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Ändringsförslag 213
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artikel 114,

Or.fr

Ändringsförslag 214
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Beaktandeled 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i 
fördraget, och

i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, och

Or.fr

Ändringsförslag 215
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Dessa direktiv har med hänsyn till 
erfarenheterna setts över i syfte att förenkla 
och uppdatera gällande bestämmelser, 
undanröja inkonsekvenser och åtgärda 
oönskade brister i bestämmelserna.
Översynen visade att de fyra direktiven bör
ersättas med ett enda direktiv. Detta 

(2) Dessa direktiv har med hänsyn till 
erfarenheterna setts över i syfte att förenkla 
och uppdatera gällande bestämmelser, 
undanröja inkonsekvenser och åtgärda 
oönskade brister i bestämmelserna.
Översynen visade att de fyra direktiven bör 
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direktiv bör därför innehålla 
standardbestämmelser för gemensamma 
aspekter och inte längre föreskriva en 
minimiharmonisering som i de tidigare 
direktiven, enligt vilka medlemsstaterna 
kunde behålla eller anta strängare 
nationella bestämmelser.

ersättas med ett enda direktiv.

Or.fr

Ändringsförslag 216
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Dessa direktiv har med hänsyn till 
erfarenheterna setts över i syfte att förenkla 
och uppdatera gällande bestämmelser, 
undanröja inkonsekvenser och åtgärda 
oönskade brister i bestämmelserna.
Översynen visade att de fyra direktiven bör 
ersättas med ett enda direktiv. Detta 
direktiv bör därför innehålla 
standardbestämmelser för gemensamma 
aspekter och inte längre föreskriva en 
minimiharmonisering som i de tidigare 
direktiven, enligt vilka medlemsstaterna
kunde behålla eller anta strängare 
nationella bestämmelser.

(2) Dessa direktiv har med hänsyn till 
erfarenheterna setts över i syfte att förenkla 
och uppdatera gällande bestämmelser, 
undanröja inkonsekvenser och åtgärda 
oönskade brister i bestämmelserna.
Översynen visade att de fyra direktiven bör 
ersättas med ett enda direktiv. Detta 
direktiv bör därför innehålla 
standardbestämmelser för gemensamma 
aspekter och göra det möjligt för
medlemsstaterna att behålla eller anta 
strängare nationella bestämmelser i syfte 
att säkerställa en högre 
konsumentskyddsnivå.

Or.en

Ändringsförslag 217
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Dessa direktiv har med hänsyn till (2) Dessa direktiv har med hänsyn till 
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erfarenheterna setts över i syfte att förenkla 
och uppdatera gällande bestämmelser, 
undanröja inkonsekvenser och åtgärda 
oönskade brister i bestämmelserna.
Översynen visade att de fyra direktiven bör 
ersättas med ett enda direktiv. Detta 
direktiv bör därför innehålla 
standardbestämmelser för gemensamma 
aspekter och inte längre föreskriva en 
minimiharmonisering som i de tidigare 
direktiven, enligt vilka medlemsstaterna
kunde behålla eller anta strängare 
nationella bestämmelser.

erfarenheterna setts över i syfte att förenkla 
och uppdatera gällande bestämmelser, 
undanröja inkonsekvenser och åtgärda 
oönskade brister i bestämmelserna.
Översynen visade att de fyra direktiven bör 
ersättas med ett enda direktiv. Detta 
direktiv bör därför innehålla 
standardbestämmelser för gemensamma 
aspekter och göra det möjligt för
medlemsstaterna att behålla eller anta 
strängare nationella bestämmelser i syfte 
att säkerställa en högre 
konsumentskyddsnivå.

Or.en

Ändringsförslag 218
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 153.1 och 153.3 a i 
fördraget ska gemenskapen bidra till att 
uppnå en hög konsumentskyddsnivå 
genom åtgärder som beslutas enligt 
artikel 95 i fördraget.

(3) Enligt artikel 169.1 och 169.2 a i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska unionen bidra till att 
uppnå en hög konsumentskyddsnivå 
genom åtgärder som beslutas enligt 
artikel 114 i fördraget.

Or.fr

Ändringsförslag 219
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Direktivet bör inte tillämpas på 
tjänster som omfattas av förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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om tillämpningen av patienträttigheter vid 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
KOM(2008)0414.

Or.de

Motivering

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.

Ändringsförslag 220
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt artikel 14.2 i fördraget ska den 
inre marknaden omfatta ett område utan 
inre gränser, där fri rörlighet för varor och 
tjänster samt etableringsfrihet säkerställs.
En harmonisering av vissa aspekter av 
konsumentavtalsrätten krävs för att främja 
en verklig inre marknad för konsumenter 
med en god balans mellan en hög 
konsumentskyddsnivå och 
konkurrenskraftiga företag, samtidigt som 
subsidiaritetsprincipen respekteras.

(4) Enligt artikel 26 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
den inre marknaden omfatta ett område 
utan inre gränser, där fri rörlighet för varor 
och tjänster samt etableringsfrihet 
säkerställs. En harmonisering av vissa 
aspekter av konsumentavtalsrätten krävs 
för att främja en verklig inre marknad för 
konsumenter med en god balans mellan en 
hög konsumentskyddsnivå och 
konkurrenskraftiga företag, samtidigt som 
subsidiaritetsprincipen respekteras.

Or.fr

Ändringsförslag 221
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Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt artikel 14.2 i fördraget ska den 
inre marknaden omfatta ett område utan 
inre gränser, där fri rörlighet för varor och 
tjänster samt etableringsfrihet säkerställs.
En harmonisering av vissa aspekter av 
konsumentavtalsrätten krävs för att 
främja en verklig inre marknad för 
konsumenter med en god balans mellan 
en hög konsumentskyddsnivå och 
konkurrenskraftiga företag, samtidigt som 
subsidiaritetsprincipen respekteras.

(4) Enligt artikel 14.2 i fördraget ska den 
inre marknaden omfatta ett område utan 
inre gränser, där fri rörlighet för varor och 
tjänster samt etableringsfrihet säkerställs.

Or.en

Ändringsförslag 222
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att säkerställa en högre 
konsumentskyddsnivå och därigenom öka 
konsumenternas förtroende och aktivitet 
på den inre marknaden bör detta direktiv 
föreskriva minimiharmonisering, förutom 
för de bestämmelser där det anges att de 
är harmoniserade fullt ut.

Or.en

Motivering

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 
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the principle of minimum harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Ändringsförslag 223
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Möjligheterna med distansförsäljning 
över gränserna, som borde vara ett av de 
mer påtagliga resultaten av den inre 
marknaden, utnyttjas inte fullt ut av 
konsumenterna. Jämfört med den stora 
ökningen av den inhemska 
distansförsäljningen under de senaste 
åren har den gränsöverskridande 
distansförsäljningen ökat i begränsad 
utsträckning. Denna skillnad är särskilt 
påtaglig i fråga om näthandel, där det 
finns stora möjligheter till ytterligare 
tillväxt. De gränsöverskridande 
möjligheterna när det gäller avtal som 
ingås utanför fasta affärslokaler 
(direktförsäljning) begränsas av vissa 
faktorer, till exempel de skilda nationella 
konsumentskyddsbestämmelser som 
näringslivet måste rätta sig efter. Jämfört 
med ökningen av den inhemska 
direktförsäljningen under de senaste åren, 
särskilt inom tjänstesektorn (t.ex.
försörjningstjänster), har antalet 
konsumenter som utnyttjat denna kanal
för inköp över gränserna inte förändrats.
Med hänsyn till de ökade 
affärsmöjligheterna i många 
medlemsstater bör små och medelstora 
företag (inklusive enskilda näringsidkare) 
eller ombud för företag som bedriver 
direktförsäljning vara mer benägna att 
söka affärsmöjligheter i andra 
medlemsstater, särskilt i gränsregioner.
En fullständig harmonisering av 
konsumentinformation och ångerrätt i 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler kommer därför att bidra till 
att den inre marknaden fungerar bättre i 

utgår
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förhållandet mellan näringsidkare och 
konsumenter.

Or.en

Ändringsförslag 224
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Möjligheterna med distansförsäljning 
över gränserna, som borde vara ett av de 
mer påtagliga resultaten av den inre 
marknaden, utnyttjas inte fullt ut av 
konsumenterna. Jämfört med den stora 
ökningen av den inhemska 
distansförsäljningen under de senaste åren 
har den gränsöverskridande 
distansförsäljningen ökat i begränsad 
utsträckning. Denna skillnad är särskilt 
påtaglig i fråga om näthandel, där det finns 
stora möjligheter till ytterligare tillväxt. De 
gränsöverskridande möjligheterna när det 
gäller avtal som ingås utanför fasta 
affärslokaler (direktförsäljning) begränsas 
av vissa faktorer, till exempel de skilda 
nationella konsumentskyddsbestämmelser 
som näringslivet måste rätta sig efter.
Jämfört med ökningen av den inhemska 
direktförsäljningen under de senaste åren, 
särskilt inom tjänstesektorn (t.ex.
försörjningstjänster), har antalet 
konsumenter som utnyttjat denna kanal för 
inköp över gränserna inte förändrats. Med 
hänsyn till de ökade affärsmöjligheterna i 
många medlemsstater bör små och 
medelstora företag (inklusive enskilda 
näringsidkare) eller ombud för företag som 
bedriver direktförsäljning vara mer 
benägna att söka affärsmöjligheter i andra 
medlemsstater, särskilt i gränsregioner. En 
fullständig harmonisering av 
konsumentinformation och ångerrätt i 

(5) Möjligheterna med distansförsäljning 
över gränserna, som borde vara ett av de 
mer påtagliga resultaten av den inre 
marknaden, utnyttjas inte fullt ut. Jämfört 
med den stora ökningen av den inhemska 
distansförsäljningen under de senaste åren 
har den gränsöverskridande 
distansförsäljningen ökat i begränsad 
utsträckning. Denna skillnad är särskilt 
påtaglig i fråga om näthandel, där det finns 
stora möjligheter till ytterligare tillväxt. De 
gränsöverskridande möjligheterna när det 
gäller avtal som ingås utanför fasta 
affärslokaler (direktförsäljning) begränsas 
av vissa faktorer, till exempel de skilda 
nationella konsumentskyddsbestämmelser 
som näringslivet måste rätta sig efter.
Jämfört med ökningen av den inhemska 
direktförsäljningen under de senaste åren, 
särskilt inom tjänstesektorn (t.ex.
försörjningstjänster), har antalet 
konsumenter som utnyttjat denna kanal för 
inköp över gränserna inte förändrats. Med 
hänsyn till de ökade affärsmöjligheterna i 
många medlemsstater bör små och 
medelstora företag (inklusive enskilda 
näringsidkare) eller ombud för företag som 
bedriver direktförsäljning vara mer 
benägna att söka affärsmöjligheter i andra 
medlemsstater, särskilt i gränsregioner. En 
fullständig harmonisering av vissa 
bestämmelser om konsumentinformation 
och ångerrätt i distansavtal och avtal 
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distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler kommer därför att bidra till 
att den inre marknaden fungerar bättre i 
förhållandet mellan näringsidkare och 
konsumenter.

utanför fasta affärslokaler kommer därför 
att bidra till en hög konsumentskyddsnivå 
och till att den inre marknaden fungerar 
bättre i förhållandet mellan näringsidkare 
och konsumenter.

Or.fr

Ändringsförslag 225
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaternas lagar om 
konsumentavtal uppvisar påtagliga 
skillnader som kan leda till en betydande 
snedvridning av konkurrensen och som 
hindrar den inre marknaden från att 
fungera smidigt. I gällande 
gemenskapslagstiftning om 
konsumentavtal som ingås på distanseller 
utanför fasta affärslokaler, om 
konsumentvaror och garantier och om 
oskäliga avtalsvillkor fastställs 
minimikrav på harmonisering av 
lagstiftningen, vilket ger medlemsstaterna 
möjlighet att behålla eller införa 
strängare bestämmelser som garanterar 
ett bättre konsumentskydd inom deras 
territorier. I många frågor innehåller de 
olika direktiven dessutom sinsemellan 
oförenliga bestämmelser eller också har 
frågorna lämnats olösta. Dessa frågor har 
behandlats på olika sätt av 
medlemsstaterna. Till följd av detta skiljer 
sig de nationella 
genomförandebestämmelserna till 
direktiven om konsumentavtalsrätt
betydligt åt.

utgår

Or.en
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Ändringsförslag 226
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaternas lagar om 
konsumentavtal uppvisar påtagliga 
skillnader som kan leda till en betydande 
snedvridning av konkurrensen och som 
hindrar den inre marknaden från att 
fungera smidigt. I gällande 
gemenskapslagstiftning om 
konsumentavtal som ingås på distans eller 
utanför fasta affärslokaler, om 
konsumentvaror och garantier och om 
oskäliga avtalsvillkor fastställs 
minimikrav på harmonisering av 
lagstiftningen, vilket ger medlemsstaterna 
möjlighet att behålla eller införa 
strängare bestämmelser som garanterar 
ett bättre konsumentskydd inom deras 
territorier. I många frågor innehåller de 
olika direktiven dessutom sinsemellan 
oförenliga bestämmelser eller också har 
frågorna lämnats olösta. Dessa frågor har 
behandlats på olika sätt av 
medlemsstaterna. Till följd av detta skiljer 
sig de nationella 
genomförandebestämmelserna till 
direktiven om konsumentavtalsrätt 
betydligt åt.

utgår

Or.fr

Ändringsförslag 227
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaternas lagar om (Berör ej den svenska versionen.)
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konsumentavtal uppvisar påtagliga 
skillnader som kan leda till en betydande 
snedvridning av konkurrensen och som 
hindrar den inre marknaden från att 
fungera smidigt. I gällande 
gemenskapslagstiftning om 
konsumentavtal som ingås på distans eller 
utanför fasta affärslokaler, om 
konsumentvaror och garantier och om 
oskäliga avtalsvillkor fastställs minimikrav 
på harmonisering av lagstiftningen, vilket 
ger medlemsstaterna möjlighet att behålla 
eller införa strängare bestämmelser som 
garanterar ett bättre konsumentskydd inom 
deras territorier. I många frågor innehåller 
de olika direktiven dessutom sinsemellan 
oförenliga bestämmelser eller också har 
frågorna lämnats olösta. Dessa frågor har 
behandlats på olika sätt av 
medlemsstaterna. Till följd av detta skiljer 
sig de nationella 
genomförandebestämmelserna till 
direktiven om konsumentavtalsrätt 
betydligt åt.

Or.de

Ändringsförslag 228
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Dessa skillnader skapar betydande 
hinder på den inre marknaden som 
påverkar näringsidkare och konsumenter.
De ökar kostnaderna för att följa 
regelverket för de näringsidkare som vill 
sälja varor eller tillhandahålla tjänster 
över gränserna. Fragmenteringen 
undergräver också konsumenternas 
förtroende för den inre marknaden. Den 
negativa effekten på konsumenternas 
förtroende stärks genom den ojämna 

utgår
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konsumentskyddsnivån i gemenskapen.
Problemet är särskilt påtagligt när det 
gäller ny utveckling på marknaden.

Or.en

Ändringsförslag 229
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Dessa skillnader skapar betydande 
hinder på den inre marknaden som 
påverkar näringsidkare och konsumenter.
De ökar kostnaderna för att följa 
regelverket för de näringsidkare som vill 
sälja varor eller tillhandahålla tjänster över 
gränserna. Fragmenteringen undergräver 
också konsumenternas förtroende för den 
inre marknaden. Den negativa effekten på 
konsumenternas förtroende stärks genom 
den ojämna konsumentskyddsnivån i 
gemenskapen. Problemet är särskilt 
påtagligt när det gäller ny utveckling på 
marknaden.

(7) Vissa skillnader i medlemsstaternas 
lagar om konsumentavtal, särskilt 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler, skapar betydande hinder på 
den inre marknaden som påverkar 
näringsidkare och konsumenter. De ökar 
kostnaderna för att följa regelverket för de 
näringsidkare som vill sälja varor eller 
tillhandahålla tjänster över gränserna.
Denna otillfredsställande fragmentering
undergräver också konsumenternas 
förtroende för den inre marknaden.

Or.fr

Ändringsförslag 230
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Dessa skillnader skapar betydande 
hinder på den inre marknaden som 
påverkar näringsidkare och konsumenter.
De ökar kostnaderna för att följa 
regelverket för de näringsidkare som vill 

(7) Dessa skillnader skapar betydande 
hinder på den inre marknaden som 
påverkar näringsidkare och konsumenter.
De ökar kostnaderna för att följa 
regelverket för de näringsidkare som vill 
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sälja varor eller tillhandahålla tjänster över 
gränserna. Fragmenteringen undergräver 
också konsumenternas förtroende för den 
inre marknaden. Den negativa effekten på 
konsumenternas förtroende stärks genom 
den ojämna konsumentskyddsnivån i 
gemenskapen. Problemet är särskilt 
påtagligt när det gäller ny utveckling på 
marknaden.

sälja varor eller tillhandahålla tjänster över 
gränserna. Fragmenteringen undergräver 
också konsumenternas förtroende för den 
inre marknaden. Den negativa effekten på 
konsumenternas förtroende stärks genom 
den ojämna konsumentskyddsnivån i 
gemenskapen. Problemet är särskilt 
påtagligt när det gäller ny utveckling på 
marknaden och i näthandeln, som 
nedladdning och webbströmning.

Or.en

Ändringsförslag 231
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En fullständig harmonisering av vissa 
huvudaspekter i lagstiftningen kommer 
att leda till en betydligt större rättslig 
säkerhet både för konsumenter och för 
näringsidkare. Både konsumenter och 
näringsidkare kommer att kunna förlita 
sig på ett enda regelverk grundat på 
tydligt definierade rättsliga begrepp som 
reglerar vissa aspekter i avtal mellan 
näringsidkare och konsumenter i hela 
gemenskapen. Effekten kommer att bli att 
de hinder som följer av de fragmenterade 
bestämmelserna undanröjs och att den 
inre marknaden fullbordas på detta 
område. Dessa hinder kan bara 
undanröjas genom att det införs enhetliga 
gemenskapsbestämmelser.
Konsumenterna kommer också att 
tillförsäkras en hög gemensam skyddsnivå 
i hela gemenskapen.

utgår

Or.en
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Ändringsförslag 232
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En fullständig harmonisering av vissa 
huvudaspekter i lagstiftningen kommer 
att leda till en betydligt större rättslig 
säkerhet både för konsumenter och för 
näringsidkare. Både konsumenter och 
näringsidkare kommer att kunna förlita 
sig på ett enda regelverk grundat på 
tydligt definierade rättsliga begrepp som 
reglerar vissa aspekter i avtal mellan 
näringsidkare och konsumenter i hela 
gemenskapen. Effekten kommer att bli att 
de hinder som följer av de fragmenterade 
bestämmelserna undanröjs och att den 
inre marknaden fullbordas på detta 
område. Dessa hinder kan bara 
undanröjas genom att det införs enhetliga 
gemenskapsbestämmelser.
Konsumenterna kommer också att 
tillförsäkras en hög gemensam skyddsnivå 
i hela gemenskapen.

utgår

Or.en

Ändringsförslag 233
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En fullständig harmonisering av vissa 
huvudaspekter i lagstiftningen kommer att 
leda till en betydligt större rättslig säkerhet 
både för konsumenter och för 
näringsidkare. Både konsumenter och 
näringsidkare kommer att kunna förlita sig 
på ett enda regelverk grundat på tydligt

(8) Om inte annat anges, och i enlighet 
med artikel 169 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, bör 
de åtgärder som fastställs i detta direktiv 
inte hindra medlemsstaterna att behålla 
eller införa strängare bestämmelser för att 
säkerställa en högre 
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definierade rättsliga begrepp som reglerar 
vissa aspekter i avtal mellan näringsidkare 
och konsumenter i hela gemenskapen.
Effekten kommer att bli att de hinder som 
följer av de fragmenterade 
bestämmelserna undanröjs och att den 
inre marknaden fullbordas på detta 
område. Dessa hinder kan bara 
undanröjas genom att det införs enhetliga 
gemenskapsbestämmelser.
Konsumenterna kommer också att 
tillförsäkras en hög gemensam skyddsnivå 
i hela gemenskapen.

konsumentskyddsnivå. En fullständig 
harmonisering av vissa aspekter i 
lagstiftningen är emellertid motiverad i 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler för att säkerställa en 
konsekvent ram för konsumentskydd i 
hela EU samt en betydligt större rättslig 
säkerhet både för konsumenter och för 
näringsidkare. Både konsumenter och 
näringsidkare kommer på dessa 
harmoniserade områden att kunna förlita 
sig på ett tydligare regelverk grundat på väl
definierade rättsliga begrepp som reglerar 
vissa aspekter i distansavtal och avtal 
utanför fasta affärslokaler mellan 
näringsidkare och konsumenter i hela 
unionen.

Or.fr

Ändringsförslag 234
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En fullständig harmonisering av vissa 
huvudaspekter i lagstiftningen kommer att 
leda till en betydligt större rättslig säkerhet 
både för konsumenter och för 
näringsidkare. Både konsumenter och 
näringsidkare kommer att kunna förlita sig 
på ett enda regelverk grundat på tydligt 
definierade rättsliga begrepp som reglerar 
vissa aspekter i avtal mellan näringsidkare 
och konsumenter i hela gemenskapen.
Effekten kommer att bli att de hinder som 
följer av de fragmenterade bestämmelserna
undanröjs och att den inre marknaden 
fullbordas på detta område. Dessa hinder 
kan bara undanröjas genom att det införs 
enhetliga gemenskapsbestämmelser.
Konsumenterna kommer också att 
tillförsäkras en hög gemensam skyddsnivå 

(8) Om inte annat anges och med hänsyn 
till artikel 159 i EU-fördraget bör 
bestämmelserna i detta direktiv inte 
hindra medlemsstaterna att införa eller 
behålla ytterligare bestämmelser som 
förbättrar konsumentskyddet. En 
fullständig harmonisering av vissa 
huvudaspekter i lagstiftningen är 
emellertid motiverad för att tillförsäkra en
enhetlig ram för konsumentskydd och för 
att tillförsäkra en betydligt större rättslig 
säkerhet både för konsumenter och för 
näringsidkare i den gränsöverskridande 
handeln. Både konsumenter och 
näringsidkare kommer i dessa fall att 
kunna förlita sig på ett enda regelverk 
grundat på tydligt definierade rättsliga 
begrepp som reglerar vissa aspekter i avtal 
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i hela gemenskapen. mellan näringsidkare och konsumenter i 
hela gemenskapen. Konsumenterna
kommer sålunda att tillförsäkras en hög 
gemensam skyddsnivå i hela unionen. 
Dessutom kommer inrättandet av 
enhetliga bestämmelser på unionsnivå att 
undanröja de hinder som följer av de
oproportionellt fragmenterade 
bestämmelserna och leda till att den inre 
marknaden fullbordas på detta område.

Or.en

Ändringsförslag 235
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En fullständig harmonisering av vissa 
huvudaspekter i lagstiftningen kommer att 
leda till en betydligt större rättslig säkerhet 
både för konsumenter och för 
näringsidkare. Både konsumenter och 
näringsidkare kommer att kunna förlita sig 
på ett enda regelverk grundat på tydligt 
definierade rättsliga begrepp som reglerar 
vissa aspekter i avtal mellan näringsidkare 
och konsumenter i hela gemenskapen.
Effekten kommer att bli att de hinder som 
följer av de fragmenterade bestämmelserna 
undanröjs och att den inre marknaden 
fullbordas på detta område. Dessa hinder 
kan bara undanröjas genom att det införs 
enhetliga gemenskapsbestämmelser.
Konsumenterna kommer också att 
tillförsäkras en hög gemensam skyddsnivå 
i hela gemenskapen.

(8) En fullständig harmonisering av vissa 
huvudaspekter i lagstiftningen kommer att 
leda till en betydligt större rättslig säkerhet 
både för konsumenter och för 
näringsidkare. Både konsumenter och 
näringsidkare kommer att kunna förlita sig 
på ett enda regelverk grundat på tydligt 
definierade rättsliga begrepp som reglerar 
vissa aspekter i avtal mellan näringsidkare 
och konsumenter i hela gemenskapen.
Effekten kommer att bli att de hinder som 
följer av de fragmenterade bestämmelserna 
undanröjs och att den inre marknaden 
fullbordas på detta område. Dessa hinder 
kan bara undanröjas genom att det införs 
enhetliga gemenskapsbestämmelser.
Konsumenterna kommer också att 
tillförsäkras en hög gemensam skyddsnivå 
i hela gemenskapen. Dessa 
regleringsaspekter berör bara avtal som 
sluts mellan handeln och konsumenterna. 
Därför bör bl.a. anställningsavtal, avtal 
om arvsrätt, avtal som gäller familjerätten 
samt avtal om upprättande och 
organisation av bolag eller 
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partnerskapsavtal undantas från 
direktivet.

Or.en

Ändringsförslag 236
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Den nya definitionen av konsument 
bör omfatta situationer där en konsument 
köper en vara eller beställer en tjänst dels 
för personliga, dels för yrkesmässiga 
ändamål (dubbla ändamål).
Många medlemsstater har valt att tillämpa 
konsumentskyddsbestämmelser på andra 
personer eller enheter, t.ex. icke-statliga 
organisationer, nystartade företag och 
småföretag, som är i samma läge som 
konsumenter vad gäller bristen på 
förhandlingsstyrka och expertis. Till följd 
av detta måste medlemsstaterna tillåtas 
behålla eller utöka skyddsbestämmelserna 
till att gälla andra juridiska eller fysiska 
personer som inte är konsumenter.
Allt fler varor köps eller laddas ner i 
immateriella digitala format. Därför 
måste immateriella varor inbegripas i 
definitionen av varor. Detta säkerställer 
att konsumenter får samma skydd när de 
handlar på nätet och i butik.
Definitionen av varor bör omfatta vatten, 
gas och el. Det är nödvändigt att direktivet 
omfattar dessa branscher i ett läge där 
traditionella nationella monopol monteras 
ned och privata aktörer engagerar sig i 
dessa industrier.

Or.en
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Ändringsförslag 237
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Den nya definitionen av konsument 
bör omfatta situationer där en konsument 
köper en vara eller beställer en tjänst dels 
för personliga, dels för yrkesmässiga 
ändamål (dubbla ändamål).
Många medlemsstater har valt att tillämpa 
konsumentskyddsbestämmelser på andra 
personer eller enheter, t.ex. icke-statliga 
organisationer, nystartade företag och 
småföretag, som är i samma läge som 
konsumenter vad gäller bristen på 
förhandlingsstyrka och expertis. Till följd 
av detta måste medlemsstaterna tillåtas 
behålla eller utöka skyddsbestämmelserna 
till att gälla andra juridiska eller fysiska 
personer som inte är konsumenter.

Or.en

Ändringsförslag 238
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Allt fler varor köps eller laddas ner i 
immateriella digitala format. Därför 
måste immateriella varor inbegripas i 
definitionen av varor. Detta säkerställer 
att konsumenter får samma skydd när de 
handlar på nätet och i butik.

Or.en
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Ändringsförslag 239
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Definitionen av varor bör omfatta 
vatten, gas och el. Det är nödvändigt att 
direktivet omfattar dessa branscher i ett 
läge där traditionella offentliga monopol 
monteras ned och privata aktörer 
engagerar sig i dessa sektorer.

Or.en

Ändringsförslag 240
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Harmoniseringen genom detta direktiv 
bör omfatta vissa aspekter i avtal mellan 
näringsidkare och konsumenter. Dessa 
avser bestämmelser om information som 
ska lämnas före ingåendet och under 
fullgörandet av avtalet, ångerrätt för 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler, särskilda 
konsumenträttigheter i köpeavtal och 
oskäliga villkor i konsumentavtal.

(9) Harmoniseringen genom detta direktiv 
bör omfatta vissa aspekter i avtal mellan 
näringsidkare och konsumenter. Dessa 
avser bestämmelser om information som 
ska lämnas före ingåendet och under 
fullgörandet av distansavtal och avtal 
utanför fasta affärslokaler, liksom om 
ångerrätt för distansavtal och avtal utanför 
fasta affärslokaler. För övrigt bör vissa 
särskilda konsumenträttigheter i köpeavtal 
och vissa bestämmelser kopplade till 
oskäliga villkor i konsumentavtal 
harmoniseras.

Or.fr

Ändringsförslag 241
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Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Tillhandahållande av 
förhandsinformation i fasta affärslokaler 
omfattas inte av detta direktivs 
tillämpningsområde. Medlemsstaterna 
har kvar sin möjlighet att behålla eller 
införa nationella bestämmelser om 
konsumentinformation på 
försäljningsställen om bland annat
– varans och tjänstens väsentliga 
egenskaper,
– varans och tjänstens pris,
– de särskilda villkoren för försäljningen 
eller för tillhandahållandet av en tjänst, 
och
– eventuella begränsningar av 
näringsidkarens ansvar.

Or.fr

Motivering

Med detta ändringsförslag klargörs konsekvenserna av omfokuseringen av kapitlen II och III 
om konsumentinformation och ångerrätt i distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

Ändringsförslag 242
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Gällande gemenskapslagstiftning om 
finansiella tjänster till konsumenter 
innehåller åtskilliga bestämmelser om 
konsumentskydd. Bestämmelserna i detta 
direktiv bör därför omfatta avtal om 
finansiella tjänster bara i den mån det är 

utgår
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nödvändigt för att åtgärda brister i 
regelverket.

Or.en

Ändringsförslag 243
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Gällande gemenskapslagstiftning om 
finansiella tjänster till konsumenter 
innehåller åtskilliga bestämmelser om 
konsumentskydd. Bestämmelserna i detta 
direktiv bör därför omfatta avtal om
finansiella tjänster bara i den mån det är 
nödvändigt för att åtgärda brister i 
regelverket.

(11) Medan gällande 
gemenskapslagstiftning om finansiella 
tjänster till konsumenter innehåller 
åtskilliga bestämmelser om 
konsumentskydd bör konsumenter på 
området finansiella tjänster kunna dra 
nytta av detta direktiv i den mån det är 
nödvändigt för att åtgärda brister i 
regelverket.

Or.en

Ändringsförslag 244
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Gällande gemenskapslagstiftning om 
finansiella tjänster till konsumenter 
innehåller åtskilliga bestämmelser om 
konsumentskydd. Bestämmelserna i detta 
direktiv bör därför omfatta avtal om
finansiella tjänster bara i den mån det är 
nödvändigt för att åtgärda brister i 
regelverket.

(11) Gällande gemenskapslagstiftning om 
finansiella tjänster till konsumenter 
innehåller åtskilliga bestämmelser om 
konsumentskydd. Bestämmelserna i detta 
direktiv bör därför vara tillämpliga på 
finansiella tjänster bara när det gäller vissa 
oskäliga avtalsvillkor.

Or.de
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Ändringsförslag 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Gällande gemenskapslagstiftning om
finansiella tjänster till konsumenter
innehåller åtskilliga bestämmelser om 
konsumentskydd. Bestämmelserna i detta 
direktiv bör därför omfatta avtal om 
finansiella tjänster bara i den mån det är 
nödvändigt för att åtgärda brister i 
regelverket.

(11) Gällande unionslagstiftning för flera 
särskilda sektorer eller specialavtal,
såsom finansiella tjänster eller paketresor, 
innehåller åtskilliga bestämmelser om 
konsumentskydd. Tillämpningen av detta 
direktiv bör därför inte påverka 
bestämmelserna i EU:s befintliga 
lagstiftning för dessa sektorer.

Or.fr

Motivering

Finanstjänstesektorn är inte den enda som omfattas av en specifik gemenskapslagstiftning 
som inbegriper konsumentskyddsaspekterna. Direktivet om konsumenträttigheter bör alltså 
tillämpas inom dessa särskilda sektorer, utan att det påverkar de regler som fastställts på 
EU-nivå.

Ändringsförslag 246
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Gällande gemenskapslagstiftning om 
finansiella tjänster till konsumenter 
innehåller åtskilliga bestämmelser om 
konsumentskydd. Bestämmelserna i detta 
direktiv bör därför omfatta avtal om 
finansiella tjänster bara i den mån det är 
nödvändigt för att åtgärda brister i 
regelverket.

(11) Gällande unionslagstiftning om 
finansiella tjänster till konsumenter 
innehåller åtskilliga bestämmelser om 
konsumentskydd. Bestämmelserna i detta 
direktiv bör därför omfatta avtal om 
finansiella tjänster bara när det gäller 
oskäliga villkor i konsumentavtal och 
tillåta tillämpning av strängare nationella 
bestämmelser på det området.
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Or.en

Ändringsförslag 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av medlemsstaternas 
bestämmelser rörande förvärv av fast 
egendom och garantier om fast egendom 
eller skapande eller överlåtelse av sakrätt 
till fast egendom. Detta inbegriper avtal 
knutna till sådana rättliga handlingar, 
såsom försäljning av fast egendom som 
ännu inte byggts samt avbetalningsköp.

Or.en

Motivering

Utkastet till direktiv utesluter med rätta försäljning av fast egendom i syfte att undvika att 
man gör intrång på medlemsstaternas bestämmelser om egendom (artikel 20.1a). Men det 
måste klargöras att denna uteslutning från direktivets tillämpningsområde också gäller avtal 
som är oskiljaktigt knutna till försäljning av fast egendom, eftersom avtal med dubbla 
ändamål som regel kommer att omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 248
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Unionen bör ha som målsättning att 
åstadkomma en europeisk stadga om 
konsumenträttigheter på området för 
finansiella tjänster. Denna stadga bör 
samla och förenkla alla gällande 
bestämmelser. Den bör fastställa 
konsumentens rättigheter, t.ex. tillgång 
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till information, administration och 
förvaltning av den egna ekonomiska
redovisningen, adekvat rådgivning och 
utbildning om konsumentskydd. 
Dessutom bör ekonomisk delaktighet 
främjas, bästa praxis från 
medlemsstaterna införlivas, kollektiva 
prövningsmöjligheter underlättas och 
intressenters deltagande uppmuntras. 
Man bör dessutom i en årlig rapport 
utvärdera hur de åtgärder som föreskrivs i 
stadgan har genomförts.

