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Ændringsforslag 75
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Unionen skal bidrage til at sætte 
forbrugere i centrum for det indre marked 
ved at støtte og supplere medlemsstaternes 
politikker gennem bestræbelser på at 
sikre, at EU-borgerne fuldt ud kan udnytte 
fordelene ved det indre marked, og at deres 
sikkerhed og økonomiske interesser i den 
forbindelse nyder passende beskyttelse 
gennem konkrete aktioner.

(2) Unionen skal bidrage til at sætte 
forbrugere i centrum for det indre marked 
ved at støtte og supplere medlemsstaternes 
politikker, for at EU-borgerne fuldt ud kan 
udnytte fordelene ved det indre marked, og 
at deres sikkerhed og økonomiske 
interesser derved nyder passende 
beskyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 76
Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

(2a) Den seneste økonomiske krise har 
påvist en række alvorlige mangler og 
uoverensstemmelser i forbindelse med det 
indre marked, som alle har haft negative 
konsekvenser for forbrugernes og 
borgernes tillid. Mens det er nødvendigt at 
anerkende de stramme budgetmæssige 
rammer, inden for hvilke Unionen i 
øjeblikket udøver sin virksomhed, bør 
Unionen dog stille tilstrækkelige 
finansielle midler til rådighed med 
henblik på at støtte en strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Or. en
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Ændringsforslag 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Fjernelse af direkte og indirekte 
hindringer for et velfungerende indre 
marked og forbedring af borgernes tillid 
til systemet, navnlig i forbindelse med 
grænseoverskridende køb, er af afgørende 
betydning for færdiggørelsen af det indre 
marked. Unionen bør stræbe efter at 
skabe hensigtsmæssige markedsvilkår ved 
at give forbrugerne de nødvendige 
værktøjer, så de kan træffe velovervejede 
og informerede beslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 78
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I denne forordning tages der højde for 
de økonomiske, sociale og tekniske 
omstændigheder og de ledsagende nye 
udfordringer. Med de aktioner, der 
modtager støtte i henhold til dette program, 
tilsigtes det især at tage fat om de 
problemer, der er forbundet med 
globaliseringen, digitaliseringen, behovet 
for udvikling hen imod mere bæredygtige 
forbrugsmønstre, en aldrende befolkning, 
social udstødelse og spørgsmålet om 
sårbare forbrugere. Der bør lægges stor 
vægt på at integrere forbrugerinteresser i 
alle EU's politikker i overensstemmelse 
med artikel 12 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsområde. 

(3) I denne forordning tages der højde for 
de økonomiske, sociale og tekniske 
omstændigheder og de ledsagende nye 
udfordringer. Med de aktioner, der 
modtager støtte i henhold til dette program, 
tilsigtes det især at tage fat om de 
problemer, der er forbundet med 
globaliseringen, digitaliseringen, 
bæredygtige forbrugsmønstre, en aldrende 
befolkning, social udstødelse og 
spørgsmålet om særligt sårbare forbrugere. 
Der bør lægges stor vægt på at integrere 
forbrugerinteresser i samtlige EU's 
politikområder i overensstemmelse med 
artikel 12 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsområde. For at sikre, at 
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Koordineringen med andre EU-politikker 
og -programmer er et vigtigt led i at sikre, 
at der i forbindelse med andre politikker 
tages behørigt hensyn til 
forbrugerinteresser. For at fremme synergi 
og undgå dobbeltarbejde bør andre EU-
fonde og -programmer åbne mulighed for 
at yde finansiel støtte til at integrere 
forbrugerinteresser i deres respektive 
områder.

der tages behørigt hensyn til 
forbrugerinteresser, skal koordineringen 
med andre EU-politikker og -programmer 
derfor sikres. For at fremme synergi og 
undgå dobbeltstrukturer bør andre EU-
fonde og -programmer åbne mulighed for 
at yde finansiel støtte til at integrere 
forbrugerinteresser i deres respektive 
områder.

