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Ændringsforslag 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114 og 169, og

Or. en

Ændringsforslag 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Henvisning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til artikel 294, stk. 2, og 
artikel 114 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
for Parlamentet (C7-0454/2011),

- der henviser til artikel 294, stk. 2, og 
artikel 114 og 169 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på 
grundlag af hvilke Kommissionen har 
forelagt forslaget for Parlamentet 
(C7-0454/2011),

Or. en

Ændringsforslag 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 169, stk. 1, og 
artikel 169, stk. 2, litra a), i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(1) I henhold til artikel 169, stk. 1, og 
artikel 169, stk. 2, litra a), i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
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(TEUF) skal Unionen bidrage til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved 
foranstaltninger, som den vedtager i 
henhold til artikel 114 i traktaten. I henhold 
til artikel 38 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder skal 
der sikres et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau i Unionens 
politikker.

(TEUF) skal Unionen bidrage til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved 
foranstaltninger, som den vedtager, bl.a. 
gennem foranstaltninger vedtaget i 
henhold til artikel 114 i traktaten. I henhold 
til artikel 38 i Den Europæiske Unions
charter om grundlæggende rettigheder skal 
der sikres et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau i Unionens 
politikker.

Or. en

Ændringsforslag 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I tilfælde af en klage som følge af 
salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser bør kunderne altid først 
kontakte iværksætteren eller 
tjenesteudbyderen for at drøfte deres 
klage og indledningsvist løse problemet 
bilateralt. I mange tilfælde kan 
forbrugerproblemer således løses på 
forhånd.

Or. de

Begrundelse

Denne foreløbige forpligtelse er helt afgørende med hensyn til at reducere ATB-instansers 
arbejdsbyrde.

Ændringsforslag 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides
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Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) For at sikre et mere velfungerende og 
færdigt indre marked er det afgørende at 
styrke borgernes tillid dertil, navnlig ved 
at præcisere forbrugernes rettigheder og 
retsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Forbrugerne bør garanteres adgang 
til enkle, effektive, hurtige og billige 
metoder til bilæggelse af tvister, der opstår 
i forbindelse med salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser på tværs af 
grænserne, for således at øge deres tillid 
til markedet. Dette gælder både offline- og 
onlinetransaktioner.

Or. en

Ændringsforslag 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Alternativ tvistbilæggelse (ATB) byder 
på nemme, hurtige, og billige udenretslige 
løsninger på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende. Alternativ 

(3) Alternativ tvistbilæggelse (ATB) byder 
på nemme, hurtige, og billige udenretslige 
løsninger på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som det ikke tidligere 
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tvistbilæggelse er imidlertid endnu ikke 
tilstrækkelig udviklet i Den Europæiske 
Union. For at forbrugerne kan udnytte 
denne tvistbilæggelsesforms potentiale 
fuldt ud, er det nødvendigt, at den er til 
rådighed i forbindelse med alle former for 
tvister på forbrugerområdet, at ATB-
procedurernes kvalitetsniveauer er 
ensartede, og at forbrugere og 
erhvervsdrivende har kendskab til disse 
procedurer. Det er også nødvendigt, at 
ATB-instanser behandler 
grænseoverskridende tvister effektivt.

har været muligt at løse bilateralt. 
Alternativ tvistbilæggelse er imidlertid 
endnu ikke tilstrækkelig udviklet i Den 
Europæiske Union. For at forbrugerne kan 
udnytte denne tvistbilæggelsesforms 
potentiale fuldt ud, er det nødvendigt, at 
den er til rådighed i forbindelse med alle 
former for tvister på forbrugerområdet, at 
ATB-procedurernes kvalitetsniveauer er 
ensartede, og at forbrugere og 
erhvervsdrivende har kendskab til disse 
procedurer. Det er også nødvendigt, at 
ATB-instanser behandler 
grænseoverskridende tvister effektivt.

Or. de

Ændringsforslag 131
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Alternativ tvistbilæggelse (ATB) byder 
på nemme, hurtige, og billige udenretslige 
løsninger på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende. Alternativ 
tvistbilæggelse er imidlertid endnu ikke 
tilstrækkelig udviklet i Den Europæiske 
Union. For at forbrugerne kan udnytte 
denne tvistbilæggelsesforms potentiale 
fuldt ud, er det nødvendigt, at den er til 
rådighed i forbindelse med alle former for 
tvister på forbrugerområdet, at ATB-
procedurernes kvalitetsniveauer er 
ensartede, og at forbrugere og 
erhvervsdrivende har kendskab til disse 
procedurer. Det er også nødvendigt, at 
ATB-instanser behandler 
grænseoverskridende tvister effektivt.

(3) Alternativ tvistbilæggelse (ATB) byder 
på nemme, hurtige, og billige udenretslige 
løsninger på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende. Alternativ 
tvistbilæggelse er imidlertid endnu ikke 
tilstrækkelig udviklet i Den Europæiske 
Union. For at forbedre det indre markeds 
funktionsmåde er det nødvendigt, at den er 
til rådighed i forbindelse med alle former 
for tvister på forbrugerområdet, at ATB-
procedurernes kvalitetsniveauer er 
ensartede, og at forbrugere og 
erhvervsdrivende har kendskab til disse 
procedurer. Det er også nødvendigt, at 
ATB-instanser behandler 
grænseoverskridende tvister effektivt.

Or. en
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Begrundelse

Etableringen af ATB vil forbedre det indre markeds funktionsmåde, men det er ikke 
nødvendigt at sætte forbrugerne i stand til at udnytte dets muligheder fuldt ud.

Ændringsforslag 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den inkonsekvente dækning, kvalitet 
og bevidsthed om ATB-ordninger i de 
medlemsstater, der håndterer 
grænseoverskridende transaktioner, 
kræver handling på EU-plan. Med 
direktivet bør der indføres 
minimumsstandarder for kvaliteten af 
ATB-instanser. Det bør ikke forhindre 
medlemsstaterne i at vedtage eller 
opretholde regler, der rækker videre end 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) For at forbrugerne fuldt ud kan 
udnytte det indre markeds potentiale, bør 
ATB være tilgængelig for alle typer af 
grænseoverskridende tvister omfattet af 
dette direktiv, ATB-procedurerne skal 
overholde ensartede minimumsstandarder 
i hele Unionen, og forbrugerne og de 
erhvervsdrivende skal have kendskab til 
sådanne procedurer. Det er på grund af 
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den øgede grænseoverskridende handel 
og bevægelighed for personer endvidere 
vigtigt, at ATB-instanser også håndterer 
grænseoverskridende tvister effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 134
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Inkonsekvensen i medlemsstaternes 
ATB-mekanismer med hensyn til 
dækning, kvalitet og bevidsthed udgør en 
hindring for det indre marked . Som følge 
deraf afholder mange forbrugere sig fra 
grænseoverskridende handel og udviser 
mangel på tillid, eftersom tvister med 
erhvervsdrivende kan løses let, hurtigt og 
billigt. Af samme grund kan 
erhvervsdrivende endvidere, hvor der er 
utilstrækkelig adgang til ATB-procedurer 
af høj kvalitet, afholde sig fra 
grænseoverskridende transaktioner med 
forbrugerne. Endvidere har 
erhvervsdrivende i en medlemsstat, hvor 
kvaliteten af ATB-procedurerne er 
utilstrækkelig, en konkurrencemæssig
ulempe sammenlignet med de, der har 
adgang til ATB-procedurer af høj kvalitet, 
eftersom sidstnævnte kan løse 
forbrugertvister hurtigere og billigere.

Or. el

Ændringsforslag 135
Ashley Fox

Forslag til direktiv
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er nødvendigt at udvikle effektiv 
alternativ tvistbilæggelse i Den Europæiske 
Union for at styrke forbrugernes tillid til 
det indre marked, også på e-
handelsområdet. Arbejdet hermed bør 
baseres på medlemsstaternes eksisterende 
ATB-procedurer og tage hensyn til deres
retstraditioner.

(6) Udvikling af effektiv alternativ 
tvistbilæggelse i Den Europæiske Union 
kan hjælpe med at styrke forbrugernes 
tillid til det indre marked, også på e-
handelsområdet. Arbejdet hermed bør 
baseres på medlemsstaternes forskellige 
eksisterende ATB-procedurer, som er 
effektive med hensyn til at bilægge tvister 
mellem erhvervsdrivende og forbrugere. 
Denne udvikling bør ligeledes tage hensyn 
til medlemsstaternes retstraditioner.

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af ATB-netværk i EU bør baseres på de eksisterende ATB-systemer i 
medlemsstaterne. Eksisterende ATB-systemer, som er effektive og opfylder kvalitetskriterier, 
har ofte forskellige kendetegn, og udviklingen bør baseres på overholdelse af denne 
mangfoldighed.

Ændringsforslag 136
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der opstår mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser i alle erhvervssektorer. 
Det bør omfatte klager indgivet af 
forbrugere mod erhvervsdrivende, men 
også klager indgivet af erhvervsdrivende 
mod forbrugere. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende; dog bør det ikke 
forhindre medlemsstaterne i at vedtage 
eller opretholde bestemmelser om 

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der opstår mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser i alle erhvervssektorer. 
Dets anvendelsesområde bør begrænses til 
klager indgivet af forbrugere mod 
erhvervsdrivende. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på klager, der indgives af 
erhvervsdrivende over forbrugere eller på 
tvister mellem erhvervsdrivende; dog bør 
det ikke forhindre medlemsstaterne i at 
vedtage eller opretholde bestemmelser om 
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procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister.

procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister.

Or. fr

Ændringsforslag 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der opstår mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser i alle erhvervssektorer. 
Det bør omfatte klager indgivet af 
forbrugere mod erhvervsdrivende, men 
også klager indgivet af erhvervsdrivende 
mod forbrugere. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende; dog bør det ikke 
forhindre medlemsstaterne i at vedtage 
eller opretholde bestemmelser om 
procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister.

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der opstår mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser i alle erhvervssektorer
med undtagelse af tjenesteydelser af 
almen økonomisk interesse 
(tjenesteydelser af almen interesse). Det 
bør omfatte klager indgivet af forbrugere 
mod erhvervsdrivende, men også klager 
indgivet af erhvervsdrivende mod 
forbrugere. Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende; dog bør det ikke 
forhindre medlemsstaterne i at vedtage 
eller opretholde bestemmelser om 
procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister.

Or. de

Ændringsforslag 138
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der opstår mellem 

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der opstår mellem 
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forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser i alle erhvervssektorer. 
Det bør omfatte klager indgivet af 
forbrugere mod erhvervsdrivende, men 
også klager indgivet af erhvervsdrivende 
mod forbrugere. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende; dog bør det ikke 
forhindre medlemsstaterne i at vedtage 
eller opretholde bestemmelser om 
procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister.

forbrugere og erhvervsdrivende i
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser i alle erhvervssektorer. 
Det bør omfatte tvister som følge af salg 
eller levering af digitalt indhold mod 
betaling. Dette direktiv bør finde 
anvendelse på klager indgivet af 
forbrugere mod erhvervsdrivende. Det bør 
ikke finde anvendelse på klager indgivet af 
erhvervsdrivende mod forbrugere. Dette 
direktiv bør ikke finde anvendelse på 
tvister mellem erhvervsdrivende; dog bør 
det ikke forhindre medlemsstaterne i at 
vedtage eller opretholde bestemmelser om 
procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at præcisere, at digitalt indhold er omfattet. I betragtning af, at der er 
etableret et antal ATB-udbydere for at tage hånd om den magtmæssige ubalance mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende, ville det være upassende at kræve, at disse instanser skal 
indvilge i at bilægge tvister, der fremføres af virksomheder mod forbrugere. ATB bør ikke 
anvendes til inddrivelse af gæld.

Ændringsforslag 139
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der opstår mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser i alle erhvervssektorer. 
Det bør omfatte klager indgivet af 
forbrugere mod erhvervsdrivende, men 
også klager indgivet af erhvervsdrivende 
mod forbrugere. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende; dog bør det ikke 

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der opstår mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser i alle erhvervssektorer, 
herunder alle leverandører fra den 
offentlige og private sektor. Det bør 
omfatte klager indgivet af forbrugere mod 
erhvervsdrivende, men også klager 
indgivet af erhvervsdrivende mod 
forbrugere. Dette direktiv bør ikke finde 
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forhindre medlemsstaterne i at vedtage 
eller opretholde bestemmelser om 
procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister.

anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende; dog bør det ikke 
forhindre medlemsstaterne i at vedtage 
eller opretholde bestemmelser om 
procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister.

Or. el

Ændringsforslag 140
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der opstår mellem
forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser i alle erhvervssektorer. 
Det bør omfatte klager indgivet af 
forbrugere mod erhvervsdrivende, men 
også klager indgivet af erhvervsdrivende
mod forbrugere. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende; dog bør det ikke 
forhindre medlemsstaterne i at vedtage 
eller opretholde bestemmelser om 
procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister.

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der indgives af 
forbrugere mod erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser, både offline og online, 
herunder levering af digitalt indhold mod 
betaling, i alle erhvervssektorer. Dette 
direktiv bør ikke finde anvendelse på 
ikkeøkonomiske tjenesteydelser af almen 
interesse, som udføres med henblik på 
økonomisk gevinst. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på tvister eller klager 
indgivet af erhvervsdrivende mod 
forbrugere eller tvister mellem 
erhvervsdrivende; dog bør dette direktiv
ikke forhindre medlemsstaterne i at 
vedtage eller opretholde bestemmelser om 
procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister.

Or. en

Ændringsforslag 141
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der opstår mellem
forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser i alle erhvervssektorer. 
Det bør omfatte klager indgivet af 
forbrugere mod erhvervsdrivende, men 
også klager indgivet af erhvervsdrivende 
mod forbrugere. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende; dog bør det ikke 
forhindre medlemsstaterne i at vedtage 
eller opretholde bestemmelser om 
procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister.

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
klager i forbindelse med kontraktlige 
tvister indgivet af forbrugere mod
erhvervsdrivende i forbindelse med salg af 
varer eller levering af tjenesteydelser i alle 
erhvervssektorer og fra onlinesalg, 
herunder levering af digitalt indhold. 
Dette direktiv bør ikke finde anvendelse 
på ikkeøkonomiske tjenesteydelser af 
almen interesse eller på sundhedstjenester 
leveret af erhvervsdrivende med henblik 
på at vurdere, fastholde eller genoprette 
en patients sundhed, herunder 
administration og tilvejebringelse af 
receptpligtige lægemidler og medicinske 
anordninger. Det bør ikke finde 
anvendelse på klager indgivet af 
erhvervsdrivende mod forbrugere eller på 
tvister mellem erhvervsdrivende; dog bør 
det ikke forhindre medlemsstaterne i at 
vedtage eller opretholde bestemmelser om 
procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister.

Or. fr

Ændringsforslag 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Forbrugerne bør tilskyndes til først at 
kontakte den erhvervsdrivende direkte 
eller benytte den erhvervsdrivendes 
klageordning med henblik på at finde en 
mindelig løsning. Denne procedure kan
være en hurtig metode til at løse 
forbrugertvister, selv om den kun er 
tilgængelig i en begrænset periode.
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Or. fr

Ændringsforslag 143
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Definitionen af "forbruger" bør dække 
fysiske personer, der ikke handler som led i 
deres erhverv. Men hvis aftalen indgås 
delvis som led i og delvis ikke som led i 
personens erhverv (aftaler med dobbelt 
formål), og det erhvervsmæssige formål er 
begrænset således, at det ikke er 
fremherskende i den samlede forsyning, 
bør den pågældende person også anses 
for at være en forbruger.

(8) Definitionen af "forbruger" bør dække 
fysiske personer, der ikke handler som led i 
deres erhverv. 

Or. en

Begrundelse

Udvidelsen af definitionen af "forbruger" til aftaler med dobbelt formål (aftaler indgået delvis 
inden for og delvis uden for personens erhverv) er forvirrende, navnlig da definitionen af 
forbrugeren i artikel 4, litra a), klart fastslår, at en forbruger er "enhver fysisk person, der 
ikke handler som led i sit erhverv."

Ændringsforslag 144
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Dette direktiv bør have forrang for 
EU-lovgivning, der indeholder 
bestemmelser, som har til formål at 
tilskynde til oprettelse af ATB-instanser i 
en specifik sektor. Stilles der i 
sektorspecifik lovgivning krav om 
oprettelse af sådanne instanser, bør dette 

(10) Hvis en bestemmelse i dette direktiv 
er i strid med en bestemmelse i en anden 
af EU's retsakter vedrørende specifikke 
sektorer, har bestemmelsen i denne anden 
EU-retsakt forrang og finder kun 
anvendelse på disse specifikke sektorer, 
Hvis bestemmelsen imidlertid har til 
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direktiv kun have forrang, såfremt den 
pågældende lovgivning ikke sikrer mindst 
samme grad af forbrugerbeskyttelse.

formål at tilskynde til oprettelse af ATB-
instanser i en specifik sektor, har de 
relevante bestemmelser i dette direktiv 
forrang og finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det vil være vanskeligt at gennemføre et krav om sammenligning af den forbrugerbeskyttelse, 
der sikres af forskellig EU-lovgivning. Derudover bør dette direktiv have forrang for 
specifikke bestemmelser i anden EU-lovgivning, ikke denne lovgivning i sin helhed.

Ændringsforslag 145
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For at fremme gennemførelsen af 
dette direktiv opfordres Kommissionen 
indtrængende til at udarbejde 
retningslinjer i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne om forholdet mellem 
dette direktiv og anden EU-lovgivning.

Or. el

Ændringsforslag 146
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der er stor forskel på ATB-
instanserne på EU-plan, men også i de 
enkelte medlemsstater. Dette direktiv bør 
dække enhver varigt etableret instans, som 
tilbyder tvistbilæggelse gennem en ATB-
procedure. En voldgiftsprocedure, der 
indføres ad hoc uden for rammerne af en 
ATB-instans i forbindelse med en 

(11) Der er stor forskel på ATB-
instanserne på EU-plan, men også i de 
enkelte medlemsstater. Dette direktiv bør 
dække enhver varigt etableret instans, som 
skal løse en tvist mellem en forbruger og 
en erhvervsdrivende, som er opført i 
henhold til artikel 17, stk. 2, i dette 
direktiv. En voldgiftsprocedure, der 
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enkelttvist mellem en forbruger og en 
erhvervsdrivende, bør ikke betragtes som 
en ATB-procedure.

indføres ad hoc uden for rammerne af en 
ATB-instans i forbindelse med en 
enkelttvist mellem en forbruger og en 
erhvervsdrivende, bør ikke betragtes som 
en ATB-procedure.

Or. en

Begrundelse

ATB-udbydere, som ikke vælger at blive ATB-instanser efter dette direktiv, bør ikke berøres af 
direktivets bestemmelser.

Ændringsforslag 147
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, og ej heller på 
procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende. Det bør ikke finde 
anvendelse på direkte forhandlinger 
mellem parterne. Endvidere bør det ikke 
finde anvendelse på en dommers forsøg på 
at bilægge en tvist under en retssag 
vedrørende den pågældende tvist.

(12) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende eller på direkte 
forhandlinger mellem parterne. Endvidere 
bør det ikke finde anvendelse på en 
dommers forsøg på at bilægge en tvist 
under en retssag vedrørende den 
pågældende tvist.

Or. fr

Ændringsforslag 148
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, og ej heller på 
procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende. Det bør ikke finde 
anvendelse på direkte forhandlinger 
mellem parterne. Endvidere bør det ikke 
finde anvendelse på en dommers forsøg på 
at bilægge en tvist under en retssag 
vedrørende den pågældende tvist.

(12) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende eller på direkte 
forhandlinger mellem parterne. Endvidere 
bør det ikke finde anvendelse på en 
dommers forsøg på at bilægge en tvist 
under en retssag vedrørende den 
pågældende tvist.

Or. en

Begrundelse

Mægling, der foretages af de erhvervsdrivende eller "intern" mægling bør ikke udelukkes, da 
en sådan udgør en vigtig del af alternative tvistbilæggelsesmekanismer. Henstilling 
98/257/EF udelukker ikke denne type mægling, hvis visse betingelser blev opfyldt. "Intern" 
mægling kan bibringe udenretslig tvistbilæggelse ægte merværdi, da den sikrer 
teknisk/fagrelevant viden og giver mulighed for at udvikle nærhed i mæglingen, hvilket er 
værdifuldt for parterne.

Ændringsforslag 149
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, og ej heller på 
procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 

(12) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, forudsat at der er fuld 
overensstemmelse med de specifikke krav 
om uafhængighed og uvildighed, Dette 
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erhvervsdrivende. Det bør ikke finde 
anvendelse på direkte forhandlinger 
mellem parterne. Endvidere bør det ikke 
finde anvendelse på en dommers forsøg på 
at bilægge en tvist under en retssag 
vedrørende den pågældende tvist.

direktiv bør ikke finde anvendelse på 
procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende eller på direkte 
forhandlinger mellem parterne. Endvidere 
bør det ikke finde anvendelse på en 
dommers forsøg på at bilægge en tvist 
under en retssag vedrørende den 
pågældende tvist.

Or. en

Begrundelse

I lyset af at der i hele EU findes velfungerende og effektive ATB-ordninger, hvor den 
ansvarlige fysiske person er ansat udelukkende af den erhvervsdrivende, ud over direktivets 
klare mål om at bygge på eksisterende ATB-instanser, er det hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet til sådanne ATB-ordninger, forudsat at de respekterer kriterierne om 
uafhængighed og uvildighed, der beskrives i direktivet.

