som bør 
betragtes som urimelige under alle 
omstændigheder. Bilag III indeholder en 
liste over vilkår, som bør betragtes som
urimelige, medmindre den 
erhvervsdrivende beviser det modsatte. 
Disse lister bør finde anvendelse i alle 
medlemsstater.

(50) Med henblik på at skabe retssikkerhed 
og forbedre den måde, det indre marked 
fungerer på, bør direktivet indeholde to 
ikke endelige lister over urimelige vilkår. 
Bilag II indeholder en liste over vilkår, 
som bør betragtes som urimelige under alle 
omstændigheder. Bilag III indeholder en 
liste over vilkår, som bør antages at være
urimelige, medmindre den 
erhvervsdrivende beviser det modsatte. 

Or. en

Ændringsforslag 380
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 50 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50a) Det bør betragtes som et urimeligt 
vilkår at kræve, at forbrugeren skal købe 
tilknyttede varer eller ydelser, som ikke er 
annonceret i prisen for hovedaftalen. 
Mulige gebyrer, f.eks. bod for brud på 
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aftalevilkårene, bør antages at være 
urimelige, hvis de tydeligvis ikke rimelige 
i forhold til de udgifter, der opstår for den 
erhvervsdrivende.

Or. en

Ændringsforslag 381
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Kommissionen bør navnlig tillægges 
bemyndigelse til at ændre bilag II og III 
om kontraktvilkår, som skal betragtes som 
eller formodes at være urimelige. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Kommissionen bør navnlig tillægges 
bemyndigelse til at ændre bilag II og III 
om kontraktvilkår, som skal betragtes som 
eller formodes at være urimelige. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 

udgår
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forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. el

Ændringsforslag 383
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Kommissionen bør navnlig tillægges 
bemyndigelse til at ændre bilag II og III 
om kontraktvilkår, som skal betragtes som 
eller formodes at være urimelige. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 384
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Kommissionens bemyndigelse til at 
ændre bilag II og III bør anvendes til at 
sikre konsekvent gennemførelse af 
bestemmelserne om urimelige vilkår ved 
at supplere nævnte bilag med 
kontraktvilkår, som bør betragtes som 
urimelige under alle omstændigheder, 
eller som bør betragtes som urimelige, 
medmindre den erhvervsdrivende har 
bevist det modsatte.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 385
Damien Abad

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Kommissionens bemyndigelse til at 
ændre bilag II og III bør anvendes til at 
sikre konsekvent gennemførelse af 
bestemmelserne om urimelige vilkår ved 
at supplere nævnte bilag med 
kontraktvilkår, som bør betragtes som 
urimelige under alle omstændigheder, 
eller som bør betragtes som urimelige, 
medmindre den erhvervsdrivende har 
bevist det modsatte.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Kommissionens bemyndigelse til at 
ændre bilag II og III bør anvendes til at 
sikre konsekvent gennemførelse af 
bestemmelserne om urimelige vilkår ved 
at supplere nævnte bilag med 
kontraktvilkår, som bør betragtes som 
urimelige under alle omstændigheder, 
eller som bør betragtes som urimelige, 
medmindre den erhvervsdrivende har 
bevist det modsatte.

udgår

Or. el
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Ændringsforslag 387
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Kommissionens bemyndigelse til at 
ændre bilag II og III bør anvendes til at 
sikre konsekvent gennemførelse af 
bestemmelserne om urimelige vilkår ved 
at supplere nævnte bilag med 
kontraktvilkår, som bør betragtes som 
urimelige under alle omstændigheder, 
eller som bør betragtes som urimelige, 
medmindre den erhvervsdrivende har 
bevist det modsatte.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Medlemsstaterne bør sikre, at deres 
retsmyndigheder og administrative 
myndigheder råder over tilstrækkelige og 
effektive midler til at bringe anvendelsen 
af urimelige vilkår i forbrugeraftaler til 
ophør.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. el
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Ændringsforslag 389
Iliana Ivanova

Forslag til direktiv
Betragtning 55 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55a) Medlemsstaterne bør sikre, at deres 
nationale myndigheder har et 
tilstrækkeligt samarbejde med Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre 
(ECC), så der kan reageres i 
grænseoverskridende sager, navnlig på 
ikkefærdigbehandlede anmodninger hos 
de europæiske forbrugercentre.

Or. en

Ændringsforslag 390
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Personer eller organisationer, der i 
henhold til national ret anses for at have en 
legitim interesse i at beskytte forbrugernes 
aftalemæssige rettigheder, bør have 
mulighed for at indbringe sager enten for 
en retsmyndighed eller en administrativ 
myndighed, der er kompetent til at træffe 
afgørelse om klager eller indlede passende 
retsprocedurer.

(57) Personer eller organisationer, der i 
henhold til national ret anses for at have en 
legitim interesse i at beskytte forbrugernes 
aftalemæssige rettigheder, bør bl.a. have 
mulighed for at indbringe sager som 
kollektive søgsmål enten for en 
retsmyndighed eller en administrativ 
myndighed, der er kompetent til at træffe 
afgørelse om klager eller indlede passende 
retsprocedurer.

Or. en
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Ændringsforslag 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Personer eller organisationer, der i 
henhold til national ret anses for at have en 
legitim interesse i at beskytte forbrugernes 
aftalemæssige rettigheder, bør have 
mulighed for at indbringe sager enten for 
en retsmyndighed eller en administrativ 
myndighed, der er kompetent til at træffe 
afgørelse om klager eller indlede passende 
retsprocedurer.

(57) Personer eller organisationer, der i
henhold til national ret anses for at have en 
legitim interesse i at beskytte forbrugernes 
aftalemæssige rettigheder, bør kunne 
indlede kollektive søgsmål og have 
mulighed for at indbringe sager enten for 
en retsmyndighed eller en administrativ 
myndighed, der er kompetent til at træffe 
afgørelse om klager eller indlede passende 
retsprocedurer.

Or. el

Ændringsforslag 392
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59a) Vi anmoder Kommissionen om at 
stille forslag om kollektive søgsmål for 
forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 393
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Europa-Kommissionen vil tage skridt 
til at finde den mest hensigtsmæssige måde 

(60) Europa-Kommissionen vil efter 
høring af medlemsstaterne og de 
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til at sikre, at alle forbrugere gøres bekendt 
med deres rettigheder på salgsstedet.

interesserede parter tage skridt til at finde 
den mest hensigtsmæssige måde til at sikre, 
at alle forbrugere gøres bekendt med deres 
rettigheder på salgsstedet.

Or. de

Begrundelse

Da information af forbrugerne om deres rettigheder med stor sandsynligvis vil høre under 
forhandlernes ansvarsområde, bør de såvel som medlemsstaterne, som skal gennemføre 
direktivet i national ret, ubetinget være med til at træffe afgørelse om de mest egnede og 
anvendelige midler.

Ændringsforslag 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Europa-Kommissionen vil tage skridt 
til at finde den mest hensigtsmæssige måde 
til at sikre, at alle forbrugere gøres bekendt 
med deres rettigheder på salgsstedet.

(60) Europa-Kommissionen vil tage skridt 
til at finde den mest hensigtsmæssige måde 
til at sikre, at alle forbrugere gøres bekendt 
med deres rettigheder på salgsstedet og så 
vidt muligt andetsteds.

Or. el

Ændringsforslag 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) Det ville være hensigtsmæssigt at tage 
dette direktiv op til revision, hvis der 
konstateres hindringer på det indre marked. 
Revisionen kunne føre til et forslag fra 
Kommissionen om ændring af dette 
direktiv og herunder eventuelt ændringer af 
anden forbrugerbeskyttelseslovgivning 

(63) Det ville være hensigtsmæssigt at tage 
dette direktiv op til revision, hvis der 
konstateres problemer med 
forbrugerbeskyttelsen og hindringer på det 
indre marked. Revisionen kunne føre til et 
forslag fra Kommissionen om ændring af 
dette direktiv og herunder eventuelt 
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som udtryk for Kommissionens tilsagn i 
strategien for forbrugerpolitikken om at 
tage gældende fællesskabsret op til revision 
for at sikre et højt fælles 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

ændringer af anden 
forbrugerbeskyttelseslovgivning som 
udtryk for Kommissionens tilsagn i 
strategien for forbrugerpolitikken om at 
tage gældende fællesskabsret op til revision 
for at sikre et højt fælles 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. el

Ændringsforslag 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Målene for dette direktiv kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på fællesskabsplan; 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går direktivet ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at fjerne hindringerne 
på det indre marked og opnå et højt fælles 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

(65) Målene for dette direktiv kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan derfor 
under visse omstændigheder bedre 
gennemføres på fællesskabsplan; 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går direktivet ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at fjerne hindringerne 
på det indre marked og opnå et højt fælles 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. el

Ændringsforslag 397
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at bidrage Formålet med dette direktiv er at opnå et 
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til et velfungerende indre marked og at 
opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau 
gennem indbyrdes tilnærmelse af visse 
aspekter ved medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om aftaler 
mellem forbrugere og erhvervsdrivende.

højt forbrugerbeskyttelsesniveau og at 
bidrage til et velfungerende indre marked 
gennem indbyrdes tilnærmelse af visse 
aspekter ved medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om aftaler 
mellem forbrugere og erhvervsdrivende.

Or. fr

Ændringsforslag 398
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at bidrage 
til et velfungerende indre marked og at 
opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau 
gennem indbyrdes tilnærmelse af visse 
aspekter ved medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om aftaler 
mellem forbrugere og erhvervsdrivende.

Formålet med dette direktiv er at opnå et 
højere forbrugerbeskyttelsesniveau 
gennem at styrke forbrugernes tillid til det 
indre marked. Samtidig bidrager 
afløsningen af fire eksisterende direktiver 
med dette ene til at skabe klarhed om 
forbrugernes rettigheder. Desuden skal
visse aspekter ved medlemsstaternes love 
og administrative bestemmelser om aftaler 
mellem forbrugere og erhvervsdrivende 
tilnærmes indbyrdes.

Or. en

Ændringsforslag 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
et velfungerende indre marked og at opnå 
et højt forbrugerbeskyttelsesniveau gennem 
indbyrdes tilnærmelse af visse aspekter ved 
medlemsstaternes love og administrative 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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bestemmelser om aftaler mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende.

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 400
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
et velfungerende indre marked og at opnå 
et højt forbrugerbeskyttelsesniveau
gennem indbyrdes tilnærmelse af visse 
aspekter ved medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om aftaler 
mellem forbrugere og erhvervsdrivende.

Formålet med dette direktiv er at opnå et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau og 
bidrage til et velfungerende indre marked 
gennem indbyrdes tilnærmelse af visse 
aspekter ved medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om aftaler 
mellem forbrugere og erhvervsdrivende.

Or. en

Begrundelse

Direktivets vigtigste formål er at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Medlemsstaterne kan ikke i deres 
nationale lovgivning fastholde eller 
indføre bestemmelser, som afviger fra de i 
dette kapitel fastlagte, herunder mere eller 
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mindre strenge bestemmelser, der har til 
formål at sikre et anderledes 
forbrugerbeskyttelsesniveau. 

Or. fr

Begrundelse

Definitionerne skal harmoniseres mest muligt for at sikre virksomhederne en større 
retssikkerhed.

Ændringsforslag 402
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke handler som led i 
sit erhverv

1) "forbruger": enhver fysisk person, der i 
forbindelse med retshandler ikke handler 
som led i sit erhverv

Or. de

Begrundelse

Begrebet retshandel er bredere end aftale, da det ikke kun betyder den gensidigt bindende, 
men også den ensidige retlige handling.

Ændringsforslag 403
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke handler som led i sit 
erhverv

1) (a) "forbruger" : enhver fysisk person, 
der i forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke primært handler 
som led i sit erhverv

(b) Medlemsstaterne kan opretholde eller 
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udvide anvendelsen af direktivets regler til 
juridiske eller fysiske personer, som ikke 
er forbrugere som defineret i litra a).

Or. en

Begrundelse

Definitionen bør, som det allerede er tilfældet i flere medlemsstater, omfatte situationer, hvor 
en forbruger køber en vare eller en ydelse delvis til personlige og delvis til erhvervsmæssige 
formål (blandet formål), samt personer eller enheder, som befinder sig i en forbrugerlignende 
situation, hvad angår manglende forhandlingsstyrke og ekspertise.

Ændringsforslag 404
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke handler som led i sit 
erhverv

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, primært ikke handler 
som led i sit erhverv.

Medlemsstaterne har mulighed for at 
udvide anvendelsen af reglerne i dette 
direktiv til fysiske eller juridiske personer, 
som ikke er forbrugere i dette direktivs 
forstand 

Or. fr

Begrundelse

Definitionen af en forbruger bør omfatte de situationer, hvor en forbruger køber en vare eller 
bestiller en tjenesteydelse delvist til personlig brug og delvist til erhvervsmæssig brug. I 
øvrigt har en række medlemsstater valgt at anvende reglerne om forbrugerbeskyttelse på 
andre enheder (ngo'er, små virksomheder osv.), og det er rimeligt at lade dem fortsætte med 
det.
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Ændringsforslag 405
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke handler som led i sit 
erhverv

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke primært handler 
som led i sit erhverv

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
udvide anvendelsen af direktivets regler til 
juridiske eller fysiske personer, som ikke 
er forbrugere som defineret i foregående 
stk.

Or. en

Ændringsforslag 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke handler som led i 
sit erhverv

1) "forbruger": enhver fysisk eller juridisk
person som de produkter eller 
tjenesteydelser, der tilbydes på markedet, 
er tiltænkt, eller som anvender sådanne 
produkter eller tjenesteydelser, hvis han 
eller hun er den endelige modtager.
"Forbruger" er også enhver modtager af 
reklamebudskabet.
Medlemsstaterne må ikke i den nationale 
lovgivning opretholde eller indføre 
bestemmelser, som adskiller sig fra 
bestemmelserne i denne artikel, herunder 
mere eller mindre strenge bestemmelser, 
som har til formål at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. el
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Ændringsforslag 407
Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke handler som led i sit 
erhverv

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke primært handler 
som led i sit erhverv

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
udvide anvendelsen af direktivets regler til 
juridiske eller fysiske personer, som ikke 
er forbrugere som defineret i foregående 
stk.

Or. en

Ændringsforslag 408
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke handler som led i sit 
erhverv

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke primært handler 
som led i sit erhverv

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
udvide anvendelsen af direktivets regler til 
juridiske eller fysiske personer, som ikke 
er forbrugere som defineret i foregående 
stk.

Or. en

Begrundelse

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a 
consumer buys a good or a service partly for personal and partly for professional purposes 
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(mixed purpose). Therefore the Commission’s proposed text would have the result that a 
person who buys, for instance, a computer for mixed purposes (he works with it but also plays 
games or watches films on it) will not be considered a consumer and thus will not receive the 
protection provided by consumer legislation. The extension of consumer protection rules to 
such kind of “mixed purpose” contracts is however a reality in a number of member states 
(DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft Common Frame of Reference (DCFR)1 does indeed 
broaden the protection to such “mixed purpose” transaction. In addition, many Member 
States currently extend consumer protection rules to other persons or entities that are in a 
similar position as consumers in terms of lack of bargaining power and expertise (NGOs, 
start up business etc). It is important to ensure that MS can maintain this under the proposed 
directive.

Ændringsforslag 409
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke handler som led i sit 
erhverv

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke primært handler 
som led i sit erhverv

Or. en

Ændringsforslag 410
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "forbruger" : enhver fysisk person, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler, ikke handler som led i sit 
erhverv

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 411
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "sårbar forbruger": en forbruger, 
som er særligt sårbar over for en 
handelspraksis eller et underliggende 
produkt bl.a. på grund af hans eller 
hendes mentale eller fysiske handicap, 
alder eller godtroenhed på en måde, som 
den erhvervsdrivende med rimelighed kan 
forventes at kunne forudse

Or. en

Begrundelse

Der bør tages hensyn til sårbare forbrugeres særlige behov.