Or.en

Ändringsförslag 249
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11c) Om överlappning sker mellan detta 
direktiv och direktiv 2006/123/EG eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG bör detta direktiv ges 
företräde.

Or.en

Ändringsförslag 250
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 11d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11d) Detta direktiv bör tillämpas endast 
om det inte finns några särskilda 
bestämmelser med samma syfte, av 
samma natur eller med samma verkan i 
annan befintlig eller framtida 
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unionslagstiftning, t.ex. på områdena 
transport eller energitillgång.
Motsvarande bestämmelser i detta direktiv 
bör därför inte tillämpas på de områden 
som täcks av sådana särskilda 
bestämmelser.

Or.en

Ändringsförslag 251
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 11e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11e) Detta direktiv bör inte påverka 
medlemsstaternas möjligheter att införa 
eller behålla nationella bestämmelser som 
faller under annan av unionens 
minimiharmoniseringslagstiftning.

Or.en

Ändringsförslag 252
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 11f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11f) Med konsument bör varje fysisk 
person avses som i samband med avtal 
som omfattas av detta direktiv agerar för 
ändamål som faller utanför den egna 
närings- eller yrkesverksamheten, och 
medlemsstaterna bör få behålla eller 
utvidga tillämpningen av bestämmelserna 
i detta direktiv så att de kommer att 
omfatta juridiska eller fysiska personer 
som inte är konsumenter i den betydelse 
som avses ovan, dvs. icke-statliga 
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organisationer, nystartade företag osv.

Or.en

Ändringsförslag 253
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 11g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11g) Med varor bör varje materiell eller 
immateriell sak avses, inbegripet vatten, 
gas och el, med undantag för varor som 
säljs exekutivt eller annars tvångsvis med 
stöd av lag.

Or.en

Ändringsförslag 254
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 11h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11h) Med näringsidkare bör varje fysisk 
eller juridisk person eller annan person 
avses som agerar i näringsidkares namn 
eller för dennes räkning, i offentlig eller 
privat ägo, som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar för 
ändamål som faller inom ramen för den 
personens närings- eller yrkesverksamhet 
även om personen inte avser att göra vinst 
i samband med verksamheten.

Or.en

Ändringsförslag 255
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Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 11i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11i) Digitala varor som skickas till 
konsumenten i digitalt format vilka 
konsumenten får möjlighet att använda 
varaktigt eller på ett sätt som liknar ett 
fysiskt innehav av en vara och som 
konsumenten kan lagra i sin dator, bör 
behandlas som varor som omfattas av de 
bestämmelser som tillämpas på 
försäljningsavtal. Formatet som en 
produkt presenteras eller förvärvas i bör 
inte spela någon roll vad avser 
konsumtionsskydd, och konsumenter bör 
ha samma skydd både vid näthandel och i 
butik. 

Or.en

Ändringsförslag 256
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Skäl 11j (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11j) Detta direktiv bör inte påverka 
medlemsstaternas bestämmelser om köp 
och förvärv av fast egendom samt om 
skapande eller överlåtelse av rättigheter 
som avser fast egendom. Detta gäller även 
överenskommelser som är förenade med 
rättsliga handlingar såsom i synnerhet 
avtal med byggherrar eller hyrköpsavtal.

Or.de

Ändringsförslag 257
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Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Skäl 11k (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11k) Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av medlemsstaternas 
bestämmelser rörande förvärv av fast 
egendom och garantier om fast egendom 
eller skapande eller överlåtelse av 
rättigheter till fast egendom. Detta bör 
inbegripa avtal knutna till sådana 
rättsliga handlingar, såsom försäljning av 
fast egendom som ännu inte byggts samt 
avbetalningsköp.

Or.en

Ändringsförslag 258
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 11l (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11l) Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av medlemsstaternas 
bestämmelser rörande förvärv av fast 
egendom och garantier om fast egendom 
eller skapande eller överlåtelse av sakrätt 
till fast egendom. Detta inbegriper avtal 
knutna till sådana rättsliga handlingar, 
såsom försäljning av fast egendom som 
ännu inte byggts samt avbetalningsköp.

Or.en

Motivering

Utkastet till direktiv utesluter med rätta försäljning av fast egendom i syfte att undvika att 
man gör intrång på medlemsstaternas bestämmelser om egendom (artikel 20.1a). Men det 
måste klargöras att denna uteslutning från direktivets tillämpningsområde också gäller avtal 
som är oskiljaktigt knutna till försäljning av fast egendom, eftersom avtal med dubbla 
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ändamål som regel kommer att omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 259
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Den nya definitionen av distansavtal 
bör omfatta samtliga fall då köpe- och 
tjänsteavtal ingås enbart med hjälp av ett 
eller flera medel för distanskommunikation 
(t.ex. postorder, Internet, telefon eller fax).
Detta bör skapa rättvisa förutsättningar för 
alla näringsidkare som bedriver handel på 
distans. Det bör också leda till en ökad 
rättslig säkerhet jämfört med den 
nuvarande definitionen, där krav ställs på 
att det ska finnas ett organiserat system för 
distansförsäljning som näringsidkaren 
sköter fram till dess att avtalet ingås.

(12) Den nya definitionen av distansavtal 
bör omfatta samtliga fall då köpe- och 
tjänsteavtal ingås utan att parterna är 
samtidigt fysiskt närvarande och enbart 
med hjälp av ett eller flera medel för 
distanskommunikation (t.ex. postorder, 
Internet, telefon eller fax). Detta bör skapa 
rättvisa förutsättningar för alla 
näringsidkare som bedriver handel på 
distans. Det bör också leda till en ökad 
rättslig säkerhet jämfört med den 
nuvarande definitionen, där krav ställs på 
att det ska finnas ett organiserat system för 
distansförsäljning som näringsidkaren 
sköter fram till dess att avtalet ingås.

Or.fr

Ändringsförslag 260
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Europeiska marknader omfattar i 
allt högre grad digitalt innehåll på nätet, 
och allt fler nya produkter består av en 
fysisk produkt tillsammans med digitalt 
innehåll och digitala tjänster i nära 
kombination. Det bör därför klargöras att 
de varor som avses i detta direktiv också 
inbegriper digitala produkter, till exempel
nedladdade filer och mjukvaror, när 
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konsumenten får möjlighet att använda 
dessa varaktigt eller på ett sätt som kan 
liknas vid ett fysiskt innehav av en vara.

Or.fr

Ändringsförslag 261
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Spelverksamhet, inbegripet lotterier 
och vadslagningar, bör undantas från 
detta direktivs tillämpningsområde med 
hänsyn till de särdrag som kännetecknar 
denna verksamhet och som medför att 
medlemsstaterna måste kunna införa 
andra eller strängare 
konsumentskyddsåtgärder.

Or.de

Motivering

Enligt EU-domstolens rättspraxis har medlemsstaterna rätt att bestämma skyddsnivån för 
sina medborgare när det gäller spelverksamhet och även att införa särskilda 
konsumentskyddsregler på detta område. Europaparlamentet (resolution av den 9 mars 2009) 
och rådet (pågående debatt i arbetsgruppen om konsumentskydd), har alltid delat denna 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 262
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Spelverksamhet, inbegripet lotterier 
och vadslagningar, bör undantas från 
detta direktivs tillämpningsområde med 
tanke på denna verksamhets särdrag, som 
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medför att medlemsstaterna vidtar andra 
och strängare åtgärder för 
konsumentskyddet vilka inte syftar till 
fullbordandet av den inre marknaden.

Or.en

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

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Spelverksamhet, inbegripet lotterier 
och vadslagningar, bör undantas från 
detta direktivs tillämpningsområde med 
tanke på denna verksamhets särdrag, som 
medför att medlemsstaterna vidtar andra 
och strängare åtgärder för 
konsumentskyddet.

Or.en

Motivering

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.

Ändringsförslag 264
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Spelverksamhet, inbegripet lotterier 
och vadslagningar, bör undantas från 
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detta direktivs tillämpningsområde med 
tanke på denna verksamhets särdrag, som 
medför att medlemsstaterna vidtar andra 
och strängare åtgärder för 
konsumentskyddet vilka inte syftar till 
fullbordandet av den inre marknaden.

Or.en

Motivering

Medlemsstaterna har särskilda nationella bestämmelser för att skydda konsumenterna mot 
risker förenade med spel. Genom att inbegripa spelverksamhet i direktivets 
tillämpningsområde hindrar man medlemsstaterna från att behålla eller införa ett antal 
konsumentskyddsbestämmelser som de anser lämpliga på området.

Ändringsförslag 265
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De särskilda omständigheter under 
vilka ett erbjudande har lämnats eller ett 
avtal har förhandlats fram bör inte vara 
relevanta i definitionen av ett distansavtal.
Att näringsidkaren bedriver 
distansförsäljning på tillfällig basis eller 
använder ett organiserat system som sköts 
av en tredje part, t.ex. en webbplattform, 
bör inte innebära att konsumenten fråntas 
sitt skydd. En transaktion som 
förhandlats fram vid direkt kontakt 
mellan näringsidkaren och konsumenten 
utanför fasta affärslokaler bör också 
betraktas som ett distansavtal, om avtalet 
därefter ingåtts enbart med hjälp av medel 
för distanskommunikation, t.ex. Internet 
eller telefon. En förenklad definition av 
distansavtal bör öka den rättsliga 
säkerheten för näringsidkarna och skydda 
dem från illojal konkurrens.

(13) De särskilda omständigheter under 
vilka ett distansavtalssystem har 
organiserats bör inte vara relevanta i 
definitionen av ett distansavtal. Att 
näringsidkaren använder ett organiserat 
system som sköts av en tredje part, t.ex. en 
webbplattform, bör inte innebära att 
konsumenten fråntas sitt skydd.

Or.de
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Motivering

Utöver kravet att själva ingåendet av avtalet ska ha skett utan att båda parter samtidigt varit 
fysiskt närvarande och att endast teknik för distanskommunikation har använts, krävs 
dessutom att någon personlig rådgivning inte heller har ägt rum före ingåendet av avtalet. 
Själva ingåendet av avtal sker mycket ofta utan att båda parter samtidigt är fysiskt 
närvarande och med hjälp av teknik för distanskommunikation, särskilt när det gäller små 
och medelstora företag på hantverksområdet.

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

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De särskilda omständigheter under 
vilka ett erbjudande har lämnats eller ett 
avtal har förhandlats fram bör inte vara 
relevanta i definitionen av ett distansavtal.
Att näringsidkaren bedriver 
distansförsäljning på tillfällig basis eller 
använder ett organiserat system som sköts 
av en tredje part, t.ex. en webbplattform, 
bör inte innebära att konsumenten fråntas 
sitt skydd. En transaktion som förhandlats 
fram vid direkt kontakt mellan 
näringsidkaren och konsumenten utanför 
fasta affärslokaler bör också betraktas som 
ett distansavtal, om avtalet därefter ingåtts 
enbart med hjälp av medel för 
distanskommunikation, t.ex. Internet eller 
telefon. En förenklad definition av 
distansavtal bör öka den rättsliga 
säkerheten för näringsidkarna och skydda 
dem från illojal konkurrens.

(Berör ej den svenska versionen.)

Or.de

Motivering

(Berör ej den svenska versionen.)

Ändringsförslag 267
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Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför 
fasta affärslokaler står konsumenterna
under ett psykologiskt tryck oavsett om de
har beställt besöket av näringsidkaren eller 
inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför 
fasta affärslokaler bör ett avtal som 
exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Avtal 
som ingås utanför näringsidkarens fasta 
affärslokaler kännetecknas av att 
konsumenten inte är redo för förhandling 
av avtalet och står under psykologiskt 
tryck oavsett om denne har beställt besöket 
av näringsidkaren eller inte. För att 
undvika att bestämmelserna kringgås när 
konsumenter söks upp utanför fasta 
affärslokaler bör ett avtal som exempelvis 
förhandlas fram i konsumentens bostad 
men som ingås i en affär betraktas som ett 
avtal utanför fasta affärslokaler.

Avtal som i enlighet med bestämmelserna 
i medlemsstaterna styrks av en offentlig 
tjänsteman bör emellertid inte betraktas 
som en situation där konsumenten ställs 
under sådant exceptionellt psykologiskt 
tryck. Denna typ av avtal bör i 
fortsättningen betraktas varken som avtal 
som ingås utanför fasta affärslokaler eller 
som distansavtal i den mening som anges 
i detta direktiv.

Or.en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför 
fasta affärslokaler står konsumenterna 
under ett psykologiskt tryck oavsett om de 
har beställt besöket av näringsidkaren eller 
inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför 
fasta affärslokaler bör ett avtal som 
exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför 
fasta affärslokaler råder tillfälligt en 
särskild situation för konsumenterna, 
vilken skiljer sig från situationen i en 
affärslokal, exempelvis i psykologiskt 
hänseende och när det gäller möjligheten 
att jämföra varor och priser. Detta gäller
oavsett om de har beställt besöket av 
näringsidkaren eller inte. För att undvika 
att bestämmelserna kringgås när 
konsumenter söks upp utanför fasta 
affärslokaler bör ett avtal som exempelvis 
förhandlas fram i konsumentens bostad 
men som ingås i en affär betraktas som ett 
avtal utanför fasta affärslokaler. För att 
inte belasta t.ex. näringsidkare som 
bedriver gatuförsäljning med allt för 
stränga informationskrav bör dock inte 
sådana avtal omfattas av definitionen som 
innebär att konsumenten ska betala ett 
belopp som motsvarar eller är lägre än 
20 euro. Någon ångerrätt behövs inte 
heller i sådana fall, eftersom 
konsekvenserna av sådana affärer är 
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överskådliga. 

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 3.

Ändringsförslag 269
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför 
fasta affärslokaler står konsumenterna 
under ett psykologiskt tryck oavsett om de 
har beställt besöket av näringsidkaren eller 
inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför 
fasta affärslokaler bör ett avtal som
exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Särskilt 
när det gäller ett besök i bostaden eller på 
arbetsplatsen som inte har efterfrågats 
föreligger ett överraskningsmoment för 
konsumenterna, som kan medföra ett 
psykologiskt köptvång. Dessutom är det 
inte möjligt för konsumenterna att göra 
en pris- och kvalitetsjämförelse med 
andra produkter i en sådan situation. 
Dessa omständigheter föreligger inte i en 
affärslokal eller när konsumenten har 
initierat avtalet. Därför bör de särskilda 
skyddsbestämmelserna inte heller gälla i 
dessa fall (t.ex. när konsumenten har bett 
näringsidkaren om ett besök i bostaden). 
För att undvika att bestämmelserna ska 
kunna kringgås när avtal kommer till 
stånd genom att konsumenter söks upp 
utanför fasta affärslokaler (t.ex. på gatan), 
men ingås i en affär eller när avtalet ingås 
inom ramen för en reklamresa bör även 
ett sådant avtal betraktas som ett avtal 
utanför fasta affärslokaler.

Or.de
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Motivering

Ett undantag från avtalsrättens grundläggande princip att avtal ska hållas genom att införa 
en ångerrätt, kan bara övertyga om detta är särskilt motiverat, såsom är fallet när det gäller 
överraskningssituationen vid ett besök i bostaden som inte är efterfrågat. Om konsumenten 
själv har bett näringsidkaren om ett besök i bostaden förekommer inte någon sådan 
överraskningssituation.

Ändringsförslag 270
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför 
fasta affärslokaler står konsumenterna 
under ett psykologiskt tryck oavsett om de 
har beställt besöket av näringsidkaren
eller inte. För att undvika att 
bestämmelserna kringgås när konsumenter 
söks upp utanför fasta affärslokaler bör ett 
avtal som exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. På 
platser utanför fasta affärslokaler, som 
alltså inte är avsedda för försäljning,
riskerar konsumenterna att hamna i en 
oförutsedd situation med förslag om 
försäljning, oavsett om de önskat detta 
eller inte. För att undvika att 
bestämmelserna kringgås när konsumenter 
söks upp utanför fasta affärslokaler bör ett 
avtal som exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

Or.it

Ändringsförslag 271
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför 
fasta affärslokaler står konsumenterna 
under ett psykologiskt tryck oavsett om de 
har beställt besöket av näringsidkaren eller 
inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför 
fasta affärslokaler bör ett avtal som 
exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. På 
platser utanför fasta affärslokaler, som inte 
är avsedda för försäljning, riskerar 
konsumenterna att hamna i en oförutsedd 
situation med förslag om försäljning, 
oavsett om de har beställt besöket av 
näringsidkaren eller inte. För att undvika 
att bestämmelserna kringgås när 
konsumenter söks upp utanför fasta 
affärslokaler bör ett avtal som exempelvis 
förhandlas fram i konsumentens bostad 
men som ingås i en affär betraktas som ett 
avtal utanför fasta affärslokaler.

Or.it

Ändringsförslag 272
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför
fasta affärslokaler står konsumenterna 
under ett psykologiskt tryck oavsett om de 
har beställt besöket av näringsidkaren eller 
inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför 
fasta affärslokaler bör ett avtal som 
exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Avtal 
som ingås utanför näringsidkarens 
affärslokaler kännetecknas av att 
konsumenterna inte är förberedda på 
förhandlingar om ett avtal och att de 
tillfälligt befinner sig i en särskild 
situation i psykologiskt hänseende och 
med avseende på jämförelse av varor och 
priser, oavsett om de har beställt besöket 
av näringsidkaren eller inte. För att 
undvika att bestämmelserna kringgås när 
konsumenter söks upp utanför fasta 
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affärslokaler bör ett avtal som exempelvis 
förhandlas fram i konsumentens bostad 
men som ingås i en affär betraktas som ett 
avtal utanför fasta affärslokaler.

Or.fr

Ändringsförslag 273
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför 
fasta affärslokaler står konsumenterna 
under ett psykologiskt tryck oavsett om de 
har beställt besöket av näringsidkaren eller 
inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför 
fasta affärslokaler bör ett avtal som 
exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför 
fasta affärslokaler står konsumenterna 
under ett psykologiskt tryck oavsett om de 
har beställt besöket av näringsidkaren eller 
inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför 
fasta affärslokaler bör, i fall där det gäller 
oanmälda besök av näringsidkaren, ett 
avtal som exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

Or.en

Ändringsförslag 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
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en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför 
fasta affärslokaler står konsumenterna 
under ett psykologiskt tryck oavsett om de 
har beställt besöket av näringsidkaren eller 
inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför 
fasta affärslokaler bör ett avtal som 
exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför 
fasta affärslokaler står konsumenterna 
under ett psykologiskt tryck oavsett om de 
har beställt besöket av näringsidkaren eller 
inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför 
fasta affärslokaler bör ett avtal som 
exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

När ett avtal verifieras under medverkan 
av en ämbetsman i enlighet med 
medlemsstaternas bestämmelser handlar 
det inte om en situation som är 
exceptionell i psykologiskt hänseende.
Sådana avtal bör inte betraktas som avtal 
utanför fasta affärslokaler eller 
distansavtal enligt detta direktiv.

Or.fr

Motivering

Medverkan av en ämbetsman som enligt lag måste vara opartisk och ge utförlig juridisk 
information till parterna säkerställer ett höggradigt skydd för konsumenterna och gör att de 
kan fatta välgrundade beslut utan psykologiskt tryck. Det är alltså inte motiverat att låta 
denna typ av avtal omfattas av direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 275
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför 

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Avtal 



PE450.954v01-00 42/238 AM\836026SV.doc

SV

fasta affärslokaler står konsumenterna
under ett psykologiskt tryck oavsett om de
har beställt besöket av näringsidkaren eller 
inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför 
fasta affärslokaler bör ett avtal som 
exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

som ingås utanför en näringsidkares fasta 
affärslokaler kännetecknas av att 
konsumenten inte är förberedd på att 
förhandla om ett avtal och står under ett 
psykologiskt tryck oavsett om denne har 
beställt besöket av näringsidkaren eller 
inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför 
fasta affärslokaler bör ett avtal som 
exempelvis förhandlas fram i 
konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler. Däremot föreligger inte 
någon sådan psykologisk 
undantagssituation för avtal som 
upprättas enligt medlemsstaternas 
bestämmelser under medverkan av en 
behörig tjänsteman. Sådana avtal bör 
därför inte räknas vare sig som avtal som 
ingåtts utanför fasta affärslokaler eller 
som distansavtal i enlighet med detta 
direktiv.

Or.de

Ändringsförslag 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför 
fasta affärslokaler står konsumenterna 
under ett psykologiskt tryck oavsett om de 
har beställt besöket av näringsidkaren eller 
inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför 
fasta affärslokaler bör ett avtal som 
exempelvis förhandlas fram i 

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör 
definieras som ett avtal som ingås mellan 
en näringsidkare och en konsument som 
samtidigt är fysiskt närvarande, utanför 
fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens 
bostad eller på dennes arbetsplats, efter ett 
oanmält besök av näringsidkaren. För att 
undvika att bestämmelserna kringgås när 
konsumenter söks upp utanför fasta 
affärslokaler bör ett avtal som exempelvis 
förhandlas fram i konsumentens bostad 
men som ingås i en affär betraktas som ett 
avtal utanför fasta affärslokaler. Avtal som 
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konsumentens bostad men som ingås i en 
affär betraktas som ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

i enlighet med bestämmelserna i 
medlemsstaterna styrks av en offentlig 
tjänsteman bör betraktas varken som ett 
avtal utanför fasta affärslokaler eller som 
ett distansavtal i den mening som anges i 
detta direktiv.

Or.en

Ändringsförslag 277
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att undvika orimligt krångel för 
handeln bör avtal som vanligen ingås 
utanför fasta affärslokaler eller fall då 
företaget på grund av sin natur inte 
bedrivs i fasta affärslokaler undantas när 
de ömsesidiga prestationerna ska 
fullgöras utan dröjsmål och betalningen 
inte överstiger 50 euro, såsom är fallet 
t.ex. vid mobil försäljning av drycker och 
livsmedel vid sport- och fritidsevenemang, 
vid avtal med personer som förevisar 
marknadsattraktioner och som tar betalt 
direkt, mobila blomsterförsäljare eller i 
samband med rundturer med olika 
transportmedel osv.

Or.de

Motivering

Inriktningen på avtal som ingås utanför fasta affärslokaler och inte på besök i bostaden eller 
på arbetsplatsen, såsom är fallet enligt det gällande direktivet om ångerrätt vid 
dörrförsäljning, innebär att tillämpningsområdet utökas oerhört, så att även vanliga 
transaktioner med mikroföretag, som hittills varit oproblematiska, omfattas. Det behövs ett 
flexibelt undantag i enlighet med småföretagsakten.

Ändringsförslag 278
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Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla 
typer av lokaler (t.ex. affärer eller lastbilar) 
som näringsidkaren använder som fast 
plats för sin affärsverksamhet. Marknads-
och mässtånd bör betraktas som fasta 
affärslokaler även om näringsidkaren bara 
använder dem på tillfällig basis. Andra 
lokaler som bara hyrs under en kortare tid 
och där näringsidkaren inte är etablerad 
(t.ex. hotell, restauranger, 
konferenscentrum, biografer som hyrs av 
näringsidkare som inte är etablerade på 
dessa ställen) bör inte betraktas som fasta 
affärslokaler. Inte heller bör offentliga 
utrymmen, inklusive allmänna 
transportmedel och offentliga inrättningar, 
samt privata bostäder och arbetsplatser 
betraktas som fasta affärslokaler.

(15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla 
typer av lokaler (t.ex. affärer eller lastbilar) 
som näringsidkaren använder som fast 
plats för sin affärsverksamhet. Även 
kollektivtrafik bör inbegripas. Marknads-
och mässtånd bör betraktas som fasta 
affärslokaler även om näringsidkaren bara 
använder dem på tillfällig basis. Andra 
lokaler som bara hyrs under en kortare tid 
och där näringsidkaren inte är etablerad 
(t.ex. hotell, restauranger, 
konferenscentrum, biografer som hyrs av 
näringsidkare som inte är etablerade på 
dessa ställen) bör inte betraktas som fasta 
affärslokaler. Inte heller bör offentliga 
utrymmen, inklusive allmänna 
transportmedel och offentliga inrättningar, 
samt privata bostäder och arbetsplatser
betraktas som fasta affärslokaler.

Or.en

Ändringsförslag 279
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla 
typer av lokaler (t.ex. affärer eller lastbilar) 
som näringsidkaren använder som fast 
plats för sin affärsverksamhet. Marknads-
och mässtånd bör betraktas som fasta 
affärslokaler även om näringsidkaren bara 
använder dem på tillfällig basis. Andra 
lokaler som bara hyrs under en kortare tid 
och där näringsidkaren inte är etablerad 

(15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla 
typer av lokaler (t.ex. affärer eller lastbilar) 
som näringsidkaren använder som fast 
plats för sin verksamhet. Marknads- och 
mässtånd bör betraktas som fasta 
affärslokaler även om näringsidkaren bara 
använder dem på tillfällig basis. Andra 
lokaler som bara hyrs under en kortare tid 
och där näringsidkaren inte är etablerad 
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(t.ex. hotell, restauranger, 
konferenscentrum, biografer som hyrs av 
näringsidkare som inte är etablerade på 
dessa ställen) bör inte betraktas som fasta 
affärslokaler. Inte heller bör offentliga 
utrymmen, inklusive allmänna 
transportmedel och offentliga inrättningar, 
samt privata bostäder och arbetsplatser 
betraktas som fasta affärslokaler.

(t.ex. hotell, restauranger, 
konferenscentrum, biografer som hyrs av 
näringsidkare som inte är etablerade på 
dessa ställen) bör inte betraktas som fasta 
affärslokaler. Inte heller bör offentliga 
utrymmen, inklusive allmänna 
transportmedel och offentliga inrättningar, 
samt privata bostäder och arbetsplatser 
betraktas som fasta affärslokaler.

Or.de

Ändringsförslag 280
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla
typer av lokaler (t.ex. affärer eller
lastbilar) som näringsidkaren använder 
som fast plats för sin affärsverksamhet.
Marknads- och mässtånd bör betraktas som 
fasta affärslokaler även om näringsidkaren 
bara använder dem på tillfällig basis.
Andra lokaler som bara hyrs under en 
kortare tid och där näringsidkaren inte är 
etablerad (t.ex. hotell, restauranger, 
konferenscentrum, biografer som hyrs av 
näringsidkare som inte är etablerade på 
dessa ställen) bör inte betraktas som fasta 
affärslokaler. Inte heller bör offentliga 
utrymmen, inklusive allmänna 
transportmedel och offentliga inrättningar, 
samt privata bostäder och arbetsplatser 
betraktas som fasta affärslokaler.

(15) Med fasta affärslokaler bör alla fasta
eller rörliga detaljhandelslokaler avses, 
inklusive lokaler som används säsongsvis, 
där näringsidkaren bedriver sin fasta 
verksamhet. Marknads- och mässtånd bör 
betraktas som fasta affärslokaler även om 
näringsidkaren bara använder dem på 
tillfällig basis. Andra lokaler som bara hyrs 
under en kortare tid och där näringsidkaren 
inte är etablerad (t.ex. hotell, restauranger, 
konferenscentrum, biografer som hyrs av 
näringsidkare som inte är etablerade på 
dessa ställen) bör inte betraktas som fasta 
affärslokaler. Inte heller bör offentliga 
utrymmen, inklusive allmänna 
transportmedel och offentliga inrättningar, 
samt privata bostäder och arbetsplatser 
betraktas som fasta affärslokaler.

Or.en

Ändringsförslag 281
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Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla 
typer av lokaler (t.ex. affärer eller lastbilar) 
som näringsidkaren använder som fast 
plats för sin affärsverksamhet. Marknads-
och mässtånd bör betraktas som fasta 
affärslokaler även om näringsidkaren bara 
använder dem på tillfällig basis. Andra 
lokaler som bara hyrs under en kortare tid 
och där näringsidkaren inte är etablerad 
(t.ex. hotell, restauranger, 
konferenscentrum, biografer som hyrs av 
näringsidkare som inte är etablerade på 
dessa ställen) bör inte betraktas som fasta 
affärslokaler. Inte heller bör offentliga 
utrymmen, inklusive allmänna 
transportmedel och offentliga inrättningar, 
samt privata bostäder och arbetsplatser 
betraktas som fasta affärslokaler.

(15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla 
typer av lokaler (t.ex. affärer, taxibilar
eller lastbilar) som näringsidkaren 
använder som fast plats för sin 
affärsverksamhet. Marknadsstånd bör 
betraktas som fasta affärslokaler även om 
näringsidkaren bara använder dem på 
tillfällig basis. Andra lokaler som bara hyrs 
under en kortare tid och där näringsidkaren 
inte är etablerad (t.ex. hotell, restauranger, 
konferenscentrum, biografer som hyrs av 
näringsidkare som inte är etablerade på 
dessa ställen) bör inte betraktas som fasta 
affärslokaler. Inte heller bör offentliga 
utrymmen, inklusive allmänna 
transportmedel och offentliga inrättningar, 
samt privata bostäder och arbetsplatser 
betraktas som fasta affärslokaler.

Or.fr

Motivering

Taxibilar omfattas av definitionen för en mobil fast affärslokal och kan tas med bland de 
uppräknade exemplen. När det gäller mässtånden handlar det om att säkra konsekvensen med 
ändringsförslaget om definitionen av fast affärslokal.

Ändringsförslag 282
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla 
typer av lokaler (t.ex. affärer eller lastbilar)
som näringsidkaren använder som fast 
plats för sin affärsverksamhet. Marknads-
och mässtånd bör betraktas som fasta 

(15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla 
typer av lokaler (t.ex. affärer eller lastbilar) 
som näringsidkaren använder som fast 
plats för sin affärsverksamhet. Andra 
lokaler som bara hyrs under en kortare tid 
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affärslokaler även om näringsidkaren 
bara använder dem på tillfällig basis.
Andra lokaler som bara hyrs under en 
kortare tid och där näringsidkaren inte är 
etablerad (t.ex. hotell, restauranger, 
konferenscentrum, biografer som hyrs av 
näringsidkare som inte är etablerade på 
dessa ställen) bör inte betraktas som fasta 
affärslokaler. Inte heller bör offentliga 
utrymmen, inklusive allmänna 
transportmedel och offentliga inrättningar, 
samt privata bostäder och arbetsplatser 
betraktas som fasta affärslokaler.

och där näringsidkaren inte är etablerad 
(t.ex. hotell, restauranger, 
konferenscentrum, biografer som hyrs av 
näringsidkare som inte är etablerade på 
dessa ställen) bör inte betraktas som fasta 
affärslokaler. Inte heller bör offentliga 
utrymmen, inklusive allmänna 
transportmedel och offentliga inrättningar, 
samt privata bostäder och arbetsplatser 
betraktas som fasta affärslokaler.

Or.en

Ändringsförslag 283
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Digitala varor som översänts till 
konsumenten i digitalt format och där
konsumenten har permanent nyttjanderätt 
bör betraktas som varor som omfattas av 
de bestämmelser som tillämpas på 
försäljningsavtal.

Or.en

Ändringsförslag 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta samtliga uttalanden i 
textform, särskilt dokument i pappersform, 
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hårddisken på den dator där e-postfilen 
eller pdf-filen sparas.

usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen
eller pdf-filen sparas. Ett elektroniskt 
meddelande som möjliggör en varaktig 
dokumentation på ett varaktigt medium 
bör anses vara likvärdigt med skriftligt.

Or.de

Motivering

E-post ska betraktas som en lämplig varaktig dokumentation av uttalanden i textform. Detta 
bör preciseras i definitionen för att se till att direktivet anpassas till de moderna tekniska och 
i praktiken vanliga förhållandena. I annat fall skulle information bara kunna överföras på cd-
rom, dvd eller usb-minnen och liknande. Detta skulle inte stämma överens med hur 
information lämnas i praktiken, nämligen både med e-post och i pappersform.

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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform,
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen 
eller pdf-filen sparas.

(16) Varaktiga medier bör särskilt omfatta 
dokument i pappersform, usb-minnen, cd-
rom, dvd, minneskort samt hårddisken på
de datorer där man sparar e-postfilen eller
filer som sparas på sådant sätt att de inte 
kan ändras. Webbsidor på Internet bör i 
sig inte anses som varaktiga medier.

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 4.

Ändringsförslag 286
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen 
eller pdf-filen sparas.

(16) Varaktiga medier bör särskilt omfatta 
dokument i pappersform, usb-minnen, cd-
rom, dvd, minneskort samt hårddisken på
de datorer där man sparar e-postfilen eller
filer som sparas på sådant sätt att de inte 
kan ändras. Webbsidor bör i sig inte anses 
som varaktiga medier. Ett elektroniskt 
meddelande som möjliggör en varaktig 
dokumentation på ett varaktigt medium 
bör anses motsvara skriftligt.

Or.de

Motivering

Definitionen av skriftligt tar hänsyn till förhållandet att skickandet av e-post spelar en stor 
roll vid sidan av den skriftliga informationen på papper. Denna ansats motsvarar den lösning 
som fastställs i artikel 23.2 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 för avtal om domstols 
behörighet.

Ändringsförslag 287
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen
eller pdf-filen sparas.

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta pappersdokument, usb-
minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddiskar på datorer där filer eller e-post
sparas på ett icke modifierbart sätt.
Webbplatser bör inte betraktas som ett 
varaktigt medium, såvida de inte uppfyller 
ovanstående kriterier.

Or.it

Ändringsförslag 288
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Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen
eller pdf-filen sparas.

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
omfatta särskilda pappersdokument, usb-
minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddiskar på datorer där e-post eller filer
sparas på ett icke modifierbart sätt. E-post 
och webbplatser samt sms eller mms kan 
betraktas som varaktigt medium om 
innehållet i kommunikationen mellan 
konsumenten och näringsidkaren kan 
sparas av parterna.