Ændringsforslag 150
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, og ej heller på 
procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende. Det bør ikke finde 
anvendelse på direkte forhandlinger 
mellem parterne. Endvidere bør det ikke 
finde anvendelse på en dommers forsøg på 
at bilægge en tvist under en retssag 
vedrørende den pågældende tvist.

(12) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, forudsat at der er fuld 
overensstemmelse med kravene i kapitel II 
i dette direktiv, Direktivet bør ikke finde 
anvendelse på procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende eller på direkte 
forhandlinger mellem parterne. Endvidere 
bør det ikke finde anvendelse på en 
dommers forsøg på at bilægge en tvist 
under en retssag vedrørende den 
pågældende tvist.

Or. en
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Ændringsforslag 151
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, og ej heller på 
procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende. Det bør ikke finde 
anvendelse på direkte forhandlinger 
mellem parterne. Endvidere bør det ikke 
finde anvendelse på en dommers forsøg på 
at bilægge en tvist under en retssag 
vedrørende den pågældende tvist.

(12) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende. Det bør ikke finde 
anvendelse på direkte forhandlinger 
mellem parterne. Endvidere bør det ikke 
finde anvendelse på en dommers forsøg på 
at bilægge en tvist under en retssag 
vedrørende den pågældende tvist.

Or. en

Ændringsforslag 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser, der leveres som 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse (tjenesteydelser af almen 
interesse) og dermed udgør statslige 
aktiviteter. Dette gælder f.eks. 
vandforsyning, spildevandsbehandling og 
affaldsbortskaffelse, i det omfang disse 
tjenesteydelser reguleres af lovgivningen 
som generel interesse i en medlemsstat.



PE489.695v01-00 20/151 AM\903359DA.doc

DA

Or. de

Ændringsforslag 153
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, medmindre der opfyldes 
en række betingelser med hensyn til at 
sikre uafhængighed og uvildighed for den 
fysiske person, der er ansvarlig for 
tvistbilæggelsen.

Or. en

Begrundelse

Mægling, der foretages af de erhvervsdrivende eller "intern" mægling bør ikke udelukkes, da 
en sådan udgør en vigtig del af alternative tvistbilæggelsesmekanismer. Henstilling 
98/257/EF udelukker ikke denne type mægling, hvis visse betingelser blev opfyldt. "Intern" 
mægling kan bibringe udenretslig tvistbilæggelse ægte merværdi, da den sikrer 
teknisk/fagrelevant viden og giver mulighed for at udvikle nærhed i mæglingen, hvilket er 
værdifuldt for parterne.

Ændringsforslag 154
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Dette direktiv bør finde anvendelse 
på procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat eller betalt alene 
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af den erhvervsdrivende eller en 
erhvervsorganisation, hvis følgende to 
betingelser er opfyldt, nemlig at 
instansernes drives i overensstemmelse 
med kravene i kapitel II i dette direktiv, og 
at de fysiske personer overholder de 
specifikke krav i artikel 6, stk. 2a, i dette 
direktiv. I denne forbindelse bør den 
pågældende tvistbilæggelsesenhed mindst 
en gang om året vurderes af den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor enheden er etableret, med henblik på 
at fastslå, om den opfylder disse to 
betingelser.

Or. fr

Ændringsforslag 155
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Medlemsstaterne bør sikre, at tvister, 
der er omfattet af dette direktiv, kan 
indbringes for en ATB-instans, der 
opfylder kravene i dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør have mulighed for at 
opfylde denne forpligtelse ved at forlade 
sig på eksisterende ATB-instanser og 
tilpasse disses kompetenceområde, hvis det 
er nødvendigt, eller ved at foranstalte 
oprettelse af nye ATB-instanser. Dette 
direktiv bør ikke forpligte medlemsstaterne 
til at oprette en specifik ATB-instans i hver 
detailsektor. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at oprette en ekstra ATB-
instans til behandling af tvister, som ingen 
specifik instans er kompetent til at løse.

(13) Medlemsstaterne bør sikre, at tvister, 
der er omfattet af dette direktiv, kan 
indbringes for en ATB-instans, der 
opfylder kravene i dette direktiv, og som er 
meddelt Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i 
dette direktiv. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at opfylde denne forpligtelse 
ved at forlade sig på eksisterende ATB-
instanser og tilpasse disses 
kompetenceområde, hvis det er 
nødvendigt, eller ved at foranstalte 
oprettelse af nye ATB-instanser. Dette 
direktiv bør ikke forpligte medlemsstaterne 
til at oprette en specifik ATB-instans i hver 
detailsektor. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at oprette en ekstra ATB-
instans til behandling af tvister, som ingen 
specifik instans er kompetent til at løse.

Or. en
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Begrundelse

Alle ATB-instanser, der opfylder kriterierne i dette forslag til direktiv, skal meddeles af den 
nationale kompetente myndighed til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, 
i forslaget til direktiv.

Ændringsforslag 156
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Medlemsstaterne bør sikre, at tvister, 
der er omfattet af dette direktiv, kan 
indbringes for en ATB-instans, der 
opfylder kravene i dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør have mulighed for at 
opfylde denne forpligtelse ved at forlade 
sig på eksisterende ATB-instanser og
tilpasse disses kompetenceområde, hvis det 
er nødvendigt, eller ved at foranstalte 
oprettelse af nye ATB-instanser. Dette 
direktiv bør ikke forpligte medlemsstaterne 
til at oprette en specifik ATB-instans i hver 
detailsektor. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at oprette en ekstra ATB-
instans til behandling af tvister, som ingen 
specifik instans er kompetent til at løse.

(13) Medlemsstaterne bør gøre det lettere 
for erhvervs- og forbrugerorganisationer 
at etablere ATB-instanser eller tilpasse 
eksisterende, velfungerende ATB-
instansers kompetenceområde, hvis de 
opfylder kvalitetskravene i dette direktiv.
Dette direktiv bør ikke forpligte 
medlemsstaterne til at oprette en specifik 
ATB-instans i hver detailsektor. 
Medlemsstaterne bør have mulighed for at 
oprette en ekstra ATB-instans til 
behandling af grænseoverskridende 
tvister, som ingen specifik instans er 
kompetent til at løse.

Or. en

Ændringsforslag 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Medlemsstaterne bør sikre, at tvister, 
der er omfattet af dette direktiv, kan
indbringes for en ATB-instans, der 

(13) Medlemsstaterne bør sikre, at tvister, 
der er omfattet af dette direktiv, indbringes 
for en ATB-instans, der opfylder kravene i 
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opfylder kravene i dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør have mulighed for at 
opfylde denne forpligtelse ved at forlade 
sig på eksisterende ATB-instanser og 
tilpasse disses kompetenceområde, hvis det 
er nødvendigt, eller ved at foranstalte 
oprettelse af nye ATB-instanser. Dette 
direktiv bør ikke forpligte medlemsstaterne 
til at oprette en specifik ATB-instans i hver 
detailsektor. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at oprette en ekstra ATB-
instans til behandling af tvister, som ingen 
specifik instans er kompetent til at løse.

dette direktiv. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at opfylde denne forpligtelse 
ved at forlade sig på eksisterende ATB-
instanser og tilpasse disses 
kompetenceområde, hvis det er 
nødvendigt, eller ved at foranstalte 
oprettelse af nye ATB-instanser. Dette 
direktiv bør ikke forpligte medlemsstaterne 
til at oprette en specifik ATB-instans i hver 
detailsektor. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at oprette en ekstra ATB-
instans til behandling af tvister, som ingen 
specifik instans er kompetent til at løse.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med visse medlemsstaters positive erfaringer bør et effektivt alternativt 
tvistbilæggelsessystem baseres på et obligatorisk forsøg på mægling, inden der gives adgang 
til det generelle retssystem (dvs. domstolene).

Ændringsforslag 158
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Medlemsstaterne bør sikre, at tvister, 
der er omfattet af dette direktiv, kan 
indbringes for en ATB-instans, der 
opfylder kravene i dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør have mulighed for at
opfylde denne forpligtelse ved at forlade 
sig på eksisterende ATB-instanser og 
tilpasse disses kompetenceområde, hvis det 
er nødvendigt, eller ved at foranstalte 
oprettelse af nye ATB-instanser. Dette 
direktiv bør ikke forpligte medlemsstaterne 
til at oprette en specifik ATB-instans i hver 
detailsektor. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at oprette en ekstra ATB-
instans til behandling af tvister, som ingen 
specifik instans er kompetent til at løse.

(13) Medlemsstaterne bør sikre, at 
kontraktlige tvister, der er omfattet af dette 
direktiv, kan indbringes for en ATB-
instans, der opfylder kvalitetskriterierne i 
dette direktiv. Medlemsstaterne kan også 
opfylde denne forpligtelse ved at bygge på 
eksisterende velfungerende ATB-instanser 
og tilpasse disses kompetenceområde i 
overensstemmelse med dette direktivs 
bestemmelser, hvis det er nødvendigt, eller 
ved at foranstalte oprettelse af nye ATB-
instanser. Dette direktiv bør ikke forpligte 
medlemsstaterne til at oprette en specifik 
ATB-instans i hver detailsektor. 
Medlemsstaterne bør oprette en ekstra 
ATB-instans til behandling af tvister, som 
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ingen specifik instans er kompetent til at 
løse, for at sikre fuld geografisk dækning 
og adgang til alternativ tvistbilæggelse i 
alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Dette direktiv bør ikke være til hinder 
for, at erhvervsdrivende, der er etableret i 
en medlemsstat, kan høre under en ATB-
instans, der er etableret i en anden 
medlemsstat. Medlemsstaterne bør 
tilskynde til oprettelse af sådanne instanser.

(14) Dette direktiv bør ikke være til hinder 
for, at erhvervsdrivende, der er etableret i 
en medlemsstat, kan høre under en ATB-
instans, der er etableret i en anden 
medlemsstat. Medlemsstaterne bør støtte
oprettelse af sådanne instanser. ATB-
instanser bør dog være selvfinansierende, 
f.eks. gennem donationer, 
medlemsgebyrer, relativt små gebyrer for 
leverede tjenesteydelser og organisationer 
af flere instanser og medlemmer.
Finansiering fra medlemsstaterne bør 
kun anvendes som en sidste udvej.

Or. de

Begrundelse

ATB-instanser skal løse tvister som følge af økonomisk aktivitet. De bør som hovedregel ikke 
finansieres af staten og dermed skatteyderen, eftersom sidstnævnte ikke har noget at gøre med 
individuelle private tvister.

Ændringsforslag 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
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Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Dette direktiv bør ikke være til hinder 
for, at medlemsstaterne kan opretholde 
eller indføre ATB-procedurer til samlet 
behandling af mere eller mindre identiske 
tvister mellem en erhvervsdrivende og 
flere forbrugere. Sådanne procedurer kan 
ses som et første skridt til den fremtidige 
udvikling af kollektive ATB-procedurer i 
Unionen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Vi bør ikke foreskrive medlemsstaterne, hvilke yderligere rettigheder de har.

Ændringsforslag 161
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Dette direktiv bør ikke være til hinder 
for, at medlemsstaterne kan opretholde 
eller indføre ATB-procedurer til samlet 
behandling af mere eller mindre identiske 
tvister mellem en erhvervsdrivende og flere 
forbrugere. Sådanne procedurer kan ses 
som et første skridt til den fremtidige 
udvikling af kollektive ATB-procedurer i 
Unionen.

(15) Dette direktiv bør ikke være til hinder 
for, at medlemsstaterne kan opretholde 
eller indføre ATB-procedurer til samlet 
behandling af mere eller mindre identiske 
tvister mellem en erhvervsdrivende og flere 
forbrugere. Der skal udføres omfattende 
konsekvensanalyser af kollektive 
udenretslige tvistbilæggelser, inden de 
foreslås på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
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Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Fortrolighed og privatlivets fred bør 
til enhver tid garanteres under ATB-
proceduren. I det omfang det er 
hensigten, at eksempler på endelige 
afgørelser bør offentliggøres, bør 
parternes navne og henvisninger til dem 
maskeres, medmindre begge parter 
udtrykkeligt har givet deres samtykke til 
offentliggørelsen.

Or. de

Begrundelse

Også her bør databeskyttelsen sikres.

Ændringsforslag 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) ATB-instansers uvildighed og 
integritet er af afgørende betydning med 
hensyn til at vinde EU-borgernes tillid til, 
at ATB-mekanismerne vil give dem et 
retfærdigt og uafhængigt resultat.

Or. en

Ændringsforslag 164
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
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Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, bør kun betragtes 
som uvildige, hvis de ikke kan udsættes for 
pres, som kan påvirke deres holdning til
tvisten. Det er særlig nødvendigt at sikre, at 
et sådant pres ikke forekommer, når ATB-
instanser finansieres af en af parterne i 
tvisten eller af en organisation, som en af 
parterne er medlem af.

(17) De fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, bør kun betragtes 
som uafhængige og uvildige, hvis de ikke 
kan udsættes for pres, som kan påvirke 
deres holdning til tvisten. Det er særlig 
nødvendigt at sikre, at et sådant pres ikke 
forekommer, når ATB-instanser finansieres 
af en af parterne i tvisten eller af en 
organisation, som en af parterne er medlem 
af. Der bør derfor gælde særlige 
betingelser for de fysiske personer, der er 
ansvarlige for den alternative 
tvistbilæggelse, som er ansat eller 
modtager vederlag alene af den 
erhvervsdrivende eller en 
erhvervsorganisation.

Or. fr

Ændringsforslag 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, bør kun betragtes 
som uvildige, hvis de ikke kan udsættes for 
pres, som kan påvirke deres holdning til 
tvisten. Det er særlig nødvendigt at sikre, at 
et sådant pres ikke forekommer, når ATB-
instanser finansieres af en af parterne i 
tvisten eller af en organisation, som en af 
parterne er medlem af.

(17) De fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, bør kun betragtes 
som uvildige, hvis de ikke kan udsættes for 
pres, som kan påvirke deres holdning til 
tvisten. Det bør automatisk antages, at der 
ikke kun forekommer et sådant pres, hvis 
den fysiske person, der er ansvarlig for 
tvistbilæggelsen, er delvist medfinansieret 
af den ene af parterne: Det er særlig 
nødvendigt at sikre, at et sådant pres ikke 
forekommer, når ATB-instanser finansieres 
alene af en af parterne i tvisten eller alene 
af en organisation, som en af parterne er 
medlem af.
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Or. de

Ændringsforslag 166
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, bør kun betragtes 
som uvildige, hvis de ikke kan udsættes for 
pres, som kan påvirke deres holdning til 
tvisten. Det er særlig nødvendigt at sikre, at 
et sådant pres ikke forekommer, når ATB-
instanser finansieres af en af parterne i 
tvisten eller af en organisation, som en af 
parterne er medlem af.

(17) De fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, bør kun betragtes 
som uvildige, hvis de ikke kan udsættes for 
pres, som kan påvirke deres holdning til 
tvisten. Det er særlig nødvendigt at sikre, at 
et sådant pres ikke forekommer, når ATB-
instanser finansieres af en af parterne i 
tvisten eller af en organisation, som en af 
parterne er medlem af som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af 
den erhvervsdrivende. Der bør fastlægges 
specifikke krav for ATB-ordninger, hvor 
de fysiske personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, alene er ansat af den 
erhvervsdrivende.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at vedtage specifikke regler for ATB-ordninger, hvor de fysiske personer, der er 
ansvarlige for tvistbilæggelsen, er ansat alene af den erhvervsdrivende, for at sikre 
overensstemmelse med principperne om uvildighed og uafhængighed.

Ændringsforslag 167
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, bør kun betragtes 
som uvildige, hvis de ikke kan udsættes for 
pres, som kan påvirke deres holdning til 
tvisten. Det er særlig nødvendigt at sikre, at 

(17) De fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, bør kun betragtes 
som uvildige, hvis de ikke kan udsættes for 
pres, som kan påvirke deres holdning til 
tvisten. Det er særlig nødvendigt at sikre, at 
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et sådant pres ikke forekommer, når ATB-
instanser finansieres af en af parterne i 
tvisten eller af en organisation, som en af 
parterne er medlem af.

et sådant pres ikke forekommer, når ATB-
instanser finansieres af en af parterne i 
tvisten eller af en organisation, som en af 
parterne er medlem af. Derfor skal 
procedurer, hvor den fysiske person, der 
er ansvarlig for bilæggelsen af tvister, er 
ansat af eller modtager andre former for 
vederlag udelukkende fra den 
erhvervsdrivende, ikke betragtes som 
ATB-procedurer i henhold til dette 
direktiv, og de bør derfor udelukkes fra 
direktivets anvendelsesområde. Dette 
direktiv bør imidlertid ikke berøre 
erhvervsorganisationers eller faglige 
organisationers mulighed for at etablere 
en ATB-instans.

Or. en

Ændringsforslag 168
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, bør kun betragtes 
som uvildige, hvis de ikke kan udsættes for 
pres, som kan påvirke deres holdning til 
tvisten. Det er særlig nødvendigt at sikre, at 
et sådant pres ikke forekommer, når ATB-
instanser finansieres af en af parterne i 
tvisten eller af en organisation, som en af 
parterne er medlem af.

(17) De fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, bør kun betragtes 
som uvildige, hvis de ikke kan udsættes for 
pres, som kan påvirke deres holdning til 
tvisten. Det er særlig nødvendigt at sikre, at 
et sådant pres ikke forekommer, når ATB-
instanser finansieres af en af parterne i 
tvisten eller af en organisation, som en af 
parterne er medlem af. Med henblik på at 
forhindre enhver interessekonflikt bør de 
fysiske personer, der varetager alternativ 
tvistbilæggelse, oplyse om ethvert forhold, 
der kan indskrænke deres uafhængighed 
eller give anledning til en 
interessekonflikt. Der bør gælde særlige 
krav for fysiske personer, der er ansat 
alene af den erhvervsdrivende.

Or. en
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Ændringsforslag 169
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Det er afgørende for ATB's succes, 
navnlig med henblik på at sikre den 
nødvendige tillid til ATB-procedurerne, at 
de fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, er i besiddelse 
af den nødvendige sagkundskab. Der bør 
derfor stilles specifikke 
uddannelsesordninger til rådighed i et 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 170
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre gennemsigtighed i 
forbindelse med ATB-instanser og -
procedurer er det nødvendigt, at parterne 
får alle de oplysninger, de har brug for, for 
at kunne træffe en informeret beslutning, 
inden de indleder en ATB-procedure.

(18) Med forbehold af nationale regler, 
der gør det obligatorisk for 
erhvervsdrivende at deltage i en ATB-
procedure, er det for at sikre 
gennemsigtighed i forbindelse med ATB-
instanser og -procedurer nødvendigt, at 
parterne får alle de oplysninger, de har 
brug for, for at kunne træffe en informeret 
beslutning, inden de indleder en ATB-
procedure.

Or. en
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Begrundelse

Der findes obligatoriske ATB-ordninger i visse medlemsstater, som under visse 
omstændigheder kræver, at virksomhederne skal deltage i ATB-procedurer.

Ændringsforslag 171
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) ATB-procedurer bør være effektive. 
De bør være enkle og hurtige, således at 
deres varighed almindeligvis ikke 
overskrider 90 dage. ATB-instansen bør 
kunne forlænge denne frist, når den 
pågældende tvists kompleksitet tilsiger det.

(19) ATB-procedurer bør være effektive. 
De bør være enkle og hurtige, således at 
deres varighed almindeligvis ikke 
overskrider 90 kalenderdage fra datoen 
for ATB-instansens modtagelse af den 
fuldstændige klagesag. ATB-instansen bør 
kunne forlænge denne frist, når den 
pågældende tvists kompleksitet tilsiger det.

Or. fr

Ændringsforslag 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) ATB-procedurer bør være effektive. 
De bør være enkle og hurtige, således at 
deres varighed almindeligvis ikke 
overskrider 90 dage. ATB-instansen bør 
kunne forlænge denne frist, når den 
pågældende tvists kompleksitet tilsiger det.

(19) ATB-procedurer bør være effektive. 
De bør være enkle og hurtige, således at 
deres varighed almindeligvis ikke 
overskrider 90 kalenderdage fra ATB-
instansens modtagelse af den 
fuldstændige klagesag, indtil den 
pågældende instans anbefaler en løsning. 
I tilfælde af yderst komplicerede tvister
bør ATB-instanserne kunne forlænge 
denne frist i exceptionelle tilfælde med 
henblik på en objektiv undersøgelse af 
visse aspekter af den pågældende sag.
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Or. de

Ændringsforslag 173
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) ATB-procedurer bør være effektive. 
De bør være enkle og hurtige, således at 
deres varighed almindeligvis ikke 
overskrider 90 dage. ATB-instansen bør 
kunne forlænge denne frist, når den 
pågældende tvists kompleksitet tilsiger det.

(19) ATB-procedurer bør være effektive. 
De bør være enkle og hurtige, således at 
deres varighed almindeligvis ikke 
overskrider 90 dage. ATB-instansen bør 
kunne forlænge denne frist, når den 
pågældende tvists kompleksitet tilsiger det
eller i andre begrundede tilfælde.

Or. en

Begrundelse

For at give ATB-instanserne mulighed for at forlænge fristen, hvor det er berettiget, for at 
sikre, at kunderne får et kvalitetsresultat og ikke blot et hurtigt resultat.