Or. de

Ændringsforslag 79
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Forbrugerprogrammet 2014-2020 
bør sikre et højt beskyttelsesniveau for 
alle forbrugere med et særligt fokus på 
sårbare forbrugere med henblik på at tage 
højde for deres specifikke behov og styrke 
deres kapacitet som krævet i 
betænkningen fra Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse af 8. maj 
2012 om en strategi til styrkelse af sårbare 
forbrugeres rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 80
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Forbrugerprogrammet 2014-2020 
bør sikre passende støtte til 



PE489.502v01-00 6/32 AM\902046DA.doc

DA

forbrugerorganisationer under 
hensyntagen til deres vigtige rolle ved 
formidling af oplysninger til forbrugerne 
om deres rettigheder, støtte forbrugerne i 
tvister om forbrugerspørgsmål og fremme 
forbrugernes interesser ved opbygningen 
af det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen. For at nå dette 
generelle mål bør der fastsættes specifikke 
mål for sikkerhed, forbrugeroplysning og 
uddannelse og rettigheder og klageadgang 
samt håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør regelmæssigt overvåges 
og evalueres. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken.

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen. For at nå dette 
generelle mål bør der fastsættes specifikke 
mål for sikkerhed, forbrugeroplysning og 
uddannelse og rettigheder og klageadgang 
samt håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør regelmæssigt overvåges 
og evalueres for at opnå større viden om 
forbrugeradfærd og markedssvigt og 
fremme en mere intelligent udformning af 
politikken. Kommissionen bør forelægge 
Europa-Parlamentet en årlig 
overvågningsrapport, som i givet fald bør 
ledsages af forslag til fremtidige 
tilpasninger af programmet. Der bør 
udarbejdes indikatorer med henblik på at 
evaluere forbrugerpolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 82
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen. For at nå dette 
generelle mål bør der fastsættes specifikke 
mål for sikkerhed, forbrugeroplysning og 
uddannelse og rettigheder og klageadgang 
samt håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør regelmæssigt overvåges 
og evalueres. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken.

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen. For at nå dette 
generelle mål bør der fastsættes specifikke 
mål for sikkerhed, forbrugeroplysning og 
uddannelse og rettigheder og klageadgang 
samt håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør regelmæssigt overvåges 
og evalueres. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken, særlig de præcise 
indvirkninger af de trufne 
foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen. For at nå dette 
generelle mål bør der fastsættes specifikke 
mål for sikkerhed, forbrugeroplysning og 
uddannelse og rettigheder og klageadgang
samt håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør regelmæssigt overvåges 
og evalueres. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken.

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen. For at nå dette 
generelle mål bør der fastsættes specifikke 
mål for sikkerhed, forbrugeroplysning og 
uddannelse, oprindelsesmærkning, 
vildledende praksis, garanti og andre 
forbrugerrettigheder samt disses 
håndhævelse, køb på internettet og 
telefonnumre til kundetjenester. Værdien 
og indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør regelmæssigt overvåges 
og evalueres. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken, og der bør 
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gennemføres stikprøver hos forskellige 
virksomheder. Resultaterne bør 
offentliggøres på internettet, således at 
forbrugeren kan se, hvilke virksomheder 
inden for hvilke områder, der er 
forbrugervenlige eller -fjendtlige.

Or. de

Ændringsforslag 84
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 bis) Det er vigtigt at styrke 
forbrugernes tillid. For at nå dette mål 
skal aktionskapaciteten forstærkes, bl.a. 
gennem passende finansiel støtte til 
mellemled som forbrugerorganisationer 
på europæisk plan og europæiske 
forbrugercentre, som informerer
forbrugerne og bistår dem med at udøve 
deres rettigheder og få adgang til 
passende tvistbilæggelse, og som har 
kapacitet til at forbedre 
forbrugerbeskyttelsen og -tilliden gennem 
konkrete tiltag og personlig bistand, 
oplysning og uddannelse.

Or. fr

(Tidligere betragtning 4a, eftersom nummereringen i den franske version ikke er korrekt.)

Begrundelse

Forbrugerorganisationerne på europæisk plan har afgørende betydning for 
informationsformidling og bistand til forbrugerne med at udøve deres rettigheder samt som 
repræsentant for forbrugerinteresser under udformningen af ny lovgivning. Dette 
ændringsforslag skal sikre sammenhæng med den nye formulering, som foreslås i artikel 4, 
litra b), nr. 5.
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Ændringsforslag 85
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er nødvendigt at fastsætte de 
støtteberettigede aktioner, hvormed disse 
mål skal nås.

(6) Det er nødvendigt på forhånd konkret 
at fastsætte de støtteberettigede aktioner, 
hvormed disse mål skal nås.