Ændringsforslag 412
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller 
juridisk person, der i forbindelse med de af 
dette direktiv omfattede aftaler, handler 
som led i sit erhverv, samt enhver anden 
person, der optræder i en 
erhvervsdrivendes navn eller på dennes 
vegne

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 413
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller 
juridisk person, der i forbindelse med de af 
dette direktiv omfattede aftaler, handler 
som led i sit erhverv, samt enhver anden 
person, der optræder i en 
erhvervsdrivendes navn eller på dennes 
vegne

(2) En "erhvervsdrivende" defineres som 
enhver fysisk eller juridisk person og 
enhver, som handler i den 
erhvervsdrivendes navn eller på vegne af 
denne, uanset om denne er privat eller 
offentligt ejet, der i forbindelse med de af 
dette direktiv omfattede aftaler handler 
som led i sit erhverv, uanset om denne 
person agter at opnå overskud på denne 
aktivitet eller ej

Or. en

Begrundelse

Definitionen af en erhvervsdrivende bør omfatte offentlige enheder.

Ændringsforslag 414
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller 
juridisk person, der i forbindelse med de af 
dette direktiv omfattede aftaler, handler 
som led i sit erhverv, samt enhver anden 
person, der optræder i en 
erhvervsdrivendes navn eller på dennes 
vegne

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller 
juridisk person, det være sig offentlig eller 
privat, der i forbindelse med de af dette 
direktiv omfattede aftaler, handler som led 
i sit erhverv, samt enhver anden person, der 
optræder i en erhvervsdrivendes navn eller 
på dennes vegne

Or. fr
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Ændringsforslag 415
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller 
juridisk person, der i forbindelse med de af 
dette direktiv omfattede aftaler, handler 
som led i sit erhverv, samt enhver anden 
person, der optræder i en 
erhvervsdrivendes navn eller på dennes 
vegne

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller 
juridisk person, der i forbindelse med de af 
dette direktiv omfattede aftaler, handler 
som led i sit erhverv, samt enhver anden 
person, der optræder i en 
erhvervsdrivendes navn eller på dennes 
vegne uanset om privat eller offentligt ejet

Or. en

Ændringsforslag 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller 
juridisk person, der i forbindelse med de af 
dette direktiv omfattede aftaler, handler 
som led i sit erhverv, samt enhver anden 
person, der optræder i en 
erhvervsdrivendes navn eller på dennes 
vegne

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller 
juridisk person, der i forbindelse med de af 
dette direktiv omfattede aftaler, handler 
som led i sit erhverv, også selv om dette 
hører under det offentlige område

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 35.
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Ændringsforslag 417
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller 
juridisk person, der i forbindelse med de af 
dette direktiv omfattede aftaler, handler 
som led i sit erhverv, samt enhver anden 
person, der optræder i en 
erhvervsdrivendes navn eller på dennes 
vegne

(2) En "erhvervsdrivende" : enhver fysisk 
eller juridisk person og enhver som 
handler i den erhvervsdrivendes navn 
eller på vegne af denne, uanset om denne 
er privat eller offentligt ejet, der i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler handler som led i sit 
erhverv, uanset om denne person agter at 
opnå overskud på denne aktivitet eller ej

Or. en

Begrundelse

I modsætning til det eksisterende direktiv om urimelige aftalevilkår og direktivet om fjernsalg 
af finansielle tjenesteydelser synes forslaget ikke at omfatte offentlige enheder i definitionen 
af "erhvervsdrivende". Derimod præciserer udkastet til fælles referenceramme, at offentlige 
enheder også kan være virksomheder, og at hensigten om at skabe overskud ikke er relevant.

Ændringsforslag 418
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller 
juridisk person, der i forbindelse med de af 
dette direktiv omfattede aftaler, handler 
som led i sit erhverv, samt enhver anden 
person, der optræder i en 
erhvervsdrivendes navn eller på dennes 
vegne

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller 
juridisk person, der i forbindelse med de af 
dette direktiv omfattede aftaler, handler 
som led i sit erhverv

Or. de
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "vare": enhver løsøregenstand 
undtagen varer, som sælges på 
tvangsauktion eller i øvrigt i henhold til 
lov. I dette direktiv forstås som varer også 
vand og gas, som udbydes til salg i et 
begrænset volumen eller en bestemt 
mængde; 

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 36, jf. ændringsforslag til 
artikel 2, nr. 4.

Ændringsforslag 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "tjenesteydelse": enhver levering af 
arbejde eller andre tjenester af enhver art 
fra den erhvervsdrivende til forbrugeren 
mod betaling;

Or. de
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Ændringsforslag 421
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "købsaftale": enhver aftale mellem den 
erhvervsdrivende og forbrugeren om salg 
af varer, herunder enhver aftale med 
blandet formål, der både har varer og 
tjenesteydelser som salgsgenstand

3) "købsaftale": enhver aftale med det
formål, at overdrage ejendomsretten til en 
vare, enten straks ved indgåelsen af 
aftalen eller på et senere tidspunkt, og 
hvorved den erhvervsdrivende forpligter 
sig til at levere varen til forbrugeren, og 
forbrugeren forpligter sig til at betale 
prisen herfor til den erhvervsdrivende

Or. fr

Ændringsforslag 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "købsaftale": enhver aftale mellem den
erhvervsdrivende og forbrugeren om salg 
af varer, herunder enhver aftale med 
blandet formål, der både har varer og 
tjenesteydelser som salgsgenstand

3) "købsaftale": enhver aftale, ved hvilken 
en erhvervsdrivende i overensstemmelse 
med gældende national ret skaffer en 
forbruger ejendomsret til en vare eller 
forpligter sig til at skaffe en forbruger 
ejendomsret til en vare, og ved hvilken 
forbrugeren forpligter sig til at betale 
prisen. I direktivet forstås som købsaftale 
også aftaler om levering af varer, som 
endnu ikke er fremstillet

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 38. Vedrørende artikel 2, nr. 3, 
2. pkt., se ændringsforslag til artikel 21, stk. 2. Teksten er i øvrigt let ændret.
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Ændringsforslag 423
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "købsaftale": enhver aftale mellem den 
erhvervsdrivende og forbrugeren om salg 
af varer, herunder enhver aftale med 
blandet formål, der både har varer og 
tjenesteydelser som salgsgenstand

3) "købsaftale": enhver aftale mellem den 
erhvervsdrivende og forbrugeren om salg 
af varer og tjenesteydelser, herunder 
enhver aftale med blandet formål, der både 
har varer og tjenesteydelser som 
salgsgenstand

Or. en

Begrundelse

De nødvendige midler for tjenesteydelser er ikke de samme som for salg af varer. Derfor bør 
et omfattende, fremtidssikret, principielt rammedirektiv omfatte alle typer af "salgsaftaler", 
herunder aftaler vedrørende tjenesteydelser.

Ændringsforslag 424
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "vare": enhver løsøregenstand undtagen 4) "vare": enhver løsøregenstand i enhver 
tilstand, herunder også produkter, der 
forhandles efter antal, mål eller vægt, og 
digitale produkter

Or. de

Begrundelse

Ved at tilføje digitale produkter bliver det muligt at præcisere, at også handel med software 
er omfattet af direktivet og hører ind under køberettens anvendelsesområde.



PE450.954v01-00 132/249 AM\836026DA.doc

DA

Ændringsforslag 425
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "vare": enhver løsøregenstand undtagen (4) "vare": enhver håndgribelig eller 
uhåndgribelig genstand, herunder vand, 
gas og elektricitet, undtagen varer som 
sælges på tvangsauktion eller i øvrigt i 
henhold til lov

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "vare" bør omfatte uhåndgribelige objekter såsom produkter med digitalt 
indhold (software, musik etc.). Desuden bør gas, elektricitet og vand inkluderes, fordi det ikke 
er holdbart at udelukke dem i en kontekst, hvor traditionelle offentlige monopoler nedbrydes, 
og private aktører går ind på disse markeder.

Ændringsforslag 426
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "vare": enhver løsøregenstand undtagen 4) "vare": enhver løsøregenstand, hvad 
enten den er
- immateriel, når forbrugeren får 
mulighed for en permanent brug heraf 
eller at anvende den på en måde, som kan 
sidestilles med fysisk overtagelse af en 
vare;
- eller materiel, undtagen

Or. fr
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Ændringsforslag 427
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "vare": enhver løsøregenstand undtagen 4) "vare": enhver håndgribelig og 
uhåndgribelig genstand undtagen

Or. en

Ændringsforslag 428
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "vare": enhver løsøregenstand undtagen (4) "vare": enhver håndgribelig eller 
uhåndgribelig genstand, herunder vand, 
gas og elektricitet, undtagen varer som 
sælges på tvangsauktion eller i øvrigt i 
henhold til lov

Or. en

Ændringsforslag 429
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "vare": enhver løsøregenstand undtagen 4) "vare": enhver håndgribelig eller 
uhåndgribelig genstand undtagen

Or. en
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Begrundelse

Definitionen af varer bør omfatte uhåndgribelige genstande, så bestemmelserne om garanti 
for manglende overensstemmelse også kan anvendes på produkter med digitalt indhold. 
Downloading af de fleste digitale varer til permanent brug er en engangstransaktion mod 
betaling, hvor forbrugeren modtager digitale filer til permanent brug. For så vidt angår 
forbrugerbeskyttelsen, er det ikke afgørende, hvilket format et produkt præsenteres eller 
erhverves i, og forbrugerne bør nyde samme beskyttelse såvel online som offline.

Ændringsforslag 430
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "vare": enhver løsøregenstand undtagen (4) "Vare": enhver håndgribelig eller 
uhåndgribelig genstand, herunder vand, 
gas og elektricitet, undtagen varer som 
sælges på tvangsauktion eller i øvrigt i 
henhold til lov

Or. en

Ændringsforslag 431
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) varer, som sælges på tvangsauktion 
eller i øvrigt i henhold til lov

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 432
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) varer, som sælges på tvangsauktion 
eller i øvrigt i henhold til lov

udgår

Or. en

Ændringsforslag 433
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) varer, som sælges på tvangsauktion 
eller i øvrigt i henhold til lov

udgår

Or. en

Ændringsforslag 434
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) varer, som sælges på tvangsauktion 
eller i øvrigt i henhold til lov

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 435
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) varer, som sælges på tvangsauktion 
eller i øvrigt i henhold til lov

udgår

Or. en

Ændringsforslag 436
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vand og gas, medmindre disse varer 
sælges i et afgrænset volumen eller i en 
bestemt mængde

udgår

Or. en

Begrundelse

Vand og gas bør inkluderes, fordi det ikke er holdbart at udelukke dem i en kontekst, hvor 
traditionelle offentlige monopoler nedbrydes, og private aktører går ind på disse markeder.

Ændringsforslag 437
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vand og gas, medmindre disse varer 
sælges i et afgrænset volumen eller i en 
bestemt mængde

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 438
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vand og gas, medmindre disse varer 
sælges i et afgrænset volumen eller i en 
bestemt mængde

udgår

Or. en

Ændringsforslag 439
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) elektricitet udgår

Or. de

Ændringsforslag 440
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) elektricitet udgår

Or. en

Begrundelse

Elektricitet bør inkluderes, fordi det ikke er holdbart at udelukke den i en kontekst, hvor 
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traditionelle offentlige monopoler nedbrydes, og private aktører går ind på disse markeder.

Ændringsforslag 441
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) elektricitet udgår

Or. en

Ændringsforslag 442
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) elektricitet udgår

Or. en

Ændringsforslag 443
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) elektricitet udgår

Or. en
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Ændringsforslag 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "tjenesteydelsesaftale": enhver aftale, 
dog ikke købsaftale, i henhold til hvilken 
den erhvervsdrivende yder forbrugeren en 
tjeneste

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 40.

Ændringsforslag 445
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "tjenesteydelsesaftale": enhver aftale, 
dog ikke købsaftale, i henhold til hvilken 
den erhvervsdrivende yder forbrugeren en 
tjeneste

5) "tjenesteydelsesaftale": enhver aftale, i 
henhold til hvilken en erhvervsdrivende 
yder en forbruger en tjeneste

Or. fr

Begrundelse

Den generelle reference til købsaftalen er for omfattende. En mere forenklet og klar ordlyd.
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Ændringsforslag 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "blandet aftale": enhver aftale, der 
både omfatter elementer af levering af en 
tjenesteydelse og elementer af levering af 
en vare

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 41.

Ændringsforslag 447
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "forsyningsaftaler": købs- og 
tjenesteydelsesaftaler om levering af gas 
og vand, som udbydes til salg i et 
begrænset volumen eller i en bestemt 
mængde, og om levering af elektricitet

Or. de

Justification

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.
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Ændringsforslag 448
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver 
købs- eller tjenesteydelseseaftale, hvor den 
erhvervsdrivende med henblik på aftalens 
indgåelse udelukkende anvender en eller 
flere former for 
fjernkommunikationsteknikker

6) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver 
købs- eller tjenesteydelseseaftale, hvor den 
erhvervsdrivende med henblik på aftalens 
indgåelse eller indledning udelukkende 
anvender en eller flere former for 
fjernkommunikationsteknikker

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at også indledning af en aftale betragtes som en fjernaftale (f.eks. hvis 
man bestiller et produkt telefonisk, men afhenter det i en forretning senere).

Ændringsforslag 449
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver 
købs- eller tjenesteydelseseaftale, hvor den
erhvervsdrivende med henblik på aftalens 
indgåelse udelukkende anvender en eller 
flere former for 
fjernkommunikationsteknikker

6) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver 
købs- eller tjenesteydelseseaftale, der 
indgås mellem en erhvervsdrivende og en 
forbruger uden parternes fysiske og 
samtidige tilstedeværelse, som med 
henblik på aftalens indgåelse udelukkende 
anvender en eller flere former for 
fjernkommunikationsteknikker

Or. fr
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Ændringsforslag 450
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver 
købs- eller tjenesteydelseseaftale, hvor den 
erhvervsdrivende med henblik på aftalens 
indgåelse udelukkende anvender en eller 
flere former for 
fjernkommunikationsteknikker

6) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver 
aftale indgået mellem en erhvervsdrivende 
og en forbruger om levering af en vare 
eller en tjenesteydelse, der indgås som led 
i et salgs- eller servicelerancesystem, der 
er organiseret med henblik på at levere 
ved fjernsalg, hvor den erhvervsdrivende 
og forbrugeren ikke selv er samtidig til 
stede inden handelens afslutning, 
herunder aftalens indgåelse, og 
udelukkende anvender en eller flere former 
for fjernkommunikationsteknikker

Or. de

Begrundelse

Der skal tages hensyn til, at ikke kun skal selve indgåelsen af aftalen være sket uden samtidig 
fysisk tilstedeværelse og udelukkende under anvendelse af fjernkommunikationsteknik, men 
der skal heller ikke forinden have været en personlig kontakt/rådgivning. Selve indgåelsen af 
aftalen sker meget hyppigt uden samtidig fysisk tilstedeværelse og under anvendelse af 
fjernkommunikationsteknik.

Ændringsforslag 451
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver 
købs- eller tjenesteydelseseaftale, hvor den 
erhvervsdrivende med henblik på aftalens 
indgåelse udelukkende anvender en eller 
flere former for 
fjernkommunikationsteknikker

(6) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver 
aftale om levering af en vare eller 
tjenesteydelse indgået mellem en 
erhvervsdrivende og en forbruger i en 
fjernsalgs- eller tjenesteydelsesordning, 
hvor den erhvervsdrivende og forbrugeren 
ikke samtidig er fysisk til stede for at 
indgå aftalen, men i stedet udelukkende 
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anvender en eller flere former for 
fjernkommunikationsteknikker

Or. en

Ændringsforslag 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "fjernkommunikationsteknik": ethvert 
middel, som uden den erhvervsdrivendes 
og forbrugerens samtidige fysiske 
tilstedeværelse kan anvendes med henblik 
på indgåelse af en aftale mellem disse 
parter

7) "fjernkommunikationsteknik": ethvert 
middel, som uden den erhvervsdrivendes 
og forbrugerens samtidige fysiske 
tilstedeværelse kan anvendes som led i
indgåelse af en aftale mellem disse parter

Or. de

Begrundelse

Definitionen bør præciseres til, at anvendelsen af fjernkommunikationsteknik sker i 
forbindelse med indgåelsen af aftalen, for at tage højde for, at accepten af en aftale inden for 
postordresalg normalt sker ved leveringen.