Ændringsforslag 174
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Forbrugere kan ikke altid udnytte 
den mindelige løsning af en tvist, enten 
fordi de ikke er klar over, at ATB-
instanserne findes, eller ganske enkelt 
fordi de ikke ønsker at gøre det. Samtidig 
er det sandsynligt, at der i det skjulte og 
helt systematisk findes visse urimelige 
eller vildledende former for 
handelspraksis, der potentielt og 
systematisk har en negativ indvirkning på 
et stort antal forbrugere, uden at disse 
former for praksis kritiseres og håndteres.
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I disse tilfælde bør ATB-instansen have 
kompetence til at lancere 
undersøgelsesprocedurer baseret på sin 
erfaring med handelspraksis, som ikke 
nødvendigvis har været genstand for 
klager fra forbrugere, men for hvilke der 
består en rimelig mistanke eller beviser 
for, at de udgør en betydelig overtrædelse 
af forbrugernes rettigheder og derfor 
kræver en særlig undersøgelse. ATB-
instansen bør ligeledes kunne informere 
offentligheden om resultaterne af disse 
undersøgelser og rette offentlige 
henstillinger til erhvervsdrivende for at 
rette deres overtrædende adfærd.

Or. el

Begrundelse

Uden at skulle vente på, at der indgives en klage, bør ATB-instansen kunne beslutte at lancere 
en undersøgelse af handelspraksis, som med rimelighed mistænkes for at være – og som 
beviserne peger på er – vildledende og udgør en betydelig overtrædelse af et stort antal 
forbrugeres rettigheder. ATB-instanser bør informere offentligheden om resultaterne af 
sådanne undersøgelser og udstede offentlige henstillinger til erhvervsdrivende for at rette 
deres overtrædende adfærd.

Ændringsforslag 175
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) ATB-procedurer bør være gratis eller 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne, således at det forbliver 
økonomisk overkommeligt for 
forbrugerne at anvende dem.

(20) ATB-procedurer bør være gratis for 
forbrugerne.

Or. fr
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Ændringsforslag 176
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) ATB-procedurer bør være gratis eller 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne, således at det forbliver 
økonomisk overkommeligt for forbrugerne
at anvende dem.

(20) ATB-procedurer bør være gratis eller 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne, således at det forbliver 
økonomisk overkommeligt for parterne at 
anvende dem. Når ATB-proceduren er 
afsluttet, bør den vindende part få 
omkostningerne i forbindelse med 
indledningen af proceduren godtgjort af 
den tabende part.

Or. de

Ændringsforslag 177
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) ATB-procedurer bør være gratis eller 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne, således at det forbliver 
økonomisk overkommeligt for forbrugerne 
at anvende dem.

(20) ATB-procedurer bør være gratis eller 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne, således at det forbliver 
økonomisk overkommeligt for forbrugerne 
at anvende dem. Medlemsstaterne skal 
træffe beslutning om en passende form 
for industrifinansiering til ATB-
procedurer inden for deres 
kompetenceområde.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne afholder sig fra at benytte ATB, hvis der er omkostninger forbundet med 
proceduren. Procedureregler om useriøse eller provokerende krav vil begrænse kravene til 
de, der er nødvendige. I den nuværende økonomiske situation skal det være tydeligt, at 
skatteyderen ikke skal finansiere ATB-procedurerne, og at industrien skal gå forrest her.
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Ændringsforslag 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) ATB-procedurer bør være gratis eller 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne, således at det forbliver 
økonomisk overkommeligt for forbrugerne 
at anvende dem.

(20) ATB-procedurer bør være gratis eller 
forbundet med beskedne omkostninger og 
under alle omstændigheder let 
kvantificerbare for forbrugerne eller de 
erhvervsdrivende, således at det forbliver 
økonomisk overkommeligt for forbrugerne 
at anvende dem.

Or. it

Begrundelse

Med henblik på større adgang og gennemsigtighed skal omkostningerne i forbindelse med 
ATB-procedurer klart og nemt kunne kvantificeres af forbrugere eller erhvervsdrivende, inden 
de iværksætter sådanne procedurer.

Ændringsforslag 179
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) ATB-procedurer bør være gratis eller 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne, således at det forbliver 
økonomisk overkommeligt for 
forbrugerne at anvende dem.

(20) ATB-procedurer bør være gratis for 
forbrugerne. Såfremt der opkræves 
betaling, bør prisen være rimelig, 
forholdsmæssig og beskeden, således at 
det sikres, at ATB-proceduren er 
tilgængelig, attraktiv og billig.

Or. en
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Ændringsforslag 180
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) ATB-procedurer bør være gratis eller 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne, således at det forbliver 
økonomisk overkommeligt for forbrugerne 
at anvende dem.

(20) ATB-procedurer bør være gratis eller 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne, således at det forbliver 
økonomisk overkommeligt for forbrugerne 
at anvende dem. I tilfælde af at der 
opkræves betaling, bør prisen være 
rimelig, forholdsmæssig og beskeden for 
at sikre, at ATB-proceduren er 
tilgængelig, attraktiv og billig for 
forbrugerne.
Dette bør ikke begrænse mulighederne for 
de tvistbilæggelsestjenester, som allerede 
opkræver betaling for deres 
tjenesteydelser fra gang til gang eller i 
form af en opkrævning for hele 
industrien.

Or. en

Ændringsforslag 181
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) ATB-procedurer bør være rimelige, 
således at parterne i en tvist er fuldt 
informerede om deres rettigheder og om 
følgerne af de valg, de foretager som led i 
en ATB-procedure.

(21) ATB-procedurer bør være rimelige, 
således at parterne i en tvist er fuldt 
informerede om deres rettigheder og om 
følgerne af de valg, de foretager som led i 
en ATB-procedure. ATB-instanserne bør 
informere forbrugerne om deres 
rettigheder i henhold til retsbestemmelser, 
inden de accepterer eller afviser den 
foreslåede løsning. Begge parter bør 
endvidere være i stand til at indsende 
deres oplysninger og beviser uden at være 
fysisk til stede.
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Or. en

Ændringsforslag 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) En aftale mellem en forbruger og en 
erhvervsdrivende om at indgive klager til 
en ATB-instans bør ikke unddrage 
forbrugere eller erhvervsdrivende deres 
ret til at anlægge sag ved domstolene. Er 
der tale om ATB-instanser, der pålægger 
løsninger, bør de løsninger kun være 
bindende for parterne, hvis de på forhånd 
er blevet informeret om, at løsningerne er 
bindende, og parterne udtrykkeligt har 
accepteret dette.

Or. en

Ændringsforslag 183
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) En aftale mellem en forbruger og en 
erhvervsdrivende om at indgive klager til 
en ATB-instans skal ikke være bindende 
for forbrugeren, hvis den blev indgået, før 
tvisten opstår, og hvis det fratager 
forbrugeren hans ret til at anlægge sag 
ved domstolene med henblik på bilæggelse
af tvisten. Er der tale om ATB-instanser, 
der pålægger løsninger, bør løsningerne
kun være bindende for parterne, hvis de 
på forhånd er blevet informeret om, at 
løsningerne er bindende, og parterne 
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udtrykkeligt har accepteret dette, 
medmindre det fremgår af nationale 
regler, at løsninger kun er bindende for 
erhvervsdrivende.

Or. en

Ændringsforslag 184
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at overholde det anerkendte 
princip om frihed bør ATB-procedurer 
ikke være bindende for parterne, 
medmindre de oplyses om udfaldets 
bindende karakter, inden proceduren 
indledes, og udtrykkeligt erklærer deres 
godkendelse deraf. Dette berører ikke 
national lovgivning, der fastlægger, at
ATB-løsningerne er bindende for den 
erhvervsdrivende.

Or. en

Ændringsforslag 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Opfordrer Kommissionen til at 
udvikle Europæiske Netværk af 
Forbrugercentre, så den har retlig 
myndighed inden for ATB og navnlig i 
grænseoverskridende tvister.

Or. en
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Ændringsforslag 186
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Kommissionen bør om nødvendigt 
flytte de nødvendige midler fra 
forbrugerprogrammet for perioden 2014-
2020 til at finansiere oprettelsen af nye 
instanser og stille midler til rådighed til 
uddannelse af mæglere og andet 
hjælpepersonale og give information og 
bistand til især forbrugerne. Eksisterende 
ressourcer og kontaktpunkter bør 
organiseres mere effektivt med henblik på 
at gøre oplysninger tilgængelige for 
offentligheden.

Or. fr

Ændringsforslag 187
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) I lyset af den øgede betydning af 
virksomhedernes sociale ansvar som 
koncept og virksomhedernes sociale
indvirkning og troværdighed kan 
offentliggørelsen af urimelig og 
vildledende handelspraksis gøre mere 
skade end økonomiske sanktioner.
Muligheden for, at en ATB-instans kan 
offentliggøre foreslåede løsninger, 
hvormed tvister kan bilægges mere 
effektivt, kan for erhvervsdrivende, som 
systematisk nægter at anvende dem, være 
et værdifuldt værktøj til at motivere dem 
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kraftigt til at forfølge en mindelig 
bilæggelse af tvister og ligeledes forhindre 
en sådan adfærd i fremtiden og samtidig 
beskytte forbrugernes interesser.

Or. el

Begrundelse

I lyset af den stadig større betydning, som tillægges virksomhedernes sociale ansvar og 
troværdighed, som ligeledes har en betydelig indvirkning på markedet, kan muligheden for, at 
en ATB-instans kan offentliggøre foreslåede løsninger, lægge pres på erhvervsdrivende, som 
afviser og nægter at anvende dem til tvistbilæggelse og kan ligeledes forhindre en sådan 
adfærd i fremtiden.

Ændringsforslag 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) I tilfælde af ATB-procedurer, der 
pålægger bindende løsninger, bør 
forbrugerne have mindst samme 
beskyttelsesniveau som det, der gives i 
henhold til lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor ATB-instansen er 
etableret, samt den beskyttelse, som er 
fastlagt i lovgivningen i den medlemsstat, 
hvor forbrugeren har sit sædvanlige 
opholdssted.

Or. en

Ændringsforslag 189
Louis Grech

Forslag til direktiv
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Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Er der tale om ATB-procedurer, der 
pålægger forbrugerne bindende 
løsninger, bør sidstnævnte sikres mindst 
samme niveau af beskyttelse som fastsat i 
de ufravigelige bestemmelser, der gælder i 
henhold til lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor ATB-instansen er 
etableret. I tilfælde af 
grænseoverskridende tvister bør den 
løsning, der pålægges af en ATB-instans, 
ikke resultere i, at forbrugeren berøves 
den beskyttelse, som gives i henhold til de 
ufravigelige bestemmelser, der gælder i 
henhold til lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted.

Or. en

Ændringsforslag 190
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Fortrolighed i ATB-procedurerne er 
vigtig, og dette direktiv bør derfor 
indeholde bestemmelser om et minimum 
af kompatibilitet mellem de civile 
retsplejeregler med hensyn til beskyttelse 
af ATB-procedurernes fortrolige karakter 
under en eventuel senere retssag på det 
civil- og handelsretlige område eller 
under en voldgift.

Or. en
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Ændringsforslag 191
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) For på den ene side at forene 
behovet for forbrugernes adgang til ATB-
procedurer og på den anden behovet for 
at beskytte erhvervsdrivende mod 
urimelige eller ubegrundede klager, er det 
ufravigeligt, at sådanne klager indgives til 
en ATB-instans i god tro, nemlig a) fra et 
proceduremæssigt synspunkt bør 
forbrugeren vedlægge klagen 
tilstrækkelige beviser, som danner 
grundlag for den relevante tvist, b) fra et 
etisk synspunkt bør den erhvervsdrivende 
være bekendt med beskyldningerne imod 
ham og have mulighed for at tilkendegive 
sin holdning, eventuelt som led i en intern 
klagebehandlingsprocedure, inden klagen 
når frem til ATB-instansen, og c) fra et 
juridisk synspunkt bør det ikke være 
muligt for en ATB-instans at henvise en 
tvist til bilæggelse, medmindre alle midler 
til at sikre en mindelig løsning direkte 
mellem den erhvervsdrivende og 
forbrugere på forhånd er udtømt uden 
resultat.

Or. el

Ændringsforslag 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21c) For at være bæredygtig og fungere 
effektivt skal ATB-instanser modtage 
passende midler til at gennemføre deres 
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aktiviteter. De skal helst finansieres af 
private midler.

Or. en

Ændringsforslag 193
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21c) For at tilskynde parterne til at 
anvende ATB bør medlemsstaterne sikre, 
at deres regler om forældelsesfrister ikke 
hindrer parterne i at gå til retten, hvis 
forsøget på finde en løsning gennem ATB 
slår fejl. Medlemsstaterne bør sikre, at 
dette resultat nås, selv om dette direktiv 
ikke harmoniserer de nationale regler om 
forældelsesfrister. Bestemmelserne om 
forældelsesfrister i internationale aftaler, 
som medlemsstaterne har gennemført, 
f.eks. på det transportretlige område, bør 
ikke berøres heraf.

Or. en

Ændringsforslag 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når der opstår en tvist, er det 
nødvendigt, at forbrugerne hurtigt kan 
finde frem til, hvilke ATB-instanser der er 
kompetente til at behandle deres klage, og 
finde ud af, om den berørte 
erhvervsdrivende er villig til at deltage i 
retsforhandlinger ved en ATB-instans. 

(22) Når der opstår en tvist, er det 
nødvendigt, at forbrugerne hurtigt kan 
finde frem til, hvilke ATB-instanser, der er 
kompetente til at behandle deres klage. 
Erhvervsdrivende, der forpligter sig til at 
bruge ATB-instanser, bør informere 
forbrugerne om den eller de pågældende 
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Erhvervsdrivende bør derfor meddele dette 
i deres vigtigste handelsdokumenter og, 
hvis de har et netsted, da på dette netsted. 
Denne forpligtelse bør ikke berøre artikel 
6, stk. 1, litra t), artikel 7, stk. 1, og artikel 
8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder. I henhold til artikel 6, 
stk. 1, litra t), i direktiv 2011/83/EU skal 
den erhvervsdrivende, inden forbrugeren 
bindes af en aftale om fjernsalg eller en 
aftale indgået uden for fast forretningssted, 
give forbrugeren oplysninger om 
muligheden for adgang til en udenretslig 
procedure for klageadgang og bilæggelse 
af tvister, som den erhvervsdrivende er 
underkastet, og forudsætningerne for denne 
adgang. I artikel 7, stk. 1, i direktiv 
2011/83/EU fastsættes det, for så vidt 
angår aftaler indgået uden for fast 
forretningssted, at disse oplysninger skal 
gives på papir eller, hvis forbrugeren 
samtykker, på et andet varigt medium.

ATB-instansers adresse eller netsted.
Disse oplysninger skal offentliggøres på 
en tydelig og letforståelige måde og skal 
være varigt tilgængelige på en nem og 
direkte måde på den erhvervsdrivendes 
netsted, hvis et sådant findes, i de 
generelle betingelser for aftaler mellem 
den erhvervsdrivende og en forbruger om 
salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser samt i tilfælde, hvor en 
erhvervsdrivende afviser en klage indgivet 
direkte til ham af en forbruger. Denne 
forpligtelse bør ikke berøre artikel 6, stk. 1, 
litra t), artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder. I henhold til artikel 6, 
stk. 1, litra t), i direktiv 2011/83/EU skal 
den erhvervsdrivende, inden forbrugeren 
bindes af en aftale om fjernsalg eller en 
aftale indgået uden for fast forretningssted, 
give forbrugeren oplysninger om 
muligheden for adgang til en udenretslig 
procedure for klageadgang og bilæggelse 
af tvister, som den erhvervsdrivende er 
underkastet, og forudsætningerne for denne 
adgang. I artikel 7, stk. 1, i direktiv 
2011/83/EU fastsættes det, for så vidt 
angår aftaler indgået uden for fast 
forretningssted, at disse oplysninger skal 
gives på papir eller, hvis forbrugeren 
samtykker, på et andet varigt medium.

Or. fr

Ændringsforslag 195
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når der opstår en tvist, er det 
nødvendigt, at forbrugerne hurtigt kan 
finde frem til, hvilke ATB-instanser der er 

(22) Når der opstår en tvist, er det 
nødvendigt, at forbrugerne hurtigt kan 
finde frem til, hvilke ATB-instanser der er 
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kompetente til at behandle deres klage, og
finde ud af, om den berørte
erhvervsdrivende er villig til at deltage i 
retsforhandlinger ved en ATB-instans. 
Erhvervsdrivende bør derfor meddele dette 
i deres vigtigste handelsdokumenter og, 
hvis de har et netsted, da på dette netsted. 
Denne forpligtelse bør ikke berøre artikel 
6, stk. 1, litra t), artikel 7, stk. 1, og artikel 
8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder . I henhold til artikel 
6, stk. 1, litra t), i direktiv 2011/83/EU skal 
den erhvervsdrivende, inden forbrugeren 
bindes af en aftale om fjernsalg eller en 
aftale indgået uden for fast forretningssted, 
give forbrugeren oplysninger om 
muligheden for adgang til en udenretslig 
procedure for klageadgang og bilæggelse 
af tvister, som den erhvervsdrivende er 
underkastet, og forudsætningerne for denne 
adgang. I artikel 7, stk. 1, i direktiv 
2011/83/EU fastsættes det, for så vidt 
angår aftaler indgået uden for fast 
forretningssted, at disse oplysninger skal 
gives på papir eller, hvis forbrugeren 
samtykker, på et andet varigt medium.

kompetente til at behandle deres klage, og
bekræftes i, at den erhvervsdrivende vil
deltage i retsforhandlinger ved en ATB-
instans. Erhvervsdrivende bør derfor 
meddele dette i deres vigtigste 
handelsdokumenter og, hvis de har et 
netsted, da på dette netsted. Denne 
forpligtelse bør ikke berøre artikel 6, stk. 1, 
litra t), artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder . I henhold til artikel 
6, stk. 1, litra t), i direktiv 2011/83/EU skal 
den erhvervsdrivende, inden forbrugeren 
bindes af en aftale om fjernsalg eller en 
aftale indgået uden for fast forretningssted, 
give forbrugeren oplysninger om 
muligheden for adgang til en udenretslig 
procedure for klageadgang og bilæggelse 
af tvister, som den erhvervsdrivende er 
underkastet, og forudsætningerne for denne 
adgang. I artikel 7, stk. 1, i direktiv 
2011/83/EU fastsættes det, for så vidt 
angår aftaler indgået uden for fast 
forretningssted, at disse oplysninger skal 
gives på papir eller, hvis forbrugeren 
samtykker, på et andet varigt medium.

Or. da

Ændringsforslag 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (22a) Denne oplysningspligt finder 
anvendelse med forbehold af artikel 6, stk. 
1, litra t), artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder, artikel 183, stk. 1, 
anden sætning, artikel 185, stk. 1 og stk. 
3, litra l) i Europa-Parlamentets og 
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Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II)1, 
samt artikel 3, stk. 4, litra a) og artikel 5, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/65/EF af 23. september 
2002 om fjernsalg af finansielle 
tjenesteydelser til forbrugerne2.
____________________

EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.
EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16.

Or. de

Begrundelse

Virksomhedernes forpligtelse til at give forbrugerne oplysninger som nævnt i betragtning 22 
er ikke kun reguleret i direktivet om forbrugerrettigheder. Sektorspecifikke direktiver 
indeholder også bestemmelser om obligatoriske oplysninger til forbrugerne vedrørende 
udenretslige klageprocedurer og retsmidler, som f.eks. Solvens II-rammedirektivet og 
direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser.

Ændringsforslag 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Dette direktiv foreskriver ikke, at det 
skal være obligatorisk for erhvervsdrivende 
at deltage i ATB-procedurer, eller at 
resultaterne af sådanne procedurer, når en 
forbruger har indgivet en klage mod dem, 
skal være bindende for de 
erhvervsdrivende. Dette direktiv berører 
dog ikke eventuelle nationale 
bestemmelser, der gør det obligatorisk for 
erhvervsdrivende at deltage i sådanne 
procedurer, eller som gør resultaterne heraf 
bindende for de erhvervsdrivende, forudsat 
at denne lovgivning ikke forhindrer 
parterne i at udøve deres ret til adgang til 

(23) Dette direktiv foreskriver ikke, at det 
skal være obligatorisk for erhvervsdrivende 
at deltage i ATB-procedurer, eller at 
resultaterne af sådanne procedurer, når en 
forbruger har indgivet en klage mod dem, 
skal være bindende for de 
erhvervsdrivende. Dette direktiv berører 
dog ikke eventuelle nationale 
bestemmelser, der gør det obligatorisk for 
erhvervsdrivende at deltage i sådanne 
procedurer, eller som gør resultaterne heraf 
bindende for de erhvervsdrivende, forudsat 
at denne lovgivning ikke forhindrer 
parterne i at udøve deres ret til adgang til 
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retssystemet, der er sikret ved artikel 47 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

retssystemet, der er sikret ved artikel 47 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Såfremt 
resultatet af en ATB-procedure er 
bindende for en virksomhed i henhold til 
den nationale lovgivning, skal der gives 
garanti for retlig behandling.