Or.it

Motivering

L’emendamento chiarifica il concetto second oil quale “La posta elettronica e i siti web di 
Internet in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli”.Cio’ 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 velocita’, 
preferira’ infatti usare una e-mail in buona parte dei casi.

Ändringsförslag 289
Frank Engel

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen
eller pdf-filen sparas.

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform 
och de olika typerna av massminne (till 
exempel usb-minnen, cd-rom, minneskort 
samt datorns hårddisk) där e-post eller 
data sparas i oföränderlig form.
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Or.fr

Ändringsförslag 290
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen
eller pdf-filen sparas.

(16) Till de varaktiga medierna bör 
särskilt räknas papper, usb-minnen, 
cd-rom, dvd, minneskort samt hårddisken 
på datorer där e-post, webbplatser eller
filer lagras.

Or.en

Ändringsförslag 291
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen
eller pdf-filen sparas.

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-post eller
filer som sparats i oförändrad form lagras 
för framtida användning.

Or.en

Ändringsförslag 292
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE450.954v01-00 52/238 AM\836026SV.doc

SV

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen
eller pdf-filen sparas.

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-post eller
filer som sparats i oförändrad form lagras 
för framtida användning. Själva 
webbplatserna bör inte betraktas som 
varaktiga medier såvida de inte uppfyller 
de ovannämnda kriterierna.

Or.en

Motivering

För att se till att direktivet fungerar även i framtiden med avseende på den tekniska 
utvecklingen bör hänsyn tas till hur lämpliga de varaktiga medierna är för de omodifierbara 
filernas framtida användning, så att lagring kan ske säkert för både konsumenter och 
näringsidkare.

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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen
eller pdf-filen sparas.

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-post eller
filer som sparats i oförändrad form lagras 
för framtida användning. Själva 
webbplatserna bör inte betraktas som 
varaktiga medier såvida de inte uppfyller 
de ovannämnda kriterierna.

Or.en

Motivering

Definitionen av varaktiga medier måste fungera även i framtiden med avseende på den 
tekniska utvecklingen och möjliggöra att information lagras säkert säkert för både 
konsumenter och näringsidkare. Full harmoniseringsnivå.
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Ändringsförslag 294
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen 
eller pdf-filen sparas.

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen 
eller pdf-filen sparas. För att man bättre 
ska kunna följa politiken för bättre 
lagstiftning och erbjuda en lämplig 
lösning i frågor om bevisbördan i 
konflikter bör e-post också omfattas av 
denna definition.

Or.en

Ändringsförslag 295
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform, 
usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt 
hårddisken på den dator där e-postfilen 
eller pdf-filen sparas.

(16) Definitionen av ett varaktigt medium 
bör särskilt omfatta dokument i 
pappersform, usb-minnen, cd-rom, dvd, 
minneskort samt hårddisken på den dator 
där e-posten eller datorfilen sparas. Frågan 
om hur länge ett meddelande bör lagras 
beror på vilken typ av vara eller tjänst det 
gäller. Där en näringsidkare eller 
konsument är skyldig att lämna uppgifter 
på ett varaktigt medium bör detta kunna 
ske genom ett korrekt adresserat e-brev.

Or.en

Ändringsförslag 296
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Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Medlemsstaterna bör få behålla 
eller utvidga tillämpningen av 
bestämmelserna i detta direktiv så att de 
kommer att omfatta juridiska eller fysiska 
personer som inte är konsumenter i den 
betydelse som anges i artikel 2.1, t.ex. 
icke-statliga organisationer, nystartade 
företag eller små och medelstora företag.

Or.en

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

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Konsumenterna bör har rätt att få 
information innan avtalet ingås.
Näringsidkarna bör dock inte vara 
skyldiga att lämna sådan information som 
redan framgår av sammanhanget. Vid en 
transaktion i en fast affärslokal kan 
exempelvis produktens huvudsakliga 
egenskaper, näringsidkarens identitet och 
leveranssättet framgå av sammanhanget.
Vid transaktioner på distans och utanför 
fasta affärslokaler bör näringsidkaren 
alltid lämna information om 
betalningssätt, leverans, fullgörande och 
reklamationshantering, eftersom detta 
inte nödvändigtvis framgår av 
sammanhanget.

(17) Konsumenten bör inom skälig tid, 
innan konsumenten är bunden av ett 
distansavtal, ett avtal som ingåtts utanför 
fasta affärslokaler eller ett motsvarande 
erbjudande om att sluta avtal, få utförlig 
information.

Or.de
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Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 5.

Ändringsförslag 298
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Konsumenterna bör har rätt att få 
information innan avtalet ingås.
Näringsidkarna bör dock inte vara 
skyldiga att lämna sådan information som 
redan framgår av sammanhanget. Vid en 
transaktion i en fast affärslokal kan 
exempelvis produktens huvudsakliga 
egenskaper, näringsidkarens identitet och 
leveranssättet framgå av sammanhanget.
Vid transaktioner på distans och utanför 
fasta affärslokaler bör näringsidkaren 
alltid lämna information om 
betalningssätt, leverans, fullgörande och 
reklamationshantering, eftersom detta 
inte nödvändigtvis framgår av 
sammanhanget.

(17) Konsumenterna bör har rätt att få 
information innan avtalet ingås för att de 
ska kunna ge ett giltigt och avtalsmässigt 
uttalande.

Or.en

Ändringsförslag 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Konsumenterna bör har rätt att få 
information innan avtalet ingås.
Näringsidkarna bör dock inte vara 
skyldiga att lämna sådan information som 
redan framgår av sammanhanget. Vid en 
transaktion i en fast affärslokal kan 

(17) Konsumenterna bör har rätt att få 
information i god tid innan avtalet ingås.
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exempelvis produktens huvudsakliga 
egenskaper, näringsidkarens identitet och 
leveranssättet framgå av sammanhanget.
Vid transaktioner på distans och utanför 
fasta affärslokaler bör näringsidkaren 
alltid lämna information om 
betalningssätt, leverans, fullgörande och 
reklamationshantering, eftersom detta 
inte nödvändigtvis framgår av 
sammanhanget.

Or.en

Ändringsförslag 300
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Konsumenterna bör har rätt att få 
information innan avtalet ingås.
Näringsidkarna bör dock inte vara 
skyldiga att lämna sådan information som 
redan framgår av sammanhanget. Vid en 
transaktion i en fast affärslokal kan 
exempelvis produktens huvudsakliga 
egenskaper, näringsidkarens identitet och 
leveranssättet framgå av sammanhanget.
Vid transaktioner på distans och utanför 
fasta affärslokaler bör näringsidkaren 
alltid lämna information om 
betalningssätt, leverans, fullgörande och 
reklamationshantering, eftersom detta 
inte nödvändigtvis framgår av 
sammanhanget.

(17) Konsumenterna bör har rätt att få 
information innan avtalet ingås.

Or.fr

Ändringsförslag 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
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Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Konsumenterna bör har rätt att få 
information innan avtalet ingås.
Näringsidkarna bör dock inte vara skyldiga 
att lämna sådan information som redan 
framgår av sammanhanget. Vid en 
transaktion i en fast affärslokal kan 
exempelvis produktens huvudsakliga 
egenskaper, näringsidkarens identitet och 
leveranssättet framgå av sammanhanget.
Vid transaktioner på distans och utanför 
fasta affärslokaler bör näringsidkaren alltid 
lämna information om betalningssätt, 
leverans, fullgörande och 
reklamationshantering, eftersom detta inte 
nödvändigtvis framgår av sammanhanget.

(17) Konsumenterna bör ha rätt att få 
information, på ett för dem begripligt 
språk, innan avtalet ingås. Näringsidkarna 
bör dock inte vara skyldiga att lämna sådan 
information som redan framgår av 
sammanhanget, men bör uppmärksamma 
konsumenterna på sådan information och 
svara på frågor och lämna förklaringar. 
Vid en transaktion i en fast affärslokal kan 
exempelvis produktens huvudsakliga 
egenskaper, näringsidkarens identitet och 
leveranssättet framgå av sammanhanget.
Vid transaktioner på distans och utanför 
fasta affärslokaler bör näringsidkaren alltid 
lämna information om betalningssätt, 
leverans, fullgörande och 
reklamationshantering, eftersom detta inte 
nödvändigtvis framgår av sammanhanget.

Or.el

Ändringsförslag 302
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Medlemsstaterna bör vidare vara 
särskilt vaksamma för att med hjälp av 
existerande instrument och i samarbete 
med behöriga institutioner, nationella 
myndigheter, tillsynsmyndigheter och 
konsumentorganisationer undvika risken 
för att företag i sin affärsverksamhet 
använder Internet för att maskera 
långtidsavtal bakom skenbara 
erbjudanden om gratis nedladdningsbart 
innehåll från sin webbplats genom 
användarregistrering, eftersom sådana 
metoder allvarligt undergräver 
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konsumenternas förtroende för EU:s inre 
marknad.

Or.it

Ändringsförslag 303
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Vid offentliga auktioner bör 
auktionsförrättaren, med hänsyn till 
denna försäljningsmetods karaktär och 
tradition, kunna lämna sina egna 
kontaktuppgifter i stället för att lämna 
information om geografisk adress och 
identitet avseende den säljare för vars 
räkning auktionsförrättaren säljer varor.

utgår

Or.fr

Ändringsförslag 304
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Vid distansavtal bör 
informationskraven anpassas till tekniska 
begränsningar i vissa medier, t.ex.
begränsat antal tecken för vissa 
mobiltelefonskärmar eller 
tidsbegränsningar för reklaminslag i tv. I 
detta fall bör näringsidkaren uppfylla vissa 
minikrav på information och hänvisa 
konsumenten till någon annan 
informationskälla, t.ex. genom att lämna ett 
gratis telefonnummer eller en 
hypertextlänk till näringsidkarens 

(21) Vid distansavtal bör 
informationskraven anpassas till tekniska 
begränsningar i vissa medier, t.ex.
begränsat antal tecken för vissa 
mobiltelefonskärmar eller 
tidsbegränsningar för reklaminslag i tv. I 
detta fall bör näringsidkaren uppfylla vissa 
minikrav på information och hänvisa 
konsumenten till någon annan 
informationskälla, t.ex. genom att lämna ett 
gratis telefonnummer eller en 
hypertextlänk till näringsidkarens 
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webbplats där den relevanta informationen 
är direkt och lätt tillgänglig.

webbplats där den relevanta informationen 
är direkt och lätt tillgänglig i sin helhet.

Or.it

Ändringsförslag 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Vid distansavtal bör 
informationskraven anpassas till tekniska 
begränsningar i vissa medier, t.ex.
begränsat antal tecken för vissa 
mobiltelefonskärmar eller 
tidsbegränsningar för reklaminslag i tv. I 
detta fall bör näringsidkaren uppfylla vissa 
minikrav på information och hänvisa 
konsumenten till någon annan 
informationskälla, t.ex. genom att lämna ett 
gratis telefonnummer eller en 
hypertextlänk till näringsidkarens 
webbplats där den relevanta informationen 
är direkt och lätt tillgänglig.

(21) Vid distansavtal bör 
informationskraven anpassas till tekniska 
begränsningar i vissa medier, t.ex.
begränsat antal tecken för vissa 
mobiltelefonskärmar eller 
tidsbegränsningar för reklaminslag i tv. I 
detta fall bör näringsidkaren uppfylla vissa 
minikrav på information och hänvisa 
konsumenten till någon annan 
informationskälla, t.ex. genom att lämna ett 
gratis telefonnummer eller en 
hypertextlänk till näringsidkarens 
webbplats där den relevanta informationen 
är direkt och lätt tillgänglig, tydlig och 
angiven på ett för konsumenterna 
begripligt språk.

Or.el

Ändringsförslag 306
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Eftersom konsumenten vid 
distansförsäljning inte kan se varan innan 
avtalet ingås bör konsumenten ha en 
ångerrätt, som gör det möjligt att förvissa 

(22) Eftersom konsumenten vid 
distansförsäljning inte kan se varan innan 
avtalet ingås bör konsumenten fram till 
återlämningsperiodens slut ha en 
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sig om varans egenskaper och funktion. ångerrätt, som gör det möjligt att förvissa 
sig om varans egenskaper, kvalitet och 
korrekta funktion.

Or.it

Motivering

Endast i ett fåtal fall kan principen om god tro tillämpas (exempelvis vid försäkringsavtal). I 
sådana fall är den dock tillämplig även utan att den behöver anges i texten.

Ändringsförslag 307
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Eftersom konsumenten vid 
distansförsäljning inte kan se varan innan 
avtalet ingås bör konsumenten ha en 
ångerrätt, som gör det möjligt att förvissa 
sig om varans egenskaper och funktion.

(22) Eftersom konsumenten vid 
distansförsäljning inte kan se varan innan 
avtalet ingås bör konsumenten ha en 
ångerrätt som gör det möjligt att förvissa 
sig om varans egenskaper, kvalitet och 
funktion.

Or.fr

Ändringsförslag 308
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Eftersom konsumenten vid 
distansförsäljning inte kan se varan innan 
avtalet ingås bör konsumenten ha en 
ångerrätt, som gör det möjligt att förvissa 
sig om varans egenskaper och funktion.

(22) Eftersom konsumenten vid 
distansförsäljning inte kan se varan innan 
avtalet ingås bör konsumenten ha en 
ångerrätt, så att denne kan konstatera 
varans art och egenskaper och kontrollera 
varans funktion fram till ångerfristens 
utgång.
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Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 7.

Ändringsförslag 309
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Eftersom konsumenten vid 
distansförsäljning inte kan se varan innan 
avtalet ingås bör konsumenten ha en 
ångerrätt, som gör det möjligt att förvissa 
sig om varans egenskaper och funktion.

(22) Eftersom konsumenten vid 
distansförsäljning och transaktioner 
utanför fasta affärslokaler inte kan se 
varan innan avtalet ingås bör konsumenten 
ha en ångerrätt, som gör det möjligt att 
förvissa sig om varans egenskaper och 
funktion.

Or.en

Ändringsförslag 310
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Ångerfristens startdatum bör vara 
kopplat till näringsidkarens 
informationsskyldigheter, eftersom ett 
avtal annars skulle äga giltighet även 
i fall där konsumenten inte informerats 
om sina rättigheter på vederbörligt sätt. 
Detta uppmuntrar emellertid 
näringsidkaren till att undandra sig sina 
informationsskyldigheter. Systemet bör 
även göra det möjligt för konsumenten att 
testa varorna under ångerfristen.

Or.en
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Ändringsförslag 311
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) De nuvarande skillnaderna när det 
gäller ångerfristens längd såväl mellan 
medlemsstaterna som mellan distansavtal 
och avtal utanför fasta affärslokaler medför 
rättslig osäkerhet och kostnader för att 
efterleva regelverket. Samma ångerfrist bör 
gälla för alla distansavtal och avtal utanför 
fasta affärslokaler.

(23) De nuvarande skillnaderna när det 
gäller ångerfristens längd såväl mellan 
medlemsstaterna som mellan distansavtal 
och avtal utanför fasta affärslokaler medför 
rättslig osäkerhet och kostnader för att 
efterleva regelverket. Samma ångerfrist bör 
gälla för alla distansavtal och avtal utanför 
fasta affärslokaler.

I princip bör ångerfristen löpa ut 
14 dagar efter det att avtalet ingåtts. Vid 
avtal om distansförsäljning av varor bör 
ångerfristen emellertid löpa ut 14 dagar 
efter det att konsumenten tagit emot 
varorna.

Or.it

Ändringsförslag 312
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) De nuvarande skillnaderna när det 
gäller ångerfristens längd såväl mellan 
medlemsstaterna som mellan distansavtal 
och avtal utanför fasta affärslokaler medför 
rättslig osäkerhet och kostnader för att 
efterleva regelverket. Samma ångerfrist 
bör gälla för alla distansavtal och avtal 
utanför fasta affärslokaler.

(23) De nuvarande skillnaderna mellan 
medlemsstaterna när det gäller 
ångerfristens längd för både distansavtal 
och avtal utanför fasta affärslokaler medför 
rättslig osäkerhet och onödiga 
merkostnader. Samma ångerfrist bör gälla 
för både distansavtal och avtal utanför 
fasta affärslokaler. I princip bör 
ångerfristen löpa ut 14 dagar efter det att 
avtalet ingåtts. Vid avtal om 
distansförsäljning av varor bör 
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ångerfristen emellertid löpa ut 14 dagar 
efter det att konsumenten tagit emot 
varorna. Vid avtal om distansförsäljning 
av varor bör ångerfristen emellertid löpa 
ut 14 dagar efter det att konsumenten 
tagit emot varorna.

Or.it

Ändringsförslag 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Bestämmelserna om distansavtal bör 
inte påverka tillämpningen av 
bestämmelserna om ingående av avtal och
beställningar på elektronisk väg enligt 
artiklarna 9 och 11 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/31/EG av den 
8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
(direktivet om elektronisk handel).

(25) Bestämmelserna om distansavtal bör 
inte påverka tillämpningen av 
bestämmelserna om ingående av avtal och 
beställningar på elektronisk väg enligt 
artiklarna 9 och 11 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/31/EG av den 
8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
(direktivet om elektronisk handel), och 
konsumenter bör under inga 
omständigheter vara bundna av ett avtal 
om de inte fått all information som anges 
i artikel 5 i detta direktiv.

Or.el

Ändringsförslag 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) När konsumenten beställer flera 
varor av samma näringsidkare bör 

(26) Vid återkommande leverans av 
liknande varor bör ångerfristen börja löpa 
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konsumenten ha rätt att utöva ångerrätten 
för varje enskild vara. Om varorna 
levereras separat bör ångerfristen börja 
löpa när konsumenten fysiskt tar varje 
enskild vara i sin besittning. När en vara 
levereras i skilda poster eller delar bör 
ångerfristen börja löpa när konsumenten 
eller en tredje part som konsumenten anger 
fysiskt tar den sista posten eller delen i sin 
besittning.

den dag då konsumenten eller någon
tredje part, dock ej transportföretaget, som 
konsumenten anger, fysiskt tar den första 
delleveransen i sin besittning.

Or.de

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

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Om näringsidkaren inte har informerat 
konsumenten om ångerrätten före 
ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal 
utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen 
förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet 
över tiden bör dock en begränsning på tre 
månader införas, under förutsättning att 
näringsidkaren har fullgjort alla sina 
skyldigheter enligt avtalet.
Näringsidkaren bör anses ha fullgjort alla 
sina skyldigheter när han eller hon har 
levererat varorna eller tillhandahållit alla 
tjänster som konsumenten har beställt.

(27) Om näringsidkaren inte har informerat 
konsumenten om ångerrätten före 
ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal 
utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen 
förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet 
över tiden bör dock en begränsning på ett 
år införas. 

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 9.

Ändringsförslag 316
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Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Om näringsidkaren inte har informerat 
konsumenten om ångerrätten före 
ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal 
utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen 
förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet 
över tiden bör dock en begränsning på tre 
månader införas, under förutsättning att 
näringsidkaren har fullgjort alla sina 
skyldigheter enligt avtalet.
Näringsidkaren bör anses ha fullgjort alla 
sina skyldigheter när han eller hon har 
levererat varorna eller tillhandahållit alla 
tjänster som konsumenten har beställt.

(27) Om näringsidkaren inte har informerat 
konsumenten om ångerrätten före 
ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal 
utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen 
förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet 
över tiden bör dock en begränsning på sex 
månader införas.

Or.de

Motivering

Den föreslagna början på tidsfristen skulle innebära att den ovissa rättsliga situationen skulle 
pågå alldeles för lång tid, och när det gäller tjänste-, men även köpeavtal, att konsumenten 
under oskäligt lång tid kan använda varan eller tjänsten. Just när det gäller tjänster skulle 
detta dessutom leda till komplicerade återbetalningar.

Ändringsförslag 317
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Om näringsidkaren inte har informerat 
konsumenten om ångerrätten före 
ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal 
utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen 
förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet 
över tiden bör dock en begränsning på tre
månader införas, under förutsättning att 
näringsidkaren har fullgjort alla sina 
skyldigheter enligt avtalet.

(27) Om näringsidkaren inte har informerat 
konsumenten om ångerrätten eller om 
avsaknaden av ångerrätt före ingåendet av 
ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta 
affärslokaler bör ångerfristen förlängas 
med tolv månader.
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Näringsidkaren bör anses ha fullgjort alla 
sina skyldigheter när han eller hon har 
levererat varorna eller tillhandahållit alla 
tjänster som konsumenten har beställt.

Or.fr

Ändringsförslag 318
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Om näringsidkaren inte har informerat 
konsumenten om ångerrätten före 
ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal 
utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen 
förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet 
över tiden bör dock en begränsning på tre 
månader införas, under förutsättning att 
näringsidkaren har fullgjort alla sina 
skyldigheter enligt avtalet.
Näringsidkaren bör anses ha fullgjort alla 
sina skyldigheter när han eller hon har 
levererat varorna eller tillhandahållit alla 
tjänster som konsumenten har beställt.

(27) Om näringsidkaren inte har informerat 
konsumenten om ångerrätten före 
ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal 
utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen 
förlängas till ett år.

Or.en

Motivering

Många medlemsstater medger för närvarande längre och till och med obegränsade 
tidsperioder i sådana fall. Därför bör medlemsstaterna kunna få behålla eller förlänga 
minimiperioden på ett år.

Ändringsförslag 319
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(27) Om näringsidkaren inte har informerat 
konsumenten om ångerrätten före 
ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal 
utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen 
förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet 
över tiden bör dock en begränsning på tre 
månader införas, under förutsättning att 
näringsidkaren har fullgjort alla sina 
skyldigheter enligt avtalet.
Näringsidkaren bör anses ha fullgjort alla 
sina skyldigheter när han eller hon har 
levererat varorna eller tillhandahållit alla 
tjänster som konsumenten har beställt.

(27) Om näringsidkaren inte har informerat 
konsumenten om ångerrätten före 
ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal 
utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen 
förlängas till ett år. Medlemsstaterna bör 
emellertid få behålla eller förlänga 
minimiperioden på ett år.

Or.en

Ändringsförslag 320
Iliana Ivanova

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att 
utöva ångerrätten i medlemsstaterna har 
medfört kostnader för företag som bedriver 
handel över gränserna. Införandet av en 
harmoniserad standardblankett som 
konsumenterna ska använda när de utövar 
sin ångerrätt bör göra det enklare att 
frånträda avtal och leda till rättslig 
säkerhet. Av dessa skäl bör 
medlemsstaterna inte ställa några 
ytterligare formella krav på gemenskapens 
standardblankett, till exempel i fråga om 
teckenstorlek.

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att 
utöva ångerrätten i medlemsstaterna har 
medfört kostnader för företag som bedriver 
handel över gränserna. Införandet av en 
harmoniserad standardblankett som 
konsumenterna ska använda på sina egna 
officiella EU-språk när de utövar sin 
ångerrätt bör göra det enklare att frånträda 
avtal och leda till rättslig säkerhet. Av 
dessa skäl bör medlemsstaterna inte ställa 
några ytterligare formella krav på 
gemenskapens standardblankett, till
exempel i fråga om teckenstorlek.

Or.en

Ändringsförslag 321
Frank Engel

Förslag till direktiv
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Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att 
utöva ångerrätten i medlemsstaterna har 
medfört kostnader för företag som bedriver 
handel över gränserna. Införandet av en 
harmoniserad standardblankett som 
konsumenterna ska använda när de utövar 
sin ångerrätt bör göra det enklare att 
frånträda avtal och bör leda till rättslig 
säkerhet. Av dessa skäl bör 
medlemsstaterna inte ställa några 
ytterligare formella krav på 
gemenskapens standardblankett, till 
exempel i fråga om teckenstorlek.

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att 
utöva ångerrätten i medlemsstaterna har 
medfört kostnader för företag som bedriver 
handel över gränserna. Införandet av en 
EU-gemensam standardblankett som 
konsumenterna ska använda när de utövar 
sin ångerrätt bör göra det enklare att
frånträda avtal och bör leda till rättslig 
säkerhet. Av dessa skäl bör 
medlemsstaterna inte ställa några 
ytterligare formella krav på 
EU:s standardblankett, till exempel i fråga 
om teckenstorlek.

Or.fr

Ändringsförslag 322
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att 
utöva ångerrätten i medlemsstaterna har 
medfört kostnader för företag som bedriver 
handel över gränserna. Införandet av en 
harmoniserad standardblankett som 
konsumenterna ska använda när de utövar 
sin ångerrätt bör göra det enklare att 
frånträda avtal och leda till rättslig 
säkerhet. Av dessa skäl bör 
medlemsstaterna inte ställa några 
ytterligare formella krav på 
gemenskapens standardblankett, till 
exempel i fråga om teckenstorlek.

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att 
utöva ångerrätten i medlemsstaterna har 
medfört kostnader för företag som bedriver 
handel över gränserna. Införandet av en 
harmoniserad standardblankett som 
konsumenterna kan använda när de utövar 
sin ångerrätt skulle göra det enklare att 
frånträda avtal och leda till rättslig 
säkerhet.

Or.en



AM\836026SV.doc 69/238 PE450.954v01-00

SV

Ändringsförslag 323
Iliana Ivanova

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Eftersom erfarenheten visar att många 
konsumenter och näringsidkare föredrar att 
kommunicera via näringsidkarens 
webbplats bör näringsidkaren kunna ge 
konsumenten möjlighet att fylla i en 
webbaserad ångerblankett. I detta fall bör 
näringsidkaren utan dröjsmål lämna ett 
mottagningsbevis per e-post.

(29) Eftersom erfarenheten visar att många 
konsumenter och näringsidkare föredrar att 
kommunicera via näringsidkarens 
webbplats bör näringsidkaren kunna ge 
konsumenten möjlighet att fylla i en 
webbaserad ångerblankett. I detta fall bör 
näringsidkaren utan dröjsmål lämna ett 
mottagningsbevis per e-post, och detta bör 
under inga omständigheter ske senare än 
en arbetsdag efter det att ångerblanketten 
lämnades.

Or.en

Motivering

”Utan dröjsmål” skulle kunna tolkas olika i varje medlemsstat.

Ändringsförslag 324
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Vid frånträde av avtal bör 
näringsidkaren betala tillbaka alla belopp 
som konsumenten har betalat, inklusive de 
som täcker näringsidkarens utgifter för 
leverans av varorna till konsumenten.

(30) Vid frånträde av avtal bör 
näringsidkaren betala tillbaka alla belopp 
som konsumenten rimligen har ådragit sig 
och betalat.

Or.it

Ändringsförslag 325
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Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Vissa konsumenter utövar sin 
ångerrätt efter att ha använt en vara i större 
utsträckning än vad som är nödvändigt för 
att förvissa sig om varans egenskaper och 
funktion. Konsumenten bör i sådana fall 
vara ansvarig för en eventuell minskning 
av varans värde. För att förvissa sig om en 
varas egenskaper och funktion bör
konsumenten endast tillåtas hantera eller 
prova en vara på samma sätt som man 
skulle få göra i en affär. Konsumenten bör 
exempelvis bara få prova ett klädesplagg 
och inte tillåtas använda det. För att 
garantera en effektiv ångerrätt när det 
gäller tjänsteavtal, särskilt i fråga om 
renoveringsarbeten som inte är brådskande 
och där konsumenterna kan utsättas för 
aggressiva försäljningsmetoder i sin bostad 
som utmynnar i att tjänsten omedelbart 
fullgörs innan ångerfristen har löpt ut, bör 
konsumenterna inte stå för några kostnader 
för en sådan tjänst.

(31) Konsumenten bör vara berättigad att 
hantera eller testa varan i syfte att 
fastställa dess egenskaper och funktion.
Vissa konsumenter utövar sin ångerrätt 
efter att ha använt en vara i större 
utsträckning än vad som är nödvändigt för 
att förvissa sig om varans egenskaper och 
funktion. Konsumenten bör i sådana fall 
vara ansvarig för en eventuell minskning 
av varans värde. Konsumenten bör 
exempelvis bara få prova ett klädesplagg 
och inte tillåtas använda det. För att 
garantera en effektiv ångerrätt när det 
gäller tjänsteavtal, särskilt i fråga om 
renoveringsarbeten som inte är brådskande 
och där konsumenterna kan utsättas för 
aggressiva försäljningsmetoder i sin bostad 
som utmynnar i att tjänsten omedelbart 
fullgörs innan ångerfristen har löpt ut, bör 
konsumenterna inte stå för några kostnader 
för en sådan tjänst.

Or.en

Ändringsförslag 326
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Vissa konsumenter utövar sin 
ångerrätt efter att ha använt en vara i 
större utsträckning än vad som är 
nödvändigt för att förvissa sig om varans 
egenskaper och funktion. Konsumenten 
bör i sådana fall vara ansvarig för en

(31) För att förvissa sig om en varas 
egenskaper och funktion bör konsumenten
kunna inspektera och testa varorna under 
ångerperioden. Konsumenten bör inte
hållas ansvarig för skada på varan 
förutsatt att denne använt den med rimlig 
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eventuell minskning av varans värde. För 
att förvissa sig om en varas egenskaper 
och funktion bör konsumenten endast 
tillåtas hantera eller prova en vara på 
samma sätt som man skulle få göra i en 
affär. Konsumenten bör exempelvis bara 
få prova ett klädesplagg och inte tillåtas 
använda det. För att garantera en effektiv 
ångerrätt när det gäller tjänsteavtal, särskilt 
i fråga om renoveringsarbeten som inte är 
brådskande och där konsumenterna kan 
utsättas för aggressiva försäljningsmetoder 
i sin bostad som utmynnar i att tjänsten 
omedelbart fullgörs innan ångerfristen har 
löpt ut, bör konsumenterna inte stå för 
några kostnader för en sådan tjänst.

försiktighet för att förhindra sådan skada.
I fråga om tjänsteavtal bör konsumenten 
också kunna utnyttja sin ångerrätt. För att 
garantera en effektiv ångerrätt när det 
gäller tjänsteavtal, särskilt i fråga om 
renoveringsarbeten som inte är brådskande 
och där konsumenterna kan utsättas för 
aggressiva försäljningsmetoder i sin bostad 
som utmynnar i att tjänsten omedelbart 
fullgörs innan ångerfristen har löpt ut, bör 
konsumenterna inte stå för några kostnader 
för en sådan tjänst.

Or.en

Ändringsförslag 327
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Det bör finnas vissa undantag från 
ångerrätten, till exempel i sådana fall då en 
ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn 
till produktens art. Detta gäller exempelvis
vin som levereras långt efter det att ett 
avtal har ingåtts i spekulativt syfte, där 
värdet beror på svängningar på marknaden 
(primörvin).

(33) Det bör finnas vissa undantag från 
ångerrätten, till exempel i sådana fall då en 
ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn 
till produktens art och då utövandet av 
ångerrätten skulle innebära en oskälig 
nackdel för företaget. Detta gäller särskilt
livsmedel och andra hygieniskt ömtåliga 
eller lättfördärvliga varor, exempelvis vin 
som levereras långt efter det att ett avtal 
har ingåtts i spekulativt syfte, där värdet 
beror på svängningar på marknaden 
(primörvin). Även vissa andra varor eller 
tjänster vilkas pris beror på svängningar 
på marknaden bör undantas från 
ångerrätten, t.ex. råvaror.

Or.de
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Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 13.

Ändringsförslag 328
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Det bör finnas vissa undantag från 
ångerrätten, till exempel i sådana fall då en 
ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn 
till produktens art. Detta gäller exempelvis 
vin som levereras långt efter det att ett 
avtal har ingåtts i spekulativt syfte, där 
värdet beror på svängningar på 
marknaden (primörvin).

(33) Det bör finnas vissa undantag från 
ångerrätten, till exempel i sådana fall då en 
ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn 
till produktens art och då utövandet av 
ångerrätten skulle innebära en oskälig 
nackdel för näringsidkaren eller 
tillverkaren. Detta gäller särskilt livsmedel 
och andra hygieniskt ömtåliga eller 
lättfördärvliga varor, exempelvis
elektriska produkter för kroppsvård eller 
elektriska produkter som kommer i 
kontakt med livsmedel.

Or.de

Ändringsförslag 329
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Vid distansavtal om tillhandahållande 
av tjänster som börjar utföras under den tid 
ångerfristen löper (t.ex. datafiler som 
konsumenten laddar ner under den tiden) 
skulle det inte vara skäligt att tillåta 
konsumenten att ångra sig efter att helt 
eller delvis ha utnyttjat tjänsterna.
Konsumenten bör därför förlora sin 
ångerrätt när tjänsterna börjar fullgöras 
med konsumentens uttryckliga samtycke 

(34) Vid distansavtal eller avtal utanför 
fasta affärslokaler om tillhandahållande av 
tjänster som börjar utföras under den tid 
ångerfristen löper (t.ex. datafiler som 
konsumenten laddar ner under den tiden) 
skulle det inte vara skäligt att tillåta 
konsumenten att ångra sig efter att helt 
eller delvis ha utnyttjat tjänsterna.
Konsumenten förlorar sin ångerrätt när 
tjänsterna börjar fullgöras med 



AM\836026SV.doc 73/238 PE450.954v01-00

SV

på förhand. konsumentens uttryckliga samtycke på 
förhand, på villkor att detta avtal 
förklaras, det vill säga att konsumenten 
informeras om konsekvenserna av detta 
val i fråga om förlusten av sin ångerrätt.

Or.fr

Ändringsförslag 330
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Vid distansavtal om tillhandahållande 
av tjänster som börjar utföras under den tid 
ångerfristen löper (t.ex. datafiler som 
konsumenten laddar ner under den tiden) 
skulle det inte vara skäligt att tillåta 
konsumenten att ångra sig efter att helt 
eller delvis ha utnyttjat tjänsterna.
Konsumenten bör därför förlora sin 
ångerrätt när tjänsterna börjar fullgöras 
med konsumentens uttryckliga samtycke 
på förhand.

(34) Vid distansavtal om tillhandahållande 
av tjänster som börjar utföras under den tid 
ångerfristen löper (t.ex. datafiler som 
konsumenten laddar ner under den tiden) 
skulle det inte vara skäligt att tillåta 
konsumenten att ångra sig efter att helt 
eller delvis ha utnyttjat tjänsterna.