Ændringsforslag 453
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "aftale indgået uden for fast 
forretningssted":

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. cs

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 454
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "aftale indgået uden for fast 
forretningssted":

8) "aftale indgået uden for fast 
forretningssted": enhver aftale indgået 
mellem den erhvervsdrivende og en 
forbruger om levering af en vare eller 
tjenesteydelse,
a) der indgås ved samtidig fysisk 
tilstedeværelse af forbrugeren og den 
erhvervsdrivende uden for fast 
forretningssted, eller hvor forbrugeren 
har afgivet tilbud under de samme 
omstændigheder, medmindre forbrugeren 
selv har tilvejebragt den 
forretningsmæssige kontakt til den 
erhvervsdrivende med henblik på at indgå 
aftalen, eller
b) der indgås ved samtidig fysisk 
tilstedeværelse af forbrugeren og den 
erhvervsdrivende på et fast 
forretningssted, eller hvor forbrugeren 
har afgivet tilbud på et fast 
forretningssted, efter at forbrugeren ved 
personlig og individuel henvendelse på 
gaden er blevet foranlediget til at komme 
til det faste forretningssted, eller
c) der indgås under en udflugtstur, der er 
afholdt af den erhvervsdrivende eller en 
tredjemand, der samarbejder med denne, 
med henblik på salgsfremstød og salg af 
varer, ved forbrugerens og den 
erhvervsdrivendes samtidige fysiske 
tilstedeværelse på den erhvervsdrivendes 
forretningssted, eller hvor forbrugeren 
har afgivet tilbud under de samme 
omstændigheder.

Or. de
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Begrundelse

Som begrundelse for at indføre en fortrydelsesret og dermed afvige fra aftalerettens bærende 
princip om, at aftaler skal overholdes, skal der nødvendigvis foreligge særlige 
omstændigheder, f.eks. overraskelsesmomentet ved et uopfordret besøg f.eks. i hjemmet eller 
en henvendelse på gaden. Hvis forbrugeren selv har anmodet om den erhvervsdrivendes 
besøg eller har taget initiativ til handelen, foreligger der ikke et sådan overraskelsesmoment.

Ændringsforslag 455
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "aftale indgået uden for fast 
forretningssted":

8) "aftale indgået uden for fast 
forretningssted": enhver aftale indgået 
mellem en erhvervsdrivende og en 
forbruger om levering af en vare eller 
tjenesteydelse,

Or. de

Ændringsforslag 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "aftale indgået uden for fast 
forretningssted":

8) "aftale indgået uden for fast 
forretningssted": enhver aftale mellem en 
erhvervsdrivende og en forbruger om 
levering af en vare eller tjenesteydelse:

Or. en
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Ændringsforslag 457
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået uden for fast forretningssted med 
den erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse eller 
enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, 
som forbrugeren har afgivet tilbud på 
under de samme omstændigheder, eller

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået uden for fast forretningssted med 
den erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse, selv hvis
forbrugeren forinden har afgivet et tilbud, 
eller

Or. fr

Begrundelse

En mere forenklet og klar ordlyd.

Ændringsforslag 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået uden for fast forretningssted med 
den erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse eller 
enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, 
som forbrugeren har afgivet tilbud på 
under de samme omstændigheder, eller

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået uden for fast forretningssted med 
den erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse, selv hvis
forbrugeren forinden har afgivet et tilbud, 
eller

Or. fr

Begrundelse

Forenkling af Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 459
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale
indgået uden for fast forretningssted med 
den erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse eller 
enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, 
som forbrugeren har afgivet tilbud på 
under de samme omstændigheder, eller

a) der er indgået uden for fast 
forretningssted med den erhvervsdrivendes 
og forbrugerens samtidige fysiske 
tilstedeværelse eller enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftale, som forbrugeren har 
afgivet tilbud på under de samme 
omstændigheder, eller

Or. de

Begrundelse

Denne ændring skal kun erstatte den tidligere affattelse af artikel 2, punkt (8), litra a). I øvrigt 
bibeholdes det tidligere ændringsforslag 44.

Ændringsforslag 460
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået uden for fast forretningssted med 
den erhvervsdrivendes og forbrugerens
samtidige fysiske tilstedeværelse eller 
enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, 
som forbrugeren har afgivet tilbud på 
under de samme omstændigheder, eller

(a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået under en udflugt organiseret af 
den erhvervsdrivende uden for dennes
faste forretningssted eller under et besøg 
af en erhvervsdrivende i forbrugerens hjem 
eller en anden forbrugers hjem eller på 
forbrugerens arbejdsplads, hvor besøget 
ikke sker efter udtrykkeligt ønske fra 
forbrugeren

Or. en

Begrundelse

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from 
business premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating 
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with a salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business 
contact in the public arena and/or away from business premises. This extension of the scope 
and the associated information and formal requirements would especially burden the street 
sale of individual magazines and newspapers. Against this background the current definition 
of ‘off-premises contracts’ in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

Ændringsforslag 461
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået uden for fast forretningssted med 
den erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse eller 
enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, 
som forbrugeren har afgivet tilbud på 
under de samme omstændigheder, eller

a) enhver aftale mellem en 
erhvervsdrivende og en forbruger om 
levering af en vare eller tjenesteydelse, 
som forbrugeren er foranlediget til at 
indgå ved forhandlinger, som den 
erhvervsdrivende har taget initiativ til 
eller har ført med forbrugeren under 
dennes tilstedeværelse uden for sit faste
forretningssted eller i forbindelse med et 
fritidsarrangement,

Or. de

Begrundelse

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. 
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Ændringsforslag 462
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale a) der indgås uden for fast forretningssted 
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indgået uden for fast forretningssted med 
den erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse eller
enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, 
som forbrugeren har afgivet tilbud på 
under de samme omstændigheder, eller

med den erhvervsdrivendes og 
forbrugerens samtidige fysiske 
tilstedeværelse i en af de følgende 
situationer, eller som forbrugeren har 
afgivet tilbud på under de samme 
omstændigheder,

Or. de

Ændringsforslag 463
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået uden for fast forretningssted med 
den erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse eller 
enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, 
som forbrugeren har afgivet tilbud på 
under de samme omstændigheder, eller

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået uden for fast forretningssted med 
den erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse på 
forbrugerens arbejdsplads eller i 
forbrugerens eller en anden forbrugers 
hjem, medmindre besøget sker på 
forbrugerens udtrykkelige ønske. 
Undtaget herfra er aftaler, som i henhold 
til medlemsstaternes lovgivning oprettes 
under medvirken af en offentlig 
embedsmand, der er juridisk forpligtet til 
at være uafhængig og upartisk og ved 
omfattende juridisk oplysning skal sikre, 
at forbrugeren kun indgår aftalen efter 
moden overvejelse og med kendskab til 
dens juridiske rækkevidde,

Or. de
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Ændringsforslag 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale
indgået uden for fast forretningssted med 
den erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse eller 
enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, 
som forbrugeren har afgivet tilbud på 
under de samme omstændigheder, eller

(a) som er indgået uden for fast 
forretningssted med den erhvervsdrivendes 
og forbrugerens samtidige fysiske 
tilstedeværelse, med mindre forbrugeren 
selv har indledt en forretningskontakt 
med den erhvervsdrivende eller hans 
agent med henblik på at indgå en aftale, 
eller

Or. en

Ændringsforslag 465
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået uden for fast forretningssted med 
den erhvervsdrivendes og forbrugerens
samtidige fysiske tilstedeværelse eller 
enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, 
som forbrugeren har afgivet tilbud på 
under de samme omstændigheder, eller

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået:

- under en udflugt arrangeret af den 
erhvervsdrivende uden for dennes faste 
forretningssted eller
- under et besøg af en erhvervsdrivende i 
forbrugerens hjem eller en anden 
forbrugers hjem eller på forbrugerens
arbejdsplads, hvor besøget ikke sker efter 
udtrykkeligt ønske fra forbrugeren

Or. en
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Begrundelse

Denne definition (artikel 2, stk. 1, nr. 8, litra a, b, c og d) ville udelukke renoveringer og 
andre lignende tjenesteydelser, hvor en forbruger har inviteret en erhvervsdrivende hjem for 
at vurdere og planlægge en renovering, og aftalen er blevet indgået dér, fra
anvendelsesområdet for "aftale indgået uden for fast forretningssted". Det ville ikke være 
rimeligt i disse tilfælde at anvende fortrydelsesrettigheder, som ellers anvendes i aftaler 
indgået uden for fast forretningssted.

Ændringsforslag 466
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a – litra i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) på forbrugerens arbejdsplads eller i 
dennes hjem, medmindre forbrugeren 
forinden på eget initaitiv har tilkaldt den 
erhvervsdrivende

Or. de

Ændringsforslag 467
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a – litra i i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) i forbindelse med et 
fritidsarrangement, der afholdes af den 
erhvervsdrivende eller af en tredjemand i 
det mindste også i den erhvervsdrivendes 
interesse, eller

Or. de
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Ændringsforslag 468
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a – litra i i i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) i transportmidler eller på offentligt 
tilgængelige færdselsarealer

Or. de

Ændringsforslag 469
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra a – litra i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "Daglige indkøb"
Købs- og tjenesteydelseaftaler, hvor de 
aftalte ydelser sædvanligvis leveres fuldt 
ud umiddelbart efter aftalens indgåelse.

Or. de

Ændringsforslag 470
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået på fast forretningssted, men 
forhandlet på plads uden for fast 
forretningssted med den 
erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse

udgår

Or. de
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Begrundelse

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. 
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Ændringsforslag 471
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået på fast forretningssted, men 
forhandlet på plads uden for fast 
forretningssted med den 
erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse

udgår

Or. de

Ændringsforslag 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået på fast forretningssted, men 
forhandlet på plads uden for fast 
forretningssted med den erhvervsdrivendes 
og forbrugerens samtidige fysiske 
tilstedeværelse

(b) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået på fast forretningssted, men 
forhandlet på plads uden for fast 
forretningssted med den erhvervsdrivendes 
og forbrugerens samtidige fysiske 
tilstedeværelse med undtagelse af aftaler, 
som i henhold til medlemsstaternes 
bestemmelser er bekræftet af en 
embedsmand, som ved lov er forpligtet til 
at agere uafhængigt og upartisk og sikre, 
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ved at give omhyggelig juridisk 
rådgivning, at forbrugeren kun indgår 
aftalen efter grundig overvejelse og med 
fuldt kendskab til dens juridiske 
rækkevidde (officielt bekræftet 
instrument)

Or. en

Begrundelse

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the specific context in which they 
are concluded, given the participation of a public official, guarantee to reach the objectives 
envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and 
guaranteeing that he/she is provided with detailed information. Consequently, it is not 
appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach 
on the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment 
also corresponds to the EC acquis.

Ændringsforslag 473
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået på fast forretningssted, men 
forhandlet på plads uden for fast 
forretningssted med den 
erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse

b) der indgås på fast forretningssted, men 
hvor forbrugeren er foranlediget hertil 
ved forhandlinger under de i litra a 
nævnte omstændigheder

Or. de



AM\836026DA.doc 155/249 PE450.954v01-00

DA

Ændringsforslag 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale
indgået på fast forretningssted, men 
forhandlet på plads uden for fast 
forretningssted med den erhvervsdrivendes 
og forbrugerens samtidige fysiske 
tilstedeværelse

(a) som er indgået på fast forretningssted, 
men hvis hovedelementer er blevet fastsat 
uden for fast forretningssted med den 
erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse

Dette omfatter ikke aftaler som i henhold 
til medlemsstaternes bestemmelser er 
bekræftet af en embedsmand.

Or. en

Ændringsforslag 475
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale 
indgået på fast forretningssted, men 
forhandlet på plads uden for fast 
forretningssted med den 
erhvervsdrivendes og forbrugerens 
samtidige fysiske tilstedeværelse

(b) enhver aftale om levering af en anden 
vare eller tjenesteydelse end den, som var 
forbrugerens formål med at anmode om 
den erhvervsdrivendes besøg.

Or. en

Begrundelse

Denne definition (artikel 2, stk. 1, nr. 8, litra a, b, c og d) ville udelukke renoveringer og 
andre lignende tjenesteydelser, hvor en forbruger har inviteret en erhvervsdrivende hjem for 
at vurdere og planlægge en renovering, og aftalen er blevet indgået dér, fra 
anvendelsesområdet for "aftale indgået uden for fast forretningssted". Det ville ikke være 
rimeligt i disse tilfælde at anvende fortrydelsesrettigheder, som ellers anvendes i aftaler 
indgået uden for fast forretningssted.
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Ændringsforslag 476
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftale, hvor forbrugeren 
har afgivet et tilbud under forhold 
svarende til de i litra a) eller litra b) 
beskrevne, selv om forbrugeren ikke var 
bundet af tilbuddet, før det blev accepteret 
af den erhvervsdrivende

Or. en

Begrundelse

Denne definition (artikel 2, stk. 1, nr. 8, litra a, b, c og d) ville udelukke renoveringer og 
andre lignende tjenesteydelser, hvor en forbruger har inviteret en erhvervsdrivende hjem for 
at vurdere og planlægge en renovering, og aftalen er blevet indgået dér, fra 
anvendelsesområdet for "aftale indgået uden for fast forretningssted". Det ville ikke være 
rimeligt i disse tilfælde at anvende fortrydelsesrettigheder, som ellers anvendes i aftaler 
indgået uden for fast forretningssted.

Ændringsforslag 477
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) ethvert tilbud fremsat kontraktligt af 
forbrugeren under omstændigheder, som 
svarer til de i litra a) eller litra b) 
beskrevne, hvor forbrugeren er bundet af
sit tilbud

Or. en
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Begrundelse

Denne definition (artikel 2, stk. 1, nr. 8, litra a, b, c og d) ville udelukke renoveringer og 
andre lignende tjenesteydelser, hvor en forbruger har inviteret en erhvervsdrivende hjem for 
at vurdere og planlægge en renovering, og aftalen er blevet indgået dér, fra 
anvendelsesområdet for "aftale indgået uden for fast forretningssted". Det ville ikke være 
rimeligt i disse tilfælde at anvende fortrydelsesrettigheder, som ellers anvendes i aftaler 
indgået uden for fast forretningssted.

Ændringsforslag 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftale, uanset hvilke midler 
den er indgået med, som indgås 
efterfølgende til en købs- eller 
tjenesteydelsesaftale i henhold til litra a) 
eller b) mellem samme erhvervsdrivende 
og forbruger vedrørende samme 
produkter

Or. en

Ændringsforslag 479
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) indgået under en udflugt arrangeret 
af den erhvervsdrivende med det formål at 
præsentere og sælge de varer eller 
tjenesteydelser, som forbrugeren har 
erhvervet

Or. en
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Ændringsforslag 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Aftaler, som i henhold til 
medlemsstaternes bestemmelser bekræftes 
med deltagelse af en tjenestemand, er ikke 
omfattet af direktivets anvendelsesområde

Or. fr

Begrundelse

Jf. begrundelsen for betragtning 14.

Ændringsforslag 481
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) undtaget er aftaler, som angår daglige 
indkøb af en værdi på op til 60 euro, hvor 
den erhvervsdrivendes ydelser leveres 
straks ved aftalens indgåelse

Or. de

Begrundelse

Ved daglige indkøb af lav værdi ville oplysningskravene medføre en betydelig belastning for 
den erhvervsdrivende uden i virkeligheden at være nødvendige for forbrugerbeskyttelsen.
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Ændringsforslag 482
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "fast forretningssted": (9) "fast forretningssted": ethvert fast eller 
mobilt salgssted, herunder sæsonmæssige 
salgssteder, hvor den erhvervsdrivende 
permanent udøver sin aktivitet

Or. en

Begrundelse

Reglerne om aftaler indgået uden for fast forretningssted bør gælde i markedsboder og på 
messestande, navnlig fordi forbrugerne ofte udsættes for psykisk pres og ofte bliver overtalt af 
den erhvervsdrivende, som tilbyder særlige vilkår "her og nu".