Or. de

Ændringsforslag 198
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Dette direktiv foreskriver ikke, at det 
skal være obligatorisk for erhvervsdrivende 
at deltage i ATB-procedurer, eller at 
resultaterne af sådanne procedurer, når 
en forbruger har indgivet en klage mod 
dem, skal være bindende for de 
erhvervsdrivende. Dette direktiv berører 
dog ikke eventuelle nationale 
bestemmelser, der gør det obligatorisk for 
erhvervsdrivende at deltage i sådanne 
procedurer, eller som gør resultaterne heraf 
bindende for de erhvervsdrivende, forudsat 
at denne lovgivning ikke forhindrer 
parterne i at udøve deres ret til adgang til 
retssystemet, der er sikret ved artikel 47 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

(23) Dette direktiv foreskriver ikke, at det 
skal være obligatorisk for erhvervsdrivende 
at deltage i ATB-procedurer. Dette direktiv 
berører dog ikke eventuelle nationale 
bestemmelser, der gør det obligatorisk for 
erhvervsdrivende at deltage i sådanne 
procedurer, eller som gør resultaterne heraf 
bindende for de erhvervsdrivende, forudsat 
at denne lovgivning ikke forhindrer 
parterne i at udøve deres ret til adgang til 
retssystemet, der er sikret ved artikel 47 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. de

Ændringsforslag 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
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Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Medlemsstaterne bør inddrage 
repræsentanter for forbruger- og 
erhvervsorganisationer i forbindelse med 
etableringen af ATB-ordningen samt i 
forvaltningen af ordningen, navnlig i 
forhold til principperne om upartiskhed 
og uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 200
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) For at mindske unødvendige byrder 
på ATB-ordninger bør medlemsstaterne 
opfordre forbrugerne til at forsøge at løse 
tvisten i mindelighed med den 
erhvervsdrivende, før de henviser deres 
klager til en ATB-instans eller til 
domstolene. I tilfælde, hvor forbrugerne 
først skal rette henvendelse til den 
erhvervsdrivende, inden de henviser deres 
klager til en ATB-instans, skal 
medlemsstaterne sikre, at den 
erhvervsdrivende efter henvendelsen fra 
forbrugeren sender sit svar inden for højst 
20 arbejdsdage. Ved manglende svar eller 
hvis parterne ikke er i stand til at indgå en 
mindelig løsning, kan forbrugeren sende 
sin klage til en ATB-instans.
Virksomheders individuelle interne 
klageinstanser kan være effektive til at 
løse klager og undgå eskalering af tvister 
på et senere tidspunkt. Medlemsstaterne 
bør kunne opretholde eller indføre 
nationale bestemmelser vedrørende 
interne klageprocedurer.
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Or. en

Ændringsforslag 201
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Medlemsstaterne bør inddrage 
repræsentanter for 
erhvervsorganisationer, juridiske fagfolk 
og forbrugerbeskyttelsesorganisationer i 
forbindelse med etableringen af ATB-
ordningen samt i forvaltningen af 
ordningen, med særlig fokus på 
principperne om upartiskhed og 
uafhængighed.

Or. fr

Ændringsforslag 202
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Medlemsstaterne bør frit kunne 
opretholde eller indføre 
minimumstærskler for, hvornår en klage 
kan behandles ved en ATB-instans, med 
forbehold for, at en sådan 
minimumstærskel ikke begrænser 
forbrugernes adgang til ATB-procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Medlemsstaterne bør sikre, at ATB-
instanser samarbejder om løsningen af 
grænseoverskridende tvister.

(24) Medlemsstaterne bør sikre, at ATB-
instanser samarbejder om løsningen af 
grænseoverskridende tvister, og foretage 
regelmæssige udvekslinger af god praksis, 
for så vidt angår bilæggelse af både 
grænseoverskridende og nationale tvister.

Or. fr

Ændringsforslag 204
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Netværk af ATB-instanser, der letter 
løsningen af grænseoverskridende tvister,
som f.eks. Fin-Net på området finansielle 
tjenesteydelser, bør styrkes i Unionen. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser til at tilslutte sig sådanne netværk.

(25) Netværk af ATB-instanser, som f.eks. 
Fin-Net på området finansielle 
tjenesteydelser, bør styrkes i Unionen. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser til at tilslutte sig sådanne netværk.

Or. en

Begrundelse

FIN-NET er et netværk til udveksling af bedste praksis og viden, men det anvendes ikke i 
forbindelse med løsning af specifikke tvister.

Ændringsforslag 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
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Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) For at øge forbrugernes og 
virksomhedernes kendskab til de 
eksisterende lovgivningsinstrumenter, 
som f.eks. Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 861/2007, af 
11. juli 2007 om indførelse af en 
europæisk småkravsprocedure1, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse 
aspekter af mægling på det civil- og 
handelsretlige område2 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 805/2004 af 21. april 2004 om 
indførelse af et europæisk 
tvangsfuldbyrdelsesdokument for 
ubestridte krav3, bør Kommissionen 
hurtigst muligt sikre, at der tilrettelægges
en omfattende informationskampagne 
over for nationale myndigheder, domstole, 
advokatsamfund, handelskamre, 
forbrugerorganisationer, 
retshjælpsforsikringsselskaber og andre 
kompetente organisationer.
Kommissionen bør i den forbindelse yde 
omfattende økonomisk støtte til relevante 
informationskampagner på europæisk og 
nationalt plan. Den bør endvidere 
gennemføre en tilsvarende kampagne 
vedrørende ATB-proceduren, når denne 
procedure indføres, med det formål at 
bakke op om proceduren og dens 
gennemførelse.
____________________

EUT L 199 af 31.7.2007, s. 1.
EUT L 136 af 24.5.2008, s. 3.
EUT L 143 af 30.4.2004, s. 15.

Or. de
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Ændringsforslag 206
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et tæt samarbejde mellem ATB-
instanser og de nationale myndigheder, der 
har ansvaret for håndhævelse af EU-
lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, 
forventes at styrke den effektive 
anvendelse af denne lovgivning.

(26) Et tæt samarbejde mellem ATB-
instanser og de nationale myndigheder, der 
har ansvaret for håndhævelse af EU-
lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, 
forventes at styrke den effektive 
anvendelse af denne lovgivning, men dette 
samarbejde må ikke være af en sådan 
beskaffenhed, at det kan udgøre en trussel 
mod ATB-instansernes uafhængighed.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at ATB-instanser er uafhængige af de lovgivende/håndhævende 
myndigheder, da det ellers vil kunne afskrække erhvervsdrivende fra at anvende ATB.

Ændringsforslag 207
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et tæt samarbejde mellem ATB-
instanser og de nationale myndigheder, der 
har ansvaret for håndhævelse af EU-
lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, 
forventes at styrke den effektive 
anvendelse af denne lovgivning.

(26) Et tæt samarbejde mellem ATB-
instanser og de nationale myndigheder, der 
har ansvaret for håndhævelse af EU-
lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, 
forventes at styrke den effektive 
anvendelse af denne lovgivning. Med dette 
formål for øje støtter og fremmer 
Kommissionen erfaringsudvekslingen 
mellem ATB-enheder på europæisk plan 
for at tilskynde til brug af bedste praksis 
og erfaringsudveksling.

Or. fr
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Ændringsforslag 208
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et tæt samarbejde mellem ATB-
instanser og de nationale myndigheder, der 
har ansvaret for håndhævelse af EU-
lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, 
forventes at styrke den effektive 
anvendelse af denne lovgivning.

(26) Et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen, ATB-instanser og de 
nationale myndigheder, der har ansvaret 
for håndhævelse af EU-lovgivningen om 
forbrugerbeskyttelse, forventes at styrke 
den effektive anvendelse af denne 
lovgivning.

Kommissionen bør fremme det 
administrative samarbejde mellem 
medlemsstaterne, ATB-instanser og 
juridiske fagfolk ved at afholde 
regelmæssige møder med de forskellige 
interessenter med henblik på udveksling 
af bedste praksis og teknisk ekspertise 
mellem ATB-instanser og drøftelse af 
eventuelle problemer i forbindelse med 
driften af ATB-ordninger.

Or. fr

Ændringsforslag 209
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) For at forbedre dækningen af og 
forbrugernes adgang til ATB i EU bør der 
tilskyndes til udvikling af regionale og 
paneuropæiske ATB-instanser. I dette 
direktiv betragtes en ATB-instans som 
paneuropæisk, hvis den er fælles for 
mindst en tredjedel af medlemsstater, eller 
hvis den oprettes af en europæisk 
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paraplyorganisation. Sådanne instanser 
kunne oprettes i henhold til europæisk 
lovgivning, eksempelvis som europæiske 
økonomiske firmagrupper.

Or. en

Ændringsforslag 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at ATB-instanser fungerer 
korrekt og effektivt, bør de gøres til 
genstand for nøje overvågning. 
Kommissionen og de myndigheder, der er 
kompetente i forbindelse med dette 
direktiv, bør offentliggøre og ajourføre en 
liste over ATB-instanser, der er i 
overensstemmelse med dette direktiv. 
Andre organer såsom ATB-instanser, 
forbrugersammenslutninger, 
erhvervsorganisationer og Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre bør også 
offentliggøre denne liste. Herudover bør de 
kompetente myndigheder offentliggøre 
regelmæssige rapporter om ATB-
instansernes udvikling og virkemåde. 
ATB-instanser bør tilsende de kompetente 
myndigheder specifikke oplysninger, som 
disse rapporter skal baseres på. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser til at give disse oplysninger i 
overensstemmelse med Kommissionens 
henstilling 2010/304/EU om en 
harmoniseret metode til klassificering og 
indberetning af klager og forespørgsler fra 
forbrugere.

(27) For at sikre, at ATB-instanser fungerer 
korrekt og effektivt, bør medlemsstaterne
udpege en kompetent myndighed eller 
flere kompetente myndigheder til nøje at 
overvåge og føre tilsyn med disse 
instanser. Kommissionen og de 
myndigheder, der er kompetente i 
forbindelse med dette direktiv, bør 
offentliggøre og ajourføre en liste over 
ATB-instanser, der er i overensstemmelse 
med dette direktiv. Andre organer såsom 
ATB-instanser, 
forbrugersammenslutninger, 
erhvervsorganisationer og Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre bør også 
offentliggøre denne liste. Herudover bør de 
kompetente myndigheder offentliggøre 
regelmæssige rapporter om ATB-
instansernes udvikling og virkemåde i 
deres medlemsstater. ATB-instanser bør 
tilsende de kompetente myndigheder 
specifikke oplysninger, som disse rapporter 
skal baseres på. Medlemsstaterne bør 
tilskynde ATB-instanser til at give disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
Kommissionens henstilling 2010/304/EU 
om en harmoniseret metode til 
klassificering og indberetning af klager og 
forespørgsler fra forbrugere.

Or. en
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Ændringsforslag 211
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at ATB-instanser fungerer 
korrekt og effektivt, bør de gøres til 
genstand for nøje overvågning. 
Kommissionen og de myndigheder, der er 
kompetente i forbindelse med dette 
direktiv, bør offentliggøre og ajourføre en 
liste over ATB-instanser, der er i 
overensstemmelse med dette direktiv. 
Andre organer såsom ATB-instanser, 
forbrugersammenslutninger, 
erhvervsorganisationer og Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre bør også 
offentliggøre denne liste. Herudover bør de 
kompetente myndigheder offentliggøre 
regelmæssige rapporter om ATB-
instansernes udvikling og virkemåde. 
ATB-instanser bør tilsende de kompetente 
myndigheder specifikke oplysninger, som 
disse rapporter skal baseres på. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser til at give disse oplysninger i 
overensstemmelse med Kommissionens 
henstilling 2010/304/EU om en 
harmoniseret metode til klassificering og 
indberetning af klager og forespørgsler fra 
forbrugere.

(27) For at sikre, at ATB-instanser fungerer 
korrekt og effektivt, bør de gøres til 
genstand for nøje overvågning. Med 
henblik herpå bør medlemsstaterne 
udpege en kompetent myndighed.
Nærværende direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at udpege mere end en 
kompetent myndighed, hvis der er tale om 
sektorspecifikke ATB-organer.
Medlemsstaterne skal i forbindelse 
hermed afgøre, hvilken af de kompetente 
myndigheder der skal være det fælles 
kontaktpunkt for Kommissionen.
Kommissionen og de myndigheder, der er 
kompetente i forbindelse med dette 
direktiv, bør offentliggøre og ajourføre en 
liste over ATB-instanser, der er i 
overensstemmelse med dette direktiv. De 
kompetente myndigheder kan ikke nægte 
at give meddelelse om ATB-instanser, som 
opfylder kravene i dette direktiv, herunder 
regionale og paneuropæiske ATB-
instanser, uanset deres juridiske status.
Andre organer såsom ATB-instanser, 
forbrugersammenslutninger, 
erhvervsorganisationer og Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre bør også 
offentliggøre denne liste. Herudover bør de 
kompetente myndigheder offentliggøre 
regelmæssige rapporter om ATB-
instansernes udvikling og virkemåde. 
ATB-instanser bør tilsende de kompetente 
myndigheder specifikke oplysninger, som 
disse rapporter skal baseres på. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser til at give disse oplysninger i 
overensstemmelse med Kommissionens 
henstilling 2010/304/EU om en 



PE489.695v01-00 56/151 AM\903359DA.doc

DA

harmoniseret metode til klassificering og 
indberetning af klager og forespørgsler fra 
forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 212
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Hvis ATB-instanser blev forsynet 
med et europæisk kvalitetsmærke, ville det 
sandsynligvis øge de europæiske borgeres 
tillid til kvaliteten af ATB-ordningen, især 
i forbindelse med transaktioner på tværs 
af grænserne. Medlemsstaterne sørger 
for, at et sådant mærke kun tildeles til 
ATB-ordninger, der opfylder alle krav i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 213
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Hvis ATB-instanser blev forsynet 
med et europæisk kvalitetsmærke, ville det 
sandsynligvis øge de europæiske borgeres 
tillid til kvaliteten af ATB-ordningen, især 
i forbindelse med køb på tværs af 
grænserne. Et let genkendeligt europæisk 
kvalitetsmærke, som er underlagt 
regelmæssig kontrol og tilsyn af 
medlemsstaterne og Europa-
Kommissionen, garanterer forbrugerne, 
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at den relevante ATB-instans opfylder 
kvalitetskriterierne i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør fastsætte 
sanktioner for overtrædelser af dette 
direktivs bestemmelser om de oplysninger, 
de erhvervsdrivende skal give forbrugerne, 
og de oplysninger, som ATB-instanserne 
skal meddele de kompetente myndigheder, 
og sikre, at de iværksættes. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

(28) Medlemsstaterne bør fastsætte 
sanktioner for overtrædelser af dette 
direktivs bestemmelser om de oplysninger, 
de erhvervsdrivende skal give forbrugerne, 
og de oplysninger, som ATB-instanserne 
skal meddele de kompetente myndigheder, 
og sikre, at de iværksættes. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. De bør først indføres, efter at der 
forgæves er udsendt en indledende 
advarsel.

Or. de

Begrundelse

Denne tilføjelse vil forhindre overdrevent bureaukrati og har til formål at hjælpe med at finde 
en løsning på mindre uoverensstemmelser.

Ændringsforslag 215
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør fastsætte (28) Medlemsstaterne bør fastsætte 
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sanktioner for overtrædelser af dette 
direktivs bestemmelser om de oplysninger, 
de erhvervsdrivende skal give forbrugerne, 
og de oplysninger, som ATB-instanserne 
skal meddele de kompetente myndigheder,
og sikre, at de iværksættes. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

sanktioner for overtrædelser af dette 
direktivs bestemmelser om de oplysninger, 
de erhvervsdrivende skal give forbrugerne, 
og sikre, at de iværksættes. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

Or. en

Begrundelse

Det anføres i ændringsforslaget til artikel 17, stk. 2, at ATB-udbydere, der ikke længere 
opfylder kravene i dette direktiv, bør fjernes fra listen over ATB-instanser. Det er derfor ikke 
nødvendigt at indføre yderligere sanktioner for ATB-instanser, da dette kan afholde dem fra 
at blive opstillet på listen i henhold til direktivet.

Ændringsforslag 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Målet for dette direktiv, nemlig er at 
bidrage til, at det indre marked fungerer 
efter hensigten ved at sikre et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(31) Målet for dette direktiv, nemlig ved
opnåelse af en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse at bidrage til, at det 
indre marked fungerer efter hensigten, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. fr
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Ændringsforslag 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
det indre markeds funktion og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved at sikre, at 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende kan indbringes for 
instanser, der tilbyder uvildige, 
gennemsigtige, effektive og rimelige 
procedurer for alternativ tvistbilæggelse.

Formålet med dette direktiv er ved
opnåelse af en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse at bidrage til det indre 
markeds korrekte funktion og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved at sikre, at
forbrugerne, når der opstår tvister mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller 
tjenesteydelser, kan indbringe en klage for 
instanser, der tilbyder uvildige, 
uafhængige, gennemsigtige, effektive og 
rimelige procedurer for alternativ 
tvistbilæggelse.

Or. fr

Ændringsforslag 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
det indre markeds funktion og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved at sikre, at 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende kan indbringes for 
instanser, der tilbyder uvildige, 
gennemsigtige, effektive og rimelige 
procedurer for alternativ tvistbilæggelse.

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
det indre markeds funktion og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved at sikre, at 
forbrugere og erhvervsdrivende i tilfælde 
af tvister på frivillig basis kan indbringe
tvisten for instanser, der tilbyder uvildige, 
uafhængige, gennemsigtige, hurtige,
effektive og rimelige procedurer for 
alternativ tvistbilæggelse.

Or. de
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Ændringsforslag 219
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
det indre markeds funktion og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved at sikre, at 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende kan indbringes for 
instanser, der tilbyder uvildige, 
gennemsigtige, effektive og rimelige 
procedurer for alternativ tvistbilæggelse.

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau i forbindelse 
med transaktioner på tværs af grænserne
og således bidrage til det indre markeds 
korrekte funktion ved at sikre, at 
forbrugerne i tilfælde af tvister mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med transaktioner på tværs af 
grænserne på frivillig basis kan indbringe 
tvisten for uvildige og gennemsigtige
ATB-instanser, der tilbyder hurtige,
effektive og rimelige procedurer for 
alternativ tvistbilæggelse.

2. Dette direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at vedtage eller 
opretholde regler, der rækker videre end 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
det indre markeds funktion og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved at sikre, at 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende kan indbringes for 
instanser, der tilbyder uvildige, 

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
det indre markeds funktion og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved at sikre, at 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, før de ender foran de 
almindelige domstole, indbringes for 
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gennemsigtige, effektive og rimelige 
procedurer for alternativ tvistbilæggelse.

instanser, der tilbyder uvildige, 
gennemsigtige, effektive og rimelige 
procedurer for alternativ tvistbilæggelse.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med visse medlemsstaters positive erfaringer bør et effektivt alternativt 
tvistbilæggelsessystem baseres på et obligatorisk forsøg på mægling, inden der gives adgang 
til det generelle retssystem (dvs. domstolene).

Ændringsforslag 221
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
det indre markeds funktion og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved at sikre, at 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende kan indbringes for 
instanser, der tilbyder uvildige, 
gennemsigtige, effektive og rimelige 
procedurer for alternativ tvistbilæggelse.

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
det indre markeds funktion og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved at sikre, at 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende kan indbringes for 
instanser, der tilbyder uvildige, 
gennemsigtige, effektive og rimelige 
procedurer for alternativ tvistbilæggelse, 
idet det skal være klart, at ATB stadig er 
frivilligt, og at en vellykket indbringelse 
stadig afhænger af parternes vilje til at 
blive enige om at gøre brug af ATB.

Or. en

Begrundelse

ATB-direktivet og dets ledsagedokumenter giver forbrugerne det indtryk, at direktivet fører til 
og sikrer, at forbrugerne kan indbringe alle deres klager for en ATB-instans og vil få fuld 
dækning. I modsætning til retten til at komme for en domstol, hvilket er en borgerrettighed 
(og bortset fra et begrænset antal undtagelser, hvor ATB på basis af EU-lovgivning er blevet 
gjort obligatorisk) vil forslaget ikke ændre på det faktum, at ATB fortsat er et frivilligt tiltag, 
og med god grund. Disse principper skal nedfældes i direktivet, så der ikke skabes falske 
forventninger. Dette ændringsforslag fastlægger, at dette direktiv skal være en håndsrækning 
til medlemsstaterne, så de kan iværksætte og fremme deres (bemyndigede) ATB-instanser på 
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en sådan måde, at forbrugertvister kan behandles, når det er muligt og relevant, samt at 
direktivet skal fastslå, at adgangen til ATB er frivillig og afhænger af parternes vilje til at 
gøre brug af ATB.

Ændringsforslag 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
procedurer for udenretslig løsning af 
kontraktlige tvister, der opstår i forbindelse 
med salg af varer og levering af 
tjenesteydelser fra en erhvervsdrivende, der 
er etableret i Unionen, til en forbruger, der 
er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst 
af en tvistbilæggelsesinstans, der foreslår 
eller påbyder en løsning eller samler 
parterne med henblik på at formidle en 
mindelig løsning, i det følgende benævnt 
"ATB-procedurer".

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
procedurer for udenretslig løsning af 
indenlandske og grænseoverskridende 
kontraktlige tvister, der opstår i forbindelse 
med salg af varer og levering af 
tjenesteydelser fra en erhvervsdrivende, der 
er etableret i Unionen, til en forbruger, der 
er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst 
af en tvistbilæggelsesinstans, der foreslår 
eller påbyder en løsning eller samler 
parterne med henblik på at formidle en 
mindelig løsning, i det følgende benævnt 
"ATB-procedurer", i tilfælde hvor 
forbrugeren ikke har været i stand til at 
opnå godtgørelse fra den 
erhvervsdrivende.

Or. fr

Ændringsforslag 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
procedurer for udenretslig løsning af 
kontraktlige tvister, der opstår i forbindelse 
med salg af varer og levering af 
tjenesteydelser fra en erhvervsdrivende, der 

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
procedurer for udenretslig løsning af 
kontraktlige tvister, der opstår i forbindelse 
med salg af varer og levering af 
tjenesteydelser fra en erhvervsdrivende, der 



AM\903359DA.doc 63/151 PE489.695v01-00

DA

er etableret i Unionen, til en forbruger, der 
er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst 
af en tvistbilæggelsesinstans, der foreslår 
eller påbyder en løsning eller samler 
parterne med henblik på at formidle en 
mindelig løsning, i det følgende benævnt 
"ATB-procedurer".

er etableret i Unionen, til en forbruger, der 
er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst 
af en tvistbilæggelsesinstans, der foreslår 
en løsning eller samler parterne med 
henblik på at formidle en mindelig løsning, 
i det følgende benævnt "ATB-procedurer".