Or. de

Ændringsforslag 86
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er nødvendigt at definere, hvilke 
kategorier af potentielle støttemodtagere
der kan få tilskud.

(7) Det er nødvendigt at definere
kategorierne af potentielle
tilskudsberettigede modtagere.

Or. de

Ændringsforslag 87
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med forbrugerprogrammet er at 
understøtte den politiske målsætning om at 
sætte stærke forbrugere i centrum for det 
indre marked. Programmet tilsigter at opnå 
dette ved at bidrage til beskyttelse af
forbrugernes sundhed, sikkerhed og 
økonomiske interesser samt fremme af 
deres ret til information, uddannelse og til 

Målet med forbrugerprogrammet er at 
understøtte en ny politisk målsætning om 
at sætte stærke forbrugere i centrum for det 
indre marked, idet det kan konstateres, at 
liberaliseringen i det indre marked har 
ført til højere priser, lavere kvalitet og 
færre tjenesteydelser. Programmet tilsigter 
at opnå dette ved at bidrage til borgernes 
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at organisere sig for at beskytte deres 
interesser. Programmet skal supplere, støtte 
og overvåge medlemsstaternes politikker.

velfærd, ved at fremme en økonomisk, 
socialt og miljømæssigt bæredygtig 
udvikling i hele Unionen, ved at fremme 
social retfærdighed, bæredygtighed og 
solidaritet baseret på gensidigt 
understøttende økonomiske, sociale og 
miljømæssige søjler, som skal styres af en 
demokratisk og participatorisk proces for 
socioøkonomisk styring, og ved at rette 
fokus på fordele for borgerne og 
forbrugerbeskyttelse, navnlig ved at 
beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed 
og økonomiske interesser samt fremme af 
deres ret til information, uddannelse og til 
at organisere sig for at beskytte deres 
interesser. Programmet skal supplere og
støtte medlemsstaternes politikker.

Or. en

Ændringsforslag 88
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Målsætningen i artikel 2 skal forfølges 
gennem følgende målsætninger:

1. Målsætningerne i artikel 2 udgør en 
politisk ramme for foranstaltninger. Visse 
af disse generelle målsætninger skal 
forfølges gennem følgende specifikke
målsætninger:

Or. en

Ændringsforslag 89
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Målsætning 2 – Information og 
uddannelse: at give forbrugerne bedre 
uddannelse, information og større 
bevidsthed om deres rettigheder og at 
udvikle evidensgrundlaget for 
forbrugerpolitik og støtte 
forbrugerorganisationer.

b) Målsætning 2 – Information, 
uddannelse, oprindelsesmærkning og 
forhindring af vildledende praksis:  at 
give forbrugerne bedre uddannelse, 
information og større bevidsthed om deres 
rettigheder og at udvikle evidensgrundlaget 
for forbrugerpolitik og støtte 
forbrugerorganisationer, at kontrollere 
oprindelsesmærkningens ægthed, særlig 
på fødevareområdet, hvorved råvarens 
oprindelse og ikke dens 
forarbejdningssted er af afgørende 
betydning.

Or. de

Ændringsforslag 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Målsætning 3 – Rettigheder og 
klageadgang: at styrke forbrugernes 
rettigheder, særlig gennem lovgivning og 
ved at forbedre adgangen til at klage, 
herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger.

(c) Målsætning 3 – Rettigheder og 
klageadgang: at styrke forbrugernes 
rettigheder, særlig gennem lovgivning og 
ved at forbedre adgangen til at klage på en 
enkel, effektiv, hurtig og billig måde, 
herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger ved 
indenlandske og grænseoverskridende 
tvister.

Or. en

Ændringsforslag 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem anvendelse af alternativ 
tvistbilæggelse til løsning af 
grænseoverskridende tvister og gennem 
aktiviteten i en EU-dækkende 
onlinetvistbilæggelsesordning.

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem anvendelse af alternativ 
tvistbilæggelse til løsning af 
grænseoverskridende eller indenlandske
tvister gennem aktiviteten i en EU-
dækkende onlinetvistbilæggelsesordning 
og gennem andelen af forbrugere og 
handlende, der anvender alternativ 
tvistbilæggelse eller andre former for 
klageadgang i et forsøg på at løse tvister.