Or.en

Ändringsförslag 331
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Vid distansavtal om tillhandahållande 
av tjänster som börjar utföras under den tid 
ångerfristen löper (t.ex. datafiler som 
konsumenten laddar ner under den tiden) 
skulle det inte vara skäligt att tillåta 
konsumenten att ångra sig efter att helt 

(34) Vid distansavtal om tillhandahållande 
av tjänster som börjar utföras under den tid 
ångerfristen löper (t.ex. datafiler som 
konsumenten laddar ner under den tiden) 
skulle det inte vara skäligt att tillåta 
konsumenten att ångra sig efter att helt 
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eller delvis ha utnyttjat tjänsterna.
Konsumenten bör därför förlora sin 
ångerrätt när tjänsterna börjar fullgöras 
med konsumentens uttryckliga samtycke 
på förhand.

eller delvis ha utnyttjat tjänsterna. 
Konsumenten bör därför förlora sin 
ångerrätt när tjänsterna börjar fullgöras 
med konsumentens uttryckliga samtycke 
på förhand. På grund av risken för 
psykologiskt tryck vid tjänsteavtal som 
ingås utanför fasta affärslokaler 
(inbegripet där varor levereras som en del 
av transaktionen) bör konsumenten 
emellertid få behålla sin ångerrätt i fall 
där tjänsterna börjar fullgöras under 
ångerperioden med konsumentens 
uttryckliga samtycke på ett varaktigt 
medium. Däremot vore det oskäligt att 
låta konsumenten ångra sig utan att 
denne åläggs att erlägga en rimlig summa 
till näringsidkaren motsvarande de 
tjänster som utförs som en del av 
transaktionen på förhand, förutsatt att 
näringsidkaren informerade 
konsumenten om betalningsskyldigheten 
på ett varaktigt medium före ingåendet av 
avtalet.

Or.en

Ändringsförslag 332
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Det vore inte rimligt att tillämpa 
bestämmelserna i kapitel 3 på avtal 
utanför fasta affärslokaler till mycket lågt 
värde.

Or.en

Ändringsförslag 333
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Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) En ångerrätt kan vara olämplig att 
tillämpa för vissa tjänster som rör 
inkvartering, transporter och 
fritidsaktiviteter. Ingåendet av sådana 
avtal förutsätter att näringsidkaren 
reserverar kapacitet, som kan vara svår 
att fylla om ångerrätt införs. Sådana 
distansavtal bör därför inte omfattas av 
bestämmelserna om 
konsumentinformation och ångerrätt.

utgår

Or.en

Ändringsförslag 334
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) En ångerrätt kan vara olämplig att 
tillämpa för vissa tjänster som rör 
inkvartering, transporter och 
fritidsaktiviteter. Ingåendet av sådana 
avtal förutsätter att näringsidkaren 
reserverar kapacitet, som kan vara svår 
att fylla om ångerrätt införs. Sådana 
distansavtal bör därför inte omfattas av 
bestämmelserna om 
konsumentinformation och ångerrätt.

(36) En ångerrätt kan vara olämplig att
tillämpa för vissa tjänster som rör 
inkvartering, transporter och 
fritidsaktiviteter. Om fullgörandet inleds 
under den tid då ångerfristen löper, vore 
det inte rätt att tillåta att konsumenterna 
ångrar sig efter det att tjänsten 
tillhandahållits helt eller delvis. 
Konsumenterna bör därför mista sin 
ångerrätt när fullgörandet inleds efter det 
att de gett sitt uttryckliga samtycke på ett 
varaktigt medium.

Or.el

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

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Om näringsidkaren inte har 
fullgjort sin skyldighet att leverera 
varorna i tid bör konsumenten via ett 
varaktigt medium uppmana företaget att 
genomföra leveransen inom en tidsfrist på 
minst sju dagar samt underrätta företaget 
om sin avsikt att frånträda avtalet om 
leveransen uteblir. Om tidsfristen 
passerar utan resultat kan konsumenten 
frånträda avtalet. Utan att det påverkar 
konsumentens rätt till skadestånd bör han 
eller hon, om betalning redan skett, ha 
rätt till återbetalning inom sju dagar efter 
det att avtalet frånträtts. Medlemsstaterna 
bör ha möjlighet att införa eller behålla 
nationell lagstiftning om andra påföljder 
vid utebliven leverans inom den tidsfrist 
som konsumenten fastställt för att 
säkeställa en högre 
konsumentskyddsnivå.

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 17.

Ändringsförslag 336
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Om näringsidkaren inte har 
fullgjort sin skyldighet att leverera 
varorna i tid bör konsumenten via ett 
varaktigt medium uppmana företaget att 
genomföra leveransen inom en lämplig 
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tidsfrist samt underrätta företaget om sin 
avsikt att frånträda avtalet om leveransen 
uteblir. Om betalning redan har skett bör 
konsumenten ha rätt till återbetalning 
inom sju dagar efter det att avtalet 
frånträtts. Medlemsstaterna bör ha 
möjlighet att införa eller behålla nationell 
lagstiftning om andra påföljder vid 
utebliven leverans inom den tidsfrist som 
konsumenten fastställt för att säkerställa 
en högre konsumentskyddsnivå.

Or.de

Motivering

Skadeståndsrättsliga konsekvenser är möjliga enligt nationell lagstiftning vid försenad
leverans. För att göra en tydlig avgränsning bör denna aspekt därför inte preciseras i den 
”harmoniserade” artikeln 22.2, utan i den nya artikeln 22.2a.

Ändringsförslag 337
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Vid försäljning till konsumenter kan 
varorna levereras på olika sätt. Bara en 
bestämmelse som man fritt kan göra 
undantag från ger den flexibilitet som är 
nödvändig för att dessa skillnader ska 
kunna beaktas. Konsumenten bör skyddas 
mot risken att varor kommer bort eller 
skadas under transport som näringsidkaren 
ordnar eller utför. Den bestämmelse om 
riskens övergång som införs bör inte gälla 
när konsumenten oskäligen dröjer med att 
ta varorna i sin besittning, till exempel när 
konsumenten inte hämtar varorna från 
postkontoret inom den tid som postkontoret 
anger. I sådana fall bör konsumenten stå 
för risken om varorna kommer bort eller 
skadas efter den tidpunkt för leverans som 
avtalats med näringsidkaren.

(38) Vid försäljning till konsumenter kan 
varorna levereras på olika sätt, antingen 
omedelbart eller i ett senare skede. Vid 
leverans som inte sker omedelbart är det 
nödvändigt att näringsidkaren anger det
slutdatum då han åtar sig att senast 
leverera varan. Konsumenten bör skyddas 
mot risken att varor kommer bort eller 
skadas under transport som näringsidkaren 
ordnar eller utför. Den bestämmelse om 
riskens övergång som införs bör inte gälla 
när konsumenten oskäligen dröjer med att 
ta varorna i sin besittning, till exempel när 
konsumenten inte hämtar varorna från 
postkontoret inom den tid som postkontoret 
anger. I sådana fall bör konsumenten stå 
för risken om varorna kommer bort eller 
skadas efter den tidpunkt för leverans som 
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avtalats med näringsidkaren.

Or.fr

Ändringsförslag 338
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) När det gäller leveransen är det 
lämpligt att föreskriva att konsumenten, 
om näringsidkaren överskrider det 
utsedda slutdatumet för leveransen med 
mer än sju dagar, bör kunna häva avtalet 
och ha rätt att få tillbaka alla belopp som 
har betalats enligt avtalet. I så fall 
betraktas avtalet som uppsagt när 
näringsidkaren tar emot den 
postförsändelse där konsumenten 
informerar näringsidkaren om sitt beslut, 
såvida inte leveransen har hunnit ske 
under tiden. Näringsidkaren måste utan 
dröjsmål, dock senast sju dagar efter 
mottagandet av skrivelsen om hävande av 
avtalet, återbetala alla belopp som betalats 
enligt avtalet.

Or.fr

Ändringsförslag 339
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 38b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38b) En enda, gemensam uppfattning om 
avtalsenlighet, som definieras med hänsyn 
till en hög konsumentskyddsnivå, kommer
att ge näringsidkare och konsumenter 
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större rättssäkerhet.

Or.fr

Ändringsförslag 340
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Vid många transaktioner erbjuds 
inte konsumenterna tillräcklig 
valmöjlighet vad gäller 
betalningsmetoder, eller drabbas de av 
avgifter om de vägrar att använda vissa 
metoder. Denna situation måste regleras i
en bestämmelse som ålägger 
näringsidkaren att erbjuda konsumenten 
olika betalningsmetoder, och om det 
gäller distanskontrakt bör både en 
elektronisk och en icke-elektronisk 
betalningsmetod tillhandahållas. 
Exempelvis skulle ett icke-elektroniskt 
betalningssystem kunna innebära att det 
är möjligt att skriva ut en 
beställningsorder från näringsidkarens 
webbplats för att sedan betala denna 
kontant på bank eller på vilken som helst 
av näringsidkarens kontaktpunkter.

Or.en

Ändringsförslag 341
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör 
konsumenten för det första ha möjlighet 
att kräva att näringsidkaren antingen 

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör 
konsumenten fritt kunna välja ersättning 
(reparation, byte, prisavdrag eller 
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reparerar eller byter ut varan, såvida
näringsidkaren inte bevisar att dessa 
påföljder är olagliga, omöjliga eller 
orsakar näringsidkaren en oproportionell 
börda. Näringsidkarens börda bör 
fastställas objektivt med beaktande av 
näringsidkarens kostnader för att avhjälpa 
den bristande avtalsenligheten, varornas 
värde och den bristande avtalsenlighetens 
omfattning. Brist på reservdelar bör inte 
vara en giltig orsak för näringsidkare att 
inte avhjälpa bristande avtalsenlighet inom 
en rimlig tid eller utan en oproportionell 
börda.

hävande av avtalet). Konsumenten bör 
dock inte kunna häva avtalet om den 
bristande avtalsenligheten är ringa.
Vidare bör konsumenten inte ha rätt till 
reparation eller byte om näringsidkaren
visar att detta vore olagligt, omöjligt eller
skulle orsaka näringsidkaren en
oproportionell börda. Brist på reservdelar 
bör inte vara en giltig orsak för 
näringsidkare att inte avhjälpa bristande 
avtalsenlighet inom en rimlig tid eller utan 
en oproportionell börda.

Or.fr

Ändringsförslag 342
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör 
konsumenten för det första ha möjlighet
att kräva att näringsidkaren antingen
reparerar eller byter ut varan, såvida 
näringsidkaren inte bevisar att dessa 
påföljder är olagliga, omöjliga eller orsakar 
näringsidkaren en oproportionell börda.
Näringsidkarens börda bör fastställas 
objektivt med beaktande av 
näringsidkarens kostnader för att avhjälpa 
den bristande avtalsenligheten, varornas 
värde och den bristande avtalsenlighetens 
omfattning. Brist på reservdelar bör inte 
vara en giltig orsak för näringsidkare att 
inte avhjälpa bristande avtalsenlighet inom 
en rimlig tid eller utan en oproportionell 
börda.

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör 
konsumenten ha rätt att välja mellan 
reparation av varan, byte av varan, ett 
prisavdrag eller ett hävande av avtalet.
Om konsumenten kräver att 
näringsidkaren reparerar eller byter ut 
varan, bör näringsidkaren göra detta utan 
dröjsmål, såvida han inte bevisar att dessa 
påföljder är olagliga, omöjliga eller orsakar 
en oproportionell börda. Näringsidkarens 
börda bör fastställas objektivt med 
beaktande av näringsidkarens kostnader för 
att avhjälpa den bristande avtalsenligheten, 
varornas värde och den bristande 
avtalsenlighetens omfattning. Brist på 
reservdelar bör inte vara en giltig orsak för 
näringsidkare att inte avhjälpa bristande 
avtalsenlighet inom en rimlig tid eller utan 
en oproportionell börda.

Or.fr
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Motivering

Valet av åtgärd bör vara konsumentens och inte näringsidkarens.

Ändringsförslag 343
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör
konsumenten för det första ha möjlighet 
att kräva att näringsidkaren antingen
reparerar eller byter ut varan, såvida 
näringsidkaren inte bevisar att dessa
påföljder är olagliga, omöjliga eller 
orsakar näringsidkaren en oproportionell 
börda. Näringsidkarens börda bör 
fastställas objektivt med beaktande av 
näringsidkarens kostnader för att 
avhjälpa den bristande avtalsenligheten, 
varornas värde och den bristande 
avtalsenlighetens omfattning. Brist på 
reservdelar bör inte vara en giltig orsak 
för näringsidkare att inte avhjälpa 
bristande avtalsenlighet inom en rimlig tid 
eller utan en oproportionell börda.

(40) Konsumenten bör till att börja med ha 
rätt att kräva att säljaren reparerar varan
eller byter ut den, såvida inte sådana
påföljder är omöjliga eller oproportionella. 
Huruvida en påföljd är oproportionell bör 
fastställas objektivt. En påföljd bör anses 
vara oproportionell om den i jämförelse 
med en annan påföljd skulle åsamka 
säljaren kostnader som är orimliga.
Denna jämförelse kan exempelvis också 
göras mellan reparation och hävande av 
avtalet. För att kostnaderna ska anses 
vara orimliga bör kostnaderna för den 
ena påföljden vara avsevärt högre än 
kostnaderna för den andra.

Or.de

Motivering

Den nuvarande hierarkin mellan de olika påföljderna bör bibehållas. Det bör även vara 
möjligt att kontrollera om en åtgärd är proportionell genom att jämföra exempelvis 
reparation och hävning av avtalet.

Ändringsförslag 344
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 40
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör 
konsumenten för det första ha möjlighet att 
kräva att näringsidkaren antingen reparerar 
eller byter ut varan, såvida näringsidkaren 
inte bevisar att dessa påföljder är olagliga, 
omöjliga eller orsakar näringsidkaren en 
oproportionell börda. Näringsidkarens 
börda bör fastställas objektivt med 
beaktande av näringsidkarens kostnader 
för att avhjälpa den bristande 
avtalsenligheten, varornas värde och den 
bristande avtalsenlighetens omfattning.
Brist på reservdelar bör inte vara en giltig 
orsak för näringsidkare att inte avhjälpa 
bristande avtalsenlighet inom en rimlig tid 
eller utan en oproportionell börda.

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör 
konsumenten alltid ha möjlighet att välja 
mellan de olika påföljder som stadgas i 
detta direktiv. Konsumenten bör ha rätt 
att kräva att näringsidkaren antingen 
reparerar eller byter ut varan, sänker priset
eller häver avtalet.

Or.en

Ändringsförslag 345
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör 
konsumenten för det första ha möjlighet att 
kräva att näringsidkaren antingen 
reparerar eller byter ut varan, såvida 
näringsidkaren inte bevisar att dessa 
påföljder är olagliga, omöjliga eller orsakar 
näringsidkaren en oproportionell börda.
Näringsidkarens börda bör fastställas 
objektivt med beaktande av 
näringsidkarens kostnader för att avhjälpa 
den bristande avtalsenligheten, varornas 
värde och den bristande avtalsenlighetens 
omfattning. Brist på reservdelar bör inte 
vara en giltig orsak för näringsidkare att 
inte avhjälpa bristande avtalsenlighet inom 
en rimlig tid eller utan en oproportionell 

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör 
konsumenten för det första ha möjlighet att 
välja mellan reparation eller utbyte av 
varan, prisavdrag eller annullering av 
avtalet, såvida näringsidkaren inte bevisar 
att dessa påföljder är olagliga, omöjliga 
eller orsakar näringsidkaren en 
oproportionell börda. Näringsidkarens 
börda bör fastställas objektivt med 
beaktande av näringsidkarens kostnader för 
att avhjälpa den bristande avtalsenligheten, 
varornas värde och den bristande 
avtalsenlighetens omfattning. Brist på 
reservdelar bör inte vara en giltig orsak för 
näringsidkare att inte avhjälpa bristande 
avtalsenlighet inom en rimlig tid eller utan 
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börda. en oproportionell börda.

Or.el

Motivering

Konsumenten bör alltid kunna välja på vilket sätt varans bristande avtalsenlighet ska 
avhjälpas.

Ändringsförslag 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör 
konsumenten för det första ha möjlighet att 
kräva att näringsidkaren antingen reparerar 
eller byter ut varan, såvida näringsidkaren 
inte bevisar att dessa påföljder är olagliga, 
omöjliga eller orsakar näringsidkaren en 
oproportionell börda. Näringsidkarens 
börda bör fastställas objektivt med 
beaktande av näringsidkarens kostnader för 
att avhjälpa den bristande avtalsenligheten, 
varornas värde och den bristande 
avtalsenlighetens omfattning. Brist på 
reservdelar bör inte vara en giltig orsak för 
näringsidkare att inte avhjälpa bristande 
avtalsenlighet inom en rimlig tid eller utan 
en oproportionell börda.

(Berör ej den svenska versionen.)

Or.el

Ändringsförslag 347
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör (40) Om en vara inte är avtalsenlig bör 
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konsumenten för det första ha möjlighet 
att kräva att näringsidkaren antingen 
reparerar eller byter ut varan, såvida 
näringsidkaren inte bevisar att dessa 
påföljder är olagliga, omöjliga eller orsakar 
näringsidkaren en oproportionell börda.
Näringsidkarens börda bör fastställas 
objektivt med beaktande av 
näringsidkarens kostnader för att avhjälpa 
den bristande avtalsenligheten, varornas 
värde och den bristande avtalsenlighetens 
omfattning. Brist på reservdelar bör inte 
vara en giltig orsak för näringsidkare att 
inte avhjälpa bristande avtalsenlighet inom 
en rimlig tid eller utan en oproportionell 
börda.

konsumenten ha rätt att välja om varan ska 
repareras eller bytas ut, såvida 
näringsidkaren inte bevisar att dessa 
påföljder är olagliga, omöjliga eller orsakar 
näringsidkaren en oproportionell börda.
Dessutom kan konsumenten, normalt 
under en 30-dagarsperiod från 
leveransdatum, säga upp avtalet och få 
full återbetalning. Näringsidkarens börda 
bör fastställas objektivt med beaktande av 
näringsidkarens kostnader för att avhjälpa 
den bristande avtalsenligheten, varornas 
värde och den bristande avtalsenlighetens 
omfattning. Brist på reservdelar bör inte 
vara en giltig orsak för näringsidkare att 
inte avhjälpa bristande avtalsenlighet inom 
en rimlig tid eller utan en oproportionell 
börda.

Or.en

Ändringsförslag 348
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör 
konsumenten för det första ha möjlighet att 
kräva att näringsidkaren antingen reparerar 
eller byter ut varan, såvida näringsidkaren 
inte bevisar att dessa påföljder är olagliga, 
omöjliga eller orsakar näringsidkaren en 
oproportionell börda. Näringsidkarens 
börda bör fastställas objektivt med 
beaktande av näringsidkarens kostnader 
för att avhjälpa den bristande 
avtalsenligheten, varornas värde och den 
bristande avtalsenlighetens omfattning.
Brist på reservdelar bör inte vara en giltig 
orsak för näringsidkare att inte avhjälpa 
bristande avtalsenlighet inom en rimlig tid 
eller utan en oproportionell börda.

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör 
konsumenten alltid ha möjlighet att välja 
mellan de olika påföljder som stadgas i 
detta direktiv. Konsumenten bör ha rätt 
att kräva att näringsidkaren antingen 
reparerar eller byter ut varan, sänker priset
eller häver avtalet.
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Or.en

Ändringsförslag 349
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Konsumenten bör inte stå för några 
kostnader för att avhjälpa bristande 
avtalsenlighet, till exempel frakt-, arbets-
och materialkostnader. Konsumenten bör 
inte heller ersätta näringsidkaren för 
användningen av felaktiga varor.

(41) Konsumenten bör inte stå för några 
kostnader för att avhjälpa bristande 
avtalsenlighet, till exempel frakt-, arbets-
och materialkostnader, och inte heller 
kostnaderna för avhjälpande av bristande 
avtalsenlighet om detta avhjälpande 
utförs av annan tekniskt kompetent 
näringsidkare än den slutliga säljaren 
eller den utsedda serviceinrättningen. 
Konsumenten bör inte heller ersätta 
näringsidkaren för användningen av 
felaktiga varor.

Or.cs

Motivering

Denna justering avser att undvika tvister om upphävd garanti när en konsument gjort ett icke 
kvalificerat ingrepp på varan.

Ändringsförslag 350
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Konsumenten bör inte stå för några 
kostnader för att avhjälpa bristande 
avtalsenlighet, till exempel frakt-, arbets-
och materialkostnader. Konsumenten bör 
inte heller ersätta näringsidkaren för 
användningen av felaktiga varor.

(41) Konsumenten bör inte stå för några 
kostnader för att få varan återställd till 
avtalsenlighet, till exempel frakt-, arbets-
och materialkostnader. Medlemsstaterna 
bör kunna föreskriva att en återbetalning 
till konsumenten får minskas för att 
beakta den nytta konsumenten har haft av 
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varan sedan den levererades.

Or.de

Motivering

Att utesluta anspråk som beror på oberättigat berikande, beroende på i vilken utsträckning en 
vara har använts, skulle vara oskäligt och möjliggöra missbruk. Detta skulle dessutom 
innebära att man inför ett bestraffande inslag som inte bör förekomma på det civilrättsliga 
området i allmänhet och i synnerhet inte på garantiområdet. 

Ändringsförslag 351
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Om näringsidkaren har vägrat eller 
mer än en gång har underlåtit att 
avhjälpa den bristande avtalsenligheten 
bör konsumenten ha rätt att fritt välja 
vilken som helst av de påföljder som står 
till buds. Näringsidkarens vägran kan 
vara uttrycklig eller underförstådd, vilket i 
det senare fallet innebär att 
näringsidkaren inte svarar på eller inte 
beaktar konsumentens begäran om 
avhjälpande av den bristande 
avtalsenligheten.

utgår

Or.fr

(Se ändringsförslaget från Liem Hoang Ngoc till skäl 40.)

Motivering

Konsumenten bör alltid ha rätt att välja åtgärd, inte bara i fall av vägran eller underlåtenhet 
från näringsidkarens sida.

Ändringsförslag 352
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
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Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Om näringsidkaren har vägrat eller 
mer än en gång har underlåtit att 
avhjälpa den bristande avtalsenligheten 
bör konsumenten ha rätt att fritt välja 
vilken som helst av de påföljder som står 
till buds. Näringsidkarens vägran kan 
vara uttrycklig eller underförstådd, vilket i 
det senare fallet innebär att 
näringsidkaren inte svarar på eller inte 
beaktar konsumentens begäran om 
avhjälpande av den bristande 
avtalsenligheten.

utgår

Or.el

Ändringsförslag 353
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Om näringsidkaren har vägrat eller 
mer än en gång har underlåtit att avhjälpa 
den bristande avtalsenligheten bör 
konsumenten ha rätt att fritt välja vilken 
som helst av de påföljder som står till buds.
Näringsidkarens vägran kan vara uttrycklig 
eller underförstådd, vilket i det senare 
fallet innebär att näringsidkaren inte svarar 
på eller inte beaktar konsumentens begäran 
om avhjälpande av den bristande 
avtalsenligheten.

(42) Om näringsidkaren har vägrat eller 
underlåtit att avhjälpa den bristande 
avtalsenligheten bör konsumenten ha rätt 
att fritt välja vilken som helst av de 
påföljder som står till buds. 
Näringsidkarens vägran kan vara uttrycklig 
eller underförstådd. Med underförstådd 
avses att näringsidkaren inte svarar på eller 
inte beaktar konsumentens begäran om 
avhjälpande av den bristande 
avtalsenligheten. Medlemsstaterna bör 
fastställa vilka rättsmedel som ska stå till 
konsumenternas förfogande om 
näringsidkaren vägrar eller underlåter att 
avhjälpa den bristande avtalsenligheten.

Or.it
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Ändringsförslag 354
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Om näringsidkaren har vägrat eller
mer än en gång har underlåtit att avhjälpa 
den bristande avtalsenligheten bör
konsumenten ha rätt att fritt välja vilken 
som helst av de påföljder som står till 
buds. Näringsidkarens vägran kan vara 
uttrycklig eller underförstådd, vilket i det 
senare fallet innebär att näringsidkaren 
inte svarar på eller inte beaktar 
konsumentens begäran om avhjälpande 
av den bristande avtalsenligheten.

(42) Om reparation eller byte väljs för att 
avhjälpa den bristande avtalsenligheten är 
det lämpligt att närmare ange de fall då
konsumenten inte desto mindre har rätt till
hävande av avtalet eller prisavdrag.

Or.fr

Ändringsförslag 355
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Om näringsidkaren har vägrat eller 
mer än en gång har underlåtit att 
avhjälpa den bristande avtalsenligheten 
bör konsumenten ha rätt att fritt välja 
vilken som helst av de påföljder som står 
till buds. Näringsidkarens vägran kan 
vara uttrycklig eller underförstådd, vilket i 
det senare fallet innebär att 
näringsidkaren inte svarar på eller inte 
beaktar konsumentens begäran om 
avhjälpande av den bristande 
avtalsenligheten.

(42) Konsumenten bör ha rätt att fritt välja 
vilken som helst av de påföljder som står 
till buds, om denne inte har rätt att få 
varan reparerad eller utbytt. 
Medlemsstaterna bör få införa eller 
behålla nationell lagstiftning som innebär 
ett fritt val mellan påföljderna vid 
bristande avtalsenlighet, för att säkerställa 
en högre konsumentskyddsnivå.
Bestämmelserna i den nationella 
lagstiftningen måste emellertid vara 
förenliga med fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, och det är särskilt 
viktigt att dessa bestämmelser inte står i 
strid med direktivets syften, det vill säga 
att garantera att den inre marknaden 
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fungerar väl och att förhindra 
snedvridningar av konkurrensen i 
unionen. I detta syfte måste 
bestämmelserna i den nationella 
lagstiftningen vara lämpliga när det gäller 
att uppnå målen och dessutom 
proportionella.

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 22.

Ändringsförslag 356
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Om näringsidkaren har vägrat eller 
mer än en gång har underlåtit att avhjälpa 
den bristande avtalsenligheten bör 
konsumenten ha rätt att fritt välja vilken 
som helst av de påföljder som står till buds.
Näringsidkarens vägran kan vara uttrycklig 
eller underförstådd, vilket i det senare fallet 
innebär att näringsidkaren inte svarar på 
eller inte beaktar konsumentens begäran 
om avhjälpande av den bristande 
avtalsenligheten.

(42) Om näringsidkaren har vägrat eller 
minst två gånger har underlåtit att avhjälpa 
den bristande avtalsenligheten bör 
konsumenten ha rätt att fritt välja vilken 
som helst av de påföljder som står till buds. 
Näringsidkarens vägran kan vara uttrycklig 
eller underförstådd, vilket i det senare fallet 
innebär att näringsidkaren inte svarar på 
eller inte beaktar konsumentens begäran 
om avhjälpande av den bristande 
avtalsenligheten.

Or.de

Ändringsförslag 357
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Om näringsidkaren har vägrat eller (42) När olika omständigheter är 
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mer än en gång har underlåtit att 
avhjälpa den bristande avtalsenligheten
bör konsumenten ha rätt att fritt välja 
vilken som helst av de påföljder som står 
till buds. Näringsidkarens vägran kan vara 
uttrycklig eller underförstådd, vilket i det 
senare fallet innebär att näringsidkaren inte 
svarar på eller inte beaktar konsumentens 
begäran om avhjälpande av den bristande 
avtalsenligheten.

avgörande bör konsumenten ha rätt att fritt 
välja vilken som helst av de påföljder som 
står till buds. Detta är särskilt fallet om 
näringsidkaren har vägrat eller mer än en 
gång har underlåtit eller kommer att 
underlåta att avhjälpa den bristande 
avtalsenligheten, eller om näringsidkaren 
genom att avhjälpa en brist har orsakat 
eller kommer att orsaka väsentlig 
olägenhet. Näringsidkarens vägran kan 
vara uttrycklig eller underförstådd, vilket i 
det senare fallet innebär att näringsidkaren 
inte svarar på eller inte beaktar 
konsumentens begäran om avhjälpande av 
den bristande avtalsenligheten. Frågan om 
huruvida näringsidkaren kommer att 
orsaka väsentlig olägenhet genom att 
avhjälpa en brist eller om det är troligt att 
denne kommer att misslyckas med att 
avhjälpa en brist bör bedömas objektivt, 
exempelvis på grundval av dålig service 
till konsumenten efter köpet.

Or.en

Ändringsförslag 358
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Det bör föreskrivas att 
näringsidkaren i vissa fall kan hållas 
ansvarig för bristande avtalsenlighet som 
föreligger vid den tidpunkt då risken 
övergår till konsumenten, även om den 
bristande avtalsenligheten visar sig först 
senare.

Or.fr

Ändringsförslag 359
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Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 42b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42b) Vid bristande avtalsenlighet bör 
konsumenten ha rätt till en ansvarstid på 
två år. Om inte annat kan påvisas bör det, 
till konsumentens förmån, antas att 
bristande avtalsenlighet som har visat sig 
inom sex månader från tidpunkten för 
riskens övergång förelåg redan vid 
tidpunkten för riskens övergång. 
Medlemsstaterna bör få införa eller 
behålla bestämmelser i nationell 
lagstiftning om ansvarstider, 
varaktigheten för den omvända 
bevisbördan eller särskilda bestämmelser 
för avsevärd bristande avtalsenlighet som 
visar sig efter ansvarstidens slut, för att 
säkerställa en högre 
konsumentskyddsnivå. Bestämmelserna i 
den nationella lagstiftningen måste 
emellertid vara förenliga med fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
och det är särskilt viktigt att dessa 
bestämmelser inte står i strid med 
direktivets syften, det vill säga att 
garantera att den inre marknaden 
fungerar väl och att förhindra 
snedvridningar av konkurrensen i 
unionen. I detta syfte måste 
bestämmelserna i den nationella 
lagstiftningen vara lämpliga när det gäller 
att uppnå målen och dessutom 
proportionella.

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 24.

Ändringsförslag 360
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Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 42b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42b) Det bör föreskrivas att de 
medlemsstater som så önskar har 
möjligheten att i sin nationella 
lagstiftning behålla de bestämmelser som 
gäller när detta direktiv antas och enligt 
vilka näringsidkaren hålls ansvarig från 
den tidpunkt då konsumenten upptäcker 
den bristande avtalsenligheten.

Or.fr

Ändringsförslag 361
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Enligt direktiv 1999/44/EG får 
medlemsstaterna fastställa en tidsfrist på 
minst två månader under vilken 
konsumenten ska upplysa näringsidkaren 
om eventuell bristande avtalsenlighet.
Skillnaderna mellan 
genomförandelagstiftningarna har skapat 
handelshinder. Det är därför nödvändigt 
att ta bort denna regleringsmöjlighet och 
öka den rättsliga säkerheten genom att 
ålägga konsumenterna att upplysa 
näringsidkaren om bristande 
avtalsenlighet senast två månader efter 
den dag då den upptäcktes.

utgår

Or.en

Ändringsförslag 362
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Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) Lagstiftning och rättspraxis på detta 
område i de olika medlemsstaterna visar 
att det finns ett växande behov av att 
garantera konsumenterna en hög 
skyddsnivå. Mot bakgrund av denna 
tendens, och erfarenheterna av det 
föregående direktivet 1999/44/EG, kan det 
vara på sin plats att införa ett direkt 
tillverkaransvar för brister som beror på 
tillverkaren.

Or.it

Ändringsförslag 363
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) Det är nödvändigt att införa 
direktansvar för tillverkaren för felaktiga 
produkter. Målet att främja och stärka 
konsumenternas förtroende för handel 
över gränserna skulle hjälpas avsevärt 
genom att man inför ett direkt ansvar för 
tillverkaren för felaktiga produkter.

Or.en

Ändringsförslag 364
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Vissa näringsidkare eller tillverkare 
erbjuder konsumenter garantier. För att 
säkerställa att konsumenterna inte vilseleds 
bör garantierna innehålla viss information 
som omfattar garantiernas giltighetstid och 
geografiska tillämpning samt en uppgift 
om att garantierna inte påverkar 
konsumentens lagstadgade rättigheter.

(44) Vissa näringsidkare eller tillverkare 
erbjuder konsumenter garantier. För att 
säkerställa att konsumenterna inte vilseleds 
bör garantierna innehålla viss information 
som omfattar garantiernas giltighetstid och 
geografiska tillämpning samt en uppgift 
om att garantierna inte påverkar 
konsumentens lagstadgade rättigheter 
enligt gällande nationell lagstiftning eller 
enligt detta direktiv.

Or.fr

Motivering

Konsumentens lagstadgade rättigheter fastställs både i gällande nationell lagstiftning och i 
direktivet.

Ändringsförslag 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Vissa näringsidkare eller tillverkare 
erbjuder konsumenter garantier. För att 
säkerställa att konsumenterna inte vilseleds 
bör garantierna innehålla viss information 
som omfattar garantiernas giltighetstid och 
geografiska tillämpning samt en uppgift 
om att garantierna inte påverkar 
konsumentens lagstadgade rättigheter.

(44) Vissa näringsidkare eller tillverkare 
erbjuder konsumenter garantier. För att 
säkerställa att konsumenterna inte vilseleds 
bör garantierna innehålla viss information 
som omfattar garantiernas giltighetstid och 
geografiska tillämpning samt en uppgift 
om att garantierna inte påverkar 
konsumentens lagstadgade rättigheter.
Denna information bör lämnas på ett för 
konsumenterna begripligt språk.

Or.el

Ändringsförslag 366
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Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Konsumenterna behöver skyddas mot 
oskäliga avtalsvillkor som inte har avtalats 
separat, t.ex. standardvillkor i avtal.
Bestämmelserna om oskäliga villkor bör 
inte gälla villkor som konsumenten har 
godtagit efter förhandling. Erbjudanden 
om att välja mellan olika avtalsvillkor som 
har utformats av näringsidkaren eller av 
en tredje part för näringsidkarens räkning 
bör inte betraktas som förhandling.