Ændringsforslag 483
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 9 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ethvert ubevægeligt eller bevægeligt 
detailforretningssted, herunder 
sæsonbestemte detailforretningssteder, 
hvor den erhvervsdrivende fast udøver sin 
aktivitet, eller

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 484
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) markedsboder og messestande, hvor 
den erhvervsdrivende regelmæssigt eller 
midlertidigt udøver sin aktivitet

udgår

Or. de

Ændringsforslag 485
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) markedsboder og messestande, hvor 
den erhvervsdrivende regelmæssigt eller 
midlertidigt udøver sin aktivitet

udgår

Or. en

Begrundelse

Reglerne om aftaler indgået uden for fast forretningssted bør gælde i markedsboder og på 
messestande, navnlig fordi forbrugerne ofte udsættes for psykisk pres og ofte bliver overtalt af 
den erhvervsdrivende, som tilbyder særlige vilkår "her og nu".

Ændringsforslag 486
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) markedsboder og messestande, hvor 
den erhvervsdrivende regelmæssigt eller 

udgår
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midlertidigt udøver sin aktivitet

Or. en

Ændringsforslag 487
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) markedsboder og messestande, hvor 
den erhvervsdrivende regelmæssigt eller 
midlertidigt udøver sin aktivitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 488
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) markedsboder og messestande, hvor 
den erhvervsdrivende regelmæssigt eller 
midlertidigt udøver sin aktivitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 489
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) markedsboder og messestande, hvor den 
erhvervsdrivende regelmæssigt eller 

b) markedsboder og messestande, hvor den 
erhvervsdrivende regelmæssigt eller 
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midlertidigt udøver sin aktivitet midlertidigt udøver sin aktivitet

Or. fr

Ændringsforslag 490
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "ordreseddel": et middel, som 
opregner kontraktvilkårene og 
undertegnes af forbrugeren med henblik 
på en aftale, som indgås uden for fast 
forretningssted

11) "skriftligt": videregivelse af 
meddelelser eller informationer på papir. 
Eletroniske overførsler, som muliggør en 
varig optegnelse på et varigt medium, som 
modtageren råder over, er ligestillet med 
skriftlighed. 
(I alle nuværende bestemmelser i 
direktivet, som omtaler varige medier, skal 
dissse betragtes som skriftlighed.) 

Or. de

Begrundelse

Med definitionen af skriftlighed tages der hensyn til, at fremsendelse af elektronisk post i 
praksis spiller en afgørende rolle ved siden af skriftlig information på papir. Dette svarer til 
løsningen for værnetingsaftaler i EF-domskonventionens artikel 23, stk. 2 (forordning 
44/2001).

Ændringsforslag 491
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "produkt": enhver vare eller 
tjenesteydelse, herunder fast ejendom, 
rettigheder og forpligtelser

12) "produkt": enhver vare eller 
tjenesteydelse

Or. en
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Ændringsforslag 492
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "offentlig auktion": en salgsmetode, 
hvor den erhvervsdrivende tilbyder varer til 
forbrugere, som selv er eller har mulighed 
for selv at være til stede under auktionen, 
gennem en konkurrencebaseret 
budprocedure, som styres af en 
auktionsholder, og hvor den 
højestbydende er forpligtet til at købe
varerne

16) "offentlig auktion": en salgsmetode, 
hvor en tredjemand, der handler som 
bemyndiget repræsentant for den 
erhvervsdrivende, tilbyder varer eller 
tjenesteydelser til forbrugere, som selv er 
eller har mulighed for selv at være til stede 
under auktionen, gennem en gennemsigtig 
konkurrencebaseret budprocedure. Den 
bemyndigede tredjemand deltager i 
indgåelsen af købsaftalen eller 
tjenesteydelsesaftalen ved at tilslå varerne
eller tjenesteydelserne til den
højestbydende ved procedurens afslutning

Or. fr

Ændringsforslag 493
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "offentlig auktion": en salgsmetode, 
hvor den erhvervsdrivende tilbyder varer til 
forbrugere, som selv er eller har mulighed 
for selv at være til stede under auktionen, 
gennem en konkurrencebaseret 
budprocedure, som styres af en 
auktionsholder, og hvor den højestbydende 
er forpligtet til at købe varerne

16) "offentlig auktion": en salgsmetode, 
hvor den erhvervsdrivende tilbyder varer 
eller tjenesteydelser til forbrugere, som 
selv er eller har mulighed for selv at være 
til stede under auktionen, gennem en 
konkurrencebaseret budprocedure, som 
styres af en auktionsholder, og hvor den 
højestbydende er forpligtet til at købe 
varerne

Or. en
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Ændringsforslag 494
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "handelsmæssig garanti": enhver 
forpligtelse, som den erhvervsdrivende 
eller producenten ("garantigiveren") har 
påtaget sig over for forbrugeren til at 
refundere købesummen eller omlevere, 
reparere eller på anden måde afhjælpe 
mangler ved varen, hvis den ikke svarer til 
de specifikationer, der fremgår af 
garantierklæringen eller af de relevante 
reklamer på tidspunktet eller forud for 
aftalens indgåelse

18) "handelsmæssig garanti": enhver 
forpligtelse, som den erhvervsdrivende 
eller producenten ("garantigiveren") har 
påtaget sig over for forbrugeren, ud over 
sine lovmæssige forpligtelser i henhold til 
overensstemmelsesgarantien, til at 
refundere købesummen eller omlevere, 
reparere eller på anden måde afhjælpe 
mangler ved varen, hvis den ikke svarer til 
de specifikationer eller ethvert andet 
element, som ikke er forbundet med 
overensstemmelse, der fremgår af 
garantierklæringen eller af de relevante 
reklamer på tidspunktet eller forud for 
aftalens indgåelse

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens definition er ikke acceptabel som den er, da den sammenblander den 
handelsmæssige garanti med overensstemmelsesgarantien, selv om en handelsmæssig garanti 
er en aftale, hvorved den erhvervsdrivende forpligter sig over for forbrugeren ud over sine 
lovmæssige forpligtelser i henhold til overensstemmelsesgarantien. Den handelsmæssige 
garanti kan således omfatte mange andre aspekter i forbindelse med salg, som f.eks. levering, 
fritagelse for overslagsomkostninger osv.

Ændringsforslag 495
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) "tilknyttet aftale": en aftale i henhold 
til hvilken forbrugeren erhverver varer eller 

20) "tilknyttet aftale": en aftale i henhold 
til hvilken forbrugeren erhverver varer eller 
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tjenesteydelser, som er omfattet af en aftale 
vedrørende fjernsalg eller en aftale indgået 
uden for fast forretningssted, og hvor disse 
varer eller tjenesteydelser leveres af den 
erhvervsdrivende eller tredjemand på 
grundlag af et arrangement mellem nævnte 
tredjemand og den erhvervsdrivende.

tjenesteydelser, som er omfattet af en aftale 
vedrørende fjernsalg eller indgået uden for 
fast forretningssted, der er den primære 
aftale, og hvor disse varer eller 
tjenesteydelser leveres af den 
erhvervsdrivende eller tredjemand på 
grundlag af et arrangement mellem nævnte 
tredjemand og den erhvervsdrivende.

Or. fr

Begrundelse

Denne definition går igen i en række nationale juridiske bestemmelser. Begrebet "tilknyttet" 
aftale anvendes i øvrigt i timesharedirektivet.

Ændringsforslag 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) "tilknyttet aftale": en aftale i henhold 
til hvilken forbrugeren erhverver varer eller 
tjenesteydelser, som er omfattet af en aftale 
vedrørende fjernsalg eller en aftale 
indgået uden for fast forretningssted, og 
hvor disse varer eller tjenesteydelser 
leveres af den erhvervsdrivende eller 
tredjemand på grundlag af et arrangement 
mellem nævnte tredjemand og den 
erhvervsdrivende.

20) "tilknyttet aftale": en aftale i henhold 
til hvilken forbrugeren erhverver varer eller 
tjenesteydelser, som er omfattet af en aftale 
vedrørende køb af varer eller 
tjenesteydelser, der er den primære aftale, 
og hvor disse varer eller tjenesteydelser 
leveres af den erhvervsdrivende eller 
tredjemand på grundlag af et arrangement 
mellem nævnte tredjemand og den 
erhvervsdrivende.

Or. fr

Begrundelse

Denne definition går igen i en række nationale juridiske bestemmelser. Begrebet "tilknyttet 
aftale" anvendes i øvrigt i timesharedirektivet.
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Ændringsforslag 497
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) "tilknyttet aftale": en aftale i henhold 
til hvilken forbrugeren erhverver varer eller 
tjenesteydelser, som er omfattet af en aftale 
vedrørende fjernsalg eller en aftale indgået 
uden for fast forretningssted, og hvor disse 
varer eller tjenesteydelser leveres af den 
erhvervsdrivende eller tredjemand på 
grundlag af et arrangement mellem nævnte 
tredjemand og den erhvervsdrivende.

20) "tilknyttet aftale": en aftale i henhold 
til hvilken forbrugeren fra en 
erhvervsdrivende erhverver varer eller 
tjenesteydelser, som er omfattet af en aftale 
vedrørende fjernsalg eller en aftale indgået 
uden for fast forretningssted, og hvor disse 
varer eller tjenesteydelser leveres af den 
erhvervsdrivende eller tredjemand på 
grundlag af et arrangement mellem nævnte 
tredjemand og den erhvervsdrivende.

Or. de

Ændringsforslag 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 20 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) "vare fremstillet eller 
individualiseret efter kundens 
specifikation": enhver vare, der endnu 
ikke er færdigfremstillet, og for hvilken 
forbrugeren før den endelige 
færdiggørelse individuelt skal vælge bl.a. 
farve, størrelse, materiale og udførelse, og 
som på grund af hensynet til forbrugerens 
ønsker ikke eller kun med en urimelig 
rabat kan afsættes, og for hvilken den 
erhvervsdrivende har gjort det klart for 
forbrugeren, at det drejer sig om et 
skræddersyet produkt.

Or. de
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Begrundelse

Det er nødvendigt at definere den særlige kategori af varer, der er fremstillet efter kundens 
specifikation. Ellers ville der opstå et lovgivningsmæssigt hul for sådanne varer, som er 
fremstillet individuelt efter kundens ønsker, hvilket ikke er usædvanligt i praksis.

Ændringsforslag 499
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En forpligtelse i henhold til nærværende 
direktiv til at give oplysning om et varigt 
medium er opfyldt, hvis forbrugeren eller 
den erhvervsdrivende har oplyst en e-
mailadresse til den anden part, og 
oplysningen er sendt i en e-mail til den 
pågældende adresse.

Or. en

Ændringsforslag 500
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
købs- og tjenesteydelsesaftaler mellem den 
erhvervdrivende og forbrugeren på de 
vilkår og i det omfang, der følger af 
direktivets bestemmelser.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
købs- og tjenesteydelsesaftaler mellem den 
erhvervdrivende og forbrugeren på de 
vilkår og i det omfang, der følger af 
direktivets bestemmelser. På 
forsyningsaftaler som defineret i artikel 2, 
stk, 5 a, finder direktivets bestemmelser 
om tjenesteydelsesaftaler anvendelse, 
uanset om der er tale om købs- eller 
tjenesteydelsesaftaler.

Or. de
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Begrundelse

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Ændringsforslag 501
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på aftaler, der indgås ved hjælp af 
offentlige auktioner.

Or. fr

Ændringsforslag 502
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på aftaler, der indgås for notar eller 
personer i lignende embeder..

Or. fr
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Ændringsforslag 503
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på sundhedsydelser eller farmaceutiske 
ydelser.

Or. fr

Ændringsforslag 504
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder udelukkende 
anvendelse på finansielle tjenesteydelser, 
for så vidt angår visse aftaler indgået 
uden for fast forretningssted, jf. artikel 8-
20, urimelige kontraktvilkår, jf. artikel 30-
39, og generelle bestemmelser, jf. artikel 
40-46, sammenholdt med artikel 4 om fuld 
harmonisering.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 505
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder udelukkende 
anvendelse på finansielle tjenesteydelser, 
for så vidt angår visse aftaler indgået 
uden for fast forretningssted, jf. artikel 8-

udgår
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20, urimelige kontraktvilkår, jf. artikel 30-
39, og generelle bestemmelser, jf. artikel 
40-46, sammenholdt med artikel 4 om fuld 
harmonisering.

Or. en

Ændringsforslag 506
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder udelukkende
anvendelse på finansielle tjenesteydelser, 
for så vidt angår visse aftaler indgået 
uden for fast forretningssted, jf. artikel 8-
20, urimelige kontraktvilkår, jf. artikel 30-
39, og generelle bestemmelser, jf. artikel 
40-46, sammenholdt med artikel 4 om fuld 
harmonisering.

2. Dette direktiv berører ikke EU's 
lovgivning om særlige sektorer eller 
aftaler.

Or. fr

Begrundelse

Se betragtning 11.

Ændringsforslag 507
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder udelukkende 
anvendelse på finansielle tjenesteydelser, 
for så vidt angår visse aftaler indgået uden 
for fast forretningssted, jf. artikel 8-20,
urimelige kontraktvilkår, jf. artikel 30-39, 
og generelle bestemmelser, jf. artikel 40-
46, sammenholdt med artikel 4 om fuld 

2. Dette direktiv finder udelukkende 
anvendelse på finansielle tjenesteydelser,
for så vidt angår urimelige kontraktvilkår, 
jf. artikel 30-39, og generelle 
bestemmelser, jf. artikel 40-46, 
sammenholdt med artikel 4 om fuld 
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harmonisering. harmonisering.

Or. it

Begrundelse

The proposed directive should only apply to financial services in so far as it concerns 
Chapters I and V. Due to the various directives already in force (such as the Consumer Credit 
Directive, Directive on Distance Marketing of Financial Services, Markets in Financial 
Instruments Directive, Payment Services Directive, Prospectus Directive, etc.) the adding of 
another layer of legislation would add complexity and prevent the establishment of legal 
certainty.

Ændringsforslag 508
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder udelukkende 
anvendelse på finansielle tjenesteydelser, 
for så vidt angår visse aftaler indgået uden 
for fast forretningssted, jf. artikel 8-20, 
urimelige kontraktvilkår, jf. artikel 30-39, 
og generelle bestemmelser, jf. artikel 40-
46, sammenholdt med artikel 4 om fuld 
harmonisering.

2. Dette direktiv finder udelukkende 
anvendelse på finansielle tjenesteydelser, 
for så vidt angår generelle bestemmelser, 
jf. artikel 40-46, sammenholdt med artikel 
4 om fuld harmonisering.

Or. de

Ændringsforslag 509
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder udelukkende 
anvendelse på finansielle tjenesteydelser, 
for så vidt angår visse aftaler indgået uden 
for fast forretningssted, jf. artikel 8-20,
urimelige kontraktvilkår, jf. artikel 30-39, 

2. Dette direktiv finder udelukkende 
anvendelse på finansielle tjenesteydelser, 
for så vidt angår visse urimelige 
kontraktvilkår, jf. artikel 30-39, og 
generelle bestemmelser, jf. artikel 40-46, 
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og generelle bestemmelser, jf. artikel 40-
46, sammenholdt med artikel 4 om fuld 
harmonisering.

sammenholdt med artikel 4 om fuld 
harmonisering.

Or. en

Begrundelse

Finansielle tjenesteydelser i detailledet er komplicerede produkter, og medlemsstaterne skal 
derfor kunne anvende skræddersyede oplysningskrav og fortrydelsesrettigheder i denne 
sektor.

Ændringsforslag 510
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder udelukkende 
anvendelse på finansielle tjenesteydelser, 
for så vidt angår visse aftaler indgået uden 
for fast forretningssted, jf. artikel 8-20,
urimelige kontraktvilkår, jf. artikel 30-39, 
og generelle bestemmelser, jf. artikel 40-
46, sammenholdt med artikel 4 om fuld 
harmonisering.