Or. en

Ændringsforslag 92
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Målsætning 4 - Håndhævelse: at 
fremme håndhævelsen af forbrugernes 
rettigheder ved at styrke samarbejdet 
mellem de nationale håndhævende 
myndigheder og ved at støtte forbrugerne 
med rådgivning.

(d) Målsætning 4 - Håndhævelse: at 
fremme håndhævelsen af forbrugernes 
rettigheder ved at styrke samarbejdet 
mellem de nationale håndhævende 
myndigheder og ved at støtte forbrugerne 
med rådgivning, navnlig at forbedre 
håndhævelsen af kravene vedrørende 
garanti, specielt i tilfælde af klager over 
telefonnumre til kundetjenester eller i 
forbindelse med handel på internettet

Or. de

Ændringsforslag 93
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem informationsstrømmen og 
samarbejdet inden for netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde og de 
europæiske forbrugercentre.

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem informationsstrømmen og 
effektiviteten af samarbejdet inden for 
netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde og de 
europæiske forbrugercentre, i forhold til 
hvor synlige de er blandt forbrugerne, og 
hvor tilfredse forbrugerne er med den 
hjælp, de har fået fra dem i forbindelse 
med den seneste procedure for 
tvistbilæggelse.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af, at CPC-netværket har eksisteret i adskillige år, bør de valgte kriterier 
specificeres nærmere og tilføjes kvalitative elementer. Desuden foreslås det ud over 
vurderingen af informationsstrømmen at måle netværkets effektivitet. Desuden har 
evalueringen af ECC vist, at de har en ringe grad af synlighed blandt de europæiske 
forbrugere (15 %). Det er derfor nødvendigt også at tage højde for udviklingen af deres grad 
af synlighed. Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng med bilag II som ændret.

Ændringsforslag 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong,

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse til 
efter artikel 15 at vedtage delegerede 
retsakter for at tilpasse de indikatorer, der 
er fastsat i bilag II.

udgår 

Or. en

Ændringsforslag 95
Louis Grech
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) forbedring af produkternes 
sporbarhed og øget adgang til oplysninger 
om farlige produkter

Or. en

Ændringsforslag 96
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) opbygning af evidensgrundlaget for 
politikformuleringen på områder, der 
berører forbrugerne

4) opbygning og forbedring af 
tilgængeligheden af evidensgrundlaget for 
politikformuleringen på områder, der 
berører forbrugerne, for udformningen af 
intelligent og målrettet lovgivning og for 
identificeringen af eventuelle 
markedssvigt eller ændrede 
forbrugerbehov

Or. fr

Begrundelse

For at forbedre dette evidensgrundlag er det hensigtsmæssigt at gøre det let tilgængeligt for 
alle de berørte parter. Det skal i øvrigt af hensyn til effektiviteten sikres, at evidensgrundlaget 
er bestemt til at identificere eventuelle markedssvigt eller nye forbrugerbehov i forbindelse 
med udformning af ny lovgivning.

Ændringsforslag 97
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) støtte til forbrugerorganisationer 5) støtte til forbrugerorganisationer såvel 
på EU-niveau som på nationalt og 
regionalt niveau 

Or. fr

Ændringsforslag 98
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 4 –  stk. 1 –  litra b – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) kapacitetsopbygning for lokale, 
regionale, nationale og europæiske 
forbrugerorganisationer samt styrkelse af 
deres gennemsigtighed og udvekslingen af 
bedste praksis og erfaring 

Or. fr

Begrundelse

Her er det hensigtsmæssigt at gengive og tilpasse princippet i aktion 7 i afgørelse nr. 
1926/2006/EF om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-
2013).

Ændringsforslag 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) forbedret gennemsigtighed på 
forbrugermarkederne og i 
forbrugeroplysningen

(6) forbedret gennemsigtighed på det indre 
marked og i forbrugeroplysningen, bl.a. 
via adgang til pålidelige oplysninger, 
således at forbrugerne kan sammenligne 
ikke blot varers og tjenesteydelsers pris, 
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men også deres kvalitet og bæredygtighed

Or. en

Ændringsforslag 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) bedre forbrugeruddannelse (7) indsats for at sætte forbrugerne i stand 
til at træffe frie og velinformerede valg 
ved at gøre dem mere bevidste

Or. en

Ændringsforslag 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) bedre forbrugeruddannelse (7) bedre forbrugeruddannelse og 
orientering af erhvervslivet om 
forbrugernes rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) sikring af, at sårbare forbrugere også 
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har adgang til oplysninger om varer og 
tjenesteydelser, således at de har lige 
muligheder for at træffe frie og 
informerede valg