Or. de

Ændringsforslag 224
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
procedurer for udenretslig løsning af 
kontraktlige tvister, der opstår i forbindelse 
med salg af varer og levering af 
tjenesteydelser fra en erhvervsdrivende, der 
er etableret i Unionen, til en forbruger, der 
er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst 
af en tvistbilæggelsesinstans, der foreslår 
eller påbyder en løsning eller samler 
parterne med henblik på at formidle en 
mindelig løsning, i det følgende benævnt 
»ATB-procedurer«.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
procedurer for udenretslig løsning af 
kontraktlige tvister, der opstår i forbindelse 
med salg af varer og levering af 
tjenesteydelser fra en erhvervsdrivende, der 
er etableret i Unionen, til en forbruger, der 
er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst 
af en tvistbilæggelsesinstans, der foreslår 
eller påbyder en løsning eller samler 
parterne med henblik på at formidle en 
mindelig løsning, i det følgende benævnt 
»ATB-procedurer«. Medlemsstaterne kan 
beslutte, at afgørelser truffet af deres 
nationale ATB-instanser skal være 
bindende for den erhvervsdrivende, 
medmindre en af parterne vil have tvisten 
afgjort ved en domstol.

Or. da

Ændringsforslag 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
procedurer for udenretslig løsning af 
kontraktlige tvister, der opstår i forbindelse 
med salg af varer og levering af 
tjenesteydelser fra en erhvervsdrivende, der 
er etableret i Unionen, til en forbruger, der 
er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst 
af en tvistbilæggelsesinstans, der foreslår 
eller påbyder en løsning eller samler 
parterne med henblik på at formidle en 
mindelig løsning, i det følgende benævnt 
"ATB-procedurer".

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
procedurer for udenretslig løsning af 
grænseoverskridende kontraktlige tvister, 
der opstår i forbindelse med salg af varer 
og levering af tjenesteydelser fra en 
erhvervsdrivende, der er etableret i 
Unionen, til en forbruger, der er 
bosiddende i Unionen, ved mellemkomst af 
en tvistbilæggelsesinstans, der foreslår eller 
påbyder en løsning eller samler parterne 
med henblik på at formidle en mindelig 
løsning.

Or. en

Ændringsforslag 226
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En aftale mellem en forbruger og en 
erhvervsdrivende om at indgive klager til 
en ATB-instans skal ikke være bindende 
for forbrugeren, hvis den blev indgået, før 
tvisten opstår, og hvis det fratager 
forbrugeren hans ret til at anlægge sag 
ved domstolene med henblik på løsning af 
tvisten. Er der tale om ATB-instanser, der 
pålægger løsninger, bør de løsninger kun 
være bindende for parterne, hvis de på 
forhånd er blevet informeret om, at 
løsningerne er bindende, og udtrykkeligt 
har accepteret dette. Denne bestemmelse 
bør ikke finde anvendelse, hvis løsningen 
ifølge nationale regler er bindende for 
den erhvervsdrivende.

Or. en
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Ændringsforslag 227
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Direktivet finder også anvendelse på 
ATB-instanser, der er etableret af 
nationale sammenslutninger eller grupper 
af virksomheder, og som udgør en anden 
juridisk enhed end en enkelt 
erhvervsdrivende.

Or. en

Begrundelse

Hvis det ikke lykkes at præcisere direktivets anvendelsesområde vil det uvægerligt føre til 
forskelle i gennemførelsen af direktivet, og det vil give bagslag for alle parter.

Ændringsforslag 228
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende

udgår

Or. en

Begrundelse

Så længe kvalitetskriterierne, der er fastsat i dette direktiv, overholdes, er der ikke nogen 
grund til at udelukke interne ATB-instanser, som ville blive et 2. rangs ATB og derfor med 
tiden ville forsvinde – til skade for ATB-dækningen.
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Ændringsforslag 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende

a) procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af en af 
parterne og ikke overholder kriterierne i 
dette direktivs kapitel II;

Or. de

Ændringsforslag 230
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende

a) procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat eller betales
alene af den erhvervsdrivende eller en 
virksomhedssammenslutning, medmindre 
de pågældende fysiske personer – ud over 
det faktum, at instansens virkemåde 
overholder kravene, der er fastlagt i dette 
direktivs kapitel I – overholder de 
specifikke betingelser, der er fastsat i dette 
direktivs artikel 6, stk. 2, litra a).

Or. fr

Ændringsforslag 231
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende

a) procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, medmindre disse 
instanser overholder de generelle krav 
indeholdt i kapitel II i overensstemmelse 
med artikel 17, og hvis følgende 
supplerende betingelser overholdes:
- de fysiske personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelser, er hierarkisk uafhængige 
af den erhvervsdrivende og kan ikke 
underkastes anvisninger fra den 
erhvervsdrivende;
- aflønningen de fysiske personer, der er 
ansvarlige for tvistbilæggelsen, afhænger 
ikke af resultatet af 
tvistbilæggelsesproceduren;
- de fysiske personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, må ikke have arbejdet 
for den erhvervsdrivende i de seneste tre 
år forud for indtrædelsen i stillingen.
- tvistbilæggelsesenheden skal evalueres 
hvert år af den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor enheden er 
etableret, med henblik på kontrol af 
efterlevelsen af principperne fastlagt i 
dette direktiv;

Or. en

Begrundelse

Mægling, der foretages af de erhvervsdrivende eller "intern" mægling bør ikke udelukkes, da 
en sådan udgør en vigtig del af alternative tvistbilæggelsesmekanismer. Henstilling 
98/257/EF udelukker ikke denne type mægling, hvis visse betingelser blev opfyldt. "Intern" 
mægling kan bibringe udenretslig tvistbilæggelse ægte merværdi, da den sikrer 
teknisk/fagrelevant viden og giver mulighed for at udvikle nærhed i mæglingen, hvilket er 
værdifuldt for parterne.
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Ændringsforslag 232
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende

a) procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, medmindre de 
specifikke krav om uafhængighed og 
uvildighed overholdes fuldt ud.

Or. en

Begrundelse

I lyset af at der i hele EU findes velfungerende og effektive ATB-ordninger, hvor den 
ansvarlige fysiske person er ansat udelukkende af den erhvervsdrivende, ud over direktivets 
klare mål om at bygge på eksisterende ATB-instanser, er det hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet til sådanne ATB-ordninger, forudsat at de respekterer kriterierne om 
uafhængighed og uvildighed, der beskrives i direktivet.

Ændringsforslag 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) salg af varer eller udbydelse af 
tjenesteydelser, der udbydes som ydelser 
af almen økonomisk interesse 
(tjenesteydelser af almen interesse).

Or. de

Ændringsforslag 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tvister mellem erhvervsdrivende;

Or. fr

Ændringsforslag 235
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) klager indgivet af erhvervsdrivende 
mod forbrugere

Or. en

Begrundelse

Der blev etableret et betydeligt antal ATB-tjenester for at ændre på den skæve magtfordeling 
mellem forbrugere og erhvervsdrivende. Det ville ikke være korrekt at kræve, at denne slags 
instanser skal acceptere tvister, der er iværksat af en virksomhed mod en forbruger.

Ændringsforslag 236
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) klager i tilfælde hvor en forbruger 
ikke allerede har søgt en mindelig løsning 
på tvisten med den erhvervsdrivende;

Or. en
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Begrundelse

Forbrugeren bør altid prøve på at nå en mindelig løsning på en tvist med en 
erhvervsdrivende, før den indbringes for ATB, da dette nedbringer udgifterne til ADR-
instanserne og giver bedre løsninger.

Ændringsforslag 237
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) klager der hidrører fra salg af varer 
eller levering af tjenesteydelser, som blev 
afsluttet inden 24 måneder efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende;

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at begrænse anvendelse af dette direktiv til tvister, der opstår efter at 
direktivet er gennemført.

Ændringsforslag 238
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sundhedsydelser, der leveres af 
sundhedsprofessionelle til patienter for at 
vurdere, bevare eller genetablere deres 
sundhedstilstand, herunder ordinering, 
udlevering og levering af lægemidler og 
medicinsk udstyr.

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke korrekt at behandle disse sektorer på samme måde som "indkøb", og derfor bør de 
holdes uden for direktivet.

Ændringsforslag 239
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de) udbydere af videreuddannelse eller 
højere uddannelse, der er berettiget til 
statsstøtte, eller hvis kurser giver ret til 
statens uddannelsesstøtte;

Or. en

Begrundelse

Det er ikke korrekt at behandle disse sektorer på samme måde som "indkøb", og derfor bør de 
holdes uden for direktivet.

Ændringsforslag 240
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at vedtage eller 
opretholde regler, der rækker videre end 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 241
Silvia Costa
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at afgørelser, 
der træffes af ATB-instanser, kun er 
bindende for parterne, hvis de på forhånd 
er blevet informeret om, at afgørelserne er 
bindende, og udtrykkeligt har accepteret 
dette. Medlemsstater sikrer, at aftaler
mellem forbrugere og erhvervsdrivende 
om at indbringe en klage for en ATB-
instans ikke fratager forbrugerne retten til 
at søge tvisten bilagt ved en domstol. Dette 
direktiv fastsætter en harmoniseret 
minimumsstandard for alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer med henblik 
på at sikre, at forbrugerne har adgang til 
gennemsigtige, effektive og rimelige 
klagemekanismer af høj kvalitet, i alle 
økonomiske og erhvervsprægede sektorer 
for enhver slags vare eller tjenesteydelser 
på det indre marked, uanset hvor i 
Unionen, forbrugeren bor.
Medlemsstaterne kan på det af dette 
direktiv omfattede område vedtage eller 
opretholde strengere bestemmelser, der er 
forenelige med TEUF, for at sikre 
forbrugerne et højere beskyttelsesniveau.

Or. it

Ændringsforslag 242
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 5, stk. 1, i dette direktiv har 
forrang for de i bilaget nævnte 
bestemmelser.

2. Hvis en bestemmelse i dette direktiv er i 
konflikt med en bestemmelse i en anden 
EU-retsakt vedrørende specifikke 
sektorer, har bestemmelsen i den 
pågældende anden EU-retsakt forrang og 
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gælder for de pågældende specifikke 
sektorer. Hvis bestemmelsen har til 
formål at tilskynde til oprettelse af ATB-
instanser i en specifik sektor, er det dog de 
relevante bestemmelser i dette direktiv, 
som har forrang og er gældende.

Or. en

Begrundelse

Det ville være vanskeligt at gennemføre et krav om sammenligning af det 
forbrugerbeskyttelsesniveau, der sikres af forskellig EU-lovgivning. Derudover bør dette 
direktiv have forrang for specifikke bestemmelser i anden EU-lovgivning, ikke denne 
lovgivning i sin helhed.

Ændringsforslag 243
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv har kun forrang for 
bindende bestemmelser i sektorspecifik 
EU-lovgivning vedrørende alternativ 
tvistbilæggelse, såfremt disse 
bestemmelser ikke sikrer en mindst 
tilsvarende grad af forbrugerbeskyttelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 244
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) »forbruger«: enhver fysisk person, der 
ikke handler som led i sit erhverv

a) »forbruger«: enhver fysisk person, der 
ikke handler som led i sit erhverv, samt 
enhver fysisk person, der indgår en aftale 
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delvis som led i og delvis ikke som led i sit 
erhverv (aftaler med dobbelt formål), og 
det erhvervsmæssige formål er begrænset 
således, at det ikke er fremherskende i den 
samlede forsyning

Or. da

Ændringsforslag 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "kontraktlig tvist": en tvist, der opstår 
i forbindelse med salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser, som det ikke 
har vist sig muligt at løse bilateralt 
mellem kunden og den erhvervsdrivende 
og/eller serviceudbyderen

Or. de

Ændringsforslag 246
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "ATB-procedure": en procedure, jf. 
artikel 2, som opfylder kravene i dette 
direktiv og gennemføres af en ATB-
instans

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre det klart, at direktivet udelukkende gælder for ATB-procedurer, som 
gennemføres af ATB-udbydere, der vælger at blive ATB-instanser i henhold til dette direktiv.
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Ændringsforslag 247
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db)"kontraktlig tvist": at kunden og den 
erhvervsdrivende ikke kan enes bilateralt.
En sådan kontraktlig tvist viser sig ikke, 
før den erhvervsdrivende har haft 
lejlighed til at håndtere klagen hurtigt og 
rimeligt

Or. en

Ændringsforslag 248
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "ATB-instans": enhver varigt etableret 
instans - uanset hvordan den betegnes eller 
hvordan der henvises til den - som tilbyder 
tvistbilæggelse gennem en ATB-procedure

e) "ATB-instans": enhver varigt etableret 
instans - uanset hvordan den betegnes eller 
hvordan der henvises til den - som tilbyder 
tvistbilæggelse gennem en ATB-procedure, 
og som er blevet opført i 
overensstemmelse med artikel 17, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 249
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "ATB-instans": enhver varigt etableret 
instans - uanset hvordan den betegnes eller 
hvordan der henvises til den - som tilbyder 
tvistbilæggelse gennem en ATB-procedure

e) "ATB-instans": enhver varigt etableret 
instans - uanset hvordan den betegnes eller 
hvordan der henvises til den - som tilbyder 
tvistbilæggelse gennem en ATB-procedure, 
og som Kommissionen har fået 
underretning om i overensstemmelse med 
artikel 17, stk. 2, i dette direktiv

Or. en

Begrundelse

Den nationale kompetente myndighed skal give Kommissionen underretning om alle ATB-
instanser, der opfylder kriterierne i dette forslag til direktiv, i overensstemmelse med artikel 
17, stk. 2, i forslaget til direktiv.

Ændringsforslag 250
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at tvister, der er 
omfattet af dette direktiv, kan indbringes 
for en ATB-instans, der opfylder kravene i 
dette direktiv.

1. Medlemsstaterne letter forbrugernes 
adgang til ATB-procedurer og sikrer, at 
tvister, der er omfattet af dette direktiv, kan 
indbringes for en ATB-instans, der 
opfylder kvalitetskravene i dette direktiv, i 
de tilfælde hvor forbrugeren ikke har 
kunnet opnå en tilfredsstillende løsning af 
den erhvervsdrivende.

Or. fr

Ændringsforslag 251
Ashley Fox

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at tvister, der er 
omfattet af dette direktiv, kan indbringes 
for en ATB-instans, der opfylder kravene i 
dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sikrer, at tvister, der er 
omfattet af dette direktiv, og som omfatter 
en erhvervsdrivende, der er etableret på 
deres område, kan indbringes for en ATB-
instans, der opfylder kravene i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

For at undgå unødvendigt dobbeltarbejde bør medlemsstaterne kun have pligt til at sikre, at 
ATB er tilgængeligt i forbindelse med tvister, som omfatter en erhvervsdrivende, der er 
etableret på deres område.

Ændringsforslag 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at tvister, der er 
omfattet af dette direktiv, kan indbringes 
for en ATB-instans, der opfylder kravene i 
dette direktiv.

1. Medlemsstaterne letter forbrugernes 
adgang til ATB-procedurer og fremmer, 
at tvister, der er omfattet af dette direktiv, 
kan indbringes for ATB-instanser, der 
opfylder kvalitetskravene i dette direktiv, 
såfremt den erhvervsdrivende og 
forbrugeren er enige heri.

Or. en

Ændringsforslag 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at tvister, der er 
omfattet af dette direktiv, kan indbringes
for en ATB-instans, der opfylder kravene i 
dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sikrer, at tvister, der er 
omfattet af dette direktiv, bliver indbragt
for en ATB-instans, der opfylder kravene i 
dette direktiv.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med visse medlemsstaters positive erfaringer bør et effektivt alternativt 
tvistbilæggelsessystem baseres på et obligatorisk forsøg på mægling, inden der gives adgang 
til det generelle retssystem (dvs. domstolene).

Ændringsforslag 254
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at tvister, der er 
omfattet af dette direktiv, kan indbringes 
for en ATB-instans, der opfylder kravene i 
dette direktiv.

1. Medlemsstaterne letter forbrugernes 
adgang til ATB-procedurer og sikrer, at 
tvister, der er omfattet af dette direktiv, og 
som omfatter en erhvervsdrivende, der er 
etableret på deres område, kan indbringes 
for ATB-instanser, der opfylder 
kvalitetskravene i dette direktiv, såfremt 
den erhvervsdrivende og forbrugeren er 
enige heri.

Or. en

Ændringsforslag 255
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at tvister, der er 
omfattet af dette direktiv, kan indbringes 
for en ATB-instans, der opfylder kravene i 
dette direktiv.

1. Medlemsstaterne fremmer, at tvister, der 
er omfattet af dette direktiv, kan indbringes 
for en ATB-instans, der opfylder kravene i 
dette direktiv, med tanke på at ATB 
forbliver frivilligt, og at en vellykket 
indbringelse fortsat vil afhænge af 
parternes vilje til at blive enige om at gøre 
brug af ATB.

Or. en

Begrundelse

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that the right expectations are set. This 
amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Ændringsforslag 256
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser:

2. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser i forbindelse med tvister, som er 
omfattet af dette direktiv:

Or. en

Ændringsforslag 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har et netsted, hvor parterne kan indgive 
klage online

a) har et netsted, hvor parterne kan indgive 
en ansøgning om ATB online

Or. de

Ændringsforslag 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har et netsted, hvor parterne kan
indgive klage online

a) driver og ajourfører et netsted, som 
giver parterne let adgang til information 
om ATB-procedurer og gør det muligt for 
forbrugerne at indgive klage online eller 
giver dem en postadresse, som de kan 
sende klager og den nødvendige 
dokumentation til

Or. fr

Ændringsforslag 259
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) informerer forbrugeren om, at 
forudgående kontakt direkte med den 
erhvervsdrivende kan være nødvendig, før 
sagen indbringes for en ATB-instans, for 
at sikre procedurens effektivitet og undgå 
at overlæsse ATB-instanserne med 
anmodninger, som den erhvervsdrivendes 
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kundeservice, hvis en sådan forefindes, 
kunne tage sig af inden for rimelige 
tidsfrister 

Or. en

Begrundelse

ATB-instanser må ikke blive til en erstatning for den erhvervsdrivendes kundeservice.
Kunderne skal først kontakte den erhvervsdrivendes kundeservice, hvis en sådan forefindes, 
inden de indbringer en sag for en ATB-instans, for at undgå at overlæsse sidstnævnte og 
mindske hele procedurens effektivitet og hurtighed.

Ændringsforslag 260
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) har tilstrækkelige ressourcer 
(passende menneskelige, materielle og 
finansielle ressourcer)

Or. fr

Ændringsforslag 261
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) giver parterne mulighed for at udveksle 
oplysninger med dem ad elektronisk vej

b) giver parterne mulighed for at udveksle 
oplysninger med dem ad elektronisk vej 
eller pr. post

Or. fr
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Ændringsforslag 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) accepterer både nationale og
grænseoverskridende tvister, herunder 
tvister omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. [nummer 
indsættes af Publikationskontoret] af [dato 
indsættes af Publikationskontoret] om 
onlinetvistbilæggelse på forbrugerområdet 
(forordningen om OTB på 
forbrugerområdet)

c) accepterer grænseoverskridende tvister, 
herunder tvister omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. [nummer indsættes af 
Publikationskontoret] af [dato indsættes af 
Publikationskontoret] om 
onlinetvistbilæggelse på forbrugerområdet 
(forordningen om OTB på 
forbrugerområdet)

Or. en

Ændringsforslag 263
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) når de behandler tvister, som er 
omfattet af dette direktiv, træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at
behandlingen af personoplysninger 
overholder reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger i den nationale 
lovgivning til gennemførelse af direktiv 
95/46/EF.

d) træffer de nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at behandlingen af 
personoplysninger overholder reglerne om 
beskyttelse af personoplysninger i den 
nationale lovgivning til gennemførelse af 
direktiv 95/46/EF, hvor ATB-instansen er 
etableret.

Or. en

Ændringsforslag 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En ATB-instans kan ikke afvise at 
behandle en tvist uden at give parterne en 
passende begrundelse for sit afslag, 
hvilket den skal gøre senest 14 
kalenderdage efter modtagelsen af 
ansøgningen om ATB.

Or. de

Ændringsforslag 265
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan fastsætte en 
tidsfrist for indgivelse af forbrugerklager 
til en ATB-instans, eller til den 
erhvervsdrivende, når dette er en 
forudsætning for ATB-proceduren, og 
den må ikke være kortere end den 
tidsfrist, såfremt en sådan findes, der er 
fastsat i den pågældende medlemsstats 
retsakter for anlæggelse af retssager.

Or. en

Ændringsforslag 266
Konstantinos Poupakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan fastsætte en 
tidsfrist, inden for hvilken forbrugeren 
har mulighed for at klage til en ATB-
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instans, og som ikke må være kortere end 
den tidsfrist - såfremt en sådan findes -
der er fastsat i den pågældende 
medlemsstats lovgivning om anlæggelse 
af retssager.

Den tidsfrist, inden for hvilken 
forbrugeren kan klage til en ATB-instans, 
må under ingen omstændigheder være 
kortere end et år fra datoen for kundens 
klage til den erhvervsdrivende.

Or. el

Begrundelse

Medlemsstaterne kan fastsætte tidsfrister for indgivelsen af klager i ATB-procedurer for at 
undgå at hindre forbrugerne i at udøve deres juridiske rettigheder. Direktivet skal dog, som 
en sikkerhed for forbrugerne, tage højde for en minimumstidsfrist på et år for indgivelsen af 
en klage til en ATB-instans regnet fra det tidspunkt, hvor forbrugeren indgiver en klage til 
den erhvervsdrivende, i tilfælde af at nogle medlemsstater har en kortere tidsfrist i deres 
lovgivning.