(45) Konsumenterna behöver skyddas mot 
oskäliga avtalsvillkor.

Skyddet mot oskäliga villkor bör utvidgas 
till att även omfatta individuellt 
framförhandlade villkor eftersom 
konsumenten ofta saknar 
förhandlingsstyrka och den kunskap som 
krävs för att kunna påverka innehållet i 
kontraktsvillkoren vid en individuell 
förhandling.

Or.en

Ändringsförslag 367
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Bestämmelserna om oskäliga 
avtalsvillkor bör inte gälla avtalsvillkor 
som direkt eller indirekt återspeglar 
bindande författningsföreskrifter i 
medlemsstaterna och som är förenliga 
med gemenskapslagstiftningen. Liknande 
villkor som återspeglar principer eller 
bestämmelser i internationella 
konventioner som gemenskapen eller 
medlemsstaterna har tillträtt, särskilt 

utgår
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inom transportområdet, bör inte 
underkastas någon skälighetsprövning.

Or.en

Ändringsförslag 368
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk och vara 
väl läsbara. Näringsidkarna bör fritt få 
välja teckentyp eller teckenstorlek för 
avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges 
möjlighet att läsa villkoren innan avtalet 
ingås. Denna möjlighet bör kunna ges 
konsumenten genom att han eller hon på 
begäran får villkoren (vid avtal i fasta 
affärslokaler), genom att villkoren på annat 
sätt görs tillgängliga (t.ex. på 
näringsidkarens webbplats vid distansavtal) 
eller genom att standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör 
begära konsumentens uttryckliga samtycke 
till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Att utgå från att 
samtycke föreligger genom att tillämpa 
system för aktivt utträde, till exempel 
förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara 
förbjudet.

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk, tryckta 
med en och samma teckenstorlek, och 
vara väl läsbara. Näringsidkarna bör fritt få 
välja teckentyp eller teckenstorlek för 
avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges 
möjlighet att läsa villkoren innan avtalet 
ingås. Denna möjlighet bör kunna ges 
konsumenten genom att han eller hon på 
begäran får villkoren (vid avtal i fasta 
affärslokaler), genom att villkoren på annat 
sätt görs tillgängliga (t.ex. på 
näringsidkarens webbplats vid distansavtal) 
eller genom att standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör 
begära konsumentens uttryckliga samtycke 
till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Att utgå från att 
samtycke föreligger genom att tillämpa 
system för aktivt utträde, till exempel 
förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara 
förbjudet.

Or.cs

Motivering

Jag föreslår att man i ändringsförslaget för in ett krav på att de konkreta avtalsvillkoren ska 
tryckas med en och samma teckenstorlek, eftersom det största problemet med gällande praxis 
i vissa medlemsstater är att trycka den viktigaste informationen i avtalet med väldigt liten stil, 
vilket särskilt begränsar de äldres rätt till information.
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Ändringsförslag 369
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk och vara 
väl läsbara. Näringsidkarna bör fritt få 
välja teckentyp eller teckenstorlek för 
avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges 
möjlighet att läsa villkoren innan avtalet 
ingås. Denna möjlighet bör kunna ges 
konsumenten genom att han eller hon på 
begäran får villkoren (vid avtal i fasta 
affärslokaler), genom att villkoren på 
annat sätt görs tillgängliga (t.ex. på 
näringsidkarens webbplats vid distansavtal) 
eller genom att standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör 
begära konsumentens uttryckliga samtycke 
till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Att utgå från att 
samtycke föreligger genom att tillämpa 
system för aktivt utträde, till exempel 
förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara 
förbjudet.

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk och 
bekräftas i textformat på ett varaktigt 
medium. Konsumenten bör ges möjlighet 
att läsa villkoren innan avtalet ingås.
Denna möjlighet bör kunna ges 
konsumenten genom att han eller hon får 
villkoren, genom att villkoren på annat sätt 
görs tillgängliga där det är rimligt att anta 
att en konsument kan hitta dem (t.ex.
synligt på näringsidkarens webbplats vid 
distansavtal) eller genom att 
standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör 
begära konsumentens uttryckliga samtycke 
till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Att utgå från att 
samtycke föreligger genom att tillämpa 
system för aktivt utträde, till exempel 
förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara 
förbjudet.

Or.fr

Ändringsförslag 370
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk och vara 

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk och vara 
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väl läsbara. Näringsidkarna bör fritt få 
välja teckentyp eller teckenstorlek för
avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges 
möjlighet att läsa villkoren innan avtalet 
ingås. Denna möjlighet bör kunna ges 
konsumenten genom att han eller hon på 
begäran får villkoren (vid avtal i fasta 
affärslokaler), genom att villkoren på annat 
sätt görs tillgängliga (t.ex. på 
näringsidkarens webbplats vid distansavtal) 
eller genom att standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör 
begära konsumentens uttryckliga samtycke 
till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Att utgå från att 
samtycke föreligger genom att tillämpa 
system för aktivt utträde, till exempel 
förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara 
förbjudet.

väl läsbara. Avtalsvillkoren måste vara i 
samma teckenstorlek. Konsumenten bör 
ges möjlighet att läsa villkoren innan 
avtalet ingås. Denna möjlighet bör kunna 
ges konsumenten genom att han eller hon 
på begäran får villkoren (vid avtal i fasta 
affärslokaler), genom att villkoren på annat 
sätt görs tillgängliga (t.ex. på 
näringsidkarens webbplats vid distansavtal) 
eller genom att standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör 
begära konsumentens uttryckliga samtycke 
till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Att utgå från att 
samtycke föreligger genom att tillämpa 
system för aktivt utträde, till exempel 
förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara 
förbjudet.

Or.en

Ändringsförslag 371
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk och vara 
väl läsbara. Näringsidkarna bör fritt få 
välja teckentyp eller teckenstorlek för 
avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges 
möjlighet att läsa villkoren innan avtalet 
ingås. Denna möjlighet bör kunna ges 
konsumenten genom att han eller hon på 
begäran får villkoren (vid avtal i fasta 
affärslokaler), genom att villkoren på annat 
sätt görs tillgängliga (t.ex. på 
näringsidkarens webbplats vid distansavtal) 
eller genom att standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk, vara väl 
läsbara och alltid lättillgängliga på det 
språk på vilket avtalet avfattats. 
Konsumenten bör ges möjlighet att läsa 
villkoren innan avtalet ingås. Denna 
möjlighet bör kunna ges konsumenten 
genom att han eller hon på begäran får 
villkoren (vid avtal i fasta affärslokaler), 
genom att villkoren på annat sätt görs 
tillgängliga där konsumenten rimligtvis 
förväntas finna dem (t.ex. tydligt 
placerade på näringsidkarens webbplats 
vid distansavtal) eller genom att 
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fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör 
begära konsumentens uttryckliga samtycke 
till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Att utgå från att 
samtycke föreligger genom att tillämpa 
system för aktivt utträde, till exempel 
förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara 
förbjudet.

standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör på 
förhand begära konsumentens uttryckliga 
samtycke till alla betalningar utöver 
ersättning för näringsidkarens 
huvudsakliga avtalsförpliktelse. Att utgå 
från att samtycke föreligger genom att 
tillämpa system för aktivt utträde, till 
exempel förmarkerade rutor på webbsidor, 
bör vara förbjudet.

Or.en

Ändringsförslag 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk och vara 
väl läsbara. Näringsidkarna bör fritt få 
välja teckentyp eller teckenstorlek för 
avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges 
möjlighet att läsa villkoren innan avtalet 
ingås. Denna möjlighet bör kunna ges 
konsumenten genom att han eller hon på 
begäran får villkoren (vid avtal i fasta 
affärslokaler), genom att villkoren på annat 
sätt görs tillgängliga (t.ex. på 
näringsidkarens webbplats vid distansavtal) 
eller genom att standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör 
begära konsumentens uttryckliga samtycke 
till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Att utgå från att 
samtycke föreligger genom att tillämpa 
system för aktivt utträde, till exempel 
förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara 
förbjudet.

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk och vara 
väl läsbara. Konsumenten bör ges 
möjlighet att läsa villkoren innan avtalet 
ingås. Denna möjlighet bör kunna ges 
konsumenten genom att han eller hon på 
begäran får villkoren (vid avtal i fasta 
affärslokaler), genom att villkoren på annat 
sätt görs tillgängliga (t.ex. på 
näringsidkarens webbplats vid distansavtal) 
eller genom att standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör 
begära konsumentens uttryckliga samtycke 
till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Att utgå från att 
samtycke föreligger genom att tillämpa 
system för aktivt utträde, till exempel 
förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara 
förbjudet.
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Or.fr

Motivering

Det verkar inte tillrådligt att låta näringsidkaren välja typsnitt och teckenstorlek, även om 
kravet på läsbarhet, begriplighet och tydlighet uppfylls. I studier som genomförts gjorde en 
teckenstorlek på mindre än 8 punkter flera avtal oläsliga.

Ändringsförslag 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk och vara 
väl läsbara. Näringsidkarna bör fritt få 
välja teckentyp eller teckenstorlek för 
avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges 
möjlighet att läsa villkoren innan avtalet 
ingås. Denna möjlighet bör kunna ges 
konsumenten genom att han eller hon på 
begäran får villkoren (vid avtal i fasta 
affärslokaler), genom att villkoren på annat 
sätt görs tillgängliga (t.ex. på 
näringsidkarens webbplats vid distansavtal) 
eller genom att standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör 
begära konsumentens uttryckliga samtycke 
till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Att utgå från att 
samtycke föreligger genom att tillämpa 
system för aktivt utträde, till exempel 
förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara 
förbjudet.

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk, vara väl 
läsbara och alltid finnas tillgängliga 
åtminstone på konsumentens språk. 
Näringsidkarna bör fritt få välja teckentyp 
eller teckenstorlek för avtalsvillkoren, 
förutsatt att de uppfyller ovanstående krav 
samt andra eventuella krav i 
medlemsstaterna. Avtalsvillkoren bör 
anges på väl synlig plats i avtalet och 
finnas tillgängliga på det språk som 
avtalet ingåtts på. Medlemsstaterna bör 
kunna behålla eller införa ytterligare krav 
i sin lagstiftning för en bättre presentation 
av villkoren. Konsumenten bör ges 
möjlighet att läsa villkoren innan avtalet 
ingås. Denna möjlighet bör kunna ges 
konsumenten genom att han eller hon på 
begäran får villkoren (vid avtal i fasta 
affärslokaler), genom att villkoren på annat 
sätt görs tillgängliga (t.ex. på 
näringsidkarens webbplats vid distansavtal) 
eller genom att standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör 
begära konsumentens uttryckliga samtycke 
till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Att utgå från att 
samtycke föreligger genom att tillämpa 
system för aktivt utträde, till exempel 
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förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara 
förbjudet.

Or.el

Ändringsförslag 374
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk och vara 
väl läsbara. Näringsidkarna bör fritt få 
välja teckentyp eller teckenstorlek för 
avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges 
möjlighet att läsa villkoren innan avtalet 
ingås. Denna möjlighet bör kunna ges 
konsumenten genom att han eller hon på 
begäran får villkoren (vid avtal i fasta 
affärslokaler), genom att villkoren på annat 
sätt görs tillgängliga (t.ex. på 
näringsidkarens webbplats vid distansavtal) 
eller genom att standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör 
begära konsumentens uttryckliga samtycke 
till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Att utgå från att 
samtycke föreligger genom att tillämpa 
system för aktivt utträde, till exempel 
förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara 
förbjudet.

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade 
på ett klart och begripligt språk, vara väl 
läsbara och alltid lättillgängliga på det 
språk på vilket avtalet avfattats. 
Konsumenten bör ges möjlighet att läsa 
villkoren innan avtalet ingås. Denna 
möjlighet bör kunna ges konsumenten 
genom att han eller hon på begäran får 
villkoren (vid avtal i fasta affärslokaler), 
genom att villkoren på annat sätt görs 
tillgängliga där konsumenten rimligtvis 
förväntas finna dem (t.ex. tydligt 
placerade på näringsidkarens webbplats 
vid distansavtal) eller genom att 
standardvillkoren bifogas 
beställningsformuläret (vid avtal utanför 
fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör på 
förhand begära konsumentens uttryckliga 
samtycke till alla betalningar utöver 
ersättning för näringsidkarens 
huvudsakliga avtalsförpliktelse. Att utgå 
från att samtycke föreligger genom att 
tillämpa system för aktivt utträde, till 
exempel förmarkerade rutor på webbsidor, 
bör vara förbjudet.

Or.en

Ändringsförslag 375
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Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) Bestämmelserna bör inte omfatta 
nationella krav med avseende på 
ingåendet av avtal eller andra formella 
krav såsom avtalsspråk eller 
bestämmelser om innehållet eller 
formuleringen av avtalsklausuler för 
specifika sektorer.

Or.de

Motivering

Medlemsstaterna bör även i fortsättningen kunna bibehålla eller införa formella krav i den 
allmänna avtalsrätten, t.ex. när det gäller ingåendet av avtal, som inte anses vara 
bestämmelser om avtalets utseende.

Ändringsförslag 376
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Prishöjningsklausuler bör 
presumeras vara oskäliga om 
konsumenten i ett sådant fall inte kan 
häva avtalet och om slutpriset är för högt
i förhållande till det överenskomna priset. 
Detta bör emellertid inte hindra 
researrangörer från att ändra det 
avtalsenliga priset enligt de villkor som 
anges i artikel 4.4–4.6 i rådets 
direktiv 90/314/EG.

Or.de

Ändringsförslag 377
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Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För att garantera rättslig säkerhet och 
förbättra den inre marknadens funktion bör 
direktivet innehålla två förteckningar över 
oskäliga villkor. I bilaga II finns en 
förteckning över villkor som alltid bör 
betraktas som oskäliga. I bilaga III finns en 
förteckning över villkor som bör betraktas 
som oskäliga om inte näringsidkaren kan 
styrka motsatsen. Dessa förteckningar bör 
gälla i alla medlemsstater.

(50) För att garantera rättslig säkerhet och 
förbättra den inre marknadens funktion bör 
direktivet innehålla två icke uttömmande
förteckningar över oskäliga villkor. I 
bilaga II finns en förteckning över villkor 
som alltid bör betraktas som oskäliga. I 
bilaga III finns en förteckning över villkor 
som bör betraktas som oskäliga om inte 
näringsidkaren kan styrka motsatsen. Dessa 
förteckningar bör gälla i alla 
medlemsstater. Eftersom dessa 
förteckningar inte är uttömmande kan de 
kompletteras av medlemsstaterna, som 
har möjligheten att behålla eller införa 
bestämmelser som skyddar 
konsumenternas intressen i högre grad 
och ange att fler avtalsvillkor alltid ska 
betraktas oskäliga eller förutsättas vara 
oskäliga om inte motsatsen bevisas.

Or.fr

Ändringsförslag 378
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För att garantera rättslig säkerhet och 
förbättra den inre marknadens funktion bör 
direktivet innehålla två förteckningar över 
oskäliga villkor. I bilaga II finns en 
förteckning över villkor som alltid bör 
betraktas som oskäliga. I bilaga III finns en 
förteckning över villkor som bör betraktas 
som oskäliga om inte näringsidkaren kan 
styrka motsatsen. Dessa förteckningar bör 

(50) För att garantera rättslig säkerhet och 
förbättra den inre marknadens funktion bör 
direktivet innehålla två icke uttömmande
förteckningar över oskäliga villkor. I 
bilaga II finns en förteckning över villkor 
som alltid bör betraktas som oskäliga. I 
bilaga III finns en förteckning över villkor 
som bör anses vara oskäliga om inte 
näringsidkaren kan styrka motsatsen.
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gälla i alla medlemsstater.

Or.en

Ändringsförslag 379
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För att garantera rättslig säkerhet och 
förbättra den inre marknadens funktion bör 
direktivet innehålla två förteckningar över 
oskäliga villkor. I bilaga II finns en 
förteckning över villkor som alltid bör 
betraktas som oskäliga. I bilaga III finns en 
förteckning över villkor som bör betraktas 
som oskäliga om inte näringsidkaren kan 
styrka motsatsen. Dessa förteckningar bör 
gälla i alla medlemsstater.

(50) För att garantera rättslig säkerhet och 
förbättra den inre marknadens funktion bör 
direktivet innehålla två icke uttömmande
förteckningar över oskäliga villkor. I 
bilaga II finns en förteckning över villkor 
som alltid bör betraktas som oskäliga. I 
bilaga III finns en förteckning över villkor 
som bör anses vara oskäliga om inte 
näringsidkaren kan styrka motsatsen.

Or.en

Ändringsförslag 380
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) Avtalsvillkor som kräver att 
konsumenten köper ytterligare varor eller 
tjänster som inte angetts i priset i 
huvudavtalet bör anses vara oskäliga. 
Tillhörande kostnader, till exempel 
straffavgifter för överträdelser av 
avtalsvillkoren bör anses vara oskäliga 
om de inte alls står i proportion till de 
kostnader som åsamkats näringsidkaren. 

Or.en
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Ändringsförslag 381
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Kommissionen bör särskilt ha 
befogenhet att ändra bilagorna II och III 
om avtalsvillkor som ska anses eller 
presumeras vara oskäliga. Eftersom dessa 
åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv, måste de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

utgår

Or.en

Ändringsförslag 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Kommissionen bör särskilt ha 
befogenhet att ändra bilagorna II och III 
om avtalsvillkor som ska anses eller 
presumeras vara oskäliga. Eftersom dessa 
åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv, måste de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

utgår

Or.el

Ändringsförslag 383



PE450.954v01-00 106/238 AM\836026SV.doc

SV

Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Kommissionen bör särskilt ha 
befogenhet att ändra bilagorna II och III 
om avtalsvillkor som ska anses eller 
presumeras vara oskäliga. Eftersom dessa 
åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv, måste de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

utgår

Or.en

Ändringsförslag 384
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Kommissionens befogenhet att ändra 
bilagorna II och III bör utnyttjas för att 
garantera en enhetlig tillämpning av 
bestämmelserna om oskäliga villkor 
genom att dessa bilagor kompletteras med 
avtalsvillkor som alltid bör betraktas som 
oskäliga eller som bör betraktas som 
oskäliga såvida näringsidkaren inte har 
styrkt motsatsen.

utgår

Or.en

Ändringsförslag 385
Damien Abad

Förslag till direktiv
Skäl 53
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Kommissionens befogenhet att ändra 
bilagorna II och III bör utnyttjas för att 
garantera en enhetlig tillämpning av 
bestämmelserna om oskäliga villkor 
genom att dessa bilagor kompletteras med 
avtalsvillkor som alltid bör betraktas som 
oskäliga eller som bör betraktas som 
oskäliga såvida näringsidkaren inte har 
styrkt motsatsen.

utgår

Or.fr

Ändringsförslag 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Kommissionens befogenhet att ändra 
bilagorna II och III bör utnyttjas för att 
garantera en enhetlig tillämpning av 
bestämmelserna om oskäliga villkor 
genom att dessa bilagor kompletteras med 
avtalsvillkor som alltid bör betraktas som 
oskäliga eller som bör betraktas som 
oskäliga såvida näringsidkaren inte har 
styrkt motsatsen.

utgår

Or.el

Ändringsförslag 387
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Kommissionens befogenhet att ändra utgår
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bilagorna II och III bör utnyttjas för att 
garantera en enhetlig tillämpning av 
bestämmelserna om oskäliga villkor 
genom att dessa bilagor kompletteras med 
avtalsvillkor som alltid bör betraktas som 
oskäliga eller som bör betraktas som 
oskäliga såvida näringsidkaren inte har 
styrkt motsatsen.

Or.en

Ändringsförslag 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Medlemsstaterna bör se till att deras 
domstolar eller förvaltningsmyndigheter 
förfogar över lämpliga och effektiva medel 
som förhindrar fortsatt tillämpning av 
oskäliga villkor i konsumentavtal.

(55) Medlemsstaterna bör se till att deras 
domstolar eller förvaltningsmyndigheter 
förfogar över lämpliga och effektiva medel 
som förhindrar tillämpning av oskäliga 
villkor i konsumentavtal.

Or.el

Ändringsförslag 389
Iliana Ivanova

Förslag till direktiv
Skäl 55a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55a) Medlemsstaterna bör se till att deras 
nationella myndigheter har tillräckligt 
samarbete med nätverket för europeiska 
konsumentcenter för att kunna agera i 
gränsöverskridande ärenden, särskilt vad 
gäller väntande ansökningar på de 
europeiska konsumentcentren.

Or.en
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Ändringsförslag 390
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Personer eller organisationer som 
enligt nationell lagstiftning anses ha ett 
berättigat intresse av att tillvarata 
konsumenternas rättigheter i 
avtalsförhållanden bör ges möjlighet att 
inleda förfaranden inför domstol eller hos 
en förvaltningsmyndighet med behörighet 
att fatta beslut som rör klagomål eller att 
inleda lämpliga rättsliga förfaranden.

(57) Personer eller organisationer som 
enligt nationell lagstiftning anses ha ett 
berättigat intresse av att tillvarata 
konsumenternas rättigheter i 
avtalsförhållanden bör ges möjlighet att 
inleda förfaranden, däribland möjligheten 
till kollektiva prövningsmöjligheter, 
antingen inför domstol eller hos en 
förvaltningsmyndighet med behörighet att 
fatta beslut som rör klagomål eller att 
inleda lämpliga rättsliga förfaranden.

Or.en

Ändringsförslag 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Personer eller organisationer som 
enligt nationell lagstiftning anses ha ett 
berättigat intresse av att tillvarata 
konsumenternas rättigheter i 
avtalsförhållanden bör ges möjlighet att 
inleda förfaranden inför domstol eller hos 
en förvaltningsmyndighet med behörighet 
att fatta beslut som rör klagomål eller att 
inleda lämpliga rättsliga förfaranden.

(57) Personer eller organisationer som 
enligt nationell lagstiftning anses ha ett 
berättigat intresse av att tillvarata 
konsumenternas rättigheter i 
avtalsförhållanden bör ges möjlighet att 
inleda förfaranden för kollektivt skydd 
och förfaranden inför domstol eller hos en 
förvaltningsmyndighet med behörighet att 
fatta beslut som rör klagomål eller att 
inleda lämpliga rättsliga förfaranden.

Or.el
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Ändringsförslag 392
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59a) Kommissionen bör lägga fram 
förslag till kollektiva 
prövningsmöjligheter för konsumenter.

Or.en

Ändringsförslag 393
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Europeiska kommissionen kommer att 
undersöka hur man på lämpligaste sätt ser 
till att alla konsumenter informeras om sina 
rättigheter på försäljningsstället.

(60) Europeiska kommissionen kommer 
efter samråd med medlemsstaterna och 
berörda parter att undersöka hur man på 
lämpligaste sätt ser till att alla konsumenter 
informeras om sina rättigheter på 
försäljningsstället.

Or.de

Motivering

Eftersom det med stor sannolikhet är näringsidkarna som kommer att ansvara för att 
informera konsumenterna om deras rättigheter bör dessa, liksom medlemsstaterna som 
ansvarar för att direktivet genomförs i nationell lagstiftning, absolut delta i beslutet om det 
lämpligaste och mest praktiska sättet att göra detta på.

Ändringsförslag 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 60
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Europeiska kommissionen kommer att 
undersöka hur man på lämpligaste sätt ser 
till att alla konsumenter informeras om sina 
rättigheter på försäljningsstället.

(60) Europeiska kommissionen kommer att 
undersöka hur man på lämpligaste sätt ser 
till att alla konsumenter så långt möjligt 
informeras om sina rättigheter på 
försäljningsstället eller på annan plats.

Or.el

Ändringsförslag 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Detta direktiv bör ses över om hinder 
för den inre marknaden konstateras.
Översynen kan leda till att kommissionen 
lägger fram ett förslag om ändring av detta 
direktiv, som också kan omfatta ändringar 
av annan konsumentskyddslagstiftning i 
enlighet med kommissionens åtagande i sin 
konsumentpolitiska strategi om att se över 
regelverket för att uppnå en hög gemensam 
konsumentskyddsnivå.

(63) Detta direktiv bör ses över om 
konsumentskyddsproblem eller hinder för 
den inre marknaden konstateras. 
Översynen kan leda till att kommissionen 
lägger fram ett förslag om ändring av detta 
direktiv, som också kan omfatta ändringar 
av annan konsumentskyddslagstiftning i 
enlighet med kommissionens åtagande i sin 
konsumentpolitiska strategi om att se över 
regelverket för att uppnå en hög gemensam 
konsumentskyddsnivå.

Or.el

Ändringsförslag 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Eftersom målen för detta direktiv inte 
i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför bättre kan 

(65) Eftersom målen för detta direktiv inte 
i tillräcklig utsträckning kan uppnås endast 
av medlemsstaterna och de därför i vissa 
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uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att undanröja hindren på 
den inre marknaden och uppnå en hög 
gemensam konsumentskyddsnivå.

fall bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, 
kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att undanröja hindren på 
den inre marknaden och uppnå en hög 
gemensam konsumentskyddsnivå.

Or.el

Ändringsförslag 397
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att bidra till att 
den inre marknaden fungerar korrekt och 
att säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå genom att tillnärma 
vissa aspekter av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar avseende avtal 
mellan konsumenter och näringsidkare.

Syftet med detta direktiv är att säkerställa 
en hög konsumentskyddsnivå och bidra till 
att den inre marknaden fungerar korrekt 
genom att tillnärma vissa aspekter av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar avseende avtal mellan 
konsumenter och näringsidkare.

Or.fr

Ändringsförslag 398
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att bidra till att 
den inre marknaden fungerar korrekt och 
att säkerställa en hög
konsumentskyddsnivå genom att tillnärma
vissa aspekter av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar avseende avtal 

Syftet med detta direktiv är att säkerställa 
en högre konsumentskyddsnivå genom att
stärka konsumentens förtroende för den 
inre marknaden. Samtidigt bör detta 
direktiv, som ersätter fyra gällande 
direktiv, bidra till att klargöra 
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mellan konsumenter och näringsidkare. konsumenternas rättigheter. Dessutom 
ska vissa aspekter av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar avseende 
avtal mellan konsumenter och 
näringsidkare tillnärmas.

Or.en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att bidra till att 
den inre marknaden fungerar korrekt och 
att säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå genom att tillnärma 
vissa aspekter av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar avseende avtal 
mellan konsumenter och näringsidkare.

(Berör ej den svenska versionen.)

Or.de

Motivering

(Berör ej den svenska versionen.)

Ändringsförslag 400
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att bidra till att 
den inre marknaden fungerar korrekt och 
att säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå genom att tillnärma 
vissa aspekter av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar avseende avtal 
mellan konsumenter och näringsidkare.

Syftet med detta direktiv är att
åstadkomma en hör konsumentskyddsnivå 
och bidra till att den inre markanden
fungerar korrekt genom att tillnärma vissa 
aspekter av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar avseende avtal mellan 
konsumenter och näringsidkare.
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Or.en

Motivering

Det överordnade syftet med detta direktiv är att åstadkomma ett konsumentskydd på hög nivå.

Ändringsförslag 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Medlemsstaterna får inte i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta kapitel, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

Or.fr

Motivering

Definitionerna måste vara så harmoniserade som möjligt, så att de ger företagen en större 
rättssäkerhet.

Ändringsförslag 402
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med transaktioner agerar för 
ändamål som faller utanför den egna 
närings-, egenföretagar- eller 
yrkesverksamheten.
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Or.de

Motivering

Begreppet transaktion är vidare än avtalets begrepp eftersom det inte bara avser ömsesidigt 
bindande agerande, utan även ensidigt rättsligt agerande. 

Ändringsförslag 403
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

(1) a) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

b) Medlemsstaterna får behålla eller 
utvidga tillämpningen av bestämmelserna 
i detta direktiv så att de kommer att 
omfatta juridiska eller fysiska personer 
som inte är konsumenter i den betydelse 
som anges i led 1 a.

Or.en

Motivering

Definitionen ska omfatta, såsom redan är fallet i flera medlemsstater, situationer där en 
konsument köper en vara eller beställer en tjänst dels för personliga och dels för 
yrkesmässiga ändamål (dubbla ändamål), liksom för personer och enheter vilkas ställning 
liknar konsumenternas vad gäller bristen på förhandlingsstyrka och expertis.

Ändringsförslag 404
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) konsument: en fysisk person som i (1) konsument: en fysisk person som i 
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samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv huvudsakligen agerar för ändamål 
som inte hänför sig till den egna närings-
eller yrkesverksamheten.

Medlemsstaterna har möjligheten att 
utvidga tillämpningsområdet för reglerna 
i detta direktiv till fysiska och juridiska 
personer som inte är konsumenter enligt 
vad som avses i detta direktiv.

Or.fr

Motivering

Definitionen av konsument bör inbegripa situationer där en konsument köper en vara eller 
anlitar en tjänst delvis för personligt bruk och delvis för yrkesmässigt bruk. Vidare har 
många medlemsstater valt att tillämpa konsumentskyddsreglerna även för andra enheter 
(frivilligorganisationer, småföretag osv.), och de bör ha möjlighet att fortsätta med detta.

Ändringsförslag 405
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten. näringsidkare:

Medlemsstaterna får behålla eller utvidga 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv så att de kommer att omfatta 
juridiska eller fysiska personer som inte 
är konsumenter i den betydelse som anges 
i föregående stycke.

Or.en

Ändringsförslag 406
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Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

1) konsument: en fysisk eller juridisk 
person för vilken de varor eller tjänster 
som erbjuds på marknaden är avsedda, 
eller som använder sådana varor eller
tjänster i egenskap av slutmottagare.
Konsument är även varje mottagare av ett 
reklammeddelande.
Medlemsstaterna får inte i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i denna artikel, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

Or.el

Ändringsförslag 407
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten. näringsidkare:

Medlemsstaterna får behålla eller utvidga 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv så att de kommer att omfatta 
juridiska eller fysiska personer som inte 
är konsumenter i den betydelse som anges 
i föregående stycke.

Or.en
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Ändringsförslag 408
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

Medlemsstaterna får behålla eller utvidga 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv så att de kommer att omfatta 
juridiska eller fysiska personer som inte 
är konsumenter i den betydelse som anges 
i föregående stycke.

Or.en

Motivering

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 
(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.

Ändringsförslag 409
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som
huvudsakligen faller utanför den egna 
närings- eller yrkesverksamheten.

Or.en

Ändringsförslag 410
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

(1) konsument: en fysisk person som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv inte agerar i utövandet av den 
egna närings- eller yrkesverksamheten.

Or.de

Motivering

Klassificeringen som konsument bör inte upphöra när en person ingår ett avtal som på något 
sätt är relaterat till dennes närings- eller yrkesverksamhet. Ett exempel är inköp av 
arbetskläder eller ett privat finansierat inköp av en kaffemaskin till kontoret. Därför bör 
formuleringen ”för ändamål” ersättas av formuleringen ”i utövandet” både när det gäller 
definitionen av konsument och definitionen av näringsidkare.

Ändringsförslag 411
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) sårbar konsument: en konsument 
som är särskilt känslig för en kommersiell 
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metod eller en bakomliggande produkt, 
bland annat på grund av hans eller 
hennes mentala eller fysiska 
funktionshinder, ålder eller godtrogenhet, 
på ett sätt som näringsidkaren rimligen 
kan förväntas förutse.

Or.en

Motivering

Hänsyn bör tas till de särskilda behoven hos sårbara konsumenter.

Ändringsförslag 412
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar för 
ändamål som faller inom ramen för den 
egna närings-, hantverks- eller 
yrkesverksamheten samt varje person som 
agerar i näringsidkarens namn eller för 
dennes räkning.

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar för 
ändamål som faller inom ramen för den 
egna närings-, egenföretagar- eller 
yrkesverksamheten samt varje person som 
agerar i näringsidkarens namn eller för 
dennes räkning.

Or.de

(Se artikel 2.1.)

Motivering

Många personer som driver hantverksföretag är egenföretagare. Åtskillnaden mellan 
egenföretagare och anställda är tydligare än hänvisningen till begreppet hantverk, eftersom 
även oberoende yrkesutövare som inte sysslar med hantverk då omfattas.

Ändringsförslag 413
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar för 
ändamål som faller inom ramen för den
egna närings- eller yrkesverksamheten 
samt varje person som agerar i 
näringsidkarens namn eller för dennes 
räkning.

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person eller annan person som agerar i
näringsidkarens namn eller för dennes 
räkning, oavsett om näringsverksamheten 
är i offentlig eller privat ägo, som i
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
inom ramen för den personens närings-
eller yrkesverksamhet, oavsett om 
personen avser att göra vinst i samband 
med verksamheten eller inte.

Or.en

Motivering

Definitionen av näringsidkare bör omfatta offentliga organ.

Ändringsförslag 414
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar för 
ändamål som faller inom ramen för den 
egna närings- eller yrkesverksamheten 
samt varje person som agerar i 
näringsidkarens namn eller för dennes 
räkning.

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person, offentlig eller privat, som i 
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
inom ramen för den egna närings- eller 
yrkesverksamheten samt varje person som 
agerar i näringsidkarens namn eller för 
dennes räkning.

Or.fr

Ändringsförslag 415
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar för 
ändamål som faller inom ramen för den 
egna närings- eller yrkesverksamheten 
samt varje person som agerar i 
näringsidkarens namn eller för dennes 
räkning.

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar för 
ändamål som faller inom ramen för den 
egna närings- eller yrkesverksamheten 
samt varje person som agerar i 
näringsidkarens namn eller för dennes 
räkning, oavsett om näringsverksamheten 
är i offentlig eller privat ägo.