Or. en

Ændringsforslag 103
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) støtte til uddannelsesprogrammer og 
uddannelsesværktøjer for bl.a. 
journalister, offentlige myndigheder og 
skoler, med særligt fokus på sårbare 
grupper

Or. en

Ændringsforslag 104
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) støtte til udvikling af instanser for 
alternativ tvistbilæggelse ("ATB") og 
oprettelse af en elektronisk, EU-dækkende 
platform, der tilbyder forbrugerne og de 
erhvervsdrivende et enkelt kontaktpunkt 
for udenretslig løsning af onlinetvister, 
med støtte fra tilgængelige ATB-instanser 
af høj kvalitet i hele Unionen

Or. en
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Ændringsforslag 105
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) lettere adgang til og overvågning af, 
hvorledes tvistbilæggelsesordninger 
fungerer, og om de er effektive for 
forbrugerne, navnlig alternative 
tvistbilæggelsesordninger, også online, 
herunder udvikling og vedligeholdelse af 
relevante it-værktøjer

(9) lettere adgang til og overvågning af, 
hvorledes tvistbilæggelsesordninger 
fungerer, og om de er effektive for 
forbrugerne, navnlig alternative 
tvistbilæggelsesordninger, også online, 
herunder udvikling og vedligeholdelse af 
relevante it-værktøjer, med særligt fokus 
på at sikre, at der på passende måde tages 
hensyn til sårbare forbrugeres behov og 
rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 106
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 4 –  stk. 1 – litra c – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) lettere adgang til og overvågning af, 
hvorledes tvistbilæggelsesordninger 
fungerer, og om de er effektive for 
forbrugerne, navnlig alternative 
tvistbilæggelsesordninger, også online, 
herunder udvikling og vedligeholdelse af 
relevante it-værktøjer

9) lettere adgang til og overvågning af, 
hvorledes tvistbilæggelsesordninger 
vedrørende individuelle og i givet fald 
kollektive krav fungerer, og om de er 
effektive for forbrugerne, navnlig 
alternative tvistbilæggelsesordninger, også 
online, herunder udvikling og 
vedligeholdelse af relevante it-værktøjer, 
under særlig hensyntagen til specifikke 
foranstaltninger rettet mod sårbare 
personer såsom ældre og/eller 
lavtuddannede 

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng med den nye formulering, som foreslås i 
artikel 3, stk. 1, litra c), og i bilag 1, nr. 9.

Ændringsforslag 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) inddragelse af 
forbrugerorganisationer i den praktiske 
tilrettelæggelse af og deltagelse i 
ordningerne for alternativ tvistbilæggelse, 
navnlig når forbrugerorganisationen skal 
være repræsenteret i og stille ekspertviden 
til rådighed for styrelsen i et organ for 
alternativ tvistbilæggelse

Or. en

Ændringsforslag 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. 9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) tilrettelæggelse og samordning af 
eksisterende ressourcer og 
kontaktpunkter, således at indsatsen for at 
stille korrekte oplysninger til rådighed for 
borgerne fremmes

Or. en

Ændringsforslag 109
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De har fået mandat til at repræsentere 
forbrugernes interesser på EU-plan af 
organisationer i mindst halvdelen af 
medlemsstaterne, som efter nationale 
regler eller praksis repræsenterer 
forbrugerne, og som opererer på regionalt 
eller nationalt plan.

b) De har fået mandat til at repræsentere 
forbrugernes interesser på EU-plan af 
organisationer, som efter nationale regler 
eller praksis repræsenterer forbrugerne, og 
som opererer på lokalt, regionalt eller 
nationalt plan.

Or. fr

Ændringsforslag 110
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder senest i midten 
af 2018 en evalueringsrapport om, hvorvidt 
målene for alle foranstaltningerne er nået 
(med hensyn til resultater og virkninger) og 
anvendelsen af ressourcerne er effektiv og 
om den europæiske merværdi heraf med 
henblik på at træffe beslutning om 
forlængelse, ændring eller indstilling af 
foranstaltningerne. Evalueringen skal 
endvidere behandle muligheden for 
forenkling, den interne og eksterne 
sammenhæng, den fortsatte relevans af alle 
målsætninger samt foranstaltningernes 
bidrag til EU's prioriteter for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den skal 
tage højde for evalueringsresultater 
vedrørende den langsigtede virkning af det 
forudgående program.