Ændringsforslag 267
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan opfylde deres 
forpligtelse i henhold til stk. 1 ved at sikre, 
at der findes en ekstra ATB-instans, som 
er kompetent til at behandle tvister i 
henhold til nævnte stykke, som ingen 
eksisterende ATB-instans er kompetent til 
at løse.

3. Medlemsstaterne kan opfylde deres 
forpligtelse i henhold til stk. 1 ved at 
oprette en ekstra ATB-instans, som er 
kompetent til at behandle tvister i henhold 
til nævnte stykke, som ingen eksisterende 
ATB-instans er kompetent til at løse.

Or. en

Ændringsforslag 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan opfylde deres 
forpligtelse i henhold til stk. 1 ved at sikre, 
at der findes en ekstra ATB-instans, som er 
kompetent til at behandle tvister i henhold 
til nævnte stykke, som ingen eksisterende 
ATB-instans er kompetent til at løse.

3. Medlemsstaterne kan opfylde deres 
forpligtelse i henhold til stk. 1 ved at sikre, 
at der findes en ekstra ATB-instans, som er 
kompetent til at behandle tvister i henhold 
til nævnte stykke, som ingen eksisterende 
ATB-instans er kompetent til at løse. 
Medlemsstaterne kan ligeledes opfylde 
denne forpligtelse ved at gøre brug af 
sektorspecifikke ATB-instanser, som er 
etableret i en anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

For at alternativ og online tvistbilæggelse kan fungere korrekt, er det nødvendigt at sørge for 
en maksimal dækning af ATB-instanserne i alle sektorer. Dette kan dog gøres på europæisk 
plan. Det er ikke nødvendigt, at alle medlemsstater etablerer sektorspecifikke ATB-instanser.

Ændringsforslag 269
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Forbrugerne kan kun indgive deres 
klage til ATB, hvis de først har klaget til 
den erhvervsdrivende. 

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag er det ikke et krav, at forbrugerne først skal forsøge at løse tvisten 
med den erhvervsdrivende, inden de kan indbringe tvisten for ATB. Et sådant krav er ikke 
bare ønskeligt, men anses også for at være nødvendigt for ikke at overbebyrde ATB-
instanserne. Derfor foreslås der med dette ændringsforslag at fastsætte et sådant krav.
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Ændringsforslag 270
Sandra Kalniete

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan indføre eller 
fastholde procedureregler, som gør det 
muligt for ATB-instanserne at arbejde 
effektivt, herunder regler om 
beløbstærskler, under hvilke direktivet 
ikke er gældende, eller regler om en 
tidsfrist for forbrugerens indgivelse af en 
klage til en ATB-instans. Sådanne 
procedureregler må ikke nævneværdigt 
forringe forbrugernes adgang til ATB-
procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan give ATB-
instanserne tilladelse til at indføre eller 
fastholde procedureregler, der gør det 
muligt for dem at afvise at bilægge en 
given tvist, hvis forbrugeren ikke har 
kontaktet den erhvervsdrivende direkte 
med henblik på at bilægge tvisten, før 
vedkommende henvendte sig til ATB-
instansen, eller hvis klagen er 
ubegrundet, hvis der allerede er en 
procedure i gang ved en anden ATB-
instans eller en hvilken som helst domstol 
i forbindelse med tvisten, eller hvis 
gennemførelsen af en sådan procedure på 
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andre måder alvorligt ville svække ATB-
instansens driftsmæssige effektivitet.
Sådanne procedureregler må ikke gøre 
det væsentligt sværere for forbrugeren at 
få adgang til ATB-procedurerne, selv i 
grænseoverskridende tvister.

Or. hu

Ændringsforslag 272
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan indføre, 
fastholde eller tillade ATB-instanserne at 
indføre eller fastholde procedureregler, 
der gør det muligt for dem at afvise at 
behandle en given tvist. Sådanne 
procedureregler må ikke uden gyldig 
grund forringe forbrugernes adgang til 
ATB-procedurer.

Or. en

Begrundelse

Alle ATB-instanser har regler, i henhold til hvilke de kan afvise en tvist. Det er vigtigt at 
anerkende, at disse regler eksisterer. Det er ligeledes vigtigt, at man ikke forsøger at ensrette 
disse regler - der er ofte en god grund til, at de er forskellige i de forskellige sektorer. Hertil 
kommer, at hvis en ATB-instans med rimelighed har besluttet, at en specifik tvist ikke er egnet 
til ATB, er det urimeligt at forvente, at en anden ATB-instans vil være villig til at forsøge at 
bilægge denne tvist.

Ændringsforslag 273
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan give ATB-
instanserne tilladelse til at indføre eller 
fastholde procedureregler, der gør det 
muligt for dem at afvise at give tilsagn til 
at behandle en given tvist, hvis 
forbrugeren ikke har kontaktet den 
erhvervsdrivende med henblik på at 
bilægge tvisten på et tidligere tidspunkt, 
hvis klagen er ærekrænkende, eller hvis 
tvisten allerede er blevet behandlet af en 
anden ATB-instans eller en domstol.
Sådanne procedureregler må ikke udgøre 
en klar hindring for forbrugernes adgang 
til ATB-procedurerne, herunder når det 
gælder grænseoverskridende tvister.

Or. fr

Ændringsforslag 274
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Når en ATB-instans i 
overensstemmelse med de i stk. 4 
omhandlede procedureregler ikke er i 
stand til at behandle en tvist, som er blevet
indbragt for den, er medlemsstaterne ikke 
forpligtet til at sikre, at forbrugeren kan 
indbringe sin tvist for en anden ATB-
instans.

Or. en

Ændringsforslag 275
Robert Rochefort
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagkundskab og uvildighed Sagkundskab, uafhængighed og 
uvildighed

Or. fr

Ændringsforslag 276
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagkundskab og uvildighed Sagkundskab, uafhængighed og 
uvildighed

Or. en

Begrundelse

Princippet om uafhængighed er adskilt fra uvildighed og vil øge ATB-ordningernes 
troværdighed ved at sørge for nødvendige supplerende krav i forbindelse med de fysiske 
personer, der har ansvaret for sådanne ordninger. Det skal navnlig skal gælde i tilfælde, hvor 
sådanne fysiske personer udelukkende er ansat af den erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 277
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de fysiske 
personer, der varetager alternativ 
tvistbilæggelse, er i besiddelse af den 
nødvendige sagkundskab, og at de er 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de fysiske 
personer, der varetager alternativ 
tvistbilæggelse, er i besiddelse af den 
nødvendige sagkundskab, og at de er 
uafhængige og uvildige. Dette sker ved at 
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uvildige. Dette sker ved at sikre, at de: sikre, at de:

Or. fr

Ændringsforslag 278
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de fysiske 
personer, der varetager alternativ 
tvistbilæggelse, er i besiddelse af den 
nødvendige sagkundskab, og at de er
uvildige. Dette sker ved at sikre, at de:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de fysiske 
personer, der varetager ATB-
procedurerne, er i besiddelse af den 
nødvendige sagkundskab, og at de er 
uvildige. Dette sker ved at sikre, at de:

Or. en

Ændringsforslag 279
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de fysiske 
personer, der varetager alternativ 
tvistbilæggelse, er i besiddelse af den 
nødvendige sagkundskab, og at de er 
uvildige. Dette sker ved at sikre, at de:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de fysiske 
personer, der varetager alternativ 
tvistbilæggelse, er i besiddelse af den 
nødvendige sagkundskab, og at de er 
uafhængige og uvildige. Dette sker ved at 
sikre, at de:

Or. en

Begrundelse

Princippet om uafhængighed er adskilt fra uvildighed og vil øge ATB-ordningernes 
troværdighed ved at sørge for nødvendige supplerende krav i forbindelse med de fysiske 
personer, der har ansvaret for sådanne ordninger. Det skal navnlig skal gælde i tilfælde, hvor 
de udelukkende er ansat af den erhvervsdrivende.
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Ændringsforslag 280
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har den nødvendige viden og erfaring 
samt de krævede færdigheder inden for 
alternativ tvistbilæggelse

a) har den nødvendige viden og erfaring, 
herunder juridisk erfaring, samt de 
krævede færdigheder inden for alternativ 
tvistbilæggelse

Or. fr

Ændringsforslag 281
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har den nødvendige viden og erfaring 
samt de krævede færdigheder inden for 
alternativ tvistbilæggelse

a) har den nødvendige viden og 
færdigheder inden for tvistbilæggelse

Or. en

Ændringsforslag 282
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har den nødvendige viden og erfaring 
samt de krævede færdigheder inden for 
alternativ tvistbilæggelse

a) har den nødvendige dokumenterede 
viden og erfaring samt de krævede 
færdigheder inden for tvistbilæggelse

Or. en



PE489.695v01-00 92/151 AM\903359DA.doc

DA

Ændringsforslag 283
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. ATB-ordninger er ansvarlige for at 
fastlægge en passende ekspertise i lyset af 
tvisternes karakter og kompleksitet.

Or. en

Begrundelse

Dette er den bedste måde, hvorpå man kan sikre, at viden og færdigheder for de fysiske 
personer, der er involveret i klagehåndtering, passer til karakteristikaene for både ATB-
mekanismen og tvisternes særlige kendetegn.

Ændringsforslag 284
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at fysiske 
personer, der varetager alternativ 
tvistbilæggelse, og som er ansat alene af 
den erhvervsdrivende, opfylder følgende 
krav:
a) de er udpeget af den øverste ledelse og 
for en tilstrækkelig lang periode til at 
sikre deres uafhængighed
b) de er ikke hierarkisk forbundet med 
driftsledelsen og navnlig ikke med 
personer, der er ansvarlige for 
kundeforhold
c) deres aflønning er ikke afhængig af 
resultatet af ATB-proceduren
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d) der er afsat et særskilt budget med 
tilstrækkelige midler til at sikre ATB-
procedurernes effektivitet.

Or. en

Begrundelse

For at ledsage udvidelsen af direktivets anvendelsesområde til ATB-ordninger, hvor den 
ansvarlige fysiske person er ansat alene af den erhvervsdrivende, er det nødvendigt at 
fastsætte specifikke krav med henblik på at sikre overensstemmelsen med principperne om 
uvildighed og uafhængighed.

Ændringsforslag 285
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser - hvor de fysiske personer, der 
varetager tvistbilæggelsen, er medlemmer 
af et kollegium - sørger for, at der i dette 
kollegium er et ligeligt antal 
repræsentanter for forbruger- og 
erhvervsinteresser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er uacceptabelt at mikroforvalte medlemskabet af ATB-instansers bestyrelser. Desuden er 
sammensætningen af en ATB-instans' kollegium ikke relevant, når det gælder uvildighed - det 
er tilstrækkeligt med kravet om, at der ikke er interessekonflikt.

Ændringsforslag 286
Louis Grech

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser - hvor de fysiske personer, der 
varetager tvistbilæggelsen, er medlemmer 
af et kollegium - sørger for, at der i dette 
kollegium er et ligeligt antal 
repræsentanter for forbruger- og 
erhvervsinteresser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 287
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at den fysiske 
person, som er ansvarlig for alternativ 
tvistbilæggelse, gør opmærksom på alle 
faktorer, der kunne påvirke 
vedkommendes uvildighed eller give 
anledning til en interessekonflikt på 
grund af en personlig, forretningsmæssig 
eller finansiel forbindelse til en af 
parterne, eller enhver anden interesse i 
ATB-procedurens resultat.

Or. en

Ændringsforslag 288
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på stk. 1, litra c), sikrer 
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medlemsstaterne, hvis de fysiske personer, 
der er ansvarlige for tvistbilæggelsen, er 
ansat eller aflønnet alene af den 
erhvervsdrivende eller en 
erhvervsorganisation, at følgende 
specifikke betingelser er opfyldt: 
1) de pågældende fysiske personer udfører 
deres hverv på vegne af en juridisk enhed, 
som er adskilt fra den erhvervsdrivende 
eller erhvervsorganisationen
2) de pågældende fysiske personer er ikke 
underlagt nogen instrukser fra den 
erhvervsdrivende eller 
erhvervsorganisationen og har ingen 
hierarkisk eller funktionel forbindelse til 
den erhvervsdrivendes eller 
erhvervsorganisationens ledelse eller 
driftstjenester
3) de pågældende fysiske personer 
udpeges ved hjælp af en gennemsigtig 
procedure
4) de pågældende fysiske personer 
udpeges for en fast periode på mindst tre 
år
5) ATB-procedurernes udfald har ingen 
indflydelse på de pågældende fysiske 
personers aflønning
6) den tvistbilæggelsesinstans, som de 
arbejder for, har sit eget budget, som er 
adskilt fra den erhvervsdrivendes eller 
erhvervsorganisationens almindelige 
budget
7) den tvistbilæggelsesinstans, som de 
arbejder for, er mindst en gang om året 
genstand for evaluering udført af den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor instansen er etableret, for at fastslå, 
om den opfylder kriterierne i dette 
direktivs kapitel II og navnlig i dette 
stykke.

Or. fr
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Ændringsforslag 289
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
passende uddannelse tilgængelig for de 
fysiske personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, med henblik på at sikre 
tvistbilæggelse af høj kvalitet i hele 
Unionen. Kommissionen støtter 
udviklingen og gennemførelsen af 
sådanne ordninger.

Or. en

Ændringsforslag 290
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Lovligheden af tvistbilæggelsesafgørelser
Medlemsstaterne sikrer, at udfaldet af en 
ATB-procedure, der sigter mod bilæggelse 
af tvisten ved at pålægge forbrugeren en 
løsning, ikke medfører, at forbrugeren 
fratages den beskyttelse, der er foreskrevet 
i de obligatoriske bestemmelser i loven i 
den medlemsstat, hvor ATB-instansen er 
etableret.
2) I forbindelse med grænseoverskridende 
tvister på forbrugerområdet sikrer 
medlemsstaterne, at udfaldet af en ATB-
procedure, der sigter mod bilæggelse af 
tvisten ved at pålægge forbrugeren en 
løsning, ikke medfører, at forbrugeren 
fratages den beskyttelse, der gælder i 
medfør af bestemmelser, som ikke kan 
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fraviges ved aftale i henhold til loven i 
den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted, i de tilfælde, der 
er omhandlet i artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om 
lovvalgsregler for kontraktlige 
forpligtelser (Rom I)1.
______________
1 EUT L 177 af 4.7.2008, s.6.

Or. en

Begrundelse

ATB-instanser kan eventuelt træffe deres afgørelse på et andet grundlag end retsregler 
(selvreguleringskodekser etc.). Derfor er det vigtigt, at ATB-procedurer ikke resulterer i en 
svagere beskyttelse end den, som den gældende lovgivning giver, hvor sådanne beslutninger 
er bindende for forbrugeren.

Ændringsforslag 291
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser på deres netsteder og i trykt form 
på deres lokaliteter offentliggør 
oplysninger om:

1. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser på deres netsteder og i trykt form 
på deres lokaliteter offentliggør klare og 
letforståelige oplysninger om:

Or. fr

Ændringsforslag 292
Ashley Fox

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser på deres netsteder og i trykt form 
på deres lokaliteter offentliggør 
oplysninger om:

1. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanserne på deres netsteder og på 
enhver anden måde, de anser for 
passende, offentliggør oplysninger om:

Or. en

Begrundelse

Det er måske ikke altid passende at have trykte udgaver tilgængelige, og ATB-instanserne 
risikerer at skulle afholde store udgifter ved at gøre dette og ved at ajourføre dem. 

Ændringsforslag 293
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser på deres netsteder og i trykt form 
på deres lokaliteter offentliggør 
oplysninger om:

1. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser på deres netsteder og, efter 
anmodning, i trykt form på deres 
lokaliteter offentliggør oplysninger 
formuleret i et almindeligt sprog, som er 
forståeligt for en gennemsnitsbruger, om:

Or. en

Ændringsforslag 294
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de fysiske personer, der varetager den 
alternative tvistbilæggelse, hvordan de er 
udpeget, og for hvor lang tid

a) de fysiske personer, der varetager den 
alternative tvistbilæggelse, deres 
akademiske og faglige kvalifikationer,
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hvordan de er udpeget, og for hvor lang tid

Or. el

Begrundelse

Med henblik på større gennemsigtighed.

Ændringsforslag 295
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansieringskilden, herunder hvor stor 
en procentdel er hhv. offentlig og privat 
finansiering

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne information er ikke relevant for ATB-instansernes uvildighed. Med en passende styring 
kan ATB-instanser, som ikke modtager offentlig finansiering, være fuldstændigt uvildige.

Ændringsforslag 296
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de former for tvister, de er kompetente 
til at behandle

d) de former for tvister, de er kompetente 
til at behandle, herunder i relevant 
omfang sagsgenstandens minimumsværdi

Or. en
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Ændringsforslag 297
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de procedureregler, der gælder for 
bilæggelse af en tvist

e) de procedureregler, der gælder for 
bilæggelse af en tvist, og de grunde, af 
hvilke en instans kan afvise at behandle 
en tvist

Or. en

Ændringsforslag 298
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) eventuelle forhåndskrav, som parterne 
skal opfylde, inden der kan indledes en 
ATB-procedure

h) eventuelle forhåndskrav, som parterne 
skal opfylde, inden der kan indledes en 
ATB-procedure, herunder kravet om at 
forsøge at nå frem til en mindelig løsning 
direkte med den erhvervsdrivende

Or. en

Begrundelse

Den erhvervsdrivende skal kontaktes først, og kun hvis dette forsøg mislykkes, skal tvisten 
indbringes for en ATB-instans. Målet med denne bestemmelse er at øge ATB-instansernes 
effektivitet ved at give dem mulighed for udelukkende at fokusere på relevante sager.

Ændringsforslag 299
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) eventuelle omkostninger, parterne skal 
dække

i) eventuelle omkostninger, parterne skal 
dække, herunder regler om betaling af 
sagens omkostninger ved dennes 
afslutning

Or. en

Ændringsforslag 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) ATB-beslutningens bindende 
karakter, hvis relevant.

Or. en

Ændringsforslag 301
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser på deres netsteder og i trykt form 
på deres lokaliteter offentliggør 
årsrapporter om deres virksomhed. Disse 
rapporter skal indeholde følgende 
oplysninger om både nationale og 
grænseoverskridende tvister:

2. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser i forbindelse med tvister, som er 
omfattet af dette direktiv, på deres 
netsteder og på enhver anden måde, de 
anser for passende, offentliggør 
årsrapporter om deres virksomhed. Disse 
rapporter skal indeholde følgende 
oplysninger om både nationale og 
grænseoverskridende tvister:

Or. en
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Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at give klart udtryk for, at ATB-instanser kun skal sørge for rapporter 
i forbindelse med tvister, der er omfattet af dette direktiv. Desuden er det måske ikke altid 
passende at have trykte udgaver tilgængelige, og ATB-instanserne risikerer at skulle afholde 
store udgifter ved at gøre dette og ved at ajourføre dem. 

Ændringsforslag 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) med behørig hensyntagen til 
databeskyttelse, "eksemplariske 
beslutninger" baseret på udfaldet af 
alvorlige tvister;

Or. de

Ændringsforslag 303
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en liste over de vigtigste beslutninger, 
som kan forventes at påvirke måden, 
hvorpå forbrugernes rettigheder fortolkes, 
ledsaget af generelle anbefalinger med det 
formål at forebygge en gentagelse af visse 
tilbagevendende eller væsentlige tvister;

Or. fr

Ændringsforslag 304
Ashley Fox
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) procentdel af 
tvistbilæggelsesprocedurer, der er 
indstillet, inden man er nået frem til et 
resultat

c) antallet af tvistbilæggelsesprocedurer, 
der er indstillet, inden man er nået frem til 
et resultat

Or. en

Begrundelse

Denne oplysning gives i en årlig aktivitetsrapport, og derfor er det mere relevant at henvise 
til et antal end en andel.

Ændringsforslag 305
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i hvilket omfang resultaterne af ATB-
procedurerne er blevet efterlevet, hvis dette 
vides

e) i hvilket omfang resultaterne af ATB-
procedurerne er blevet efterlevet

Or. en

Ændringsforslag 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
procedurer er effektive og opfylder 
følgende krav:

Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
procedurer, der følges af ATB-instanser,
er effektive og opfylder følgende krav:
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Or. en

Ændringsforslag 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ATB-proceduren er lettilgængelig for 
begge parter, uanset hvor de er 
bosat/etableret

a) ATB-proceduren er altid tilgængelig 
online og lettilgængelig offline for begge 
parter

Or. de

Ændringsforslag 308
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ATB-proceduren er gratis eller kun 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne

c) ATB-proceduren er gratis eller kun 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne. Ved afslutningen af en ATB-
procedure skal den tabende part godtgøre 
den vindende part dennes omkostninger i 
forbindelse med indledning af 
proceduren;

Or. de

Ændringsforslag 309
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ATB-proceduren er gratis eller kun 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne

c) ATB-proceduren er gratis for 
forbrugerne

Or. fr

Ændringsforslag 310
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ATB-proceduren er gratis eller kun 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne

c) ATB-proceduren er gratis for 
forbrugerne, og medlemsstaterne skal 
vedtage en passende form for 
virksomhedsfinansiering af ATB-
procedurer, som hører under deres 
jurisdiktion;

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne vil blive afskrækket fra at bruge ATB, hvis der er omkostninger forbundet med 
proceduren. Procedureregler for overfladiske og besværlige påstande vil begrænse 
påstandene til et nødvendigt niveau. I det nuværende økonomiske klima må vi være klar over, 
at skatteyderne ikke skal finansiere ATB-procedurerne, dette skal være styret af industrien.