2. Dette direktiv finder udelukkende 
anvendelse på finansielle tjenesteydelser, 
for så vidt angår visse urimelige 
kontraktvilkår, jf. artikel 30-39, og 
generelle bestemmelser, jf. artikel 40-46, 
sammenholdt med de relevante 
definitioner i artikel 2. Medlemsstaterne 
kan bevare eller indføre bestemmelser i 
national lovgivning vedrørende finansielle 
tjenesteydelser, som er strengere end 
kravene i artikel 30-39.

Or. en

Ændringsforslag 511
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv berører ikke 
bestemmelserne i EU's tekster om særlige 
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sektorer eller aftaler. 

Or. fr

Ændringsforslag 512
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på aftaler indgået uden for fast 
forretningssted, som oprettes under 
medvirken af en offentlig embedsmand, 
der er juridisk forpligtet til at være 
uafhængig og upartisk og ved omfattende 
oplysningsforpligtelser skal sikre, at 
forbrugeren kun indgår aftalen efter 
moden overvejelse og med kendskab til 
dens juridiske rækkevidde.

Or. de

Begrundelse

Når der medvirker en offentlig embedsmand, der er juridisk forpligtet til at være upartisk og 
give parterne en omfattende juridisk oplysning, er det sikret, at forbrugeren kun indgår 
aftalen efter moden overvejelse og med kendskab til dens juridiske rækkevidde. Det er derfor 
ikke rimeligt at inddrage disse aftaler, og det ville betyde et indgreb i medlemsstaternes 
retsplejesystem.

Ændringsforslag 513
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på hasardspil, som kræver en indsats af 
pengeværdi, herunder lotterier, hasardspil
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i spillekasinoer og væddemål.

Or. xm

Begrundelse

På hasardspilsområdet har medlemsstaterne ifølge fast retspraksis ved EU-Domstolen ret til 
at fastlægge beskyttelsesniveauet for deres borgere og indføre specifikke 
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser. Europa-Parlamentet (resolution vom 9. marts 2009) og 
Rådet (den aktuelle debat i arbejdsgruppen om forbrugerbeskyttelse) har altid delt denne 
holdning. Ved en maksimal harmonisering af forbrugerrettighederne også på 
hasardspilsområdet ville medlemsstaterne blive frataget deres bestemmelsesret.

Ændringsforslag 514
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Dette kapitel finder ikke anvendelse på 
aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted,
a) der angår rettigheder til fast ejendom, 
undtagen aftaler om udlejning eller 
arbejde i forbindelse med fast ejendom,
b) på finansielle tjenesteydelser,
c) på transporttjenesteydelser.

Or. de

Begrundelse

Den gældende EU-lovgivning for finansielle tjenesteydelser og transporttjenesteydelser 
indeholder talrige bestemmelser om forbrugerbeskyttelse. Undtagelsen for 
transporttjenesteydelser tager også hensyn til de problemer, som den brede definition af 
"aftaler indgået uden for fast forretningssted" ville medføre netop for dette område.
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Ændringsforslag 515
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Dette kapitel finder ikke anvendelse på 
aftaler indgået uden for fast 
forretningssted, hvor begge ydelser leveres 
straks, og prisen ikke overstiger 50 euro, 
hvis de sædvanligvis indgås af 
virksomheder uden for deres faste 
forretningssted, eller hvis virksomheden 
ifølge sin art ikke drives på et fast 
forretningssted.

Or. de

Begrundelse

Selv køb af en buket roser hos en mobil blomsterhandler eller køb af billetter til en 
sightseeing-rundfart ville være omfattet af systemet. Derfor er der behov for en undtagelse, 
der tager hensyn til praksis. Når der skal betales straks, vil forbrugeren være bevidst om den 
økonomiske belastning og derfor handle tilsvarende betænksomt. Med beløbsgrænsen undgås 
det, at undtagelsen misbruges.

Ændringsforslag 516
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes generelle aftaleret i det 
omfang, den ikke er harmoniseret, inden 
for direktivets anvendelsesområde.

Or. en
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Ændringsforslag 517
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 30-39 om forbrugerrettigheder i 
forbindelse med urimelige kontraktvilkår, 
finder sammenholdt med artikel 4 om fuld 
harmonisering som de eneste anvendelse 
på aftaler, der er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
94/47/EF[12] og Rådets direktiv 
90/314/EØF[13].

udgår

[12] EFT L 280 af 29.10.1994, s. 83.
[13] EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59.

Or. en

Ændringsforslag 518
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 30-39 om forbrugerrettigheder i 
forbindelse med urimelige kontraktvilkår, 
finder sammenholdt med artikel 4 om fuld 
harmonisering som de eneste anvendelse 
på aftaler, der er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
94/47/EF[12] og Rådets direktiv 
90/314/EØF[13].

udgår

[12] EFT L 280 af 29.10.1994, s. 83.
[13] EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59.

Or. en
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Ændringsforslag 519
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt de ikke medfører 
harmonisering på området, berører 
reglerne i dette direktiv ikke de nationale 
bestemmelser på det almindelige 
aftalelovgivningsområde.

Or. fr

Ændringsforslag 520
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 5, 7, 9 og 11 berører ikke 
bestemmelserne om oplysningskrav i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF1 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF2.

udgår

1 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
2 EFT L 178 af 17.76.2000, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 521
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 5, 7, 9 og 11 berører ikke 
bestemmelserne om oplysningskrav i 

udgår
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF1 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF2.
1 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
2 EFT L 178 af 17.76.2000, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 522
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 5, 7, 9 og 11 berører ikke 
bestemmelserne om oplysningskrav i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF1 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF2.

4. Dette direktiv berører ikke 
bestemmelserne om oplysningskrav i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF1 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF2.

Or. fr

Ændringsforslag 523
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 5, 7, 9 og 11 berører ikke 
bestemmelserne om oplysningskrav i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF1 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF2.

4. Dette direktiv gælder for aftaler 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF2.

Or. en
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Ændringsforslag 524
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
spilleaktiviteter, der omfatter spil, som 
indebærer, at der gøres indsats med penge 
i hasardspil, herunder lotteri, kasinospil 
og væddemål.

Or. en

Ændringsforslag 525
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
medlemsstaternes lovbgivning om den 
juridiske karakter, køb, erhvervelse eller 
overdragelse af ejendomsret til fast 
ejendom og stiftelse eller overdragelse af 
rettigheder til fast ejendom.

Or. de

Ændringsforslag 526
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 - 29 finder ikke anvendelse på 
aftaler, som i henhold til 
medlemsstaternes lovgivning oprettes 
under medvirken af en offentlig 
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embedsmand, der er juridisk forpligtet til 
at være uafhængig og upartisk og ved 
omfattende juridisk oplysning skal sikre, 
at forbrugeren kun indgår aftalen efter 
moden overvejelse og med kendskab til 
dens juridiske rækkevidde.

Or. de

Ændringsforslag 527
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan bestemme, at 
direktivet kun finder anvendelse på 
aftaler, hvor det beløb, forbrugeren skal 
betale, overstiger en bestemt størrelse. 
Dette beløb må ikke overstige 100 euro.

Or. de

Ændringsforslag 528
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 - 19 finder ikke anvendelse på 
aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted om 
levering af tjenesteydelser i form af logi, 
transport, biludlejning samt forplejning 
og fritidstilbud, når aftalerne vedrører 
levering på en forud fastlagt dato eller i et 
nærmere bestemt tidsrum.

Or. de
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Ændringsforslag 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Dette direktiv berører ikke 
anvendelsen af medlemsstaternes 
bestemmelser om stiftelse, erhvervelse 
eller overdragelse af rettigheder i fast 
ejendom eller garantier i forbindelse med 
fast ejendom.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af at direktivet ikke berører anvendelsen af medlemsstaternes ejendomsret med 
hensyn til overdragelse af fast ejendom eller stiftelse eller overdragelse af rettigheder i fast 
ejendom.

Ændringsforslag 530
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Direktivet berører ikke 
medlemsstaternes lovgivning om køb, 
erhvervelse eller overdragelse af 
ejendomsret til fast ejendom og stiftelse, 
erhvervelse eller overdragelse af 
rettigheder til fast ejendom.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af at direktivet ikke berører medlemsstaternes tingsretlige system vedrørende 
overdragelse af fast ejendom og stiftelse eller overdragelse af rettigheder til fast ejendom.
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Ændringsforslag 531
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan beslutte, at dette 
direktiv kun skal gælde for aftaler, hvor 
forbrugerens betaling overstiger et vist 
beløb.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder ikke nogen bestemmelse om en mindstegrænse, selv om en 
sådan bestemmelse med god grund er medtaget i dørsalgsdirektivet 85/577/EØF (artikel 3, 
stk. 1). Det betyder, at den omfattende oplysning og de omfattende formelle krav i teksten vil 
gælde for alle aftaler, hvorved det bliver betydeligt vanskeligere at sælge blade og aviser på 
gaden, hvis ikke helt umuligt. En bestemmelse om en mindstegrænse er derfor nødvendig ikke 
bare af hensyn til frit og uhindret salg af aviser, men også af hensyn til forbrugerne.

Ændringsforslag 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Nærværende direktiv finder ikke 
anvendelse på sociale tjenesteydelser 
vedrørende socialt boligbyggeri, 
børnepasning og støtte til familier og 
enkeltpersoner, som har permanent eller 
midlertidigt behov herfor, udført af staten, 
af tjenesteydere med opdrag fra staten, 
eller af statsanerkendte velgørende 
organisationer.

Or. fr
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Begrundelse

Sociale tjenesteydelser af almen interesse behandles for sig i EU's lovgivningsramme. De er 
væsentlige med henblik på at opretholde principperne om social samhørighed og solidaritet 
og burde ikke blive berørt af dette direktiv, for så vidt som de ikke kan sammenlignes med 
andre ydelser. Dette ændringsforslag gentager i øvrigt den udelukkelse, som omtales i artikel 
2, stk. 2, litra j, i direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked.

Ændringsforslag 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på spilleaktiviteter, der 
omfatter spil, som indebærer, at der 
gøres indsats med penge i hasardspil, 
herunder lotteri, kasinospil og 
væddemål.

Or. en

Begrundelse

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commission proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.
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Ændringsforslag 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Dette direktiv berører ikke 
anvendelsen af medlemsstaternes 
bestemmelser om stiftelse, erhvervelse 
eller overdragelse af rettigheder i fast 
ejendom eller garantier i forbindelse med 
fast ejendom.

Or. en

Ændringsforslag 535
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på spilleaktiviteter, der omfatter spil, som 
indebærer, at der gøres indsats med penge 
i hasardspil, herunder lotteri, kasinospil 
og væddemål.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne har indført specifikke nationale regler for at beskytte forbrugerne mod de 
risici, som spilleaktiviteter kan medføre. Hvis spilleaktiviteter blev medtaget i direktivets 
anvendelsesområde, ville medlemsstaterne blive forhindret i at bevare eller indføre en række 
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser, som de anser for passende på dette område.
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Ændringsforslag 536
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uanset stk. 4 finder bestemmelserne i 
dette direktiv kun anvendelse i det 
omfang, der ikke findes specifikke 
bestemmelser med samme mål i anden 
EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 537
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
bevare eller indføre rimelige og 
forholdsmæssige yderligere oplysnings-
eller præsentationskrav, der vedtages som 
følge af en undersøgelse eller analyse af 
en sektor, som viser negative 
konsekvenser for forbrugerne eller 
manglende konkurrence i den 
pågældende sektor.

Or. en
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Ændringsforslag 538
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Dette direktiv berører ikke 
anvendelsen af medlemsstaternes 
bestemmelser om stiftelse, erhvervelse 
eller overdragelse af rettigheder i fast 
ejendom eller garantier i forbindelse med 
fast ejendom.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af at direktivet ikke berører anvendelsen af medlemsstaternes ejendomsret med 
hensyn til overdragelse af fast ejendom eller stiftelse eller overdragelse af rettigheder i fast 
ejendom.

Ændringsforslag 539
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fuld harmonisering Omfanget af harmoniseringen

Or. fr
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Ændringsforslag 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Forslag til direktiv
Artikel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fuld harmonisering Minimumsharmonisering

Or. en

Ændringsforslag 541
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fuld harmonisering Harmoniseringsindikator

Or. el

Ændringsforslag 542
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan ikke i national ret 
beholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder strengere eller lempeligere 
bestemmelser, for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 543
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 og stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan ikke i national ret 
beholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder strengere eller lempeligere 
bestemmelser, for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

1. Medmindre andet er fastsat i stk. 2, kan 
medlemsstaterne vedtage eller opretholde 
strengere bestemmelser på det område, 
der er omfattet af dette direktiv, for at 
sikre et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau.
1a. Medlemsstaterne kan ikke i national ret 
beholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i artikel 12-17, 
herunder strengere eller lempeligere 
bestemmelser, for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Begrundelse

Der bør vedtages en blandet løsning, hvor der kun kan anvendes fuld harmonisering for 
specifikke punkter, hvor det er praktikabelt og hensigtsmæssigt. For at undgå 
afgrænsningsproblemer og uventede indvirkninger på national lovgivning er det absolut 
nødvendigt med en standardregel baseret på minimumsharmonisering.

Ændringsforslag 544
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 og stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan ikke i national ret 
beholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder strengere eller lempeligere
bestemmelser, for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

1. Bortset fra de i stk. 2 omhandlede 
tilfælde kan medlemsstaterne på det 
område, der er reguleret af dette direktiv, 
fastholde eller vedtage strengere 
bestemmelser for at sikre et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau. 
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Medlemsstaterne sørger for, at sådanne 
bestemmelser er i overensstemmelse med 
traktaterne.
1a. Medlemsstaterne kan ikke i national ret 
beholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i artikel 2, 
artikel 3, artikel 5, artikel 12, stk. 1-3, 
artikel 13-18, artikel 22 og 23, artikel 24, 
stk. 1 og 2, og artikel 31, stk. 1-3, i dette 
direktiv, herunder strengere bestemmelser, 
for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. fr

Begrundelse

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application 
d'harmonisation maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les 
chapitres/articles suivants : - articles 2 et 3 du chapitre I ; - les chapitres II et III de la 
proposition de la Commission "fusionnés" (c'est-à-dire recentrés sur l'information des 
consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus à distance 
et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut d'information), 10 et 11 (obligations 
formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), pour lesquels les Etats membres 
pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes que 
celles fixées dans la directive, afin d'assurer un niveau plus élevé de protection du 
consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être adapté pour 
permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement" 
(possibilité de fixer, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle 
l'exécution du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du 
chapitre IV ; - article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V
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Ændringsforslag 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 og stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan ikke i national ret 
beholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder strengere eller lempeligere 
bestemmelser, for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

1. Medlemsstaterne kan i national ret 
beholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, 
hvis de sikrer et højere
forbrugerbeskyttelsesniveau.

1a. De rettigheder, der følger af dette 
direktiv, skal udøves uden at det berører 
bestemmelserne i anden 
fællesskabslovgivning vedrørende 
forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full 
harmonization prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules. 
With a minimum harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that 
consumers benefit from the protection granted to them by consumer protection rules laid 
down in the consumer legislation in force in their Member States and that Member States 
cannot introduce new consumer rights which are to the detriment of the consumers. 
Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing consumer protection provisions 
in European laws.
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Ændringsforslag 546
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan ikke i national ret 
beholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder strengere eller lempeligere 
bestemmelser, for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

1. Medlemsstaterne kan i national ret 
beholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, 
hvis de sikrer et højere
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. el

Begrundelse

Fuld harmonisering ville fratage forbrugerne mere gunstige bestemmelser, som er i kraft i 
nogle medlemsstater.