Kommissionen udarbejder senest i midten 
af 2018 en evalueringsrapport om, hvorvidt 
målene for alle foranstaltningerne er nået 
(med hensyn til resultater og virkninger) og 
anvendelsen af ressourcerne er effektiv og 
om den europæiske merværdi heraf med 
henblik på at træffe beslutning om 
forlængelse, ændring eller indstilling af 
foranstaltningerne. Evalueringen skal 
endvidere behandle muligheden for 
forenkling, den interne og eksterne 
sammenhæng, den fortsatte relevans af alle 
målsætninger samt foranstaltningernes 
bidrag til EU's prioriteter for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og tage 
højde for, at den fokus på 
"konkurrenceevne" og 
"omkostningsbegrænsninger", der ligger 
til grund for Lissabonstrategien, også 
forværrede de alvorlige økonomiske 
ubalancer i eurozonen (lande med store 
eksportoverskud i forhold til lande med 
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store underskud på betalingsbalancens 
løbende poster), hvorved Unionens 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed undergravedes. Den skal 
tage højde for evalueringsresultater 
vedrørende den langsigtede virkning af det 
forudgående program.

Or. en

Ændringsforslag 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udøvelse af de delegerede beføjelser udgår
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel anførte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 3 
tillægges Kommissionen i programmets 
gyldighedsperiode, som er 2014-2020.
3. Den i artikel 3 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt, vedtaget i henhold 
til artikel 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
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har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 
2 måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 112
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udveksling af de retshåndhævende 
myndigheders personale og uddannelse

c) udveksling af de retshåndhævende 
myndigheders personale og uddannelse 
fortrinsvis inden for risikosektorer

Or. fr

Begrundelse

Af RAPEX-aktivitetsrapporten for 2010 fremgår, at størstedelen af meddelelserne om 
produkters manglende overholdelse af EU-lovgivningen vedrørte nogle bestemte sektorer 
(bl.a. tekstilsektoren (32 %) og legetøjssektoren(25 %)).

Ændringsforslag 113
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Opbygning af evidensgrundlaget for 
politikformuleringen på områder, der 
berører forbrugerne

4. opbygning og forbedring af 
tilgængeligheden af evidensgrundlaget for 
politikformuleringen på områder, der 
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berører forbrugerne, for udformningen af 
intelligent og målrettet lovgivning og for 
identificeringen af eventuelle 
markedssvigt eller ændrede 
forbrugerbehov

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng mellem formuleringen af denne indledning og 
den nye formulering, som foreslås i artikel 4, litra b), nr. 4.

Ændringsforslag 114
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Støtte til forbrugerorganisationer 5. finansiel støtte til driften af europæiske
forbrugerorganisationer

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng mellem formuleringen af denne indledning og 
den nye formulering, som foreslås i artikel 4, litra b), nr. 5.

Ændringsforslag 115
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kapacitetsopbygning for regionale, 
nationale og europæiske 
forbrugerorganisationer, herunder gennem 
uddannelse af samt udveksling af bedste 
praksis og erfaring blandt personale, særlig 
i forbrugerorganisationer i de 

b) kapacitetsopbygning for lokale,
regionale, nationale og europæiske 
forbrugerorganisationer, herunder gennem 
personaleuddannelse, som afholdes på 
forskellige sprog og i hele EU, samt 
udveksling af bedste praksis og erfaring 
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medlemsstater, som ved overvågning af 
forbrugermarkeder og forbrugermiljøet i 
medlemsstaterne viser sig at have et 
relativt lavt niveau af forbrugertillid og 
forbrugerkendskab

blandt personale, særlig i 
forbrugerorganisationer i de 
medlemsstater, hvor de ikke er 
tilstrækkelig udviklet, eller som ved 
overvågning af forbrugermarkeder og 
forbrugermiljøet i medlemsstaterne viser 
sig at have et relativt lavt niveau af 
forbrugertillid og forbrugerkendskab

Or. fr

Begrundelse

I programmet bør der lægges vægt på at udbygge forbrugerbeskyttelsen i de medlemsstater, 
hvor forbrugerorganisationerne ikke er tilstrækkelig udviklet. Evalueringen af TRACE har 
klarlagt et behov for, at uddannelserne afholdes flere steder og på flere sprog, således af flest 
muligt organisationer kan benytte sig heraf.