Ændringsforslag 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ATB-proceduren er gratis eller kun 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne

c) ATB-proceduren er gratis eller kun 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne, eller det er i hvert fald let for 
parterne på forhånd at opgøre 
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omkostningerne;

Or. it

Begrundelse

Med henblik på større tilgængelighed og gennemsigtighed skal omkostningerne vedrørende 
ATB-procedurer klart og let kunne opgøres af forbrugere eller erhvervsdrivende, inden de 
indleder sådanne procedurer.

Ændringsforslag 312
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ATB-proceduren er gratis eller kun 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne

c) ATB-proceduren er helst gratis eller, 
hvis dette ikke er tilfældet, kun forbundet 
med nominelle omkostninger for 
forbrugeren

Or. en

Ændringsforslag 313
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Den ATB-instans, som har modtaget 
en klage, underretter parterne om tvisten, 
så snart den har modtaget alle de 
nødvendige dokumenter til at gennemføre 
ATB-proceduren;

Or. en
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Ændringsforslag 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tvisten løses inden for 90 dage fra 
datoen for ATB-instansens modtagelse af 
klagen. I tilfælde af komplekse tvister kan 
ATB-instansen forlænge denne frist.

d) tvisten løses inden for 90 kalenderdage
fra datoen for ATB-instansens modtagelse 
af klagen til datoen, hvor ATB-instansen 
anbefaler en løsning. I tilfælde af meget
komplekse tvister kan ATB-instansen 
undtagelsesvis forlænge denne frist efter 
eget skøn.

Or. de

Begrundelse

Den periode, hvor den anbefalede løsning overbringes, og den periode, hvor man afventer 
parternes accept, skal ikke inkluderes i tidsgrænsen på 90 dage, da disse perioder ikke kan 
beregnes på forhånd.

Ændringsforslag 315
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tvisten løses inden for 90 dage fra 
datoen for ATB-instansens modtagelse af 
klagen. I tilfælde af komplekse tvister kan 
ATB-instansen forlænge denne frist.

d) tvisten løses inden for 90 kalenderdage
fra datoen for ATB-instansens modtagelse 
af den fulde klagesag. I tilfælde af 
komplekse tvister kan ATB-instansen 
forlænge denne frist.

Or. fr

Ændringsforslag 316
Ashley Fox

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tvisten løses inden for 90 dage fra 
datoen for ATB-instansens modtagelse af 
klagen. I tilfælde af komplekse tvister kan 
ATB-instansen forlænge denne frist.

d) Udfaldet af ATB-proceduren gøres 
tilgængeligt inden for 90 dage fra datoen 
for ATB-instansens modtagelse af klagen 
og al relevant dokumentation i forbindelse 
med klagen. I tilfælde af komplekse tvister 
eller af andre begrundede årsager kan 
denne frist overskrides.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at skabe klarhed omkring hvornår fristen på 90 dage starter og også at 
tillade ATB-instanserne at overskride denne, når det kan begrundes, for at sikre at 
forbrugerne får et kvalitativt svar og ikke bare et hurtigt svar.

Ændringsforslag 317
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tvisten løses inden for 90 dage fra 
datoen for ATB-instansens modtagelse af 
klagen. I tilfælde af komplekse tvister kan 
ATB-instansen forlænge denne frist.

d) tvisten løses inden for 90 dage fra 
datoen for ATB-instansens modtagelse af 
den fulde klagesag. I tilfælde af komplekse 
tvister, eller hvis klagesagen ikke er 
komplet, kan ATB-instansen forlænge 
denne frist.

Or. en

Begrundelse

Fristen på 90 dage skal starte, når den fulde klagesag med alle nødvendige dokumenter er 
blevet sendt til ATB-instansen, hvilket gør det muligt officielt at indlede en procedure. Hvis 
klagen ikke er komplet, er det måske ikke muligt for ATB-instansen at undersøge sagen 
ordentligt og effektivt og finde en løsning inden for den officielle deadline.
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Ændringsforslag 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tvisten løses inden for 90 dage fra 
datoen for ATB-instansens modtagelse af 
klagen. I tilfælde af komplekse tvister kan 
ATB-instansen forlænge denne frist.

d) Udfaldet af ATB-proceduren gøres 
tilgængeligt inden for 120 dage fra datoen 
for ATB-instansens modtagelse af klagen 
og al relevant dokumentation i forbindelse 
med klagen. I tilfælde af komplekse tvister 
eller af andre begrundede årsager kan 
denne frist overskrides.

Or. en

Begrundelse

Fristen skal ikke omfatte den tid, der skal bruges for at modtage alle nødvendige dokumenter. 
Endvidere vil det være nødvendigt at have en længere frist, 120 dage, for at sikre kvalitet i 
beslutningsprocessen.

Ændringsforslag 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tvisten løses inden for 90 dage fra 
datoen for ATB-instansens modtagelse af 
klagen. I tilfælde af komplekse tvister kan 
ATB-instansen forlænge denne frist.

d) tvisten løses inden for 90 dage fra 
datoen for ATB-instansens modtagelse af 
klagen. I tilfælde af komplekse tvister eller 
af andre rimelige grunde kan ATB-
instansen forlænge denne frist med 60 
dage.

Or. hu

Ændringsforslag 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Medlemsstaterne er ikke ansvarlige 
for finansiering af ATB-instanserne.

Or. de

Begrundelse

Instanserne skal ikke finansieres af skatteyderne: dette er et anliggende udelukkende for 
private virksomheder, da de er den eneste modtager.

Ændringsforslag 321
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ATB-instans kan beslutte at indlede en 
undersøgelse af handelspraksis, som ikke 
nødvendigvis er blevet henvist til den, men 
i forhold til hvilken der findes en rimelig 
mistanke eller bevis for, at praksis er 
uretfærdig eller misvisende for et stort 
antal forbrugere. Resultatet af sådanne 
undersøgelser kan blive publiceret og 
udgøre grundlag for direkte anbefalinger 
til erhvervsdrivende.

Or. el

Begrundelse

ATB-instanser bør have mulighed for, uden at behøve at vente på, at en klage indgives, at 
indlede en undersøgelse af handelspraksis, som med rimelighed mistænkes for at være - og 
som beviser antyder, er - uretfærdige og som udgør en væsentlig overtrædelse af
rettighederne for et stort antal forbrugere. ATB-instanser bør endvidere informere 
offentligheden om resultatet af sådanne undersøgelser ved at udsende offentlige anbefalinger 
til erhvervsdrivende om at korrigere deres krænkende adfærd.
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Ændringsforslag 322
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opstille 
procedureregler, der kan anvendes af en 
ATB-instans med det formål at sikre, at 
den kun beskæftiger sig med de tvister, 
som det er passende at løse ved hjælp af 
ATB, og at disse tvister indbringes 
rettidigt. Medlemsstaterne skal sikre, at 
sådanne procedureregler ikke urimeligt 
begrænser ATB's udbredelsesområde i 
den pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Mulighed for at opretholde effektive regler til afvisning af klager er særligt vigtig for ATB'er, 
når det ikke er nødvendigt, at parterne på forhånd bliver enige om at benytte sig af ATB. Som 
sådan er det det nødvendigt, at ATB'er har mulighed for at afvise klager, som de ikke er bedst 
placeret til at beskæftige sig med (f.eks. at fortælle forbrugeren, at vedkommende bør 
henvende sig til en anden ATB eller en domstol - i stedet for kun at afvise klager, som allerede 
har været fremført i en domstol).

Ændringsforslag 323
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerne kan bruge ATB-procedurer 
inden for en periode på ikke under et år 
efter, at de har fået fuldt kendskab til de 
aggressive handlinger eller udeladelser, 
som udgør baggrunden for deres tvist med 
den erhvervsdrivende, for at sikre let 
adgang til ATB-instanser og således 
undgå at gøre en løsning endnu sværere.
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Or. el

Ændringsforslag 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med ATB-procedurer 
sikrer medlemsstaterne:

1. I forbindelse med ATB-procedurer, der 
følges af ATB-instanser, sikrer 
medlemsstaterne:

Or. en

Ændringsforslag 325
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at parterne har mulighed for at fremsætte 
deres synspunkter og gøre sig bekendt med 
den anden parts anbringender samt i givet 
fald ekspertudtalelser

a) at parterne har mulighed for at fremsætte 
deres synspunkter, gøre sig bekendt med 
den anden parts anbringender samt i givet 
fald ekspertudtalelser og reagere inden for 
en rimelig frist;

Or. fr

Ændringsforslag 326
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) tvisten mellem parterne er 
tilstrækkeligt dokumenteret med beviser, 
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der viser behovet for en løsning;

Or. el

Ændringsforslag 327
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at resultaterne af ATB-proceduren stilles 
skriftligt til rådighed for begge parter eller 
på et varigt medium, idet de også 
begrundes.

b) resultaterne af ATB-proceduren kan 
ikke have nogen bindende virkning for de 
involverede parter, medmindre de inden 
påbegyndelsen af proceduren er blevet 
informeret om, at resultaterne af den er 
bindende, og udtrykkeligt har givet deres 
samtykke hertil. Dette gælder ikke hvor 
nationale regler foreskriver, at løsninger 
er bindende for den erhvervsdrivende.

Or. en

Ændringsforslag 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med ATB-procedurer, der 
har til formål at løse en tvist ved at foreslå 
en løsning, sikrer medlemsstaterne:

2. I forbindelse med ATB-procedurer, der 
har til formål at løse en tvist, sikrer 
medlemsstaterne:

Or. de

Begrundelse

ATB-procedurer kan føre til en løsning gennem diskussion, uden at der udarbejdes nogen 
formel anbefaling.
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Ændringsforslag 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med ATB-procedurer, der 
har til formål at løse en tvist ved at foreslå 
en løsning, sikrer medlemsstaterne:

2. I forbindelse med ATB-procedurer, der 
følges af ATB-instanser og som har til 
formål at løse en tvist ved at foreslå en 
løsning, sikrer medlemsstaterne:

Or. en

Ændringsforslag 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at forbrugeren, inden han accepterer 
den foreslåede løsning, oplyses om 
følgende:

a) at forbrugeren, umiddelbart efter 
modtagelsen af en ansøgning om ATB, 
oplyses om følgende:

Or. de

Begrundelse

Forbrugeren bør have mulighed for at trække en ansøgning om ATB tilbage, hvis han ikke er 
enig i oplysningernes egentlige indhold. Der er ingen mening i at gennemføre en ATB-
procedure, efter hvilken forbrugerne ikke er enig i disse oplysninger.

Ændringsforslag 331
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at forbrugeren, inden han accepterer a) at parterne, inden de accepterer den 
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den foreslåede løsning, oplyses om 
følgende:

foreslåede løsning, oplyses om følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 332
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at forbrugeren, inden han accepterer 
den foreslåede løsning, oplyses om 
følgende:

a) at parterne, inden de accepterer den 
foreslåede løsning, oplyses om følgende:

Or. en

Begrundelse

Begge parter skal have mulighed for at blive informeret om, at de har valget mellem at være 
enig eller uenig i de løsning, som ATB-instansen foreslår, at den foreslåede løsning kan være 
mindre favorabel end en retsafgørelse osv. Da både forbrugeren og den erhvervsdrivende er 
part i proceduren, er der ingen grund til at udelukke den ene af dem.

Ændringsforslag 333
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at forbrugeren, inden han accepterer 
den foreslåede løsning, oplyses om 
følgende:

a) at parterne, inden de accepterer den 
foreslåede løsning, først og fremmest
oplyses om deres rettigheder under den 
gældende lovgivning om følgende:

Or. el
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Ændringsforslag 334
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) han kan vælge at acceptere eller ikke 
acceptere den foreslåede løsning

i) de kan vælge at acceptere eller ikke 
acceptere den foreslåede løsning

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af ændring af artikel 9, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) han kan vælge at acceptere eller ikke 
acceptere den foreslåede løsning

i) begge parter kan vælge at acceptere eller 
ikke acceptere den foreslåede løsning

Or. de

Ændringsforslag 336
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) han kan vælge at acceptere eller ikke 
acceptere den foreslåede løsning

i) de kan vælge at acceptere eller ikke 
acceptere den foreslåede løsning

Or. fr
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Ændringsforslag 337
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den foreslåede løsning kan være mindre 
favorabel end en afgørelse truffet efter 
retsreglerne af en domstol

ii) den foreslåede løsning kan være 
forskellig fra en afgørelse truffet efter 
retsreglerne af en domstol

Or. en

Ændringsforslag 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den foreslåede løsning kan være mindre 
favorabel end en afgørelse truffet efter 
retsreglerne af en domstol

ii) den foreslåede løsning kan være mere 
eller mindre favorabel end en afgørelse 
truffet efter retsreglerne af en domstol

Or. de

Ændringsforslag 339
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den foreslåede løsning kan være mindre 
favorabel end en afgørelse truffet efter 
retsreglerne af en domstol

ii) den foreslåede løsning kan i givet fald
være mindre favorabel end en afgørelse 
truffet efter retsreglerne af en domstol

Or. fr
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Ændringsforslag 340
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den foreslåede løsning kan være mindre 
favorabel end en afgørelse truffet efter 
retsreglerne af en domstol

ii) den foreslåede løsning overholder de 
bindende retsregler, som der måtte findes 
i den medlemsstat, hvor tvistbilæggelsen 
finder sted

Or. da

Ændringsforslag 341
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) han kan søge uafhængig rådgivning, 
før forslaget til løsning accepteres eller 
afvises

iii) de kan søge uafhængig rådgivning, før 
forslaget til løsning accepteres eller afvises

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af ændring af artikel 9, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) han kan søge uafhængig rådgivning, før 
forslaget til løsning accepteres eller 
afvises

iii) han kan søge uafhængig rådgivning på 
et hvilket som helst tidspunkt, særligt med 
hensyn til den anbefalede løsning;
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Or. de

Begrundelse

Denne konsultation bør starte før proceduren indledes. Ellers vil det se ud som om, at 
løsningen på tvisten ved hjælp af ATB i sidste ende blev draget i tvivl af forbrugerens egen 
instans.

Ændringsforslag 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) før parterne accepterer en foreslået 
løsning, oplyses de om retsvirkningen af 
en sådan aftale;

Or. de

Begrundelse

Det fremgår ikke, hvorfor dette ikke skulle falde ind under litra a).

Ændringsforslag 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) ansøgeren har til enhver tid ret til at 
trække sin ansøgning om ATB tilbage og 
således erklære proceduren for afsluttet.

Or. de

Begrundelse

Forbrugerne bør have mulighed for til enhver tid at trække en ansøgning om ATB tilbage, da 
det også kan være muligt at løse tvisten bilateralt i løbet af proceduren.
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Ændringsforslag 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at parterne, inden de accepterer en 
foreslået løsning, oplyses om 
retsvirkningerne heraf

b) når den anbefalede løsning 
kommunikeres til parterne, bliver de:

Or. de

Begrundelse

Dette er den indledende del af et nyt stk., som omfatter de følgende individuelle ændringer 
som afsnit.

Ændringsforslag 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) endnu engang mindet om den bindende 
retsvirkning af at acceptere en anbefalet 
løsning;

Or. de

Ændringsforslag 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) oplyst om den frist på 14 kalenderdage, 
der løber fra datoen for afgivelse af den 
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anbefalede løsning, for at acceptere 
denne;

Or. de

Ændringsforslag 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) oplyst om, at hvis de ikke skriftligt 
accepterer den anbefalede løsning 
indenfor 14 kalenderdage efter afgivelsen, 
vil dette blive anset for en afvisning af 
løsningen, medens fristen vil blive anset 
overholdt, hvis dokumentet, der 
tilkendegiver accept af løsningen, er 
afsendt inden for 14 kalenderdage. 

Or. de

Ændringsforslag 349
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis begge parter beslutter at afvise 
den anbefalede løsning, kan ATB-
instansen offentliggøre denne løsning;

Or. el

Ændringsforslag 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at parterne, inden de udtrykker deres 
accept af en foreslået løsning eller en 
mindelig aftale, har rimelig tid til at 
overveje den.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 351
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan opsætte grænser 
for størrelsen på den godtgørelse, der kan 
tildeles af en ATB-instans, eller for 
værdien af de tvister, som forbrugeren 
anmelder.

Or. en

Ændringsforslag 352
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Obligatoriske ATB-procedurer

Medlemsstaterne påser, at en løsning, der 
pålægges i ATB-procedurer, som sigter 
mod at løse en tvist ved at pålægge 
parterne en løsning, kun kan være 
bindende for parterne, hvis de på forhånd 
er blevet oplyst om dette og specifikt har 
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accepteret dette. Specifik accept fra den 
erhvervsdrivende er ikke nødvendig, hvis 
nationale regler foreskriver, at løsninger 
er bindende for erhvervsdrivende.

Or. en

Begrundelse

Generelt skal parterne i ATB-procedurer, der pålægger parterne en bindende løsning, på 
forhånd have accepteret dette. Undtagelsen fra dette er situationer, hvor nationale regler 
foreskriver, at løsninger er bindende for erhvervsdrivende. Denne ordning fungerer meget 
effektivt for forbrugerne og skal ikke undermineres.

Ændringsforslag 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Frihed

1. Medlemsstaterne påser, at en 
beslutning truffet af en ATB-instans kun 
er bindende for parterne, hvis de på 
forhånd er blevet oplyst om dette og 
specifikt har accepteret dette.
2. Medlemsstaterne påser, at begge parter 
bevarer deres ret til at søge godtgørelse 
ved domstolene, uagtet at både den 
erhvervsdrivende og forbrugeren har 
accepteret, at en beslutning truffet af 
ATB-instansen er bindende.

Or. en

Ændringsforslag 354
Louis Grech

Forslag til direktiv
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Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Frihed

1. Medlemsstaterne påser, at en 
beslutning truffet af en ATB-instans kun 
er bindende for parterne, hvis de på 
forhånd er blevet oplyst om dette og 
specifikt har accepteret dette, medmindre 
nationale regler foreskriver, at løsninger 
kun er bindende for erhvervsdrivende.
2. Medlemsstaterne påser, at en aftale 
mellem en forbruger og en 
erhvervsdrivende om at klage til en ATB-
instans ikke er bindende for forbrugeren, 
hvis denne aftale blev indgået, før tvisten 
opstår, og hvis den fratager forbrugeren 
dennes ret til at tage retslige skridt for at 
løse tvisten.

Or. en

Ændringsforslag 355
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Fortrolighed i ATB-procedurer

1. Medlemsstaterne påser, medmindre 
parterne aftaler andet, at hverken ATB-
instanser eller fysiske personer, der leder 
en alternativ bilæggelse af tvister, er 
tvunget til at afgive vidneforklaring i en 
civil retssag, en handelssag eller en 
voldgiftssag vedrørende oplysninger, der 
stammer fra eller har tilknytning til en 
mæglingsproces, undtagen:
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a) hvis tvingende ordre public-hensyn i 
den pågældende medlemsstat gør det 
nødvendigt, navnlig for at sikre 
beskyttelsen af børns tarv eller for at 
forhindre, at en persons fysiske eller 
psykiske integritet skades, eller
b) hvis fremlæggelsen af indholdet af 
resultatet af en ATB-procedure er 
nødvendig med henblik på 
gennemførelsen eller fuldbyrdelsen af 
resultatet.
2. Intet i stk. 1 er til hinder for, at 
medlemsstaterne kan fastsætte strengere 
forholdsregler for at beskytte ATB-
procedurens fortrolige karakter.

Or. en

Ændringsforslag 356
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
1. Medlemsstaterne påser, at en 
beslutning truffet af en ATB-instans kun 
er bindende for parterne, hvis de på 
forhånd er blevet oplyst om dette og 
specifikt har accepteret dette.
2. Medlemsstaterne påser, at en aftale 
mellem en forbruger og en 
erhvervsdrivende om at klage til en ATB-
instans ikke er bindende for forbrugeren, 
hvis denne aftale blev indgået, før tvisten 
opstår, og hvis den fratager forbrugeren 
dennes ret til at tage retslige skridt for at 
løse tvisten. Dette gælder ikke, hvis 
nationale regler foreskriver, at løsninger 
kun er bindende for erhvervsdrivende.

Or. en
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Ændringsforslag 357
Silvia Costa

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Medlemsstaterne påser, at aftaler mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende om at 
klage til en ATB-instans ikke fratager 
forbrugerne deres ret til at tage retslige 
skridt for at løse tvisten.

Or. it

Ændringsforslag 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9b
Legalitet

Medlemsstaterne påser, at en løsning, der 
pålægges i ATB-procedurer, som sigter 
mod at løse en tvist ved at pålægge 
parterne en løsning, ikke må resultere i, at 
forbrugeren fratages den beskyttelse, der 
ydes af de ufravigelige bestemmelser i 
lovgivningen i den medlemsstat, på hvis 
territorium ATB-instansen er etableret, 
samt den beskyttelse, der ydes af de 
ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i 
den medlemsstat, hvor forbrugeren har 
fast bopæl, som fastlagt i artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 593/2008.

Or. en



AM\903359DA.doc 127/151 PE489.695v01-00

DA

Ændringsforslag 359
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9b
Legalitet

Medlemsstaterne påser, at enhver løsning, 
der pålægges forbrugeren i ATB-
procedurer, som sigter mod at løse en tvist 
ved at pålægge enten forbrugeren eller 
begge parter en løsning, ikke må resultere 
i, at forbrugeren fratages den beskyttelse, 
der ydes af de ufravigelige bestemmelser i 
lovgivningen i den medlemsstat, på hvis 
territorium ATB-instansen er etableret. I 
tilfælde af grænseoverskridende tvister, 
må løsningen, som pålægges af ATB-
instansen, ikke resultere i, at forbrugeren 
fratages den beskyttelse, som ydes af de 
ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i 
den medlemsstat, hvor forbrugeren har 
fast bopæl, som fastlagt i artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 593/2008.