Ændringsforslag 547
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan ikke i national ret 
beholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder strengere eller lempeligere 
bestemmelser, for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Medlemsstaterne kan ikke i national ret 
beholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder strengere eller lempeligere 
bestemmelser, for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau, med mindre 
andet er fastsat i dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 548
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet er fastsat i de respektive 
bestemmelser i nærværende direktiv, kan 
medlemsstaterne vedtage eller opretholde 
strengere bestemmelser, som er forenelige 
med traktaten på det område, der er 
omfattet af dette direktiv, for at sikre et 
højere forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 549
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne bevarer eller 
indfører strengere bestemmelser for at 
sikre et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau på det 
område, som harmoniseres med dette 
direktiv, skal disse bestemmelser være i 
overensstemmelse med traktaten og 
notificeres til Kommissionen.
Kommissionen skal offentliggøre disse 
oplysninger på en hjemmeside eller på en 
anden let tilgængelig måde.

Or. en
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Ændringsforslag 550
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De rettigheder, der følger af dette direktiv, 
skal udøves uden at det berører andre 
rettigheder, som forbrugeren kan 
påberåbe sig i henhold til de nationale 
bestemmelser for kontraktligt ansvar eller 
ansvar uden for kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 551
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette kapitel finder anvendelse på 
aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler
indgået uden for fast forretningssted.
Dette kapitel finder ikke anvendelse på 
aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted,
a) der angår salg, erhvervelse, 
overdragelse eller behæftelse af fast 
ejendom eller af rettigheder til fast 
ejendom;
b) der angår opførelse eller væsentlig 
ombygning af en bygning eller udlejning 
af en bygning eller en lejlighed

Or. de

Begrundelse

Aftaler om opførelse eller væsentlig ombygning af en bygning forberedes som regel 
omhyggeligt af begge parter, således at der ikke er behov for en fortrydelsesret. Som led i 
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forhandlingerne kan forbrugeren få alle oplysninger, og oplysningspligten i henhold til dette 
kapitel er ikke indrettet med henblik på disse aftaler. I alle medlemsstater er der en 
omfattende og stærkt varierende regulering af lejekontrakter.

Ændringsforslag 552
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Dette kapitel finder ikke anvendelse på 
aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted om 
finansielle tjenesteydelser.

Or. de

Begrundelse

Finansielle tjenesteydelser er meget komplekse og er allerede omfattende reguleret i andre 
direktiver, f.eks. forbrugerkreditdirektivet og direktivet om fjernsalg af finansielle 
tjenesteydelser. Oplysningspligten og forbrugernes fortrydelsesret ved finansielle 
tjenesteydelser bør derfor fastlægges i forbindelse med denne specifikke 
fællesskabslovgivning.

Ændringsforslag 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Målrettet fuldstændig harmonisering

Medmindre andet er fastsat i dette kapitel, 
må medlemsstaterne ikke indføre eller 
opretholde nationale bestemmelser, som 
afviger fra bestemmelserne i dette kapitel.

Or. de
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Ændringsforslag 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4b
Anvendelsesesområde

1. Dette kapitel finder anvendelse på 
aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted.
2. Dette kapitel finder ikke anvendelse på 
aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted,
a) der angår rettigheder til fast ejendom 
undtagen aftaler om udlejning eller 
arbejde i forbindelse med fast ejendom;
b) der hører ind under
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
90/314/EØF eller Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2008/122/EF.
3. Dette kapitel finder ikke anvendelse på 
følgende aftaler indgået uden for fast 
forretningssted:
a) kreditaftaler som defineret i artikel 3, 
litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/48/EF;
b) forsikringsaftaler, som ikke er 
livsforsikringsaftaler, som defineret i 
artikel 2, stk. 2, og bilag I, del A, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/138/EF;
c) livsforsikringsaftaler som defineret i 
artikel 2, stk. 3, og bilag II i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/138/EF;
d) aftaler, hvor forbrugeren ikke skal 
betale over 20 euro.
4. Dette kapitel finder ikke anvendelse på 
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aftaler vedrørende fjernsalg,
a) der indgås ved hjælp af vareautomater 
eller automatiserede forretningslokaler;
b) der indgås med formidlere af 
telekommunikation ved brug af offentlige 
telefonbokse, såfremt formålet er at 
benytte disse, eller som omhandler 
særskilte telefon-, internet- eller 
faxforbindelser, som er etableret af 
forbrugeren;
c) som hører ind under 
anvendelsesområdet for Europa-
Parlamantets og Rådets direktiv 
2002/65/EF.
5. Artikel 12 - 19 finder ikke anvendelse 
på aftaler vedrørende fjernsalg om 
levering af tjenesteydelser i form af logi, 
transport, biludlejning samt forplejning 
og fritidstilbud, når aftalerne vedrører 
levering på en forud fastlagt dato eller i et 
nærmere bestemt tidsrum.

Or. de

Justification

Dette ændringsforslag erstatter de tidligere ændringsforslag 65 - 68.

Ændringsforslag 555
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Ny harmonisering

Medmindre andet er fastsat i nærværende 
direktiv, kan medlemsstaterne med hensyn 
til artikel 5-7 vedtage eller opretholde 
strengere bestemmelser, som er forenelige 
med traktaten på det område, der er 
omfattet af dette direktiv, for at sikre et 
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højere forbrugerbeskyttelsesniveau.
Medlemsstaterne må ikke i den nationale 
lovgivning opretholde eller indføre 
bestemmelser, som adskiller sig fra 
bestemmelserne i dette kapitel, undtagen 
som fastsat i artikel 9, 10 og 11, artikel 13, 
stk. 2, artikel 19 og 20.

Or. en

Ændringsforslag 556
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerorientering Forbrugerorientering og fortrydelsesret i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 
forretningssted

Or. fr

Begrundelse

Refokusering af kapitel II og III i Kommissionens forslag om forbrugeroplysning og 
fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 
forretningssted. Generel reference til det generelle princip om maksimal harmonisering af 
bestemmelserne i dette kapitel, i givet fald og for enhver eventuelt berørt artikel med 
indføjelse af en minimumsklausul.

Ændringsforslag 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerorientering Forbrugerorientering og fortrydelsesret i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 
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forretningssted

Or. fr

Begrundelse

Kapitel II og III bør sammenlægges med henblik på at skabe et forenet system for de 
bestemmelser i dette direktiv, som fokuserer på det centrale i den grænseoverskridende 
handel i det indre marked som påpeget af ordføreren.

Ændringsforslag 558
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerorientering Forbrugerorientering og fortrydelsesret ved 
aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler 
uden for fast forretningssted

Or. de

Ændringsforslag 559
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerorientering Målrettet fuldstændig harmonisering

Or. de
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Ændringsforslag 560
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel – 5 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel - 5

Medmindre andet er fastsat i dette kapitel 
om forbrugeroplysning og fortrydelsesret i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 
forretningssted, kan medlemsstaterne ikke 
i deres nationale lovgivning fastholde 
eller indføre bestemmelser, som afviger 
fra dem, der er fastlagt i dette kapitel. 

Or. fr

Begrundelse

Refokusering af kapitel II og III i Kommissionens forslag om forbrugeroplysning og 
fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 
forretningssted. Generel reference til det generelle princip om maksimal harmonisering af 
bestemmelserne i dette kapitel, i givet fald og for enhver eventuelt berørt artikel med 
indføjelse af en minimumsklausul.

Ændringsforslag 561
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel – 5 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5

Medmindre andet er fastsat i dette kapitel, 
må medlemsstaterne ikke indføre eller 
opretholde nationale bestemmelser, der 
afviger fra bestemmelserne i dette kapitel, 
for at sikre et andet niveau for 
forbrugerbeskyttelsen.

Or. de
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Ændringsforslag 562
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle oplysningskrav Oplysningskrav

Or. en

Ændringsforslag 563
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forud for enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke 
allerede fremgår af konteksten, orientere 
forbrugeren om følgende:

1. Forud for enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende orientere forbrugeren om 
de varer eller ydelser, som forbrugeren 
med rimelighed kan forvente, idet der skal 
tages højde for aftalens og den tilknyttede 
annoncerings særlige omstændigheder, 
herunder følgende:

Or. en

Ændringsforslag 564
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forud for enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke 
allerede fremgår af konteksten, orientere 

1. I god tid og under alle omstændigheder 
forud for indgåelsen af aftalen vedrørende 
fjernsalg eller indgået uden for fast 
forretningssted skal den erhvervsdrivende, 



AM\836026DA.doc 201/249 PE450.954v01-00

DA

forbrugeren om følgende: orientere forbrugeren på en klar og præcis 
måde og i et forståeligt sprog om følgende:

Or. fr

Begrundelse

Det princip, i henhold til hvilket forbrugeren skal råde over et vist antal oplysninger inden 
aftalens indgåelse, bør bekræftes på en fast og tydelig måde.

Ændringsforslag 565
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forud for enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke 
allerede fremgår af konteksten, orientere 
forbrugeren om følgende:

1. I god tid, for at forbrugeren får et 
faktisk kendskab, og under alle 
omstændigheder forud for enhver købs-
eller tjenesteydelsesaftales indgåelse skal 
den erhvervsdrivende på en klar og præcis 
måde orientere forbrugeren om følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forud for enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke 
allerede fremgår af konteksten, orientere 
forbrugeren om følgende:

1. I god tid og under alle omstændigheder 
forud for indgåelsen af aftalen vedrørende 
fjernsalg eller indgået uden for fast 
forretningssted skal den erhvervsdrivende 
på en klar og præcis måde orientere 
forbrugeren om følgende:

Or. fr
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Begrundelse

Det princip, i henhold til hvilket forbrugeren skal råde over et vist antal oplysninger inden 
aftalens indgåelse, bør bekræftes på en fast og tydelig måde.

Ændringsforslag 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forud for enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke 
allerede fremgår af konteksten, orientere 
forbrugeren om følgende:

1. I god tid inden forbrugeren forpligtes 
af en aftale vedrørende fjernsalg, en 
aftale indgået uden for fast 
forretningssted eller et tilsvarende 
kontrakttilbud, skal den erhvervsdrivende
eller eventuelt den person, der handler på 
dennes vegne, på klar og forståelig måde
orientere forbrugeren om følgende:

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 70.

Ændringsforslag 568
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra - a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forud for enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke 
allerede fremgår af konteksten, orientere 
forbrugeren om følgende:

1. Forud for enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke 
allerede fremgår af konteksten, orientere 
forbrugeren om følgende:

-a) at det drejer sig om en købs- eller 
tjenesteydelsesaftale, hvor parternes vilje 
bør stemme med det foreliggende 
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kontraktforhold. 

Or. it

Ændringsforslag 569
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forud for enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke 
allerede fremgår af konteksten, orientere 
forbrugeren om følgende:

1. Forud for enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende orientere forbrugeren om 
de varer eller ydelser, som forbrugeren 
med rimelighed kan forvente, idet der skal 
tages højde for aftalens og den tilknyttede 
annoncerings særlige omstændigheder, 
herunder følgende:

Or. en

Ændringsforslag 570
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forud for enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke 
allerede fremgår af konteksten, orientere 
forbrugeren om følgende:

1. I god tid inden forbrugeren erklærer, at 
han vil indgå en aftale vedrørende 
fjernsalg eller en aftale indgået uden for 
fast forretningssted, skal den 
erhvervsdrivende eller eventuelt den 
person, der handler på dennes vegne, hvis 
ikke oplysningerne allerede fremgår af 
konteksten, orientere forbrugeren om 
følgende:

Or. de
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Begrundelse

Forbrugen skal modtage oplysningerne på et tidspunkt, hvor han endnu ikke er bundet af en 
viljeserklæring. Der kan jo gå nogen tid mellem forbrugerens tilbud og den erhvervsdrivendes 
accept og dermed indgåelsen af aftalen.

Ændringsforslag 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forud for enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke 
allerede fremgår af konteksten, orientere 
forbrugeren om følgende:

1. I god tid før enhver købs- eller 
tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 
erhvervsdrivende orientere forbrugeren om 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 572
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktets vigtigste egenskaber i et 
omfang, der svarer til 
kommunikationsteknikken og produktet

a) varens eller tjenesteydelsens betegnelse 
eller beskrivelse

Or. de
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Ændringsforslag 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) I forbindelse med digitale produkter 
tekniske beskyttelsesforanstaltninger, hvis 
det er relevant, samt interoperabilitet med 
alment udbredt hardware og software og 
kendt manglende interoperabilitet

Or. en

Ændringsforslag 574
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den erhvervsdrivendes fysiske adresse 
og navn, f.eks. hans firmanavn, og, hvor 
det er relevant, den fysiske adresse og 
navnet på den erhvervsdrivende, på hvis 
vegne han handler

b) den erhvervsdrivendes forretningssteds 
fysiske adresse og navn, f.eks. hans 
firmanavn, og den fysiske adresse på 
forretningsstedet og navnet på den 
erhvervsdrivende, på hvis vegne han 
handler

Or. en

Begrundelse

Adressen bør henvise til den erhvervsdrivendes forretningssted.
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Ændringsforslag 575
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den erhvervsdrivendes fysiske adresse
og navn, f.eks. hans firmanavn, og, hvor 
det er relevant, den fysiske adresse og 
navnet på den erhvervsdrivende, på hvis 
vegne han handler

b) den erhvervsdrivendes fysiske 
forretningsadresse og navn, f.eks. hans 
firmanavn, og, hvor det er relevant, den 
fysiske forretningsadresse og navnet på 
den erhvervsdrivende, på hvis vegne han 
handler

Or. en

Ændringsforslag 576
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den erhvervsdrivendes fysiske adresse
og navn, f.eks. hans firmanavn, og, hvor 
det er relevant, den fysiske adresse og 
navnet på den erhvervsdrivende, på hvis 
vegne han handler

b) den erhvervsdrivendes 
forretningsadresse og navn, f.eks. hans 
firmanavn, og, hvor det er relevant, 
forretningsadressen og navnet på den 
erhvervsdrivende, på hvis vegne han 
handler

Or. fr

Ændringsforslag 577
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den erhvervsdrivendes fysiske adresse
og navn, f.eks. hans firmanavn, og, hvor 
det er relevant, den fysiske adresse og 

b) den erhvervsdrivendes 
forretningsadresse og navn
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navnet på den erhvervsdrivende, på hvis 
vegne han handler

Or. de

Ændringsforslag 578
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den erhvervsdrivendes fysiske adresse 
og navn, f.eks. hans firmanavn, og, hvor 
det er relevant, den fysiske adresse og 
navnet på den erhvervsdrivende, på hvis 
vegne han handler

b) den erhvervsdrivendes forretningssteds
fysiske adresse og navn, f.eks. hans 
firmanavn, og den fysiske adresse og 
navnet på den erhvervsdrivende, på hvis 
vegne han handler

Or. en

Ændringsforslag 579
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) kontaktoplysninger, herunder 
telefonnummer og andre 
fjernkommunikationsmidler, som giver 
forbrugeren mulighed for at kontakte den 
erhvervsdrivende hurtigt og direkte og 
kommunikere med ham

Or. en
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Ændringsforslag 580
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) kontaktoplysninger til den 
erhvervsdrivende, herunder 
telefonnummer eller nummeret på ethvert 
andet fjernkommunikationsmiddel 
(telefax, e-mail-adresse etc.), hvormed 
forbrugeren på effektiv vis kan tage 
kontakt til den erhvervsdrivende og 
hurtigt kommunikere direkte med denne

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke nok at angive den erhvervsdrivendes telefonnumre eller e-mail-adresser. Ofte 
konstateres forsinkede svar eller ubrugelige kontaktoplysninger. Det er derfor vigtigt at 
præcisere, at kontaktoplysningerne skal gøre det muligt for forbrugeren hurtigt og effektivt at 
kommunikere direkte med den erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 581
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) mindst én anden kontaktoplysning på 
den erhvervsdrivende, der giver 
forbrugeren mulighed for hurtigt og 
effektivt at komme i kontakt med denne 
(telefonnummer, faxnummer eller e-mail-
adresse)

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at den erhvervsdrivende giver mindst én anden kontaktoplysning, som giver 
forbrugeren mulighed for at kontakte denne hurtigt (postadressen er ikke tilstrækkelig i denne 
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forbindelse) og effektivt (det hænder faktisk ofte, at de telefonnumre, forbrugeren har fået, 
ikke virker).