Ændringsforslag 116
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) finansieringsmekanismer for støtte til 
forbrugerorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 117
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. kapacitetsopbygning for lokale, 
regionale, nationale og europæiske 
forbrugerorganisationer samt styrkelse af 
deres gennemsigtighed og udvekslingen af 
bedste praksis og erfaring 
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Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng mellem formuleringen af denne indledning og 
den nye formulering, som foreslås i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. 5a (nyt).

Ændringsforslag 118
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Forbedret gennemsigtighed på 
forbrugermarkederne og i 
forbrugeroplysningen

6. Forbedret gennemsigtighed på 
forbrugermarkederne og i 
forbrugeroplysningen, særlig via 
sammenlignende internetsider, der giver 
sammenlignelige, pålidelige og let 
tilgængelige oplysninger, herunder 
vedrørende grænseoverskridende handel

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng med den nye formulering, som foreslås i 
artikel 4, litra b), nr. 6.

Ændringsforslag 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tiltag, der øger forbrugernes adgang til 
relevant information om produkter og 
markeder

(c) tiltag, der øger forbrugernes adgang til 
relevant information om varer og 
tjenesteydelser i det indre marked, således 
at forbrugerne får mulighed for at 
sammenligne ikke blot priser, men også 
kvalitet, både online og offline, herunder 
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på tværnationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 6 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) udvikling af et certificeringsmærke –
og overvågning af dets indførelse – for 
websteder, der sammenligner priser efter 
en harmoniseret metode for 
prissammenligninger

Or. en

Begrundelse

En fælles metode, der indføres i form af et certificeringsmærke, vil sikre sammenligneligheden 
mellem konkurrerende prissammenligningswebsteder og vil øge pålideligheden af 
prissammenligninger i forbrugernes interesse.

Ændringsforslag 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 6 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) støtte til kommunikation om 
forbrugerspørgsmål, herunder gennem 
støtte til medierne med henblik på at 
fremme forbrugerindflydelse og 
håndhævelse.

(h) støtte til kommunikation om 
forbrugerspørgsmål, herunder ved at 
tilskynde medierne til at tage ansvar med 
hensyn til at give korrekte oplysninger, 
øge bevidstheden og gøre forbrugerne 
stærkere.

Or. en
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Ændringsforslag 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 6 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) særligt fokus på oplysninger til
mindreårige, således at der sikres 
ansvarlige reklamer, idet man afstår fra 
aggressive eller vildledende tv- og 
onlinereklameindslag

Or. en

Ændringsforslag 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 6 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(hb) særligt fokus på sårbare forbrugere, 
der har vanskeligt ved at få adgang til og 
forstå forbrugeroplysninger, med henblik 
på at sikre at de ikke vildledes.

Or. en

Ændringsforslag 124
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bedre forbrugeruddannelse 7. bedre livslang forbrugeruddannelse

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng mellem formuleringen af denne indledning og 
den nye formulering, som foreslås i artikel 4, litra b), nr. 7.

Ændringsforslag 125
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – Mål III – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rettigheder og klageadgang: at styrke 
forbrugernes rettigheder, særlig gennem 
lovgivning og ved at forbedre adgangen til 
at klage, herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger

Rettigheder og klageadgang: at udvide og 
udbygge forbrugernes rettigheder, særlig 
gennem lovgivning og ved at forbedre 
adgangen til individuelle og i givet fald 
kollektive klagemuligheder, herunder til 
alternative tvistbilæggelsesordninger.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng med den nye formulering, som foreslås i 
artikel 3, stk. 1, litra c.

Ændringsforslag 126
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Lettelse af adgangen til og overvågning 
af, hvorledes alternativ tvistbilæggelse for 
forbrugere fungerer, og om den er effektiv, 
navnlig alternativ tvistbilæggelse, herunder 
onlineordninger, også gennem udvikling og 
vedligeholdelse af relevante it-værktøjer

9. Lettelse af adgangen til og overvågning 
af, hvorledes alternativ tvistbilæggelse 
vedrørende individuelle og i givet fald 
kollektive krav for forbrugere fungerer, og 
om den er effektiv, navnlig alternativ 
tvistbilæggelse, herunder onlineordninger, 
under særlig hensyntagen til specifikke 
foranstaltninger rettet mod sårbare 
personer såsom ældre og/eller 
lavtuddannede, overvågning af, hvorledes 
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tvistbilæggelsesordninger fungerer, og om 
de er effektive for forbrugerne, også 
gennem udvikling og vedligeholdelse af 
relevante it-værktøjer samt udveksling af 
god praksis og erfaringer i 
medlemsstaterne

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng med den nye formulering, som foreslås i 
artikel 4, litra c), nr. 9 og 9a.