Or.en

Ändringsförslag 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar för 
ändamål som faller inom ramen för den 
egna närings- eller yrkesverksamheten 
samt varje person som agerar i 
näringsidkarens namn eller för dennes 
räkning.

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar för 
ändamål som faller inom ramen för den 
egna närings- eller yrkesverksamheten, 
även när denna verksamhet tillhör den 
offentliga sektorn.

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 35.

Ändringsförslag 417
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar för 
ändamål som faller inom ramen för den
egna närings- eller yrkesverksamheten 
samt varje person som agerar i 
näringsidkarens namn eller för dennes 
räkning.

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person eller annan person som agerar i
näringsidkarens namn eller för dennes 
räkning, oavsett om näringsverksamheten 
är i offentlig eller privat ägo, som i
samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller 
inom ramen för den personens närings-
eller yrkesverksamhet, oavsett om 
personen avser att göra vinst i samband 
med verksamheten eller inte.

Or.en

Motivering

I motsats till direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal och direktivet om 
distansförsäljning av finansiella tjänster verkar det som om förslaget inte omfattar offentliga 
organ i definitionen av näringsidkare. Tvärtom klargör förslaget till gemensam referensram 
att offentliga organ också kan klassificeras som näringsverksamhet och att vinstsyftet är 
irrelevant.

Ändringsförslag 418
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar för 
ändamål som faller inom ramen för den 
egna närings- eller yrkesverksamheten 
samt varje person som agerar i 
näringsidkarens namn eller för dennes 
räkning.

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar i 
utövandet av den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

Or.de
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Motivering

Klassificeringen som konsument bör inte upphöra när en person ingår ett avtal som på något 
sätt är relaterat till dennes närings- eller yrkesverksamhet. Ett exempel är inköp av 
arbetskläder eller ett privat finansierat inköp av en kaffemaskin till kontoret. Därför bör 
formuleringen ”för ändamål” ersättas av formuleringen ”i utövandet” både när det gäller
definitionen av konsument och definitionen av näringsidkare.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) varor: alla lösa saker, utom föremål 
som säljs exekutivt eller annars tvångsvis 
med stöd av lag. Vatten och gas ska också 
anses vara varor i direktivets mening när 
de utbjuds till försäljning i begränsad 
volym eller bestämd kvantitet.

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 36. Se det ändringsförslag som 
hänför sig till artikel 2.4.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) tjänster: allt arbete eller andra 
tjänster som näringsidkaren 
tillhandahåller konsumenten mot 
betalning.

Or.de



AM\836026SV.doc 125/238 PE450.954v01-00

SV

Ändringsförslag 421
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) köpeavtal: varje avtal om försäljning
av varor som ingås mellan en 
näringsidkare och en konsument, 
inklusive alla avtal där avtalsföremålet är 
både varor och tjänster.

(3) köpeavtal: varje avtal om överföring av 
äganderätten till en vara, antingen 
omedelbart när avtalet ingås eller vid en 
senare tidpunkt, genom vilket 
näringsidkaren åtar sig att leverera varan 
till konsumenten och genom vilket 
konsumenten åtar sig att betala priset för 
detta till näringsidkaren.

Or.fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) köpeavtal: varje avtal om försäljning av 
varor som ingås mellan en näringsidkare 
och en konsument, inklusive alla avtal där 
avtalsföremålet är både varor och tjänster.

(3) köpeavtal: varje avtal genom vilket en
näringsidkare enligt gällande nationell 
lagstiftning ger en konsument
äganderätten till en vara eller åtar sig att 
ge konsumenten äganderätten till en vara 
och genom vilket konsumenten åtar sig att 
betala ett visst pris. Även avtal om 
tillhandahållande av varor som ska 
framställas eller tillverkas betraktas som 
köpeavtal enligt detta direktiv.

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 38. När det gäller artikel 2.3 
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andra meningen, se det ändringsförslag som hänför sig till artikel 21.2. För övrigt har mindre 
ändringar gjorts av texten.

Ändringsförslag 423
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) köpeavtal: varje avtal om försäljning av 
varor som ingås mellan en näringsidkare 
och en konsument, inklusive alla avtal där 
avtalsföremålet är både varor och tjänster.

(3) köpeavtal: varje avtal om försäljning av 
varor och tjänster som ingås mellan en 
näringsidkare och en konsument, inklusive 
alla avtal där avtalsföremålet är både varor 
och tjänster.

Or.en

Motivering

Rättsmedlen för tjänster är av nödtvång annorlunda än för försäljning av varor. Därför bör 
ett uttömmande, framtidssäkert och konsekvent ramdirektiv omfatta alla typer av 
försäljningsavtal, däribland avtal om tjänster.

Ändringsförslag 424
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) varor: alla lösa saker, utom (4) varor: alla lösa saker, i alla tillstånd, 
även saker som inte säljs i kvantitet, 
volym eller vikt och digitala produkter

Or.de

Motivering

Genom att inkludera digitala produkter blir det möjligt att på ett tydligare sätt tillämpa detta 
direktiv på handeln med programvara och att utvidga köprättens tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 425
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) varor: alla lösa saker, utom (4) varor: alla materiella eller immateriella
saker, inbegripet vatten, gas och el, med 
undantag för varor som säljs exekutivt 
eller annars tvångsvis med stöd av lag.

Or.en

Motivering

Definitionen av varor bör omfatta immateriella saker som digitala innehållsprodukter 
(programvara, musik osv.). Dessutom bör gas, el och vatten inkluderas eftersom att utesluta 
dem inte vore hållbart i en situation där traditionella offentliga monopol monteras ner och 
där privata initiativ gör insteg på dessa marknader.

Ändringsförslag 426
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 2 – s 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) varor: alla lösa saker, utom (4) varor: alla lösa saker, antingen

– immateriella, när konsumenten får 
möjlighet att använda dem varaktigt eller 
på ett sätt som kan liknas vid ett fysiskt 
innehav av en vara, eller
– materiella, utom

Or.fr

Ändringsförslag 427
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) varor: alla lösa saker, utom (4) varor: alla lösa och immateriella saker, 
utom

Or.en

Ändringsförslag 428
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) varor: alla lösa saker, utom (4) varor: alla materiella eller immateriella
saker, inbegripet vatten, gas och el, med 
undantag för varor som säljs exekutivt 
eller annars tvångsvis med stöd av lag.

Or.en

Ändringsförslag 429
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) varor: alla lösa saker, utom (4) varor: alla lösa eller immateriella 
saker, utom

Or.en

Motivering

Definitionen av varor bör omfatta immateriella saker så att bestämmelserna om garantier för 
bristande avtalsenlighet kan tillämpas på produkter med digitalt innehåll. Nedladdning av 
flertalet digitala varor för permanent bruk är en engångstransaktion mot betalning där 
konsumenten skickas digitala filer för permanent bruk. Formatet som en produkt presenteras 
eller förvärvas i bör inte spela någon roll vad avser konsumtionsskydd och konsumenter bör 
ha samma skydd både vid näthandel och i butik. 
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Ändringsförslag 430
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) varor: alla lösa saker, utom (4) varor: alla materiella eller immateriella 
saker, inbegripet vatten, gas och el, med 
undantag för varor som säljs exekutivt eller 
annars tvångsvis med stöd av lag.

Or.en

Ändringsförslag 431
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varor som säljs exekutivt eller annars 
tvångsvis med stöd av lag,

utgår

Or.de

Ändringsförslag 432
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varor som säljs exekutivt eller annars 
tvångsvis med stöd av lag,

utgår

Or.en
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Ändringsförslag 433
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varor som säljs exekutivt eller annars 
tvångsvis med stöd av lag,

utgår

Or.en

Ändringsförslag 434
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varor som säljs exekutivt eller annars 
tvångsvis med stöd av lag,

utgår

Or.en

Ändringsförslag 435
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varor som säljs exekutivt eller annars 
tvångsvis med stöd av lag,

utgår

Or.en

Ändringsförslag 436
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
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Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vatten och gas när de inte saluförs i 
begränsad volym eller bestämd kvantitet 
och

utgår

Or.en

Motivering

Vatten och gas bör inkluderas eftersom att utesluta dem inte vore hållbart i en situation där 
traditionella offentliga monopol monteras ner och där privata initiativ gör insteg på dessa 
marknader.

Ändringsförslag 437
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vatten och gas när de inte saluförs i 
begränsad volym eller bestämd kvantitet 
och

utgår

Or.en

Ändringsförslag 438
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vatten och gas när de inte saluförs i 
begränsad volym eller bestämd kvantitet 
och

utgår

Or.en
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Ändringsförslag 439
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) elektricitet. utgår

Or.de

Ändringsförslag 440
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) elektricitet. utgår

Or.en

Motivering

El bör inkluderas eftersom att utesluta den inte vore hållbart i en situation där traditionella 
offentliga monopol monteras ner och där privata initiativ gör insteg på dessa marknader.

Ändringsförslag 441
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) elektricitet. utgår

Or.en
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Ändringsförslag 442
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) elektricitet. utgår

Or.en

Ändringsförslag 443
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) elektricitet. utgår

Or.en

Ändringsförslag 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) tjänsteavtal: varje avtal som inte är ett 
köpeavtal och varigenom en 
näringsidkare tillhandahåller en 
konsument en tjänst.

utgår

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 40.
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Ändringsförslag 445
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) tjänsteavtal: varje avtal som inte är ett 
köpeavtal och varigenom en 
näringsidkare tillhandahåller en 
konsument en tjänst.

(5) tjänsteavtal: varje avtal om en 
näringsidkares tillhandahållande av en 
tjänst till en konsument.

Or.fr

Motivering

Hänvisningen till allt som inte är ett köpeavtal blir för omfattande. Förenkling och 
redaktionellt förtydligande.

Ändringsförslag 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) blandat avtal: varje avtal som 
innehåller såväl inslag om 
tillhandahållandet av en tjänst som inslag 
om leveransen av en vara.

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 41.

Ändringsförslag 447
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) leveransavtal: köpe- och tjänsteavtal 
om leverans av gas och vatten, förutsatt 
att de inte saluförs i begränsad volym eller 
bestämd kvantitet, och om leverans av el.

Or.de

Motivering

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.

Ändringsförslag 448
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) distansavtal: varje köpe- eller 
tjänsteavtal där näringsidkaren för 
ingående av avtalet uteslutande använder 
ett eller flera medel för 
distanskommunikation.

(6) distansavtal: varje köpe- eller 
tjänsteavtal där näringsidkaren för 
ingående eller påbörjande av avtalet 
uteslutande använder ett eller flera medel 
för distanskommunikation.

Or.en

Motivering

För tydlighetens skull bör det nämnas att även påbörjandet av ett avtal betraktas som ett 
distansavtal (t.ex. om en beställer en produkt på telefon men sedan hämtar varan i butik).

Ändringsförslag 449
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
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Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) distansavtal: varje köpe- eller 
tjänsteavtal där näringsidkaren för 
ingående av avtalet uteslutande använder 
ett eller flera medel för 
distanskommunikation.

(6) distansavtal: varje köpe- eller 
tjänsteavtal som ingås mellan en 
näringsidkare och en konsument, utan att 
parterna är samtidigt fysiskt närvarande, 
och där parterna för ingående av avtalet 
uteslutande använder ett eller flera medel 
för distanskommunikation.

Or.fr

Ändringsförslag 450
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) distansavtal: varje köpe- eller 
tjänsteavtal där näringsidkaren för 
ingående av avtalet uteslutande använder 
ett eller flera medel för 
distanskommunikation.

(6) distansavtal: varje avtal om leveransen 
av en vara eller tillhandahållandet av en 
tjänst som ingås mellan en näringsidkare 
och en konsument inom ramen för ett 
system för distansförsäljning eller 
erbjudande av tjänster på distans varvid 
ända fram till avtalets ingående och 
inbegripet ingåendet av själva avtalet 
näringsidkaren och konsumenten inte är 
samtidigt närvarande och uteslutande 
använder en eller flera tekniker för
distanskommunikation.

Or.de

Motivering

Det är viktigt att uppmärksamma att det inte bara är själva ingåendet av avtalet som ska ske 
utan att näringsidkaren och konsumenten är samtidigt närvarande och uteslutande använder 
en eller flera tekniker för distanskommunikation, utan att det får heller inte ha förekommit 
någon personlig kontakt eller personlig rådgivning tidigare. Det är mycket vanligt att själva 
ingåendet av ett avtal sker utan att näringsidkaren och konsumenten är samtidigt närvarande, 
och att dessa uteslutande använder en eller flera tekniker för distanskommunikation.
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Ändringsförslag 451
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) distansavtal: varje köpe- eller
tjänsteavtal där näringsidkaren för 
ingående av avtalet uteslutande använder 
ett eller flera medel för 
distanskommunikation.

(6) distansavtal: varje avtal mellan en 
näringsidkare och en konsument om 
leverans av en vara eller
tillhandahållande av en tjänst vilket ingås 
inom ramen för ett system för 
distansförsäljning eller tillhandahållande 
av tjänster där näringsidkaren och 
konsumenten för ingående av avtalet inte 
samtidigt behöver vara fysiskt 
närvarande, utan uteslutande använder ett 
eller flera medel för 
distanskommunikation.

Or.en

Ändringsförslag 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) medel för distanskommunikation: varje 
medel som, utan att näringsidkaren och 
konsumenten samtidigt är fysiskt 
närvarande, kan användas för att ingå ett 
avtal mellan dessa parter.

(7) medel för distanskommunikation: varje 
medel som, utan att näringsidkaren och 
konsumenten samtidigt är fysiskt 
närvarande, kan användas inom ramen för
ingåendet av ett avtal mellan dessa parter.

Or.de

Motivering

Definitionen bör preciseras så att det anges att tekniken för distanskommunikation används i 
samband med ingåendet av avtalet, för att ta hänsyn till faktumet att vid distansförsäljning 
godkänns ett avtal i regel i samband med leveransen.



PE450.954v01-00 138/238 AM\836026SV.doc

SV

Ändringsförslag 453
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8) avtal utanför fasta affärslokaler: (berör ej den svenska versionen)

Or.cs

Motivering

(berör ej den svenska versionen)

Ändringsförslag 454
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) avtal utanför fasta affärslokaler: (8) avtal utanför fasta affärslokaler: varje 
avtal mellan en näringsidkare och en 
konsument om leverans av en vara eller 
tillhandahållande av en tjänst
a) som ingås utanför fasta affärslokaler 
varvid näringsidkaren och konsumenten 
samtidigt är fysiskt närvarande, eller varje 
avtal för vilket konsumenten har lämnat 
ett erbjudande under samma 
omständigheter, såvida inte konsumenten 
själv har tagit initiativ till 
affärsförbindelsen med näringsidkaren i 
syfte att ingå avtalet, eller
b) som ingås i fasta affärslokaler varvid 
näringsidkaren och konsumenten 
samtidigt är fysiskt närvarande, eller varje 
avtal för vilket konsumenten har lämnat 
ett erbjudande i de fasta affärslokalerna, 
efter det att konsumenten uppsökts 
personligen och individuellt på gatan och 



AM\836026SV.doc 139/238 PE450.954v01-00

SV

övertalats att följa med in i de fasta 
affärslokalerna, eller
c) som ingås under en utflykt som 
arrangerats av näringsidkaren eller en 
tredje part som samarbetar med denne, i 
syfte att marknadsföra och sälja varor, 
och detta sker i näringsidkarens fasta 
affärslokaler varvid näringsidkaren och 
konsumenten samtidigt är fysiskt 
närvarande, eller varje avtal för vilket 
konsumenten har lämnat ett erbjudande 
under samma omständigheter.

Or.de

Motivering

Ett undantag från avtalsrättens grundläggande princip att avtal ska hållas genom att man 
inför en ångerrätt, kan bara övertyga om ett särskilt berättigande föreligger, såsom är fallet 
när det gäller överraskningssituationen vid ett inte efterfrågat besök exempelvis i bostaden 
eller på gatan. Om konsumenten själv har bett näringsidkaren om ett besök i bostaden eller 
har tagit initiativ till transaktionen förekommer inte någon sådan överraskningssituation.

Ändringsförslag 455
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) avtal utanför fasta affärslokaler: (8) avtal utanför fasta affärslokaler: varje 
avtal mellan en näringsidkare och en 
konsument om leverans av en vara eller 
tillhandahållande av en tjänst

Or.de

Ändringsförslag 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) avtal utanför fasta affärslokaler: (8) avtal utanför fasta affärslokaler: varje 
avtal mellan en näringsidkare och en 
konsument om tillhandahållande av en 
vara eller tjänst.

Or.en

Ändringsförslag 457
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
utanför fasta affärslokaler varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande eller varje köpe- eller 
tjänsteavtal för vilket konsumenten har 
lämnat ett erbjudande under samma 
omständigheter, eller

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
utanför fasta affärslokaler varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande, även då 
konsumenten i förväg har lämnat ett 
erbjudande, eller

Or.fr

Motivering

Förtydligande och redaktionell förenkling.

Ändringsförslag 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
utanför fasta affärslokaler varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande eller varje köpe- eller 

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
utanför fasta affärslokaler varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande, även då 
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tjänsteavtal för vilket konsumenten har 
lämnat ett erbjudande under samma 
omständigheter, eller

konsumenten i förväg har lämnat ett 
erbjudande,

Or.fr

Motivering

Förenkling av kommissionens förslag.

Ändringsförslag 459
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
utanför fasta affärslokaler varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande eller varje köpe- eller 
tjänsteavtal för vilket konsumenten har 
lämnat ett erbjudande under samma 
omständigheter, eller

(a) som ingås utanför fasta affärslokaler 
varvid näringsidkaren och konsumenten 
samtidigt är fysiskt närvarande eller varje 
köpe- eller tjänsteavtal för vilket 
konsumenten har lämnat ett erbjudande 
under samma omständigheter, eller

Or.de

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är endast att ersätta den tidigare formuleringen av artikel
2.8 a. I övrigt kvarstår det tidigare ändringsförslaget 44.

Ändringsförslag 460
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
utanför fasta affärslokaler varvid
näringsidkaren och konsumenten 
samtidigt är fysiskt närvarande eller varje 

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
under en utflykt organiserad av 
näringsidkaren utanför dennes fasta 
affärslokaler, eller under ett besök som 
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köpe- eller tjänsteavtal för vilket 
konsumenten har lämnat ett erbjudande 
under samma omständigheter, eller

näringsidkaren avlägger i konsumentens 
eller i någon annan konsuments hem eller 
på konsumentens arbetsplats, när besöket 
inte äger rum på konsumentens 
uttryckliga begäran,

Or.en

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 461
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
utanför fasta affärslokaler varvid 
näringsidkaren och konsumenten 
samtidigt är fysiskt närvarande eller varje 
köpe- eller tjänsteavtal för vilket 
konsumenten har lämnat ett erbjudande 
under samma omständigheter, eller

(a) varje avtal som ingås mellan en 
näringsidkare och en konsument om 
leveransen av en vara eller 
tillhandahållandet av en tjänst som 
konsumenten övertalats att ingå genom 
förhandlingar med konsumenten i dennes 
närvaro som näringsidkaren tagit initiativ 
till eller fört utanför sina fasta 
affärslokaler eller vid ett fritidsevenemang

Or.de

Motivering

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 
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nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Ändringsförslag 462
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
utanför fasta affärslokaler varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande eller varje köpe- eller 
tjänsteavtal för vilket konsumenten har 
lämnat ett erbjudande under samma 
omständigheter, eller

(a) som ingås utanför fasta affärslokaler 
varvid näringsidkaren och konsumenten 
samtidigt är fysiskt närvarande i en av 
följande situationer eller för vilket 
konsumenten har lämnat ett erbjudande 
under samma omständigheter:

Or.de

Ändringsförslag 463
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
utanför fasta affärslokaler varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande eller varje köpe- eller 
tjänsteavtal för vilket konsumenten har 
lämnat ett erbjudande under samma 
omständigheter, eller

(a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
utanför fasta affärslokaler varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande på konsumentens 
arbetsplats eller i dennes eller annan 
konsuments bostad, såvida besöket inte 
sker enligt konsumentens uttryckliga 
önskan. Undantag ska göras för avtal som 
i enlighet med bestämmelserna i 
medlemsstaterna upprättas under 
medverkan av en behörig tjänsteman som 
enligt lag är förpliktigad till oberoende 
och opartiskhet och till att, genom att 
tillhandahålla utförlig juridisk 
information, garantera att konsumenten 
ingår avtalet endast efter noggrant 
övervägande och i full vetskap om dess 
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rättsliga tillämpningsområde.

Or.de

Ändringsförslag 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
utanför fasta affärslokaler varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande eller varje köpe- eller 
tjänsteavtal för vilket konsumenten har 
lämnat ett erbjudande under samma 
omständigheter, eller

a) som ingås utanför fasta affärslokaler 
varvid näringsidkaren och konsumenten 
samtidigt är fysiskt närvarande, såvida inte 
konsumenten själv upprättat 
affärskontakten med näringsidkaren eller 
dennes agent i syfte att ingå avtalet, eller

Or.en

Ändringsförslag 465
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
utanför fasta affärslokaler varvid
näringsidkaren och konsumenten 
samtidigt är fysiskt närvarande eller varje 
köpe- eller tjänsteavtal för vilket 
konsumenten har lämnat ett erbjudande 
under samma omständigheter, eller

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås

– under en utflykt organiserad av 
näringsidkaren utanför dennes fasta 
affärslokaler, eller
– under ett besök som näringsidkaren 
avlägger i konsumentens eller i någon 
annan konsuments hem eller på 
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konsumentens arbetsplats, när besöket 
inte äger rum på konsumentens 
uttryckliga begäran,

Or.en

Motivering

Med denna definition (artikel 2 första stycket led 8 a, b, c och d) kommer avtal utanför fasta 
affärslokaler inte att omfatta renoveringar och andra liknande tjänster som innebär att 
näringsidkaren bjuds hem till konsumenten för att beräkna och planera renoveringen, och 
avtalet ingås där. Här vore det inte rimligt med ångerrätt och dylikt, som annars tillämpas i 
avtal utanför fasta affärslokaler.

Ändringsförslag 466
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) på konsumentens arbetsplats eller i en 
privat bostad, såvida konsumenten inte på 
eget initiativ i förväg har beställt dit 
näringsidkaren

Or.de

Ändringsförslag 467
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) vid ett fritidsevenemang som 
genomförts av näringsidkaren eller av en 
tredje part och som åtminstone varit i 
näringsidkarens intresse, eller

Or.de
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Ändringsförslag 468
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) i ett transportmedel eller i allmänt 
tillgängliga passager

Or.de

Ändringsförslag 469
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Vardagliga transaktioner
Köpe- eller tjänsteavtal som innebär att 
prestationerna fullgörs helt, direkt efter 
ingåendet.

Or.de

Ändringsförslag 470
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
i fasta affärslokaler men som förhandlas 
fram utanför fasta affärslokaler, varvid 
näringsidkaren och konsumenten 
samtidigt är fysiskt närvarande.

utgår
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Or.de

Motivering

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.

Ändringsförslag 471
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 –led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
i fasta affärslokaler men som förhandlas 
fram utanför fasta affärslokaler, varvid 
näringsidkaren och konsumenten 
samtidigt är fysiskt närvarande.

utgår

Or.de

Ändringsförslag 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 –led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås i 
fasta affärslokaler men som förhandlas 
fram utanför fasta affärslokaler, varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande.

b) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås i 
fasta affärslokaler men som förhandlas 
fram utanför fasta affärslokaler, varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande, med undantag för 
avtal som i enlighet med bestämmelser i 
medlemsstaterna ska bestyrkas av en 
offentlig tjänsteman som enligt lag är 
förpliktigad till oberoende och opartiskhet 
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och till att, genom tillhandahållande av 
utförlig juridisk information, se till att 
konsumenten ingår avtalet först efter 
noggrant övervägande och med full 
vetskap om dess juridiska räckvidd 
(officiell handling).

Or.en

Motivering

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.

Ändringsförslag 473
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 –led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
i fasta affärslokaler men som förhandlas 
fram utanför fasta affärslokaler, varvid 
näringsidkaren och konsumenten 
samtidigt är fysiskt närvarande.

b) som ingås i fasta affärslokaler men som 
konsumenten övertalats att ingå genom 
förhandlingar under de omständigheter 
som anges i led a.

Or.de

Ändringsförslag 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 –led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
i fasta affärslokaler men som förhandlas 
fram utanför fasta affärslokaler, varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande.

b) som ingås i fasta affärslokaler men vars 
huvudsakliga beståndsdelar fastställs
utanför fasta affärslokaler, varvid 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande.

Detta utesluter avtal som i enlighet med 
bestämmelser i medlemsstaterna ska 
bestyrkas av en offentlig tjänsteman.

Or.en

Ändringsförslag 475
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås 
i fasta affärslokaler men som förhandlas 
fram utanför fasta affärslokaler, varvid 
näringsidkaren och konsumenten 
samtidigt är fysiskt närvarande.

b) varje avtal om tillhandahållande av 
varor eller tjänster, förutom sådana för 
vilka konsumenten beställt 
näringsidkarens besök.

Or.en

Motivering

Med denna definition (artikel 2 första stycket led 8 a, b, c och d) kommer avtal utanför fasta 
affärslokaler inte att omfatta renoveringar och andra liknande tjänster som innebär att 
näringsidkaren bjuds hem till konsumenten för att beräkna och planera renoveringen, och 
avtalet ingås där. Här vore det inte rimligt med ångerrätt och dylikt, som annars tillämpas i 
avtal utanför fasta affärslokaler.

Ändringsförslag 476
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) varje köpe- eller tjänsteavtal för vilket 
konsumenten har lämnat ett erbjudande 
under omständigheter liknande dem som 
beskrivs i led a eller b, även om 
konsumenten inte är bunden av 
erbjudandet innan det antagits av 
näringsidkaren.

Or.en

Motivering

Med denna definition (artikel 2 första stycket led 8 a, b, c och d) kommer avtal utanför fasta 
affärslokaler inte att omfatta renoveringar och andra liknande tjänster som innebär att 
näringsidkaren bjuds hem till konsumenten för att beräkna och planera renoveringen, och 
avtalet ingås där. Här vore det inte rimligt med ångerrätt och dylikt, som annars tillämpas i 
avtal utanför fasta affärslokaler.

Ändringsförslag 477
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) varje avtalsenligt erbjudande som 
konsumenten har lämnat under 
omständigheter liknande dem som 
beskrivs i led a eller b, där konsumenten 
är bunden av sitt erbjudande.

Or.enMotivering

Med denna definition (artikel 2 första stycket led 8 a, b, c och d) kommer avtal utanför fasta 
affärslokaler inte att omfatta renoveringar och andra liknande tjänster som innebär att 
näringsidkaren bjuds hem till konsumenten för att beräkna och planera renoveringen, och 
avtalet ingås där. Här vore det inte rimligt med ångerrätt och dylikt, som annars tillämpas i 
avtal utanför fasta affärslokaler.

Ändringsförslag 478
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) varje köpe- eller tjänsteavtal som på
valfritt sätt ingås till följd av ett köpe-
eller tjänsteavtal enligt led a eller b ovan 
mellan samma näringsidkare och 
konsument och avseende samma 
produkter.

Or.en

Ändringsförslag 479
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) som ingås under en utflykt 
organiserad av näringsidkaren i syfte att 
marknadsföra och sälja varor eller 
tjänster till konsumenten.

Or.en

Ändringsförslag 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Avtal som verifieras under medverkan 
av en ämbetsman i enlighet med 
medlemsstaternas bestämmelser ska inte 
ingå i direktivets tillämpningsområde.
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Or.fr

Motivering

Se motiveringen till skäl 14.

Ändringsförslag 481
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Undantag görs för avtal som avser 
vardagliga transaktioner till ett värde av 
högst 60 euro och som innebär att 
näringsidkarens prestationer fullgörs 
omedelbart efter ingåendet av avtalet.

Or.de

Motivering

När det gäller vardagliga transaktioner till ett lågt värde skulle informationsskyldigheten 
leda till en avsevärd belastning för näringsidkaren, utan att egentligen vara nödvändig för att 
skydda konsumenten.

Ändringsförslag 482
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) fasta affärslokaler: (9) fasta affärslokaler: fasta eller rörliga 
detaljhandelslokaler, inklusive lokaler 
som används säsongsvis, där 
näringsidkaren bedriver sin fasta 
verksamhet.

Or.en
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Motivering

Bestämmelserna om avtal utanför fasta affärslokaler bör gälla för marknads- och mässtånd, 
inte minst med tanke på att konsumenter ofta sätts under psykologiskt tryck och övertalas av 
näringsidkaren, som erbjuder särskilda villkor på plats.

Ändringsförslag 483
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fasta eller rörliga detaljhandelslokaler, 
inklusive lokaler som används säsongsvis, 
där näringsidkaren bedriver sin fasta 
verksamhet, eller

utgår

Or.en

Ändringsförslag 484
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) marknads- och mässtånd där 
näringsidkaren bedriver regelbunden eller 
tillfällig verksamhet. varaktigt medium:

utgår

Or.de

Ändringsförslag 485
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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b) marknads- och mässtånd där 
näringsidkaren bedriver regelbunden eller 
tillfällig verksamhet.

utgår

Or.en

Motivering

Bestämmelserna om avtal utanför fasta affärslokaler bör gälla för marknads- och mässtånd, 
inte minst med tanke på att konsumenter ofta sätts under psykologiskt tryck och övertalas av 
näringsidkaren, som erbjuder särskilda villkor på plats.

Ändringsförslag 486
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) marknads- och mässtånd där 
näringsidkaren bedriver regelbunden eller 
tillfällig verksamhet. varaktigt medium:

utgår

Or.en

Ändringsförslag 487
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) marknads- och mässtånd där 
näringsidkaren bedriver regelbunden eller 
tillfällig verksamhet. varaktigt medium:

utgår

Or.en

Ändringsförslag 488
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Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) marknads- och mässtånd där 
näringsidkaren bedriver regelbunden eller 
tillfällig verksamhet. varaktigt medium:

utgår

Or.en

Ändringsförslag 489
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) marknads- och mässtånd där 
näringsidkaren bedriver regelbunden eller 
tillfällig verksamhet.

b) marknadsstånd där näringsidkaren 
bedriver regelbunden eller tillfällig 
verksamhet.

Or.fr

Ändringsförslag 490
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) beställningsformulär: ett instrument 
som anger avtalsvillkoren och som 
konsumenten ska underteckna för 
ingående av ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

(11) skriftligt: överföring av meddelanden 
eller information på papper. Ett 
elektroniskt meddelande som möjliggör en 
varaktig dokumentation på ett varaktigt 
medium som är tillgängligt för 
mottagaren ska anses vara likvärdigt med 
skriftligt.
(Samtliga bestämmelser i direktivet om 
varaktigt medium bör ändras till att 
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hänvisa till skriftligt.)

Or.de

Motivering

Definitionen av skriftligt tar hänsyn till förhållandet att skickandet av e-post spelar en stor 
roll vid sidan av den skriftliga informationen på papper. Denna ansats motsvarar den lösning 
som fastställs i artikel 23.2 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 för avtal om domstols 
behörighet.

Ändringsförslag 491
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) produkt: alla varor och tjänster, 
inklusive fast egendom, rättigheter och 
skyldigheter.

(12) produkt: alla varor och tjänster.

Or.en

Ändringsförslag 492
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) offentlig auktion: en 
försäljningsmetod där en näringsidkare
bjuder ut varor till försäljning till 
konsumenter, vilka personligen närvarar 
eller ges möjlighet att närvara vid 
auktionen, genom ett 
budgivningsförfarande som sköts av en 
auktionsförrättare och där den som 
lämnar det högsta budet måste köpa 
varorna.

(16) offentlig auktion: en 
försäljningsmetod där en tredje part i 
egenskap av ombud för näringsidkaren
bjuder ut varor eller tjänster till försäljning 
till konsumenter, vilka personligen 
närvarar eller ges möjlighet att närvara vid 
auktionen, genom ett konkurrensutsatt 
budgivningsförfarande som medger insyn.
Ombudet medverkar i slutandet av köpe-
eller tjänsteavtalet genom att överlåta 
varan eller tjänsten åt den av budgivarna 
som lämnat det högsta budet vid slutet av 
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förfarandet.

Or.fr

Ändringsförslag 493
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) offentlig auktion: en 
försäljningsmetod där en näringsidkare 
bjuder ut varor till försäljning till 
konsumenter, vilka personligen närvarar 
eller ges möjlighet att närvara vid 
auktionen, genom ett 
budgivningsförfarande som sköts av en 
auktionsförrättare och där den som lämnar 
det högsta budet måste köpa varorna.

(16) offentlig auktion: en 
försäljningsmetod där en näringsidkare 
bjuder ut varor eller tjänster till försäljning 
till konsumenter, vilka personligen 
närvarar eller ges möjlighet att närvara vid 
auktionen, genom ett 
budgivningsförfarande som sköts av en 
auktionsförrättare och där den som lämnar 
det högsta budet måste köpa varorna.

Or.en

Ändringsförslag 494
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) garanti: varje utfästelse som en 
näringsidkare eller en tillverkare 
(garantigivaren) ger konsumenten om att 
återbetala det betalade priset eller att byta 
ut, reparera eller utföra någon form av 
service på varorna om de inte 
överensstämmer med specifikationerna i 
garantibeviset eller i den reklam som var 
tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet 
ingicks eller före avtalets ingående.

(18) garanti: varje utfästelse som en 
näringsidkare eller en tillverkare 
(garantigivaren), utöver de rättsliga 
förpliktelser som härrör från garantin om 
avtalsenlighet, ger konsumenten om att 
återbetala det betalade priset eller att byta 
ut, reparera eller utföra någon form av 
service på varorna om de inte 
överensstämmer med specifikationerna,
eller någon annan del utan koppling till 
avtalsenligheten, i garantibeviset eller i 
den reklam som var tillgänglig vid den 
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tidpunkt då avtalet ingicks eller före 
avtalets ingående.