Ændringsforslag 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den fysiske adresse på den 
erhvervsdrivendes faste forretningssted 
samt telefon- og faxnummer eller e-mail-
adresse, såfremt sådanne findes, således 
at forbrugeren hurtigt kan tage kontakt til 
den erhvervsdrivende og kommunikere 
med denne på effektiv vis

Or. fr

Begrundelse

Da de telefonnumre, der er angivet på visse erhvervsdrivendes hjemmesider, nogle gange ikke 
virker, er det væsentligt, at nødvendigheden af en effektiv kontakt mellem den 
erhvervsdrivende og forbrugeren angives nærmere i direktivforslaget. Enhver forbruger bør 
faktisk kunne komme i kontakt med den erhvervsdrivende, som han har indgået en aftale med, 
især i tilfælde af problemer med leveringen af varen eller med opfyldelsen af aftalen.

Ændringsforslag 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den erhvervsdrivendes adresse plus 
hans telefon- eller telefaxnummer eller e-
mailadresse, hvor det er relevant, så 
forbrugeren kan kontakte den 
erhvervsdrivende hurtigt og kommunikere 
effektivt med ham

Or. en
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Begrundelse

Et stigende antal virksomheder anvender ikke længere telefax, som snart vil være forældet. 
Fuld harmonisering.

Ændringsforslag 584
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis 
produktets art gør, at prisen ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, den 
måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 
det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger

(c) den endelige pris inklusive afgifter, 
eller, hvis produktets art gør, at prisen ikke 
med rimelighed kan udregnes på forhånd, 
den måde, hvorpå prisen udregnes, samt, 
hvor det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger. I forbindelse med 
tidsubegrænsede aftaler er den endelige 
pris de samlede månedlige omkostninger

Or. en

Begrundelse

Den anførte pris i de oplysninger, der gives forud for aftalens indgåelse, bør være den pris, 
som forbrugeren præcis skal betale.

Ændringsforslag 585
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis 
produktets art gør, at prisen ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, den 

c) den endelige pris inklusive afgifter, 
eller, hvis varens eller tjenesteydelsens art 
gør, at prisen ikke med rimelighed kan 



AM\836026DA.doc 211/249 PE450.954v01-00

DA

måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 
det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger

udregnes på forhånd, den måde, hvorpå 
prisen udregnes, samt, hvor det er relevant, 
alle yderligere omkostninger vedrørende 
fragt, levering eller porto eller, hvor 
sådanne omkostninger ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, 
oplysninger om, at der kan forekomme 
sådanne yderligere omkostninger

Or. fr

Ændringsforslag 586
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis 
produktets art gør, at prisen ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, den 
måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 
det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger

(c) den endelige pris inklusive afgifter, 
eller, hvis produktets art gør, at prisen ikke 
med rimelighed kan udregnes på forhånd, 
den måde, hvorpå prisen udregnes, samt, 
hvor det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger. I forbindelse med 
tidsubegrænsede aftaler skal de samlede 
månedlige omkostninger anføres

Or. en

Ændringsforslag 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis 
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produktets art gør, at prisen ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, den 
måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 
det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger

varens eller tjenesteydelsens art gør, at 
prisen ikke med rimelighed kan udregnes 
på forhånd, den måde, hvorpå prisen 
udregnes, samt, hvor det er relevant, alle 
yderligere omkostninger vedrørende fragt, 
levering eller porto og enhver anden 
omkostning eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger

Or. el

Ændringsforslag 588
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis 
produktets art gør, at prisen ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, den 
måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 
det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger

(c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis 
produktets art gør, at prisen ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, den 
måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 
det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger. I forbindelse med 
abonnementsaftaler er prisen de samlede 
månedlige abonnementsomkostninger I 
forbindelse med en tjenesteydelsesaftale, 
som indeholder et abonnement, er prisen 
de samlede månedlige 
abonnementsomkostninger.
Medlemsstaterne må ikke i den nationale 
lovgivning opretholde eller indføre 
bestemmelser, som adskiller sig fra 
bestemmelserne i artikel 5, herunder mere 
eller mindre strenge bestemmelser, som 
har til formål at sikre et andet 
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forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 589
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis 
produktets art gør, at prisen ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, den 
måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 
det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger

(c) den endelige pris inklusive afgifter, 
eller, hvis produktets art gør, at prisen ikke 
med rimelighed kan udregnes på forhånd, 
den måde, hvorpå prisen udregnes, samt, 
hvor det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger;. hvor det er relevant den 
procentdel af prisen, som skyldes afgifter i 
forbindelse med privat kopiering på udstyr 
eller blanke medier. I forbindelse med 
tidsubegrænsede aftaler er den endelige 
pris de samlede månedlige omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 590
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis 
produktets art gør, at prisen ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, den 
måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 
det er relevant, alle yderligere 

c) den endelige pris inklusive afgifter og
alle yderligere omkostninger vedrørende 
fragt, levering eller porto eller, hvor 
sådanne omkostninger ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, 
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omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger

oplysninger om, at der kan forekomme 
sådanne yderligere omkostninger

Or. el

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at forbrugerne kender den endelige pris, de skal betale, 
inklusive alle yderligere omkostninger.

Ændringsforslag 591
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis
produktets art gør, at prisen ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, den 
måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 
det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger

c) prisen inklusive afgifter, medmindre 
prisen på grund af produktets art eller på 
grund af markedsudsving, f.eks. ved 
råstoffer, ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, samt, hvor det er 
relevant, alle yderligere omkostninger 
vedrørende fragt, levering eller porto eller, 
hvor sådanne omkostninger ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, 
oplysninger om, at der kan forekomme 
sådanne yderligere omkostninger

Or. de

Begrundelse

Det kan ikke forlanges, at en erhvervsdrivende skal redegøre for, hvordan han kalkulerer sine 
priser. Der skal tages hensyn til situationer, hvor prisen på grund af markedsudsving, som 
den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, ikke på forhånd kan fastlægges eksakt.
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Ændringsforslag 592
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis 
produktets art gør, at prisen ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, den 
måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 
det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger

(c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis 
produktets art gør, at prisen ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, den 
måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 
det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger. I forbindelse med en 
tjenesteydelsesaftale, som indeholder et 
abonnement, er prisen de samlede 
månedlige abonnementsomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 593
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis 
produktets art gør, at prisen ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, den 
måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 
det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger

(c) den endelige pris inklusive afgifter, 
eller, hvis produktets art gør, at prisen ikke 
med rimelighed kan udregnes på forhånd, 
den måde, hvorpå prisen udregnes, samt, 
hvor det er relevant, alle yderligere 
omkostninger vedrørende fragt, levering 
eller porto eller, hvor sådanne 
omkostninger ikke med rimelighed kan 
udregnes på forhånd, oplysninger om, at 
der kan forekomme sådanne yderligere 
omkostninger. I forbindelse med 
tidsubegrænsede aftaler er den endelige 
pris de samlede månedlige omkostninger
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Or. en

Ændringsforslag 594
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kontaktoplysninger, herunder 
telefonnummer og andre 
fjernkommunikationsmidler, som giver 
forbrugeren mulighed for at kontakte den 
erhvervsdrivende hurtigt og direkte og 
kommunikere med ham

Or. en

Ændringsforslag 595
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forholdene vedrørende betaling, 
levering, gennemførelse og 
klagebehandling, hvis disse afviger fra 
kravene i forbindelse med erhvervsmæssig 
diligenspligt

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 596
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forholdene vedrørende betaling, 
levering, gennemførelse og 
klagebehandling, hvis disse afviger fra 
kravene i forbindelse med erhvervsmæssig 
diligenspligt

d) forholdene vedrørende betaling, levering 
og gennemførelse 

Or. en

Ændringsforslag 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forholdene vedrørende betaling, 
levering, gennemførelse og 
klagebehandling, hvis disse afviger fra 
kravene i forbindelse med erhvervsmæssig 
diligenspligt

d) forholdene vedrørende betaling, levering 
og gennemførelse, hvis disse afviger fra 
kravene i forbindelse med erhvervsmæssig 
diligenspligt

Or. de

Begrundelse

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht 
zugemutet werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen. 
Zum einen verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über 
derartige Verfahren. Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über 
das Nichtbestehen eines Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches 
einrichten zu müssen. Es ist im ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, 
unmittelbar auf deren Wünsche und Beschwerden in angemessener Form und zur 
Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. Sollte ein unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren 
bestehen, so wird der Gewerbetreibende von sich aus seine Kunden entsprechend 
informieren. Eine gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser Hinsicht überflüssig und 
kontraproduktiv.
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Ændringsforslag 598
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forholdene vedrørende betaling, 
levering, gennemførelse og 
klagebehandling, hvis disse afviger fra 
kravene i forbindelse med erhvervsmæssig 
diligenspligt

d) forholdene vedrørende betaling, levering 
og gennemførelse

Or. en

Ændringsforslag 599
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forholdene vedrørende betaling, 
levering, gennemførelse og
klagebehandling, hvis disse afviger fra 
kravene i forbindelse med erhvervsmæssig 
diligenspligt

d) forholdene vedrørende betaling, 
levering, gennemførelse, klagebehandling 
og den fysiske adresse, hvortil 
forbrugeren kan sende alle klager

Or. fr

Begrundelse

Fjernelse af begrebet "erhvervsmæssig diligenspligt", som er for vagt og er genstand for 
forskellige fortolkninger. Tilføjelse af en adresse, hvortil der kan sendes klager.
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Ændringsforslag 600
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forholdene vedrørende betaling, 
levering, gennemførelse og 
klagebehandling, hvis disse afviger fra 
kravene i forbindelse med erhvervsmæssig 
diligenspligt

d) forholdene vedrørende betaling, levering 
og gennemførelse, hvis der skal aftales 
vilkår, der afviger fra lovgivningens 
bestemmelser

Or. de

Begrundelse

Det er ikke virksomhedernes opgave at informere om generelle lovbestemmelser. Den 
erhvervsdrivende skal kun have pligt til at informere, hvis han ved sine handler ønsker at 
aftale vilkår, der afviger fra lovgivningens bestemmelser. En forpligtende information om 
klagebehandling ville være en ulempe for små og mellemstore virksomheder, da de ofte ikke 
råder over et formaliseret klagesystem.

Ændringsforslag 601
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forholdene vedrørende betaling, 
levering, gennemførelse og 
klagebehandling, hvis disse afviger fra 
kravene i forbindelse med erhvervsmæssig 
diligenspligt

d) forholdene vedrørende betaling, 
levering, gennemførelse og 
klagebehandling

Or. fr
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Ændringsforslag 602
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forholdene vedrørende betaling, 
levering, gennemførelse og 
klagebehandling, hvis disse afviger fra 
kravene i forbindelse med erhvervsmæssig
diligenspligt

d) forholdene vedrørende betaling, levering 
og gennemførelse

Or. de

Begrundelse

I praksis ville en oplysning om fremgangsmåden ved klagebehandling gå ud på, at der kun 
blev anført intetsigende generelle bestemmelser, som i realiteten ville være uden yderligere 
betydning for forbrugeren.

Ændringsforslag 603
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) klagebehandlingsreglerne og den 
erhvervsdrivendes forretningssteds fysiske 
adresse (og hvor det er relevant adressen 
på den erhvervsdrivende, som han 
handler på vegne af), hvortil forbrugeren 
kan rette eventuelle klager

Or. en
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Ændringsforslag 604
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) muligheden for mindelig 
tvistbilæggelse, hvor det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 605
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den sidste frist, inden hvilken den 
erhvervsdrivende forpligter sig til at levere 
varen eller at udføre tjenesteydelsen 

Or. fr

Ændringsforslag 606
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) klagebehandlingsreglerne og den 
erhvervsdrivendes forretningssteds fysiske 
adresse eller adressen på den 
erhvervsdrivende, som han/hun handler 
på vegne af, og den fysiske adresse, 
hvortil forbrugeren skal rette eventuelle 
klager

Or. en
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Ændringsforslag 607
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) muligheden for at anvende passende 
klagemekanismer, herunder kollektive 
søgsmål og alternative tvistbilæggelse

Or. en

Ændringsforslag 608
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er 
relevant

e) eventuel fortrydelsesret, eller fravær af 
en sådan, og vilkår og procedure for at 
gøre denne ret gældende, herunder 
eventuelle udgifter til returnering af 
varerne, i henhold til bilag I

Or. en

Ændringsforslag 609
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er 
relevant

e) såfremt der foreligger en
fortrydelsesret, betingelserne og 
procedurerne for at gøre denne ret 
gældende i henhold til bilag I, herunder 
fortrydelsesfristen og navn og adresse på 
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den erhvervsdrivende, over for hvem 
fortrydelsesretten skal gøres gældende

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at forbrugeren oplyses om fortrydelsesretten og de nærmere vilkår for 
udøvelsen, men også om, at denne ret ikke findes for visse typer af varer eller tjenesteydelser.

Ændringsforslag 610
Liem Hoang Ngoc

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er 
relevant

e) såfremt der foreligger en
fortrydelsesret, betingelserne for at udøve 
denne ret

Or. fr

Ændringsforslag 611
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er 
relevant

e) eventuel fortrydelsesret, eller fravær af 
en sådan, og vilkår og procedure for at 
gøre denne ret gældende, herunder 
eventuelle udgifter til returnering af 
varerne, hvor det er relevant

Or. en
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Ændringsforslag 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er 
relevant

e) hvis der er en fortrydelsesret, vilkårene, 
fristen og fremgangsmåden ved udøvelse 
af denne ret. Den erhvervsdrivende kan 
benytte standardfortrydelsesvejledningen 
og standardfortrydelsesformularen i bilag 
I, del A og B, eller en anden entydig 
erklæring. Hvis den erhvervsdrivende 
informerer forbrugeren ved at anvende 
standardfortrydelsesvejledningen i bilag I, 
del A, opfylder han kravene til denne 
oplysningspligt

Or. de

Justification

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 75.

Ændringsforslag 613
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er 
relevant

e) eventuel fortrydelsesret, eller fravær af 
en sådan, og vilkår og procedure for at 
gøre denne ret gældende, herunder 
eventuelle udgifter til returnering af 
varerne, i henhold til bilag I

Or. en
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Ændringsforslag 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er 
relevant

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er 
relevant, vilkår, frist og procedure for at 
gøre denne ret gældende, med oplysning 
om, at forbrugeren hæfter for betaling af 
den erhvervsdrivendes rimelige udgifter i 
henhold til artikel 17, stk. 2, hvis han 
beslutter at gøre fortrydelsesretten 
gældende efter at have fremsat en 
anmodning i henhold til artikel 10, stk. 2, 
litra a), eller artikel 11, stk. 4, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 615
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er 
relevant

e) hvis der er en fortrydelsesret, vilkårene, 
fristen og fremgangsmåden ved udøvelse 
af denne ret. Den erhvervsdrivende kan 
benytte standardfortrydelsesvejledningen 
og standardfortrydelsesformularen i bilag 
I, del A og B, eller en anden entydig 
erklæring. Hvis den erhvervsdrivende 
informerer forbrugeren ved at anvende 
standardfortrydelsesvejledningen i bilag I, 
del A, opfylder han kravene til denne 
oplysningspligt

Or. de
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Begrundelse

Brug af en standardformular er især en stor lettelse for små og mellemstore virksomheder og 
forhindrer tvister om kravene til fortrydelsesvejledningen. Af hensyn til retssikkerheden er det 
vigtigt, at erhvervsdrivende kan have tillid til at have informeret korrekt, når de anvender 
standardvejledningen.