Ændringsforslag 127
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 9 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) finansiel støtte til 
forbrugerorganisationers deltagelse i 
organer for alternativ tvistbilæggelse.

Or. en

Ændringsforslag 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 11 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Finansiel støtte til fælles aktioner med 
offentlige organer eller 
nonprofitorganisationer, som indgår i 
fællesskabsnetværk, der informerer 
forbrugerne og bistår dem med at udøve 
deres rettigheder og få adgang til passende 
tvistbilæggelse, herunder udenretslige 
ordninger til onlinetvistbilæggelse (Det 

11. Finansiel støtte til fælles aktioner med 
offentlige organer eller 
nonprofitorganisationer, som indgår i 
fællesskabsnetværk, der informerer 
forbrugerne og bistår dem med at udøve 
deres rettigheder og få adgang til passende 
tvistbilæggelse, herunder en udenretslig 
ordning til onlinetvistbilæggelse 
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Europæiske Netværk af Forbrugercentre) (platformen til onlinetvistbilæggelse)

Or. en

Begrundelse

Den europæiske udenretslige ordning til onlinetvistbilæggelse sikres af en elektronisk 
platform i henhold til forslaget til forordning om onlinetvistbilæggelse af forbrugertvister.

Ændringsforslag 129
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 11 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Finansiel støtte til fælles aktioner med 
offentlige organer eller 
nonprofitorganisationer, som indgår i 
fællesskabsnetværk, der informerer 
forbrugerne og bistår dem med at udøve 
deres rettigheder og få adgang til passende 
tvistbilæggelse, herunder udenretslige 
ordninger til onlinetvistbilæggelse (Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre)

11. Finansiel støtte til fælles aktioner og 
undertegnelse af partnerskabsaftaler med 
offentlige organer eller 
nonprofitorganisationer, som indgår i 
fællesskabsnetværk, der informerer 
forbrugerne og bistår dem med at udøve 
deres rettigheder og få adgang til passende 
tvistbilæggelse, herunder udenretslige 
ordninger til onlinetvistbilæggelse (Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre)

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng med den nye formulering, som foreslås i 
artikel 4, litra d) nr. 11. Teksten er forenelig med ændringsforslag 62 i udkastet til 
betænkning.

Ændringsforslag 130
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 11 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Finansiel støtte til samordning og 
netværkssamarbejde mellem 
forbrugerorganisationer, således at disse 
kan træffe fælles foranstaltninger over for 
illoyale forretningsmetoder med en EU-
dimension.

Or. en

Ændringsforslag 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Bilag II – Målsætning 2 – række 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Antal unikke 
besøgende

Forbrugersider 
på onlineportalen 
Dit Europa 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_da.htm)

Ikke relevant Stigning på 
500 % på 7 år

Or. en

Begrundelse

Som et enkelt onlinekontaktpunkt for erhvervslivets og borgernes rettigheder skal Dit Europa-
portalen øge sin synlighed blandt forbrugerne i væsentlig grad.

Ændringsforslag 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Forslag til forordning
Bilag II – Målsætning 3 – tabel – kolonne 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål Mål
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50 % på 7 år 75 % på 7 år
38.500 (+120 %) på 7 år 200.000 (+1140 %) på 7 år

Or. en

Ændringsforslag 133
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag II – Målsætning 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målsætning 3: Rettigheder og 
klageadgang: at styrke forbrugernes 
rettigheder, særlig gennem lovgivning og 
ved at forbedre adgangen til at klage, 
herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger

Målsætning 3: Rettigheder og 
klageadgang: at udvide og udbygge
forbrugernes rettigheder, særlig gennem 
lovgivning og ved at forbedre adgangen til 
individuelle og i givet fald kollektive 
klagemuligheder, herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng mellem formuleringen af denne indledning og 
den nye formulering, som foreslås i artikel 3, stk. 1, litra c).