Or.fr

Motivering

Kommissionens definition är inte acceptabel i sin nuvarande lydelse, eftersom den på ett 
förvirrande sätt kopplar garantin till garantin om avtalsenlighet, samtidigt som en garanti 
utgör ett avtal där näringsidkaren ger konsumenten en utfästelse, utöver de rättsliga 
förpliktelser som härrör från garantin om avtalsenlighet. Den sistnämnda kan alltså omfatta 
många andra aspekter av försäljningen, t.ex. leveransen, befrielse från anbudskostnader osv.

Ändringsförslag 495
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) biavtal: ett avtal genom vilket 
konsumenten förvärvar varor eller tjänster i 
samband med ett distansavtal eller ett avtal 
utanför fasta affärslokaler, när dessa varor 
eller tjänster tillhandahålls av 
näringsidkaren eller en tredje part på 
grundval av en överenskommelse mellan 
den tredje parten och näringsidkaren.

(20) biavtal: ett avtal genom vilket 
konsumenten förvärvar varor eller tjänster i 
samband med ett distansavtal eller ett avtal 
utanför fasta affärslokaler som ingåtts som 
huvudavtal, när dessa varor eller tjänster 
tillhandahålls av näringsidkaren eller en 
tredje part på grundval av en 
överenskommelse mellan den tredje parten 
och näringsidkaren.

Or.fr

Motivering

Denna definition är densamma som i många nationella rättsordningar. Begreppet biavtal 
används för övrigt i tidsdelningsdirektivet.

Ändringsförslag 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) biavtal: ett avtal genom vilket 
konsumenten förvärvar varor eller tjänster i 
samband med ett distansavtal eller ett 
avtal utanför fasta affärslokaler, när dessa 
varor eller tjänster tillhandahålls av 
näringsidkaren eller en tredje part på 
grundval av en överenskommelse mellan 
den tredje parten och näringsidkaren.

(20) biavtal: ett avtal genom vilket 
konsumenten förvärvar varor eller tjänster i 
samband med ett köpe- eller tjänsteavtal
som ingåtts som huvudavtal, när dessa 
varor eller tjänster tillhandahålls av 
näringsidkaren eller en tredje part på 
grundval av en överenskommelse mellan 
den tredje parten och näringsidkaren.

Or.fr

Motivering

Denna definition är återfinns i många nationella rättsordningar. Begreppet biavtal används 
för övrigt i tidsdelningsdirektivet.

Ändringsförslag 497
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) biavtal: ett avtal genom vilket 
konsumenten förvärvar varor eller tjänster i 
samband med ett distansavtal eller ett avtal 
utanför fasta affärslokaler, när dessa varor 
eller tjänster tillhandahålls av 
näringsidkaren eller en tredje part på 
grundval av en överenskommelse mellan 
den tredje parten och näringsidkaren.

(20) biavtal: ett avtal genom vilket 
konsumenten förvärvar varor eller tjänster 
från en näringsidkare i samband med ett 
distansavtal eller ett avtal utanför fasta 
affärslokaler, när dessa varor eller tjänster 
tillhandahålls av näringsidkaren eller en 
tredje part på grundval av en 
överenskommelse mellan den tredje parten 
och näringsidkaren.

Or.de

Ändringsförslag 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 20a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) vara som tillverkas enligt kundens 
specifikation eller som har getts en 
personlig prägel: en vara som inte är 
tillverkad på förhand, vars tillverkning på 
ett avgörande sätt styrs av kundens 
enskilda val beträffande exempelvis färg, 
storlek, material och utförande, och som, 
eftersom den är tillverkad enligt 
konsumentens önskemål, inte kan säljas 
eller endast säljas till ett orimligt nedsatt 
pris varvid näringsidkaren tydligt har 
klargjort för konsumenten att det handlar 
om en skräddarsydd vara.

Or.de

Motivering

Det är nödvändigt att definiera varor som tillverkas enligt kundens specifikationer som en 
särskild kategori. I annat fall skulle det kunna uppstå en lucka i lagstiftningen när det gäller 
varor som tillverkats enligt kundernas önskemål, vilket är ganska vanligt förekommande i 
praktiken.

Ändringsförslag 499
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En skyldighet enligt detta direktiv att 
lämna information på ett varaktigt 
medium ska anses fullgjord om 
konsumenten eller näringsidkaren har 
gett den andra parten en e-postadress och 
informationen skickas via e-post till 
denna adress.

Or.en
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Ändringsförslag 500
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på köpe- och 
tjänsteavtal som ingås mellan en 
näringsidkare och en konsument enligt de 
villkor och i den omfattning som anges i 
bestämmelserna i direktivet.

1. Detta direktiv ska tillämpas på köpe- och 
tjänsteavtal som ingås mellan en 
näringsidkare och en konsument enligt de 
villkor och i den omfattning som anges i 
bestämmelserna i direktivet. Bestämmelser 
i detta direktiv som avser tjänsteavtal ska 
gälla för leveransavtal enligt artikel 2.5 a, 
oavsett om de klassificeras som köpe- eller 
tjänsteavtal.

Or.de

Motivering

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.

Ändringsförslag 501
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
avtal som ingåtts genom offentliga 
auktioner.

Or.fr

Ändringsförslag 502
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Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
avtal som ingås inför notarier eller 
likvärdiga yrkesutövare.

Or.fr

Ändringsförslag 503
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
hälso- och sjukvårdstjänster eller 
läkemedelstjänster.

Or.fr

Ändringsförslag 504
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på 
finansiella tjänster bara när det gäller 
vissa avtal utanför fasta affärslokaler 
enligt artiklarna 8–20, oskäliga 
avtalsvillkor enligt artiklarna 30–39 och 
de allmänna bestämmelserna i 
artiklarna 40–46, jämförda med artikel 4 
om fullständig harmonisering.

utgår
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Or.en

Ändringsförslag 505
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på 
finansiella tjänster bara när det gäller 
vissa avtal utanför fasta affärslokaler 
enligt artiklarna 8–20, oskäliga 
avtalsvillkor enligt artiklarna 30–39 och 
de allmänna bestämmelserna i 
artiklarna 40–46, jämförda med artikel 4 
om fullständig harmonisering.

utgår

Or.en

Ändringsförslag 506
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på 
finansiella tjänster bara när det gäller 
vissa avtal utanför fasta affärslokaler 
enligt artiklarna 8–20, oskäliga 
avtalsvillkor enligt artiklarna 30–39 och 
de allmänna bestämmelserna i artiklarna 
40–46, jämförda med artikel 4 om 
fullständig harmonisering.

2. Detta direktiv ska tillämpas utan att det 
påverkar bestämmelserna i 
unionslagstiftningen om särskilda 
sektorer eller specialavtal.

Or.fr

Motivering

Se skäl 11.
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Ändringsförslag 507
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på 
finansiella tjänster bara när det gäller vissa 
avtal utanför fasta affärslokaler enligt 
artiklarna 8–20, oskäliga avtalsvillkor 
enligt artiklarna 30–39 och de allmänna 
bestämmelserna i artiklarna 40–46, 
jämförda med artikel 4 om fullständig 
harmonisering.

2. Detta direktiv ska tillämpas på 
finansiella tjänster bara när det gäller 
oskäliga avtalsvillkor enligt artiklarna 30–
39 och de allmänna bestämmelserna i 
artiklarna 40–46, jämförda med artikel 4 
om fullständig harmonisering

Or.it

Motivering

Det föreslagna direktivet bör tillämpas på finansiella tjänster enbart i kapitel I och V. Med 
tanke på de olika direktiv som redan är i kraft (exempelvis konsumentkreditdirektivet, 
direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster, direktivet om marknader för 
finansiella instrument, direktivet om betaltjänster och prospektdirektivet) skulle ytterligare 
lagstiftning bara skapa ytterligare komplexitet och förhindra rättssäkerhet.

Ändringsförslag 508
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på
finansiella tjänster bara när det gäller vissa 
avtal utanför fasta affärslokaler enligt 
artiklarna 8–20, oskäliga avtalsvillkor 
enligt artiklarna 30–39 och de allmänna 
bestämmelserna i artiklarna 40–46, 
jämförda med artikel 4 om fullständig 
harmonisering.

2. Detta direktiv ska tillämpas på 
finansiella tjänster bara när det gäller de 
allmänna bestämmelserna i artiklarna 40–
46, jämförda med artikel 4 om fullständig 
harmonisering.

Or.de
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Ändringsförslag 509
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på 
finansiella tjänster bara när det gäller vissa
avtal utanför fasta affärslokaler enligt 
artiklarna 8–20, oskäliga avtalsvillkor 
enligt artiklarna 30–39 och de allmänna 
bestämmelserna i artiklarna 40–46, 
jämförda med artikel 4 om fullständig 
harmonisering.

2. Detta direktiv ska tillämpas på 
finansiella tjänster bara när det gäller vissa 
oskäliga avtalsvillkor enligt artiklarna 30–
39 och de allmänna bestämmelserna i 
artiklarna 40–46, jämförda med artikel 4 
om fullständig harmonisering.

Or.en

Motivering

Finansiella tjänster till konsumenter är komplicerade produkter och medlemsstaterna måste 
därför kunna tillämpa skräddarsydda informationskrav och ångerrätt inom denna sektor.

Ändringsförslag 510
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på 
finansiella tjänster bara när det gäller vissa 
avtal utanför fasta affärslokaler enligt 
artiklarna 8–20, oskäliga avtalsvillkor 
enligt artiklarna 30–39 och de allmänna 
bestämmelserna i artiklarna 40–46, 
jämförda med artikel 4 om fullständig 
harmonisering.

2. Detta direktiv ska tillämpas på 
finansiella tjänster bara när det gäller 
oskäliga avtalsvillkor enligt artiklarna 
30-39 och de allmänna bestämmelserna i 
artiklarna 40–46, jämförda med de 
relevanta definitionerna i artikel 2.
Medlemsstaterna får i sin lagstiftning 
behålla eller införa bestämmelser om 
finansiella tjänster som är strängare än 
de i artiklarna 30–39.

Or.en



PE450.954v01-00 166/238 AM\836026SV.doc

SV

Ändringsförslag 511
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska tillämpas utan att 
det påverkar bestämmelserna i unionens 
texter om särskilda sektorer eller 
specialavtal.

Or.fr

Ändringsförslag 512
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte gälla för avtal 
som ingåtts utanför fasta affärslokaler 
och som upprättas under medverkan av 
en behörig tjänsteman, enligt lag 
förpliktigad till oberoende och opartiskhet 
och till att, genom att tillhandahålla 
utförlig juridisk information, garantera 
att konsumenten ingår avtalet endast efter 
noggrant övervägande och i full vetskap 
om dess rättsliga tillämpningsområde.

Or.de

Motivering

Medverkan av en behörig tjänsteman, som redan enligt lag är förpliktigad till oberoende och 
opartiskhet och till att tillhandahålla utförlig juridisk information till parterna garanterar att 
konsumenten ingår avtalet endast efter noggrant övervägande och med kännedom om avtalets 
rättsliga tillämpningsområde. Det är därför inte lämpligt att inkludera dessa avtal och en 
sådan inkludering skulle inkräkta på medlemsstaternas rättsliga system.
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Ändringsförslag 513
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
spelverksamhet som innebär att insatser 
med penningvärde görs i hasardspel, t.ex. 
lotterier, kasinospel och vadslagningar. 

Or.xm

Motivering

Enligt EU-domstolens gällande rättspraxis har medlemsstaterna rätt att när det gäller 
hasardspelsverksamhet fatta beslut om skyddsnivån för sina medborgare och införa särskilda 
konsumentskyddsbestämmelser. Europaparlamentet (resolution av den 9 mars 2009) och 
rådet (pågående diskussion i arbetsgruppen för konsumentskydd) har alltid delat denna 
ståndpunkt. Med en full harmonisering av konsumenträttigheterna även på området 
hasardspelsverksamhet skulle man beröva medlemsstaterna ovannämnda rätt att fatta egna 
beslut.

Ändringsförslag 514
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Detta kapitel gäller inte för sådana 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler
a) som avser rätten till fast egendom, med 
undantag av avtal om uthyrning av fast 
egendom eller arbete i samband med fast 
egendom,
b) som avser finansiella tjänster
c) som avser transporttjänster.

Or.de
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Motivering

Den befintliga gemenskapslagstiftningen för finansiella tjänster och transporttjänster 
innehåller åtskilliga bestämmelser om konsumentskydd. Undantaget för transporttjänster 
kommer också att ta hänsyn till de problem som den vida definitionen av ”avtal utanför fasta 
affärslokaler” skulle medföra särskilt för detta område.

Ändringsförslag 515
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Detta kapitel gäller inte för avtal som 
ingås utanför fasta affärslokaler när de 
ömsesidiga prestationerna ska fullgöras 
utan dröjsmål och betalningen inte 
överstiger 50 euro, om avtalen vanligtvis 
ingås av företag utanför de fasta 
affärslokalerna eller när företaget, på 
grund av sin natur, inte drivs i fasta 
affärslokaler.

Or.de

Motivering

Även köpet av en bukett rosor av en mobil blomsterförsäljare och köpet av biljetter för 
stadsrundturer skulle omfattas av bestämmelserna. Det behövs därför ett fungerande 
undantag. Om konsumenten måste betala direkt blir denne omedelbart medveten om den 
ekonomiska kostnaden och kommer därför att agera försiktigt. Beloppsgränsen förhindrar att 
undantaget missbrukas.

Ändringsförslag 516
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Direktivet ska inte påverka 
medlemsstaternas allmänna avtalsrätt, i 
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den mån denna inte harmoniseras i detta 
direktiv. 

Or.en

Ändringsförslag 517
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bara artiklarna 30–39 om 
konsumenträttigheter avseende oskäliga 
avtalsvillkor, jämförda med artikel 4 om 
fullständig harmonisering, ska tillämpas 
på avtal som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/47/EG och av rådets direktiv 
90/314/EEG.

utgår

______________

12 EGT L 280, 29.10.1994, s. 83.
13 EGT L 158, 23.6.1990, s. 59.

Or.en

Ändringsförslag 518
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bara artiklarna 30–39 om 
konsumenträttigheter avseende oskäliga 
avtalsvillkor, jämförda med artikel 4 om 
fullständig harmonisering, ska tillämpas 
på avtal som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/47/EG och av rådets direktiv 

utgår
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90/314/EEG.
___________

12 EGT L 280, 29.10.1994, s. 83.
13 EGT L 158, 23.6.1990, s. 59.

Or.en

Ändringsförslag 519
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I den mån reglerna i detta direktiv inte 
föreskriver någon harmonisering på 
området ska de inte påverka de nationella 
bestämmelserna om allmän avtalsrätt.

Or.fr

Ändringsförslag 520
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Artiklarna 5, 7, 9 och 11 ska inte 
påverka tillämpningen av bestämmelserna 
om informationskrav i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/31/EG.

utgår

______________

14 EGT L 376, 27.12.2006, s. 36.
15 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.

Or.en
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Ändringsförslag 521
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Artiklarna 5, 7, 9 och 11 ska inte 
påverka tillämpningen av bestämmelserna 
om informationskrav i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/31/EG.

utgår

______________

14 EGT L 376, 27.12.2006, s. 36.
15 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.

Or.en

Ändringsförslag 522
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Artiklarna 5, 7, 9 och 11 ska inte 
påverka tillämpningen av bestämmelserna 
om informationskrav i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/123/EG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG.

4. Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av bestämmelserna om 
informationskrav i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG.

Or.fr

Ändringsförslag 523
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Artiklarna 5, 7, 9 och 11 ska inte 
påverka tillämpningen av bestämmelserna 
om informationskrav i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/123/EG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG.

4. Detta direktiv ska tillämpas på avtal 
som omfattas av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG.

Or.en

Ändringsförslag 524
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte tillämpas på 
spelverksamhet som innebär att insatser 
med penningvärde görs i hasardspel, t.ex. 
lotterier, kasinospel och vadslagningar. 

Or.en

Ändringsförslag 525
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv gäller inte för bestämmelser 
i medlemsstaternas lagstiftning om den 
rättsliga karaktären, köpet, förvärvet eller 
överlåtelsen av äganderätten till fast 
egendom samt skapande eller överlåtelse 
av rättigheter som avser fast egendom.

Or.de
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Ändringsförslag 526
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 5-29 gäller inte för avtal som i 
enlighet med bestämmelserna i 
medlemsstaterna upprättas under 
medverkan av en behörig tjänsteman, 
enligt lag förpliktigad till oberoende och 
opartiskhet och till att, genom att 
tillhandahålla utförlig juridisk 
information, garantera att konsumenten 
ingår avtalet endast efter noggrant 
övervägande och i full vetskap om dess 
rättsliga tillämpningsområde.

Or.de

Ändringsförslag 527
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan besluta att detta 
direktiv ska gälla endast för avtal där den 
betalning som ska erläggas av 
konsumenten överskrider ett visst angivet 
belopp. Detta belopp får inte överskrida 
100 euro.

Or.de

Ändringsförslag 528
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
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Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 12–19 ska inte tillämpas på 
distansavtal och avtal som ingås utanför 
fasta affärslokaler om tillhandahållande 
av tjänster som avser inkvartering, 
transport, uthyrning av motorfordon, 
catering eller fritidsverksamhet när det i 
avtalet anges att tjänsterna ska 
tillhandahållas en bestämd dag eller 
under en bestämd tidsperiod.

Or.de

Ändringsförslag 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av medlemsstaternas 
bestämmelser om skapande, förvärv eller 
överlåtelse av sakrätt i fast egendom eller 
garantier om sakrätt i fast egendom.

Or.en

Motivering

Förtydligande att direktivet inte påverkar tillämpningen av medlemsstaternas 
förmögenhetsrätt med avseende på överlåtelse av fast egendom eller upprättande eller 
överföring av rättigheter i fast egendom.

Ändringsförslag 530
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Detta direktiv ska inte påverka 
bestämmelserna i medlemsstaternas 
lagstiftning om köpet, förvärvet eller 
överlåtelsen av äganderätten till fast 
egendom samt skapande eller överlåtelse 
av rättigheter som avser fast egendom.

Or.de

Motivering

Precisering att direktivet inte påverkar medlemsstaternas sakrätt med avseende på överlåtelse 
av fast egendom och uppkomst eller överlåtelse av rättigheter som avser fast egendom.

Ändringsförslag 531
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får besluta att detta 
direktiv ska tillämpas endast på avtal där 
den betalning som konsumenten ska 
erlägga överstiger ett visst belopp.

Or.en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller ingen de minimis-klausul, trots att en sådan klausul med 
all rätt finns med i hemförsäljningsdirektivet 85/577/EEG (artikel 3.1). Detta innebär att de 
omfattande informations- och formkraven i texten kommer att gälla alla för avtal och därmed 
göra gatuförsäljning av tidskrifter och dagstidningar avsevärt svårare, för att inte säga 
omöjlig. En de minimis-klausul är därför inte bara nödvändig för en fri och obehindrad 
gatuförsäljning av tidningar utan ligger även i konsumenternas intresse.

Ändringsförslag 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
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Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
sociala tjänster som rör subventionerat 
boende, barnomsorg och stöd till 
permanent eller tillfälligt behövande 
familjer samt enskilda och som 
tillhandahålls av staten, 
tjänsteleverantörer på uppdrag av staten 
eller av staten erkända 
välgörenhetsorganisationer.

Or.fr

Motivering

Sociala tjänster av allmänt intresse behandlas på ett särskilt sätt i EU-rätten. De är 
väsentliga för bevarandet av principerna om social sammanhållning och solidaritet och bör 
inte påverkas av detta direktiv, eftersom de inte är som andra tjänster. Detta ändringsförslag 
innehåller samma undantag som i artikel 2.2 j) i direktiv 2006/123/EG om tjänster på den 
inre marknaden.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
spelverksamhet som innebär att insatser 
med penningvärde görs i hasardspel, t.ex. 
lotterier, kasinospel och vadslagningar. 

Or.en

Motivering

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 
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companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Ändringsförslag 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av medlemsstaternas 
bestämmelser om skapande, förvärv eller 
överlåtelse av rätt till fast egendom eller 
garantier i fast egendom.

Or.en

Ändringsförslag 535
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
spelverksamhet som innebär att insatser 
med penningvärde görs i hasardspel, t.ex. 
lotterier, kasinospel och vadslagningar. 

Or.en

Motivering

Medlemsstaterna har särskilda nationella bestämmelser för att skydda konsumenterna mot 
risker förenade med spel. Genom att inbegripa spelverksamhet i direktivets 
tillämpningsområde hindrar man medlemsstaterna från att behålla eller införa ett antal 
konsumentskyddsbestämmelser som de anser lämpliga på området.

Ändringsförslag 536
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Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 4 ska varje bestämmelse i detta 
direktiv gälla endast om det inte finns 
några särskilda bestämmelser med samma 
syfte i annan unionslagstiftning.

Or.en

Ändringsförslag 537
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen behålla eller införa 
ytterligare lämpliga och proportionella 
informations- eller presentationskrav 
antagna på grundval av en sektorsspecifik 
undersökning eller studie som vittnar om 
nackdelar för konsumenterna eller 
bristfällig konkurrens i sektorn. 

Or.en

Ändringsförslag 538
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av medlemsstaternas 
bestämmelser om skapande, förvärv eller 
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överlåtelse av sakrätt i fast egendom eller 
garantier om sakrätt i fast egendom.

Or.en

Motivering

Förtydligande att direktivet inte påverkar tillämpningen av medlemsstaternas 
förmögenhetsrätt med avseende på överlåtelse av fast egendom eller upprättande eller 
överföring av rättigheter i fast egendom.

Ändringsförslag 539
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fullständig harmonisering Grad av harmonisering

Or.fr

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fullständig harmonisering Minimiharmonisering

Or.en

Ändringsförslag 541
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
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Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fullständig harmonisering Harmoniseringsindikator

Or.el

Ändringsförslag 542
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Medlemsstaterna får inte i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

Or.en

Ändringsförslag 543
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

1. Medlemsstaterna får, om inget annat 
anges i punkt 2, införa eller behålla 
strängare bestämmelser inom det område 
som omfattas av detta direktiv, för att 
säkerställa en högre 
konsumentskyddsnivå.

1a. Medlemsstaterna får inte i sin 
nationella lagstiftning behålla eller införa 
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bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i artiklarna 12–17, 
inklusive strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

Or.en

Motivering

Ett blandat tillvägagångssätt bör väljas, då full harmonisering endast kan tillämpas på vissa 
punkter där det är möjligt och meningsfullt. För att undvika problem med avgränsningen och 
oväntade konsekvenser för nationell lagstiftning är det absolut nödvändigt med en 
standardregel baserad på minimiharmonisering.

Ändringsförslag 544
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

1. Med undantag av de fall som avses i 
punkt 2 får medlemsstaterna behålla eller
införa strängare bestämmelser inom det 
område som omfattas av detta direktiv i 
syfte att säkerställa en högre 
konsumentskyddsnivå. Medlemsstaterna 
ska se till att sådana bestämmelser är 
förenliga med fördragen.
1a. Medlemsstaterna får inte i sin 
nationella lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i artiklarna 2, 3, 5, 12.1–
3, 13–18, 22–23, 24.1–2 och 31.1–3 i detta 
direktiv, inklusive strängare bestämmelser 
som ger en annan konsumentskyddsnivå.

Or.fr

Motivering

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 
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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

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan
konsumentskyddsnivå.

1. Medlemsstaterna får i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, så länge 
de säkerställer en högre
konsumentskyddsnivå.

1a. De rättigheter som följer av detta 
direktiv ska utövas utan att det påverkar 
bestämmelserna i någon annan 
unionsrättsakt om konsumentskydd. 

Or.en

Motivering

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. 
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Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing consumer protection provisions 
in European laws.

Ändringsförslag 546
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

För att höja konsumentskyddsnivån får 
medlemsstaterna i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or.el

Motivering

Fullständig harmonisering berövar konsumenterna gynnsammare bestämmelser som gäller i
EU:s olika medlemsstater.

Ändringsförslag 547
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

Medlemsstaterna får inte i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå, om inget annat 
anges i detta direktiv.

Or.en
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Ändringsförslag 548
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inget annat anges i de olika 
bestämmelserna i detta direktiv får 
medlemsstaterna införa eller behålla 
strängare bestämmelser som är förenliga 
med fördraget inom det område som 
omfattas av direktivet, för att säkerställa 
en högre konsumentskyddsnivå.

Or.en

Ändringsförslag 549
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna behåller eller inför 
strängare bestämmelser för att säkerställa 
en högre konsumentskyddsnivå på det 
område som harmoniserats genom detta 
direktiv, ska dessa bestämmelser vara 
förenliga med fördraget och meddelas 
kommissionen.
Kommissionen ska offentliggöra denna 
information på en webbplats eller på 
annat lättillgängligt sätt.

Or.en

Ändringsförslag 550
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Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rättigheter som följer av detta direktiv 
ska utövas utan att det påverkar andra 
rättigheter som konsumenterna kan 
åberopa i enlighet med nationella 
bestämmelser om avtalsrättsligt eller icke-
avtalsrättsligt ansvar.

Or.en

Ändringsförslag 551
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta kapitel gäller för distansavtal 
och avtal utanför fasta affärslokaler.
Detta kapitel gäller inte för sådana 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler
a) som avser försäljning, förvärv, 
överlåtelse eller inteckning av fast 
egendom eller av rättigheter som avser 
fast egendom,
b) som avser uppförande eller väsentlig 
ombyggnad av en byggnad, eller 
uthyrning av en byggnad eller en 
lägenhet.

Or.de

Motivering

Avtal om uppförandet eller väsentlig ombyggnad av en byggnad förbereds i regel noggrant av 
båda avtalsparter och några bestämmelser om ångerrätt behövs därför inte. Konsumenten 
kan ta del av all information under förhandlingarna. Informationskraven i detta kapitel är 
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inte lämpliga för denna typ av avtal. Hyreskontrakt regleras redan i omfattande utsträckning 
och på mycket olika sätt i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 552
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Detta kapitel gäller inte för sådana 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler som avser finansiella 
tjänster.

Or.de

Motivering

Finansiella tjänster är mycket komplicerade och omfattande bestämmelser finns redan i 
andra direktiv, t.ex. konsumentkreditdirektivet och direktivet om distansförsäljning av 
finansiella tjänster. Informationsskyldigheten och konsumenternas ångerrätt i samband med 
finansiella tjänster bör därför regleras i denna särskilda gemenskapslagstiftning.

Ändringsförslag 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Målinriktad fullständig harmonisering

Såvida inget annat föreskrivs i detta 
kapitel får medlemsstaterna inte i sin 
nationella lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta kapitel.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4b
Tillämpningsområde

1. Detta kapitel gäller för distansavtal och 
avtal utanför fasta affärslokaler.
2. Detta kapitel gäller inte för sådana 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler
a) som avser rätten till fast egendom, med 
undantag av avtal om uthyrning av fast 
egendom eller arbete i samband med fast 
egendom,
b) som omfattas av tillämpningsområdet 
för rådets direktiv 90/314/EEG eller 
tillämpningsområdet för 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/122/EG.
3. Detta kapitel gäller inte för följande 
avtal utanför fasta affärslokaler:
a) Kreditavtal enligt artikel 3 c i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/48/EG.
b) Avtal som gäller försäkringar som inte 
är livförsäkringar enligt artikel 2.2 och 
bilaga I del A i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/138/EG.
c) Avtal som gäller livförsäkringar enligt 
artikel 2.3 och bilaga II i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/138/EG.
d) Avtal där den betalning som ska 
erläggas av konsumenten inte överskrider 
20 euro.
4. Detta kapitel gäller inte för distansavtal
a) som ingås med hjälp av varuautomater 
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eller automatiserade affärslokaler,
b) som ingås med teleoperatörer genom 
användning av offentliga 
telefonautomater, såvida de avser 
användning av dessa, eller som avser 
enskilda telefon-, Internet- eller 
telefaxförbindelser som konsumenten 
upprättat,
c) som omfattas av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/65/EG.
5. Artiklarna 12–19 ska inte tillämpas på 
distansavtal om tillhandahållande av 
tjänster som avser inkvartering, transport, 
uthyrning av motorfordon, catering eller 
fritidsverksamhet när det i avtalet anges 
att tjänsterna ska tillhandahållas en 
bestämd dag eller under en bestämd 
tidsperiod.

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter de tidigare ändringsförslagen 65–68.

Ändringsförslag 555
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4
Ny harmonisering

När det gäller artiklarna 5–7 får 
medlemsstaterna, om inget annat anges i 
detta direktiv, införa eller behålla sådana 
strängare bestämmelser som är förenliga 
med fördraget inom det område som 
omfattas av direktivet, för att säkerställa 
en högre konsumentskyddsnivå.
Medlemsstaterna får inte i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
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bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta kapitel, med 
undantag för vad som anges i 
artiklarna 9, 10, 11, 13.2, 19 och 20. 

Or.en

Ändringsförslag 556
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentinformation Konsumentinformation och ångerrätt vid 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler

Or.fr

Motivering

Omfokusering av kapitel II och III i kommissionens förslag om konsumentinformation och 
ångerrätt i distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler. Hänvisning, om inte annat 
anges, till den allmänna principen om maximal harmonisering för bestämmelserna i detta 
kapitel samt ett införande, där så är tillämpligt och för varje artikel som eventuellt berörs, av 
en minimibestämmelse.

Ändringsförslag 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentinformation Konsumentinformation och ångerrätt vid 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler

Or.fr
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Motivering

Kapitlen II och III bör slås ihop och bilda ett enhetligt system för de bestämmelser i detta 
direktiv som berör själva kärnan i den gränsöverskridande handeln på den inre marknaden, 
så som föredraganden har angett.

Ändringsförslag 558
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentinformation Konsumentinformation och ångerrätt vid 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler

Or.de

Ändringsförslag 559
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentinformation Målinriktad fullständig harmonisering

Or.de

Ändringsförslag 560
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel -5 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -5

Om inte annat föreskrivs i detta kapitel 
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om konsumentinformation och ångerrätt i 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler, får medlemsstaterna inte i 
sin nationella lagstiftning behålla eller 
införa bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta kapitel.

Or.fr

Motivering

Omfokusering av kapitel II och III i kommissionens förslag om konsumentinformation och 
ångerrätt i distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler. Hänvisning, om inte annat 
anges, till den allmänna principen om maximal harmonisering för bestämmelserna i detta 
kapitel samt ett införande, där så är tillämpligt och för varje artikel som eventuellt berörs, av 
en minimibestämmelse.

Ändringsförslag 561
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel -5 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -5

Såvida inget annat föreskrivs i detta 
kapitel får medlemsstaterna inte, i syfte att 
säkerställa en annan 
konsumentskyddsnivå, i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta kapitel.

Or.de

Ändringsförslag 562
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna informationskrav Informationskrav

Or.en

Ändringsförslag 563
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås 
ska näringsidkaren informera
konsumenten om följande, såvida det inte 
redan framgår av sammanhanget:

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås 
ska näringsidkaren ge konsumenten 
information om varor eller tjänster som 
konsumenten rimligen kan förvänta sig 
med beaktande av de särskilda 
omständigheterna i avtalet och relaterad 
reklam, bland annat följande:

Or.en

Ändringsförslag 564
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås 
ska näringsidkaren informera konsumenten 
om följande, såvida det inte redan framgår 
av sammanhanget:

1. I god tid, dock senast innan ett 
distansavtal eller avtal utanför fasta 
affärslokaler ingås, ska näringsidkaren på 
ett tydligt sätt och på ett klart och 
begripligt språk informera konsumenten 
om följande:

Or.fr
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Motivering

Principen om att konsumenten måste ha tillgång till viss information före ingåendet av avtalet 
bör slås fast på ett klart och otvetydigt sätt.

Ändringsförslag 565
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås 
ska näringsidkaren informera konsumenten 
om följande, såvida det inte redan framgår 
av sammanhanget:

1. I så god tid att konsumenten effektivt 
kan ta del av informationen, dock senast
innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås, ska 
näringsidkaren på ett klart och begripligt 
sätt informera konsumenten om följande:

Or.fr

Ändringsförslag 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås 
ska näringsidkaren informera konsumenten 
om följande, såvida det inte redan framgår 
av sammanhanget:

1. I god tid, dock senast innan ett 
distansavtal eller avtal utanför fasta 
affärslokaler ingås, ska näringsidkaren på 
ett klart och begripligt sätt informera 
konsumenten om följande:

Or.fr

Motivering

Principen om att konsumenten måste ha tillgång till viss information före ingåendet av avtalet 
bör slås fast på ett klart och otvetydigt sätt.

Ändringsförslag 567
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Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås
ska näringsidkaren informera konsumenten 
om följande, såvida det inte redan framgår 
av sammanhanget:

1. I god tid innan konsumenten blir 
bunden av ett distansavtal, ett avtal som 
ingåtts utanför fasta affärslokaler eller ett 
motsvarande erbjudande om att ingå 
avtal, ska näringsidkaren eller i 
förekommande fall den person som 
agerar i dennes namn eller på dennes 
uppdrag, på ett klart och tydligt sätt 
informera konsumenten om följande:

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 70.

Ändringsförslag 568
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås 
ska näringsidkaren informera konsumenten 
om följande, såvida det inte redan framgår 
av sammanhanget:

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås 
ska näringsidkaren informera konsumenten 
om följande, såvida det inte redan framgår 
av sammanhanget:

- a) Det faktum att det rör sig om ett köpe-
eller tjänsteavtal, vilket innebär att 
parternas avsikter ska fastställas på 
grundval av detta rättsliga arrangemang. 