Ændringsforslag 616
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er 
relevant

e) eventuel fortrydelsesret, eller fravær af 
en sådan, og vilkår og procedure for at 
gøre denne ret gældende, herunder 
eventuelle udgifter til returnering af 
varerne, i henhold til bilag I

Or. en

Begrundelse

Jeg mener ikke, det er tilstrækkeligt for forbrugerne blot at få at vide, at de har ret til at 
fortryde. I stedet bør forbrugerne også have at vide, hvad det betyder i praksis, og især 
hvordan de effektivt kan gøre deres ret gældende. Mange forbrugere får den første rådgivning 
om deres rettigheder fra den erhvervsdrivende, så det er vigtigt, at de erhvervsdrivende har 
pligt til at give fuld oplysning ved salget. Gives disse detaljerede oplysninger ikke, er der stor 
risiko for, at forbrugerne ikke ved, hvordan og/eller hvornår de skal gøre deres 
fortrydelsesret gældende. Dette kan føre til en svækkelse af denne vigtige rettighed.

Ændringsforslag 617
Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er 
relevant

e) eventuel fortrydelsesret eller fravær af 
en sådan

Or. en
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Ændringsforslag 618
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) præcisering af, hvem der skal afholde 
udgiften til returnering af varerne, efter at 
fortrydelsesretten er gjort gældende, hvor 
det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 619
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) oplysning om de finansielle garantier 
for at få forudbetalinger tilbage i tilfælde 
af, at fortrydelsesretten gøres gældende, 
eller aftalen hæves

Or. en

Ændringsforslag 620
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) Når der ikke findes nogen 
fortrydelsesret som følge af en udtrykkelig 
anmodning om udførelse af en 
tjenesteydelse inden udløbet af 
fortrydelsesfristen i henhold til artikel 19, 
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den oplysning ifølge hvilken forbrugeren 
ikke kan gøre fortrydelsesretten gældende 
som følge af denne anmodning

Or. fr

Begrundelse

For at forbrugerens valg er kvalificeret, er det nødvendigt, at denne, inden han foretager sit 
valg, er klar over konsekvenserne af en eventuel udtrykkelig anmodning om udførelse af en 
tjenesteydelse inden udløbet af fortrydelsesfristen, dvs. at det senere vil være umuligt for 
forbrugeren at udøve sin fortrydelsesret.

Ændringsforslag 621
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) den sidste frist, inden hvilken den 
erhvervsdrivende forpligter sig til at levere 
varen eller at udføre tjenesteydelsen

Or. fr

Begrundelse

Angivelsen af en sidste frist for levering er en vigtig oplysning, der bidrager til god 
forbrugeroplysning.

Ændringsforslag 622
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) oplysning om de finansielle garantier 
for at få forudbetalinger tilbage i tilfælde 
af, at fortrydelsesretten gøres gældende, 
eller aftalen hæves
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Or. en

Ændringsforslag 623
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) hvor det er relevant en præcisering af, 
hvem der skal afholde udgiften til 
returnering af varerne, efter at 
fortrydelsesretten er gjort gældende

Or. en

Ændringsforslag 624
Damien Abad

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Når der ikke foreligger nogen 
fortrydelsesret i henhold til artikel 19, 
oplysningen om, at forbrugeren ikke har 
nogen fortrydelsesret

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at forbrugeren oplyses om fortrydelsesretten og de nærmere vilkår for 
udøvelsen, men også om, at denne ret ikke findes for visse typer af varer eller tjenesteydelser.



PE450.954v01-00 230/249 AM\836026DA.doc

DA

Ændringsforslag 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) den sidste frist, hvor den 
erhvervsdrivende forpligter sig til at levere 
varen eller at udføre tjenesteydelsen

Or. fr

Begrundelse

Angivelsen af en sidste frist for levering er en vigtig oplysning, der bidrager til en bedre 
forbrugerbeskyttelse. Den giver også mulighed for at tilpasse handelen til arten af den vare 
eller tjenesteydelse, der tilbydes.

Ændringsforslag 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) den erhvervsdrivendes manglende 
mulighed for at udøve fortrydelsesretten, 
når han udtrykkeligt anmoder om, at 
tjenesteydelsen udføres, inden 
fortrydelsesfristen udløber

Or. fr

Begrundelse

Præciseringen af den manglende mulighed for at udøve sin fortrydelsesret, hvis forbrugeren 
udtrykkeligt anmoder om, at tjenesteydelsen udføres inden udløbet af fortrydelsesfristen, 
udgør ligeledes en vigtig oplysning for forbrugeren.



AM\836026DA.doc 231/249 PE450.954v01-00

DA

Ændringsforslag 627
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) præcisering af, hvem der skal afholde 
udgiften til returnering af varerne, efter at 
fortrydelsesretten er gjort gældende, hvor 
det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 628
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) oplysning om de finansielle garantier 
for at få forudbetalinger tilbage i tilfælde 
af, at fortrydelsesretten gøres gældende, 
eller aftalen hæves

Or. en

Ændringsforslag 629
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) eventuelle adfærdskodekser og 
hvordan de kan opnås, hvor det er 
relevant

Or. en
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Ændringsforslag 630
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) eventuel eftersalgsservice og 
handelsmæssige garantier samt 
betingelserne herfor, hvor det er relevant

udgår

Or. de

Ændringsforslag 631
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) eventuel eftersalgsservice og 
handelsmæssige garantier samt 
betingelserne herfor, hvor det er relevant

f) foruden påmindelsen om eksistensen af 
en lovfæstet overensstemmelsesgaranti for 
varerne, eventuel eftersalgsservice og 
handelsmæssige garantier samt 
betingelserne herfor, hvor det er relevant

Or. fr

Ændringsforslag 632
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) eventuel eftersalgsservice og 
handelsmæssige garantier samt 
betingelserne herfor, hvor det er relevant

f) foruden påmindelsen om eksistensen af 
en lovfæstet overensstemmelsesgaranti for 
varerne, eventuel eftersalgsservice og 
handelsmæssige garantier samt 
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betingelserne herfor, hvor det er relevant

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at minde om, at der findes en lovfæstet overensstemmelsesgaranti for varer.

Ændringsforslag 633
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) eventuelle adfærdskodekser og 
hvordan de kan opnås, hvor det er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 634
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) hvor det er relevant, 
kundeservicevilkår efter købet samt 
handelsmæssige garantier

Or. en
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Ændringsforslag 635
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) eventuelle adfærdskodekser og 
hvordan de kan opnås, hvor det er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 636
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 
relevant, eller for tidsubestemte aftaler, 
betingelserne for at bringe aftalen til ophør

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 
relevant, eller for tidsubestemte aftaler 
eller aftaler, som automatisk fornys, 
betingelserne for at bringe aftalen til ophør

Or. en

Ændringsforslag 637
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 
relevant, eller for tidsubestemte aftaler, 
betingelserne for at bringe aftalen til ophør

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 
relevant, eller for tidsubestemte aftaler 
eller aftaler, som automatisk fornys, 
betingelserne for at bringe aftalen til ophør

Or. en
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Ændringsforslag 638
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 
relevant, eller for tidsubestemte aftaler, 
betingelserne for at bringe aftalen til ophør

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 
relevant, eller for tidsubestemte aftaler, 
betingelserne for at bringe aftalen til ophør, 
hvis der skal aftales vilkår, der afviger fra 
lovgivningens bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke virksomhedernes opgave at informere om generelle lovbestemmelser - navnlig 
ikke ved grænseoverskridende aftaler i henhold til Rom-I-forordningen, hvor lovgivningen i 
forbrugerens hjemland/opholdsland finder anvendelse. Den erhvervsdrivende skal kun have 
pligt til at informere, hvis han ved sine handler ønsker at aftale vilkår, der afviger fra 
lovgivningens bestemmelser.

Ændringsforslag 639
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 
relevant, eller for tidsubestemte aftaler, 
betingelserne for at bringe aftalen til ophør

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 
relevant, eller for tidsubestemte aftaler 
eller aftaler, som automatisk fornys, 
betingelserne for at bringe aftalen til ophør

Or. en
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Ændringsforslag 640
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 
relevant, eller for tidsubestemte aftaler, 
betingelserne for at bringe aftalen til ophør

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 
relevant, eller for tidsubestemte aftaler, 
eller aftaler der kan forlænges, 
betingelserne for at bringe aftalen til ophør

Or. fr

Ændringsforslag 641
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 
relevant, eller for tidsubestemte aftaler, 
betingelserne for at bringe aftalen til ophør

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 
relevant, eller for tidsubestemte aftaler 
betingelserne for samt fremgangsmåden til 
at bringe aftalen til ophør

Or. en

Ændringsforslag 642
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) minimumsvarigheden af forbrugerens 
forpligtelser i henhold til aftalen, hvor det 
er relevant

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 643
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) eventuelle forskud eller andre 
finansielle garantier, som forbrugeren 
skal betale eller stille efter anmodning fra 
den erhvervsdrivende, samt betingelserne 
herfor.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 644
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) at aftalen vil blive indgået med en 
erhvervsdrivende, og at forbrugeren 
derfor er omfattet af beskyttelsen i dette 
direktiv

Or. en

Ændringsforslag 645
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) om den anden part er forbruger i 
forbindelse med en aftale indgået gennem 
en mellemmand
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Or. en

Ændringsforslag 646
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ic) den periode, hvor tilbuddet gælder

Or. en

Ændringsforslag 647
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

id) anvendelse af tekniske 
beskyttelsesforanstaltninger for digitale 
produkter, hvor det er relevant

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne skal have tilstrækkelige og klare oplysninger om begrænsninger i brugen af 
anskaffede digitale varer.

Ændringsforslag 648
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ie) digitale produkters interoperabilitet 
med hardware og software i henhold til, 
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hvad den erhvervsdrivende ved eller med 
rimelighed kan have vidst, herunder 
eventuel manglende interoperabilitet

Or. en

Begrundelse

Interoperabilitet er et vigtigt middel til at opnå forbrugervelfærd på det digitale område. Når 
forbrugerne køber digitale varer, forventer de at kunne udveksle data fra en software eller 
hardware til en anden samt at kunne bruge den digitale vare på et udstyr efter eget valg.

Ændringsforslag 649
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) i givet fald anvendelse af tekniske 
beskyttelsesforanstaltninger for digitale 
produkter samt interoperabilitet mellem 
de digitale produkter og hardware og 
software på grundlag af, hvad den 
erhvervsdrivende ved eller med rimelighed 
burde have vidst (herunder manglende 
interoperabilitet)

Or. fr

Ændringsforslag 650
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ie) digitale produkters interoperabilitet 
med hardware og software, i henhold til
hvad den erhvervsdrivende ved, herunder 
eventuel manglende inkompatibilitet
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Or. en

Ændringsforslag 651
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) at aftalen indgås af en 
erhvervsdrivende, og at forbrugeren 
derfor er omfattet af beskyttelsen i dette 
direktiv

Or. en

Ændringsforslag 652
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ic) vedtagelse af tekniske 
beskyttelsesforanstaltninger for digitale 
produkter, hvor det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 653
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

id) den periode, hvor tilbuddet gælder

Or. en
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Ændringsforslag 654
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ie) angivelse af, om den anden part er 
forbruger, i forbindelse med en aftale 
indgået gennem en mellemmand

Or. eenen

Ændringsforslag 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) i givet fald muligheden for adgang til 
udenretslig klage og ordning til 
bilæggelse af tvister, som den 
erhvervsdrivende er underkastet, og 
forudsætningerne for denne adgang.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 77.
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Ændringsforslag 656
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) anvendelse af tekniske 
beskyttelsesforanstaltninger for digitale 
produkter, hvor det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 657
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) digitale produkters interoperabilitet 
med hardware og software i henhold til, 
hvad den erhvervsdrivende ved eller med 
rimelighed kan have vidst, herunder 
eventuel manglende interoperabilitet

Or. en

Ændringsforslag 658
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) anvendelse af tekniske 
beskyttelsesforanstaltninger for digitale 
produkter, hvor det er relevant

Or. en
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Begrundelse

Henviser specifikt til digitale produkter. Forbrugerne skal have tilstrækkelige og klare 
oplysninger om eventuelle begrænsninger på brugen af de købte digitale varer, som kan følge 
af aftalen og/eller et teknologisk system, og som påvirker varens anvendelighed i strid med 
forbrugerens forventninger.

Ændringsforslag 659
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) digitale produkters kompatibilitet med 
hardware og software i henhold til, hvad 
den erhvervsdrivende ved eller med 
rimelighed kan have vidst, herunder 
eventuel manglende kompatibilitet

Or. en

Begrundelse

Henviser specifikt til digitale produkter. Bestemmelserne om oplysningskrav svarer i dag ikke 
til digitale varers særlige forhold. Når forbrugerne køber digitale varer, forventer de at få 
oplysning om, hvorvidt den digitale vare kan bruges på den enhed eller det udstyr, de ønsker, 
ligesom de forventer oplysninger om muligheden for at udveksle data fra en software eller 
hardware til en anden.

Ændringsforslag 660
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den erhvervsdrivende skal sikre, at 
oplysninger om hans fysiske adresse og 
telefonnummer samt om prisen inklusive 
afgifter og om en fortrydelsesret gives på 
en sådan måde, at de er lette at finde for 
forbrugeren



PE450.954v01-00 244/249 AM\836026DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 661
Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. anvendelse af tekniske 
beskyttelsesforanstaltninger for digitale 
produkter, hvor det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 662
Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. digitale produkters interoperabilitet 
med hardware og software i henhold til, 
hvad den erhvervsdrivende ved eller med 
rimelighed kan have vidst, herunder 
eventuel manglende interoperabilitet

Or. en

Ændringsforslag 663
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med offentlige auktioner 
kan oplysningerne i stk. 1, litra b), 
udskiftes med auktionarius' fysiske 

udgår
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adresse og navn.

Or. fr

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på aftaler, der indgås ved hjælp af offentlige 
auktioner. Overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1, litra a.

Ændringsforslag 664
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne afholder sig fra at 
kræve andre formelle krav til 
standardorienteringen om fortrydelsesret 
end dem, der er omhandlet i bilag I, del A 
og Aa.

Or. fr

Ændringsforslag 665
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 1 finder ikke anvendelse på købs-
og tjenesteydelsesaftaler, som omfatter 
dagliglivets forretninger, og hvor den 
erhvervsdrivende skal levere sin ydelse 
umiddelbart efter aftalens indgåelse.

Or. en
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Ændringsforslag 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne fastsætter ikke 
yderligere inholdsmæssige krav til 
standardfortrydelsesvejledningen i 
henhold til bilag I, del A.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 79.

Ændringsforslag 667
Kurt Lechner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, udgør en integrerende del af købs- eller 
tjenesteydelsesaftalen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 668
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, udgør en integrerende del af købs- eller 
tjenesteydelsesaftalen.

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, er en integrerende del af købs- eller 
tjenesteydelsesaftalen og fremstår som en 
standardformular, som vil være 
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tilgængelig i alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 669
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bevisbyrden for, at den 
erhvervsdrivende har opfyldt 
oplysningskravene i denne artikel, 
påhviler den erhvervsdrivende.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at anvende omvendt bevisbyrde.

Ændringsforslag 670
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Oplysninger, der gives i henhold til 
denne artikel, skal formuleres i et tydeligt 
og forståeligt sprog og være letlæselige.

Or. en

Begrundelse

Der bør være et gennemsigtighedskrav i denne artikel.
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Ændringsforslag 671
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Når en erhvervsdrivende indgår en 
købs- eller tjenesteydelsesaftale med en 
klart identificerbar gruppe af forbrugere, 
som er særligt sårbare over for 
handelspraksis eller det underliggende 
produkt, skal oplysningerne i henhold til 
denne artikel gives i et sprog, som er 
ligetil og let læseligt for et gennemsnitligt 
medlem af den pågældende gruppe.

Or. en

Begrundelse

Der bør tages hensyn til sårbare forbrugeres særlige behov med hensyn til oplysningskrav.

Ændringsforslag 672
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Denne artikel påvirker ikke de 
oplysningskrav, der stilles til 
erhvervsdrivende gennem særlige 
fællesskabsbestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 673
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Medlemsstaterne kan ikke i deres 
nationale lovgivning indføre eller 
opretholde andre bestemmelser end dem, 
der er anført i dette direktivs artikel 5, 
heller ikke, hvis dette ville medføre et 
højere eller lavere niveau for 
forbrugerbeskyttelsen.

Or. de