Or.it

Ändringsförslag 569
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Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås 
ska näringsidkaren informera
konsumenten om följande, såvida det inte 
redan framgår av sammanhanget:

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås 
ska näringsidkaren ge konsumenten 
information om varor eller tjänster som 
konsumenten rimligen kan förvänta sig 
med beaktande av de särskilda 
omständigheterna i avtalet och relaterad 
reklam, bland annat följande:

Or.en

Ändringsförslag 570
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås 
ska näringsidkaren informera konsumenten 
om följande, såvida det inte redan framgår 
av sammanhanget:

1. I god tid innan konsumenten avger sin 
viljeförklaring om att ingå ett distansavtal
eller ett avtal utanför fasta affärslokaler 
ingås ska näringsidkaren, eller i 
förekommande fall den person som 
agerar i dennes namn eller på dennes 
uppdrag, informera konsumenten om 
följande, såvida det inte redan framgår av 
sammanhanget:

Or.de

Motivering

Konsumenten måste få informationen vid en tidpunkt då denne ännu inte genom sin 
viljeförklaring är bunden av avtalet. Det kan dock gå viss tid från den tidpunkt då 
konsumenten lämnar sitt erbjudande till det att näringsidkaren ger sitt godkännande och 
avtalet därmed ingås.

Ändringsförslag 571
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Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås 
ska näringsidkaren informera konsumenten 
om följande, såvida det inte redan framgår 
av sammanhanget:

1. I god tid innan ett köpe- eller 
tjänsteavtal ingås ska näringsidkaren 
informera konsumenten om följande:

Or.en

Ändringsförslag 572
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produktens huvudsakliga egenskaper, i 
en omfattning som är lämplig för mediet 
och produkten.

(a) Benämning på eller beskrivning av 
produkten eller tjänsten.

Or.de

Ändringsförslag 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) När det gäller digitala produkter: 
tekniska skyddsåtgärder, om sådana 
finns, kompatibilitet med allmänt använd 
hård- och mjukvara samt eventuell känd 
inkompatibilitet.

Or.en
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Ändringsförslag 574
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Näringsidkarens geografiska adress och 
identitet, till exempel företagsnamn, och, 
där så är tillämpligt, geografisk adress och 
identitet avseende den näringsidkare för 
vars räkning han agerar.

b) Näringsidkarens affärsadress och 
identitet, till exempel företagsnamn, och 
affärsadress och identitet avseende den 
näringsidkare för vars räkning han agerar.

Or.en

Motivering

Adressen bör syfta till den plats där näringsidkaren faktiskt bedriver sin affärsverksamhet.

Ändringsförslag 575
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Näringsidkarens geografiska adress och 
identitet, till exempel företagsnamn, och, 
där så är tillämpligt, geografisk adress och 
identitet avseende den näringsidkare för 
vars räkning han agerar.

b) Näringsidkarens affärsadress och 
identitet, till exempel företagsnamn, och, 
där så är tillämpligt, affärsadress och 
identitet avseende den näringsidkare för 
vars räkning han agerar.

Or.en

Ändringsförslag 576
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Näringsidkarens geografiska adress och 
identitet, till exempel företagsnamn, och, 
där så är tillämpligt, geografisk adress och 
identitet avseende den näringsidkare för 
vars räkning han agerar.

b) Näringsidkarens affärsadress och 
identitet, till exempel företagsnamn, och, 
där så är tillämpligt, affärsadress och 
identitet avseende den näringsidkare för 
vars räkning han agerar.

Or.fr

Ändringsförslag 577
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Näringsidkarens geografiska adress och 
identitet, till exempel företagsnamn, och, 
där så är tillämpligt, geografisk adress 
och identitet avseende den näringsidkare 
för vars räkning han agerar.

(b) Näringsidkarens affärsadress och 
identitet.

Or.de

Ändringsförslag 578
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Näringsidkarens geografiska adress och 
identitet, till exempel företagsnamn, och, 
där så är tillämpligt, geografisk adress och 
identitet avseende den näringsidkare för 
vars räkning han agerar.

b) Näringsidkarens affärsadress och 
identitet, till exempel företagsnamn, och
geografisk adress och identitet avseende 
den näringsidkare för vars räkning han 
agerar.

Or.en



AM\836026SV.doc 199/238 PE450.954v01-00

SV

Ändringsförslag 579
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kontaktuppgifter, inklusive 
telefonnummer och annan teknik för 
distanskommunikation, så att 
konsumenten snabbt och direkt kan 
kontakta och kommunicera med 
näringsidkaren. 

Or.en

Ändringsförslag 580
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kontaktuppgifter, inklusive 
telefonnummer och andra medel för 
distanskommunikation (fax, e-post osv.), 
med hjälp av vilka konsumenten effektivt 
kan kontakta näringsidkaren och snabbt 
få direktkontakt med denne.

Or.fr

Motivering

Det räcker inte att bara nämna näringsidkarens telefonnummer eller e-postadresser. Det har 
ofta rapporterats om lång väntan på svar eller kontaktuppgifter som inte fungerar. Det är 
därför viktigt att ange att kontaktuppgifterna måste göra det möjligt för konsumenten att 
snabbt och effektivt få direktkontakt med näringsidkaren.

Ändringsförslag 581
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
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Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Minst en av näringsidkarens övriga 
kontaktuppgifter som tillåter 
konsumenten att effektivt och snabbt få 
kontakt med näringsidkaren 
(telefonnummer, faxnummer eller 
e-postadress).

Or.fr

Motivering

Det är viktigt att näringsidkaren uppger minst en av sina övriga kontaktuppgifter som gör att 
konsumenten snabbt (i detta avseende räcker inte postadressen) och effektivt (det händer ofta 
att de telefonnummer som meddelas konsumenten inte fungerar) kan kontakta näringsidkaren.

Ändringsförslag 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Näringsidkarens affärsadress och 
telefonnummer samt faxnummer eller 
e-postadress, om sådan finns, så att 
konsumenten effektivt kan få kontakt med 
näringsidkaren.

Or.fr

Motivering

De telefonnummer som uppges på vissa näringsidkares webbplatser fungerar ibland inte.
Därför är det viktigt att man i förslaget till direktiv anger att det behövs uppgifter för effektiv 
kontakt mellan näringsidkaren och konsumenten. Konsumenterna måste i praktiken kunna få 
kontakt med en näringsidkare som ett avtal har ingåtts med, särskilt om det uppstår problem 
kring leveransen av en vara eller i samband med fullgörandet av ett avtal.

Ändringsförslag 583
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Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Näringsidkarens affärsadress samt 
telefonnummer eller faxnummer eller e-
postadress, om sådana finns, så att 
konsumenten snabbt kan kontakta 
näringsidkaren och kommunicera 
effektivt med denna.

Or.en

Motivering

Allt fler företag överger användningen av fax, eftersom denna snart kommer att bli förlegad.
Full harmoniseringsnivå.

Ändringsförslag 584
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, 
om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt 
på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma.

c) Det slutliga priset inklusive skatter och 
avgifter eller, om produktens art innebär att 
priset rimligen inte kan beräknas i förväg, 
det sätt på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma. I avtal med obestämd löptid 
ska det slutliga priset vara de 
sammanlagda månadskostnaderna.

Or.en

Motivering

Priset i den information som lämnas före avtalets ingående bör vara exakt det belopp som 
konsumenten kommer att betala.
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Ändringsförslag 585
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, 
om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt 
på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma.

c) Det slutliga priset inklusive skatter och 
avgifter eller, om varans eller tjänstens art 
innebär att priset rimligen inte kan 
beräknas i förväg, det sätt på vilket priset 
beräknas och alla eventuella ytterligare 
kostnader för frakt, leverans eller porto 
eller, om dessa rimligen inte kan beräknas i 
förväg, uppgift om att sådana ytterligare 
kostnader kan tillkomma.

Or.fr

Ändringsförslag 586
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, 
om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt 
på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma.

c) Det slutliga priset inklusive skatter och 
avgifter eller, om produktens art innebär att 
priset rimligen inte kan beräknas i förväg, 
det sätt på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma. I avtal med obestämd löptid 
ska de sammanlagda månadskostnaderna 
anges.

Or.en
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Ändringsförslag 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, 
om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt 
på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma.

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, 
om varans eller tjänstens art innebär att 
priset rimligen inte kan beräknas i förväg, 
det sätt på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto samt alla andra 
kostnader eller, om dessa rimligen inte kan 
beräknas i förväg, uppgift om att sådana 
ytterligare kostnader kan tillkomma.

Or.el

Ändringsförslag 588
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, 
om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt 
på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma.

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, 
om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt 
på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma. I tjänsteavtal som inbegriper 
en prenumeration ska priset vara de 
sammanlagda månatliga 
prenumerationskostnaderna.
Medlemsstaterna får inte i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i artikel 5, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser avsedda att ge en annan 
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konsumentskyddsnivå.

Or.en

Ändringsförslag 589
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, 
om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt 
på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma.

c) Det slutliga priset inklusive skatter och 
avgifter eller, om produktens art innebär att 
priset rimligen inte kan beräknas i förväg, 
det sätt på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma. I förekommande fall den andel 
av priset som beror på avgifter för 
privatkopiering avseende utrustning eller 
tomma medier. I avtal med obestämd 
löptid ska det slutliga priset vara de 
sammanlagda månadskostnaderna.

Or.en

Ändringsförslag 590
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Priset inklusive skatter och avgifter 
eller, om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det 
sätt på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 

c) Det slutliga priset inklusive skatter och 
avgifter samt alla eventuella ytterligare 
kostnader för frakt, leverans eller porto 
eller, om dessa rimligen inte kan beräknas i 
förväg, uppgift om att sådana ytterligare 
kostnader kan tillkomma.
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om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma.

Or.el

Motivering

Det är av avgörande vikt att konsumenterna känner till det slutliga pris som de ska betala, 
inklusive eventuella ytterligare kostnader. 

Ändringsförslag 591
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, 
om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt 
på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma.

c) Priset inklusive skatter och avgifter, 
såvida inte produktens art eller 
prisfluktuationerna på marknaden, till 
exempel på råvarumarknaden, innebär att 
priset rimligen inte kan beräknas i förväg, 
och alla eventuella ytterligare kostnader för 
frakt, leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma.

Or.de

Motivering

Man kan inte kräva att en företagare öppet ska redogöra för hur priset beräknas. Man måste 
även ta hänsyn till situationer där priset till följd av marknadsfluktuationer som 
näringsidkaren inte kan påverka inte kan fastställas exakt på förhand.

Ändringsförslag 592
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, 
om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt 
på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma.

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, 
om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt 
på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma. I tjänsteavtal som inbegriper 
en prenumeration ska priset vara de 
sammanlagda månatliga 
prenumerationskostnaderna.

Or.en

Ändringsförslag 593
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, 
om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt 
på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma.

c) Det slutliga priset inklusive skatter och 
avgifter eller, om produktens art innebär att 
priset rimligen inte kan beräknas i förväg, 
det sätt på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, 
leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift 
om att sådana ytterligare kostnader kan 
tillkomma. I avtal med obestämd löptid 
ska det slutliga priset vara de 
sammanlagda månadskostnaderna.

Or.en

Ändringsförslag 594
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Kontaktuppgifter, inklusive 
telefonnummer och annan teknik för 
distanskommunikation, så att 
konsumenten snabbt och direkt kan 
kontakta och kommunicera med 
näringsidkaren. 

Or.en

Ändringsförslag 595
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Sätten för betalning, leverans, 
fullgörande och reklamationshantering, 
om de avviker från de krav god yrkessed 
innebär.

utgår

Or.de

Ändringsförslag 596
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Sätten för betalning, leverans, 
fullgörande och reklamationshantering, 
om de avviker från de krav god yrkessed 
innebär.

d) Sättet för betalning, leverans och
fullgörande.

Or.en
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Ändringsförslag 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Sätten för betalning, leverans, 
fullgörande och reklamationshantering, 
om de avviker från de krav god yrkessed 
innebär.

d) Sätten för betalning, leverans och
fullgörande, om de avviker från de krav 
god yrkessed innebär.

Or.de

Motivering

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.

Ändringsförslag 598
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Sätten för betalning, leverans,
fullgörande och reklamationshantering, 
om de avviker från de krav god yrkessed 
innebär.

d) Sättet för betalning, leverans och
fullgörande.

Or.en

Ändringsförslag 599
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Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Sätten för betalning, leverans, 
fullgörande och reklamationshantering, om 
de avviker från de krav god yrkessed 
innebär.

d) Sätten för betalning, leverans, 
fullgörande, reklamationshantering och 
den geografiska adress till vilken 
konsumenten kan rikta eventuella 
reklamationer.

Or.fr

Motivering

Hänvisningen till god yrkessed tas bort, eftersom den är för vag och öppen för tolkning. I 
stället införs en adress som reklamationer kan riktas till.

Ändringsförslag 600
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Sätten för betalning, leverans, 
fullgörande och reklamationshantering, 
om de avviker från de krav god yrkessed 
innebär.

d) I den mån de villkor som 
överenskommits avviker från 
bestämmelser i lagstiftningen, sätten för 
betalning, leverans och fullgörande.

Or.de

Motivering

Det är inte vara företagens uppgift att informera om den övergripande lagstiftningen. 
Näringsidkaren ska endast vara skyldig att informera om detta om denne önskar att man ska 
frångå bestämmelser i lagstiftningen vid affärstransaktionen. Informationsplikt avseende 
reklamationshanteringen skulle vara till nackdel för de små och medelstora företagen, då 
dessa ofta inte har något formaliserat reklamationssystem.

Ändringsförslag 601
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Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Sätten för betalning, leverans, 
fullgörande och reklamationshantering, om 
de avviker från de krav god yrkessed 
innebär.

d) Sätten för betalning, leverans, 
fullgörande och reklamationshantering.

Or.fr

Ändringsförslag 602
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Sätten för betalning, leverans, 
fullgörande och reklamationshantering, 
om de avviker från de krav god yrkessed 
innebär.

d) Sätten för betalning, leverans och
fullgörande.

Or.de

Motivering

Skyldigheten att ange hur reklamationshanteringen sker skulle i praktiken endast leda till 
information om intetsägande allmänna villkor som inte skulle bidra med något riktigt 
mervärde för konsumenten.

Ändringsförslag 603
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Reklamationshantering och 
geografisk adress till näringsidkarens 
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affärsställe (och i tillämpliga fall 
avseende den näringsidkare för vars 
räkning han eller hon agerar), dit 
konsumenten kan vända sig med 
eventuella reklamationer.

Or.en

Ändringsförslag 604
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Möjlighet att vid behov lösa tvister 
genom uppgörelse i godo.

Or.en

Ändringsförslag 605
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Det slutdatum då näringsidkaren åtar 
sig att senast leverera varan eller 
genomföra tillhandahållandet av tjänsten.

Or.fr

Ändringsförslag 606
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Reklamationshantering och 
geografisk adress till näringsidkaren eller 
den näringsidkare för vars räkning han 
eller hon agerar, samt den adress till 
vilken konsumenten ska vända sig med 
sin reklamation. 

Or.en

Ändringsförslag 607
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Tillgång till lämpliga 
besvärsmekanismer, däribland kollektiva 
besvärsmöjligheter och alternativa 
tvistlösningssystem. 

Or.en

Ändringsförslag 608
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den ångerrätt som gäller. e) Huruvida ångerrätt finns eller inte, 
samt villkoren och förfarandena för att 
utöva denna rätt, inklusive de eventuella 
kostnaderna för att återlämna varorna, i 
enlighet med bilaga I.

Or.en
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Ändringsförslag 609
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den ångerrätt som gäller. e) Ångerrätten, eller avsaknaden av en 
sådan, och i förekommande fall villkoren 
och förfarandena för utövandet av denna 
rätt i enlighet med bilaga I, inklusive 
ångerfristen samt namnet på och adressen 
till den näringsidkare som ska underrättas 
om frånträdet.

Or.fr

Motivering

Det är viktigt att konsumenten får information om ångerrätten och om hur denna utövas, men 
också om att denna rätt saknas för vissa typer av varor eller tjänster.

Ändringsförslag 610
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den ångerrätt som gäller. e) Ångerrätten, eller avsaknaden av en 
sådan, och i förekommande fall villkoren 
för utövandet av denna rätt.

Or.fr

Ändringsförslag 611
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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e) Den ångerrätt som gäller. e) Huruvida ångerrätt finns eller inte, 
samt villkoren och förfarandena för att 
utöva sina rättigheter, inklusive 
eventuella kostnader för att återlämna 
varan.

Or.en

Ändringsförslag 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den ångerrätt som gäller. e) Om ångerrätt föreligger, de villkor, den 
frist och det förfarande som gäller för 
utövandet av denna rätt. I detta syfte får 
näringsidkaren använda mallen för 
information om ångerrätt och mallen för 
ångerblankett enligt bilaga I delarna A 
och B eller en annan entydig förklaring. 
Om näringsidkaren informerar 
konsumenten via mallen för 
ångerblankett enligt bilaga I del A 
uppfyller han eller hon detta 
informationskrav. 

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 75.

Ändringsförslag 613
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den ångerrätt som gäller. e) Huruvida ångerrätt finns eller inte, 
samt villkoren och förfarandena för att
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utöva denna rätt, inklusive de eventuella 
kostnaderna för att återlämna varorna, i 
enlighet med bilaga I.

Or.en

Ändringsförslag 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den ångerrätt som gäller. e) Den ångerrätt som gäller samt villkoren, 
tidsfristen och förfarandena för att utöva 
denna rätt, med information om att 
konsumenten är skyldig att betala de 
rimliga kostnader som näringsidkaren 
ådragit sig i enlighet med artikel 17.2 om 
konsumenten beslutar sig för att utöva sin 
ångerrätt efter att ha gjort en begäran i 
enlighet med artikel 10.2 a eller 11.4 a.

Or.en

Ändringsförslag 615
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den ångerrätt som gäller. e) Om ångerrätt föreligger, de villkor, den 
frist och det förfarande som gäller för 
utövande av denna rätt. I detta syfte får 
näringsidkaren använda mallen för 
information om ångerrätt och mallen för 
ångerblankett enligt bilaga I delarna A 
och B eller en annan entydig förklaring. 
Om näringsidkaren informerar 
konsumenten via mallen för 
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ångerblankett enligt bilaga I del A 
uppfyller han eller hon detta 
informationskrav.

Or.de

Motivering

Utnyttjandet av en mall underlättar situationen för små och medelstora företag och man 
undviker tvister om kraven på information om ångerrätt. I rättssäkerhetens intresse är det 
viktigt att näringsidkare kan lita på att de informerat på korrekt sätt om de använder sig av 
mallen.

Ändringsförslag 616
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den ångerrätt som gäller. e) Huruvida ångerrätt finns eller inte, 
samt villkoren och förfarandena för att 
utöva denna rätt, inklusive de eventuella 
kostnaderna för att återlämna varorna, i 
enlighet med bilaga I.

Or.en

Motivering

Jag tror inte det räcker att konsumenterna endast får reda på att de har en ångerrätt, utan de 
bör även informeras om vad detta innebär i praktiken och i synnerhet hur de ska gå till väga 
för att utöva denna rätt. Många konsumenter får den inledande vägledningen om sina 
rättigheter från näringsidkaren, och därför är det viktigt att näringsidkarna är skyldiga att ge 
fullständig information vid försäljningsstället. I annat fall är risken stor att konsumenterna 
förblir omedvetna om hur och/eller när de ska utöva sin ångerrätt. Denna nödvändiga rätt 
bör därför inte försvagas.

Ändringsförslag 617
Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den ångerrätt som gäller. e) Huruvida ångerrätt finns eller inte.

Or.en

Ändringsförslag 618
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Klargörande av vem som i 
förekommande fall bär kostnaderna för 
återlämningen av varor efter frånträde av 
avtal.

Or.en

Ändringsförslag 619
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Information om ekonomiska garantier 
för att få tillbaka förskottsbetalning i 
händelse av frånträde eller annullering.

Or.en

Ändringsförslag 620
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Information om att konsumenten 
saknar ångerrätt till följd av en uttrycklig 
begäran om utförande av en tjänst under 
den tid då ångerfristen löper, i enlighet 
med artikel 19.

Or.fr

Motivering

För att konsumenten ska kunna göra ett upplyst val måste han eller hon vara medveten om 
konsekvenserna av en eventuell uttrycklig begäran om utförande av en tjänst under löpande 
ångerfrist, nämligen att konsumenten då inte kan utnyttja sin ångerrätt efteråt.

Ändringsförslag 621
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Det slutliga leveransdatum då 
näringsidkaren åtar sig att senast leverera 
varan eller genomföra tillhandahållandet 
av tjänsten.

Or.fr

Motivering

Att slutligt leveransdatum anges är viktigt och bidrar till god information för konsumenterna.

Ändringsförslag 622
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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ea) Information om ekonomiska garantier 
för att få tillbaka förskottsbetalning i 
händelse av frånträde eller uppsägning av 
avtalet.

Or.en

Ändringsförslag 623
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) I förkommande fall uppgifter om vem 
som ska bära kostnaderna för 
återlämning efter frånträde av avtal.

Or.en

Ändringsförslag 624
Damien Abad

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Information om att konsumenten 
saknar ångerrätt i enlighet med artikel 19.

Or.fr

Motivering

Det är viktigt att konsumenten får information om ångerrätten och om hur denna utövas, men 
också om att denna rätt saknas för vissa typer av varor eller tjänster.

Ändringsförslag 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
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Artikel 5 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Det slutliga leveransdatum då 
näringsidkaren åtar sig att senast leverera 
varan eller genomföra tillhandahållandet 
av tjänsten.

Or.fr

Motivering

Att slutligt leveransdatum anges är viktigt och bidrar till ett bättre konsumentskydd. Det gör 
det också möjligt att anpassa transaktionen till den erbjudna varans eller tjänstens art.

Ändringsförslag 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Information om att konsumenten inte 
kan utnyttja sin ångerrätt om han eller 
hon uttryckligen begär att tjänsten ska 
utföras under den tid då ångerfristen 
löper.

Or.fr

Motivering

Att man anger att konsumenten inte kan utnyttja sin ångerrätt om han eller hon uttryckligen 
begär att tjänsten ska tillhandahållas under ångerfristens löptid är också en viktig upplysning 
för konsumenten.

Ändringsförslag 627
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Klargörande av vem som i 
förekommande fall bär kostnaderna för 
återlämningen av varor efter frånträde av 
avtal.

Or.en

Ändringsförslag 628
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Information om ekonomiska garantier 
för att få tillbaka förskottsbetalning i 
händelse av frånträde eller annullering.

Or.en

Ändringsförslag 629
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) Befintliga branschregler och hur de 
kan erhållas.

Or.en

Ändringsförslag 630
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Amendment

f) Den produktservice och de garantier 
som gäller och villkoren för dessa.

utgår

Or.de

Ändringsförslag 631
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den produktservice och de garantier som 
gäller och villkoren för dessa.

f) Förutom uppgiften om att det finns en 
rättslig garanti om avtalsenlighet för 
varorna, den produktservice och de 
garantier som gäller och villkoren för 
dessa.

Or.fr

Ändringsförslag 632
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den produktservice och de garantier som 
gäller och villkoren för dessa.

f) Förutom uppgiften om att det finns en 
rättslig garanti om avtalsenlighet för 
varorna, den produktservice och de 
garantier som gäller och villkoren för 
dessa.

Or.fr

Motivering

Det är viktigt att man nämner att det finns en rättslig garanti om avtalsenlighet för varorna.
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Ändringsförslag 633
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

fa) Befintliga branschregler och hur de 
kan erhållas.

Or.en

Ändringsförslag 634
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

fa) Befintlig kundservice efter köpet och 
villkoren för denna, samt kommersiella 
garantier.

Or.en

Ändringsförslag 635
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

fb) Befintliga branschregler och hur de 
kan åberopas.

Or.en

Ändringsförslag 636
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Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Amendment

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 
villkor för uppsägning av avtalet om 
löptiden är obegränsad.

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 
villkor för uppsägning av avtalet om 
löptiden är obegränsad eller förlängs
automatiskt.

Or.en

Ändringsförslag 637
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Amendment

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 
villkor för uppsägning av avtalet om 
löptiden är obegränsad.

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 
villkor för uppsägning av avtalet om 
löptiden är obegränsad eller förlängs 
automatiskt.

Or.en

Ändringsförslag 638
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Amendment

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 
villkor för uppsägning av avtalet om 
löptiden är obegränsad.

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 
villkor för uppsägning av avtalet om 
löptiden är obegränsad, i den mån man ska 
komma överens om villkor som avviker 
från bestämmelser i lagstiftningen.

Or.de
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Motivering

Det är inte företagens uppgift att informera om allmänna lagstiftningsbestämmelser. Detta 
gäller särskilt vid gränsöverskridande avtal enligt Rom I-förordningen där det är 
lagstiftningen på konsumentens hemort/vistelseort som gäller. Näringsidkaren ska endast 
vara skyldig att informera om detta om denne önskar att man ska frångå bestämmelser i 
lagstiftningen vid affärstransaktionen.

Ändringsförslag 639
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Amendment

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 
villkor för uppsägning av avtalet om 
löptiden är obegränsad.

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 
villkor för uppsägning av avtalet om 
löptiden är obegränsad eller förlängs 
automatiskt.

Or.en

Ändringsförslag 640
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 
villkor för uppsägning av avtalet om 
löptiden är obegränsad.

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 
villkor för uppsägning av avtalet om 
löptiden är obegränsad eller avtalet 
förnyas automatiskt.

Or.fr

Ändringsförslag 641
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Amendment

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 
villkor för uppsägning av avtalet om 
löptiden är obegränsad.

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 
villkor och tillvägagångssätt för 
uppsägning av avtalet om löptiden är 
obegränsad.

Or.en

Ändringsförslag 642
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Amendment

h) Kortaste giltighetstid för konsumentens 
skyldigheter enligt avtalet, om tillämpligt.

utgår

Or.de

Ändringsförslag 643
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Amendment

i) Den handpenning eller andra 
ekonomiska garantier som konsumenten 
ska betala eller lämna på begäran av 
näringsidkaren och villkoren i samband 
med detta.

utgår

Or.de

Ändringsförslag 644
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Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ia) Det faktum att avtalet ingås med en 
näringsidkare och att konsumenten 
därmed omfattas av det skydd som 
föreskrivs i detta direktiv.

Or.en

Ändringsförslag 645
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ib) Frågan huruvida den andra parten är 
en konsument, om avtalet ingåtts genom
en mellanhand.

Or.en

Ändringsförslag 646
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ic (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ic) Tidsfrist för hur länge erbjudandet 
gäller.

Or.en

Ändringsförslag 647
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Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led id (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

id) I förekommande fall tillämpning av 
tekniska skyddsåtgärder för digitala 
produkter.

Or.en

Motivering

Konsumenterna måste få tillräcklig och tydlig information om restriktioner i användningen av 
inhandlade digitala produkter.

Ändringsförslag 648
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ie (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ie) Digitala produkters kompatibilitet med 
hård- och mjukvara enligt vad 
näringsidkaren känner till eller rimligen 
kan ha känt till, samt eventuell 
inkompatibilitet.

Or.en

Motivering

Kompatibilitet är ett viktigt sätt att uppnå konsumentvälfärd i den digitala miljön. Vid köp av 
digitala varor är konsumenternas intresse knutet till möjligheterna att föra över data från en 
program- eller hårdvara till en annan och möjligheterna att använda den digitala varan till 
valfri anordning.

Ändringsförslag 649
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
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Artikel 5 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) I förekommande fall, tillämpning av 
tekniska skyddsåtgärder för digitala varor, 
liksom de digitala varornas 
driftskompatibilitet med hårdvara och 
mjukvara, enligt vad näringsidkaren 
känner till eller rimligen borde ha känt till 
(däribland uppgifter om bristande 
driftskompatibilitet).

Or.fr

Ändringsförslag 650
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ia) Digitala produkters kompatibilitet med 
hård- eller mjukvara, i den mån 
näringsidkaren känner till detta, samt all 
eventuell inkompatibilitet.

Or.en

Ändringsförslag 651
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ib) Det faktum att avtalet ingås av en 
näringsidkare och att konsumenten 
därigenom omfattas av det skydd som 
föreskrivs i detta direktiv.

Or.en
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Ändringsförslag 652
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ic (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ic) I förekommande fall antagande av 
tekniska skyddsåtgärder för digitala 
produkter.

Or.en

Ändringsförslag 653
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led id (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

id) Tidsfrist för hur länge erbjudandet 
gäller.

Or.en

Ändringsförslag 654
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ie (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ie) Frågan huruvida den andra parten är 
en konsument, om avtalet ingåtts genom 
en mellanhand.

Or.en
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Ändringsförslag 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ia) I förekommande fall möjligheten att 
utnyttja ett förfarande för klagomål och 
prövning utanför domstol som företaget 
omfattas av, och villkoren för utnyttjande 
av denna möjlighet.

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 77.

Ändringsförslag 656
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ia) I förekommande fall tillämpning av 
tekniska skyddsåtgärder för digitala 
produkter.

Or.en

Ändringsförslag 657
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ib) Digitala produkters kompatibilitet med 
hård- och mjukvara enligt vad 
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näringsidkaren känner till eller rimligen 
kan ha känt till, samt eventuell 
inkompatibilitet.

Or.en

Ändringsförslag 658
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ia) I förekommande fall tillämpning av 
tekniska skyddsåtgärder för digitala 
produkter.

Or.en

Motivering

Hänför sig specifikt till digitala produkter. Konsumenterna måste få tillräcklig och tydlig 
information om de eventuella restriktioner i användningen av de inhandlade digitala varorna 
som kan tänkas finnas inskrivna i avtalet eller som tillämpas av ett teknologiskt system och 
därigenom påverkar varans användbarhet på ett sätt som inte motsvarar konsumentens 
förväntningar.

Ändringsförslag 659
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Amendment

ib) Digitala produkters kompabilitet med 
hård- och mjukvara enligt vad 
näringsidkaren känner till eller rimligen 
kan ha känt till, samt eventuell 
inkompatibilitet.

Or.en
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Motivering

Hänför sig specifikt till digitala produkter. Bestämmelserna om informationskrav speglar för 
närvarande inte särdragen hos digitala varor. Vid köp av digitala varor är konsumenternas 
intresse knutet till att de får information om möjligheterna att använda varorna till valfria 
anordningar eller valfri utrustning och om möjligheterna att föra över data från en program-
eller hårdvara till en annan.

Ändringsförslag 660
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Amendment

1a. Näringsidkaren ska se till att 
information om hans eller hennes 
geografiska adress och telefonnummer, 
om priset inklusive skatter och avgifter 
och om huruvida ångerrätt finns lämnas 
på ett sätt som gör att konsumenten lätt 
kan hitta den.

Or.en

Ändringsförslag 661
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Amendment

1a. I förekommande fall tillämpning av 
tekniska skyddsåtgärder för digitala 
produkter.

Or.en

Ändringsförslag 662
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Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Amendment

1a. Digitala produkters kompatibilitet med 
hård- och mjukvara enligt vad 
näringsidkaren känner till eller rimligen 
kan ha känt till, samt eventuell 
inkompatibilitet.

Or.en

Ändringsförslag 663
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid offentlig auktion får informationen 
i punkt 1 b ersättas med uppgift om 
auktionsförrättarens geografiska adress 
och identitet.

utgår

Or.fr

Motivering

Detta direktiv bör inte tillämpas på avtal som ingåtts genom offentliga auktioner. Konsekvens 
med ändringsförslaget till artikel 3.1a.

Ändringsförslag 664
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får inte ställa några 
andra formella krav på den 
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standardiserade informationen om 
ångerrätt än de som avses i 
bilaga I.A och Aa.

Or.fr

Ändringsförslag 665
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Amendment

2a. Punkt 1 ska inte tillämpas på köpe-
och tjänsteavtal som inbegriper 
vardagsgöromål och enligt vilka 
näringsidkaren ska tillhandahålla 
tjänsten omedelbart efter det att avtalet 
ingåtts. 

Or.en

Ändringsförslag 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Amendment

2a. När det gäller mallen för information 
om ångerrätt enligt bilaga I.A får 
medlemsstaterna inte fastställa ytterligare 
innehållsmässiga krav.

Or.de

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter det tidigare ändringsförslaget 79.
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Ändringsförslag 667
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Amendment

3. Den information som avses i punkt 1 
ska utgöra en integrerad del av köpe- eller 
tjänsteavtalet.

utgår

Or.de

Ändringsförslag 668
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Amendment

3. Den information som avses i punkt 1 ska 
utgöra en integrerad del av köpe- eller 
tjänsteavtalet.

3. Den information som avses i punkt 1 ska 
utgöra en integrerad del av köpe- eller 
tjänsteavtalet och föreligga i ett 
standardformat som ska finnas 
tillgängligt i alla medlemsstater.

Or.en

Ändringsförslag 669
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Amendment

3a. Det är näringsidkaren som ska bevisa 
att han eller hon har lämnat den 
information som föreskrivs i denna 
artikel.

Or.en
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Motivering

Det är nödvändigt att tillämpa omvänd bevisbörda.

Ändringsförslag 670
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Amendment

3b. Den information som ska lämnas 
enligt denna artikel ska uttryckas på 
normalt, begripligt språk och vara läsbar.

Or.en

Motivering

Det bör finnas ett tydlighetskrav i denna artikel.

Ändringsförslag 671
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Amendment

3c. Om näringsidkaren ingår köpe- eller 
tjänsteavtal med en tydligt identifierbar 
konsumentgrupp som är särskilt sårbar 
med hänsyn till affärsmetoderna eller den 
tillhörande produkten, ska informationen 
i denna artikel uttryckas på ett sätt som är 
normalt och begripligt för en 
genomsnittlig person i den gruppen. 

Or.en

Motivering

Hänsyn bör tas till de särskilda behoven i form av informationskrav hos sårbara 
konsumenter.
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Ändringsförslag 672
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Amendment

3d. Denna artikel ska inte påverka 
informationskrav som gäller för 
näringsidkare på grundval av särskild 
unionslagstiftning.

Or.en

Ändringsförslag 673
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Amendment

3d. Medlemsstaterna får inte i sin 
nationella lagstiftning införa eller behålla 
andra bestämmelser än de som anges i 
artikel 5 i detta direktiv, oavsett om dessa 
skulle leda till en högre eller lägre 
konsumentskyddsnivå.

Or.de