Or. en

Ændringsforslag 360
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9b
ATB-procedurers effekt på 

forældelsesfrister
1. Medlemsstaterne påser, at parter, der 
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vælger at forsøge at bilægge en tvist 
gennem anvendelse af mægling, ikke 
efterfølgende hindres i at anlægge sag i 
forbindelse med denne tvist, fordi en 
forældelsesfrist er udløbet under ATB-
proceduren.
2. Stk. 1 berører ikke bestemmelser om 
forældelsesfrister i internationale aftaler, 
som medlemsstaterne er part i.

Or. en

Ændringsforslag 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, oplyser forbrugerne om, hvilke 
ATB-instanser de hører under, og som er 
kompetente til at behandle potentielle 
tvister mellem dem og forbrugerne. Disse 
oplysninger skal bl.a. omfatte adresserne 
på de relevante ATB-instansers netsteder 
og præcisere, hvorvidt den 
erhvervsdrivende forpligter sig til at 
anvende disse instanser til at løse tvister 
med forbrugerne.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, oplyser forbrugerne om, hvilke 
ATB-instanser de hører under, og som er 
kompetente til at behandle potentielle 
tvister mellem dem og forbrugerne. Disse 
oplysninger skal bl.a. omfatte adresserne 
på de relevante ATB-instansers netsteder 
og præcisere, hvorvidt den 
erhvervsdrivende forpligter sig til at 
anvende disse instanser til at løse tvister 
med forbrugerne. Oplysningerne skal 
under alle omstændigheder indeholde 
adresser og netsteder for de relevante 
ATB-instanser.

Or. hu

Ændringsforslag 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, oplyser forbrugerne om, hvilke 
ATB-instanser de hører under, og som er 
kompetente til at behandle potentielle 
tvister mellem dem og forbrugerne. Disse 
oplysninger skal bl.a. omfatte adresserne 
på de relevante ATB-instansers netsteder 
og præcisere, hvorvidt den 
erhvervsdrivende forpligter sig til at 
anvende disse instanser til at løse tvister 
med forbrugerne.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, oplyser forbrugerne om, hvilke 
ATB-instanser de hører under og som de 
har påtaget sig at benytte, og som er 
kompetente til at behandle potentielle 
tvister mellem dem og forbrugerne. Disse 
oplysninger skal bl.a. omfatte 
kontaktoplysningerne og adresserne på de 
relevante ATB-instansers netsteder.

Or. fr

Ændringsforslag 363
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, oplyser forbrugerne om, hvilke
ATB-instanser. Disse oplysninger skal 
bl.a. omfatte adresserne på de relevante 
ATB-instansers netsteder og præcisere, 
hvorvidt den erhvervsdrivende forpligter 
sig til at anvende disse instanser til at løse 
tvister med forbrugerne.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, som forpligter sig eller er 
forpligtede til at benytte en ATB-instans 
eller ATB-instanser til at bilægge tvister 
med forbrugere, oplyser deres forbrugere
om den eller de relevante ATB-instanser. 
Oplysningerne skal bl.a. omfatte adressen
på den eller de relevante ATB-instansers 
netsted.

Or. en

Begrundelse

Kun virksomheder, der vil bruge ATB bør være forpligtet til at oplyse detaljer om en ATB-
instans, da forbrugerne ellers kan blive vildledt omkring tilgængeligheden af ATB. Endvidere 
ville det være besværligt at forpligte virksomheder til at inkludere detaljer om ATB-instanser 
på fakturaer og kvitteringer, især for virksomheder, der benytter adskillige forskellige ATB-
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instanser til forskellige produkter/services, som de sælger.

Ændringsforslag 364
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, oplyser forbrugerne om, hvilke 
ATB-instanser de hører under, og som er 
kompetente til at behandle potentielle 
tvister mellem dem og forbrugerne. Disse 
oplysninger skal bl.a. omfatte adresserne 
på de relevante ATB-instansers netsteder 
og præcisere, hvorvidt den 
erhvervsdrivende forpligter sig til at 
anvende disse instanser til at løse tvister 
med forbrugerne.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, oplyser forbrugerne om, hvilke 
ATB-instanser de hører under, og som er
kompetente til at behandle potentielle 
tvister mellem dem og forbrugerne. Disse 
oplysninger skal bl.a. omfatte adresserne 
på de relevante ATB-instansers netsteder 
og præcisere, hvorvidt den 
erhvervsdrivende forpligter sig til at 
anvende disse instanser til at løse tvister 
med forbrugerne. Disse oplysninger skal 
bl.a. omfatte adresserne til de relevante 
ATB-instansers netsteder.

Or. en

Ændringsforslag 365
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, oplyser forbrugerne om, hvilke 
ATB-instanser de hører under, og som er 
kompetente til at behandle potentielle 
tvister mellem dem og forbrugerne. Disse 
oplysninger skal bl.a. omfatte adresserne 
på de relevante ATB-instansers netsteder
og præcisere, hvorvidt den 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, oplyser forbrugerne om, hvilke 
ATB-instanser de hører under, og som er 
kompetente til at behandle potentielle 
tvister mellem dem og forbrugerne. Disse 
oplysninger skal bl.a. omfatte adresserne 
på de relevante ATB-instansers netsteder.
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erhvervsdrivende forpligter sig til at 
anvende disse instanser til at løse tvister 
med forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that the right expectations are set. This 
amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Ændringsforslag 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være varigt tilgængelige på en nem, 
direkte og fremtrædende måde på den 
erhvervsdrivendes netsted, hvis et sådant 
findes, i de generelle betingelser for 
aftaler mellem den erhvervsdrivende og 
en forbruger om salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser samt i 
fakturaer og kvitteringer vedrørende 
sådanne aftaler. De skal præcisere, hvor 
der kan findes yderligere oplysninger om 
den pågældende ATB-instans og om 
betingelserne for dens anvendelse.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være let tilgængelige og forståelige. De 
skal præcisere, hvor der kan findes 
yderligere oplysninger om den pågældende 
ATB-instans og om betingelserne for dens 
anvendelse.

Or. de
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Ændringsforslag 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være varigt tilgængelige på en nem, direkte 
og fremtrædende måde på den 
erhvervsdrivendes netsted, hvis et sådant 
findes, i de generelle betingelser for aftaler 
mellem den erhvervsdrivende og en 
forbruger om salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser samt i fakturaer og 
kvitteringer vedrørende sådanne aftaler. 
De skal præcisere, hvor der kan findes 
yderligere oplysninger om den pågældende 
ATB-instans og om betingelserne for dens 
anvendelse.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
offentliggøres i en klar og letforståelig 
form og være varigt tilgængelige på en 
nem og direkte måde på den 
erhvervsdrivendes netsted, hvis et sådant 
findes, i de generelle betingelser for aftaler 
mellem den erhvervsdrivende og en 
forbruger om salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser samt hver gang en 
erhvervsdrivende afviser en klage sendt 
direkte til ham fra en forbruger. De skal 
præcisere, hvor der kan findes yderligere 
oplysninger om den pågældende ATB-
instans og om betingelserne for dens 
anvendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 368
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være varigt tilgængelige på en nem, 
direkte og fremtrædende måde på den 
erhvervsdrivendes netsted, hvis et sådant 
findes, i de generelle betingelser for aftaler
mellem den erhvervsdrivende og en 
forbruger om salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser samt i fakturaer og 
kvitteringer vedrørende sådanne aftaler. 
De skal præcisere, hvor der kan findes 
yderligere oplysninger om den 
pågældende ATB-instans og om 

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være lettilgængelige på en letforståelig 
måde på den erhvervsdrivendes netsted, 
hvis et sådant findes, og hvis det er 
relevant, i de generelle betingelser for 
salgs- og tjenesteydelsesaftaler mellem 
den erhvervsdrivende og en forbruger.
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betingelserne for dens anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er kun de virksomheder, der vil anvende ATB, som skal afkræves oplysninger om en ATB-
instans, da forbrugerne ellers kan vildledes om tilgængeligheden af ATB. Derudover ville det 
være byrdefuldt at stille krav om, at virksomhederne skal medtage oplysninger om ATB-
instanser på fakturaer og kvitteringer, navnlig for de virksomheder, som anvender flere 
forskellige ATB-instanser til de forskellige produkter/tjenesteydelser, de sælger.

Ændringsforslag 369
Sandra Kalniete

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være varigt tilgængelige på en nem, direkte 
og fremtrædende måde på den 
erhvervsdrivendes netsted, hvis et sådant 
findes, i de generelle betingelser for aftaler 
mellem den erhvervsdrivende og en 
forbruger om salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser samt i fakturaer og 
kvitteringer vedrørende sådanne aftaler. 
De skal præcisere, hvor der kan findes 
yderligere oplysninger om den 
pågældende ATB-instans og om 
betingelserne for dens anvendelse.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være varigt tilgængelige på en nem, direkte 
og fremtrædende måde på den 
erhvervsdrivendes netsted, hvis et sådant 
findes, i de generelle betingelser for aftaler 
mellem den erhvervsdrivende og en 
forbruger om salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være varigt tilgængelige på en nem, 
direkte og fremtrædende måde på den 
erhvervsdrivendes netsted, hvis et sådant 
findes, i de generelle betingelser for aftaler 
mellem den erhvervsdrivende og en 
forbruger om salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser samt i fakturaer og 
kvitteringer vedrørende sådanne aftaler. 
De skal præcisere, hvor der kan findes 
yderligere oplysninger om den 
pågældende ATB-instans og om 
betingelserne for dens anvendelse.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være lettilgængelig på en letforståelig 
måde på den erhvervsdrivendes netsted, 
hvis et sådant findes, og, hvis det er 
relevant, i de generelle betingelser for 
aftaler mellem den erhvervsdrivende og en 
forbruger om salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne og de erhvervsdrivende skal kunne overveje, hvordan de vil informere 
forbrugerne. Kravet om at give oplysninger på fakturaer og kvitteringer ville være en for stor 
byrde, navnlig for SMV'er, ligesom det ville være upraktisk.

Ændringsforslag 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelserne i denne artikel berører 
ikke bestemmelserne i artikel 6, 7, og 8 i 
direktiv 2011/83/EU vedrørende 
forbrugeroplysning i forbindelse med 
aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden 
for fast forretningssted.

3. Bestemmelserne i denne artikel berører 
ikke bestemmelserne i artikel 6, 7, og 8 i 
direktiv 2011/83/EU vedrørende 
forbrugeroplysning i forbindelse med 
aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden 
for fast forretningssted og tilsvarende 
bestemmelser i direktiv 2009/138/EF om 
adgang til og udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 
samt direktiv 2002/65/EF om fjernsalg af 
finansielle tjenesteydelser.

Or. de
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Begrundelse

Virksomhedernes forpligtelse til at give forbrugerne oplysninger som nævnt i artikel 10 er 
ikke kun reguleret i direktivet om forbrugerrettigheder, som der henvises til her.
Bestemmelserne om obligatoriske oplysninger om udenretslige klageprocedurer og 
retsmidler, som er fastlagt i Solvens II-rammedirektivet og direktivet om fjernsalg af 
finansielle tjenesteydelser, bør nævnes som yderligere eksempler i artikel 10, stk. 3.

Ændringsforslag 372
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ATB-instanser, 
forbrugersammenslutninger, 
erhvervsorganisationer, centrene i Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre og 
i givet fald de organer, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, på 
deres lokaliteter og netsteder offentliggør 
listen over ATB-instanser, jf. artikel 17, 
stk. 3.

Medlemsstaterne sikrer, at ATB-instanser, 
forbrugersammenslutninger, 
erhvervsorganisationer, centrene i Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre og 
i givet fald de organer, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, på 
deres netsteder med et link til 
Kommissionens websted og med andre 
midler, som de anser for at være 
hensigtsmæssige, offentliggør listen over 
ATB-instanser, jf. artikel 17, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Forbruger- og erhvervsorganisationer er uafhængige organisationer, og det ville være 
uhensigtsmæssigt for medlemsstaterne at forpligte dem til at opføre sig på en bestemt måde.
Det er muligvis ikke altid hensigtsmæssigt at have listen over ATB-instanser tilgængelig på 
deres lokaliteter.

Ændringsforslag 373
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer 
en hensigtsmæssig videregivelse af 
oplysninger om, hvordan forbrugerne kan 
få adgang til ATB-proceduren i tilfælde af 
kontraktlige tvister som nævnt i artikel 2, 
stk. 1, i forbindelse med en bestemt 
erhvervsdrivende.

Or. hu

Ændringsforslag 374
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer 
en hensigtsmæssig formidling af 
oplysninger om, hvordan forbrugerne kan 
få adgang til kompensation i tilfælde af en 
kontraktlig tvist med en erhvervsdrivende 
som nævnt i artikel 2.

Or. el

Ændringsforslag 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 13 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde mellem ATB-instanser om 
løsning af grænseoverskridende tvister

Samarbejde og udveksling af erfaringer 
mellem ATB-instanser

Or. fr
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Ændringsforslag 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser samarbejder om løsningen af 
grænseoverskridende tvister.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser samarbejder om løsningen af 
grænseoverskridende tvister og 
gennemfører regelmæssige udvekslinger 
af god praksis med hensyn til bilæggelse 
af såvel grænseoverskridende som 
nationale tvister.

Or. fr

Ændringsforslag 377
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser samarbejder om løsningen af 
grænseoverskridende tvister.

1. Medlemsstaterne opfordrer ATB-
instanser til at samarbejde om løsningen af 
grænseoverskridende tvister.

Or. en

Begrundelse

ATB-instanser er ofte uafhængige organisationer, og det ville ikke være hensigtsmæssigt at 
sikre, at de samarbejder. Hvis ATB-udbydere pålægges unødvendige byrder, kan det afholde 
dem fra at blive opstillet på listen over ATB-instanser i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 378
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
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Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen støtter og fremmer
erfaringsudvekslingen mellem ATB-
enheder for at tilskynde til brug af bedste 
praksis, navnlig gennem 
forbrugerprogrammet.

Or. fr

Ændringsforslag 379
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanserne samarbejder med de nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelse 
af EU-lovgivning om forbrugerbeskyttelse.

1. Medlemsstaterne opfordrer til, at ATB-
instanserne samarbejder med de nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelse 
af EU-lovgivning om forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

ATB-instanser er ofte uafhængige organisationer, og det ville ikke være hensigtsmæssigt at 
sikre, at de samarbejder.

Ændringsforslag 380
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette samarbejde skal bl.a. omfatte 
gensidig underretning om 
erhvervsdrivendes forretningspraksis, som 
forbrugere har klaget over. Det skal også 

2. Dette samarbejde kan bl.a. omfatte 
gensidig underretning om 
erhvervsdrivendes praksis i specifikke 
erhvervssektorer, som forbrugere har 
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omfatte levering af teknisk vurdering og 
tekniske oplysninger fra disse nationale 
myndigheder til ATB-instanser, når det er 
nødvendigt for behandlingen af 
enkelttvister.

klaget over. Det skal også omfatte levering 
af teknisk vurdering og tekniske 
oplysninger fra disse nationale 
myndigheder til ATB-instanser, når det er 
nødvendigt for behandlingen af 
enkelttvister og ikke findes andre steder.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre det lettere at dele oplysninger mellem ATB-instanser og nationale 
håndhævelsesmyndigheder, men et krav om sådan deling af oplysninger kan under visse 
omstændigheder være til fare for disse organisationers uafhængighed og kan afholde 
erhvervsdrivende fra at anvende ATB.

Ændringsforslag 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette samarbejde skal bl.a. omfatte 
gensidig underretning om 
erhvervsdrivendes forretningspraksis, som 
forbrugere har klaget over. Det skal også 
omfatte levering af teknisk vurdering og 
tekniske oplysninger fra disse nationale 
myndigheder til ATB-instanser, når det er 
nødvendigt for behandlingen af 
enkelttvister.

2. Dette samarbejde skal bl.a. omfatte 
gensidig underretning om 
erhvervsdrivende, som forbrugere 
gentagne gange har klaget over. Det skal 
også omfatte levering af teknisk vurdering 
og tekniske oplysninger fra disse nationale 
myndigheder til ATB-instanser, når det er 
nødvendigt for behandlingen af 
enkelttvister og allerede er tilgængeligt.

Or. {DE}de

Begrundelse

Virksomhedernes forretningspraksis bør ikke offentliggøres en masse: Disse oplysninger 
omfatter også fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder, som ikke bør videregives 
til offentligheden. Endvidere kan en ATB-instans ikke tvinge statslige organer til at give 
vurderinger under henvisning til europæisk lovgivning. Dette er især tilfældet med hensyn til 
finansiering.
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Ændringsforslag 382
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette samarbejde skal bl.a. omfatte 
gensidig underretning om 
erhvervsdrivendes forretningspraksis, som 
forbrugere har klaget over. Det skal også 
omfatte levering af teknisk vurdering og 
tekniske oplysninger fra disse nationale 
myndigheder til ATB-instanser, når det er 
nødvendigt for behandlingen af 
enkelttvister.

2. Dette samarbejde skal bl.a. omfatte 
gensidig underretning om klager indgivet 
af forbrugere og det positive eller negative 
resultat af ATB-proceduren. Det skal også 
omfatte levering af teknisk vurdering og 
tekniske oplysninger fra disse nationale 
myndigheder til ATB-instanser, når det er 
nødvendigt for behandlingen af 
enkelttvister.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til "forretningspraksis" virker uklar og tvetydig. Hensigten med den nye ordlyd 
er at fokusere på udveksling af oplysninger om arten og typen af klager indgivet af forbrugere 
for ATB-instansen og resultatet af proceduren (hvorvidt den var vellykket).

Ændringsforslag 383
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger hver især en 
kompetent myndighed, der skal have 
ansvaret for at overvåge, hvordan de 
ATB-instanser, der er etableret på deres 
område, fungerer og udvikler sig. De 
meddeler Kommissionen, hvilken 
myndighed de har udpeget.

1. Medlemsstaterne udpeger hver især en 
myndighed som kompetent myndighed i 
henhold til artikel 16 og 17. Hver 
medlemsstat kan udpege mere end én 
kompetent myndighed. Hvis en 
medlemsstat gør dette, beslutter den, 
hvilken af de udpegede myndigheder der 
er fælles kontaktpunkt for 
Kommissionens blandt de kompetente 
myndigheder, der er etableret på deres 
område. De meddeler Kommissionen, 
hvilken myndighed eller, hvor det er 
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relevant, hvilke kompetente myndigheder, 
herunder det fælles kontaktpunkt, de har 
udpeget.

Or. en

Begrundelse

For at afspejle forskellige sektorspecifikke eller geografiske tilgange til ATB skal 
medlemsstaterne have mulighed for at udpege mere end én kompetent myndighed.

Ændringsforslag 384
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger hver især en 
kompetent myndighed, der skal have 
ansvaret for at overvåge, hvordan de ATB-
instanser, der er etableret på deres område, 
fungerer og udvikler sig. De meddeler 
Kommissionen, hvilken myndighed de har 
udpeget.

1. Medlemsstaterne udpeger hver især en 
kompetent myndighed, der skal have 
ansvaret for at overvåge, hvordan de ATB-
instanser, der er etableret på deres område, 
fungerer og udvikler sig. De kan udpege 
mere end én kompetent myndighed, hvis 
overvågningen af ATB-instanserne i de 
forskellige sektorer gør dette nødvendigt. 
Gør en medlemsstat dette, udpeger den en 
af de kompetente myndigheder til fælles 
kontaktpunkt med Kommissionen. Hver 
medlemsstat meddeler Kommissionen, 
hvilken myndighed eller, hvor det er 
relevant, hvilke myndigheder, herunder 
den myndighed, der fungerer som fælles 
kontaktpunkt, de har udpeget.

Or. en

Begrundelse

Det kan være vanskeligt for én kompetent myndighed at overvåge ATB-instansernes 
funktionsmåde og udvikling i alle sektorer.
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Ændringsforslag 385
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger hver især en 
kompetent myndighed, der skal have 
ansvaret for at overvåge, hvordan de 
ATB-instanser, der er etableret på deres 
område, fungerer og udvikler sig. De 
meddeler Kommissionen, hvilken 
myndighed de har udpeget.

1. Medlemsstaterne udpeger hver især en 
myndighed som kompetent myndighed i 
henhold til artikel 16 og 17. Hver 
medlemsstat kan udpege mere end én 
kompetent myndighed. Hvis en 
medlemsstat gør dette, beslutter den, 
hvilken af de udpegede myndigheder der 
er fælles kontaktpunkt for 
Kommissionens blandt de kompetente 
myndigheder, der er etableret på deres 
område. De meddeler Kommissionen, 
hvilken myndighed eller, hvor det er 
relevant, hvilke kompetente myndigheder, 
herunder det fælles kontaktpunkt, de har 
udpeget.

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater betyder sektorspecifikke forskelle, at der er behov for flere specifikke 
ATB-myndigheder.

Ændringsforslag 386
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udarbejder en liste over 
de kompetente myndigheder, den har fået 
meddelelse om i henhold til stk. 1, og 
offentliggør denne liste i Den Europæiske 
Unions Tidende.

2. Kommissionen udarbejder en liste over 
de kompetente myndigheder, herunder, 
hvor det er relevant, de der fungerer som 
fælles kontaktpunkt, den har fået 
meddelelse om i henhold til stk. 1, og 
offentliggør denne liste i Den Europæiske 
Unions Tidende.
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Or. en

Ændringsforslag 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) relevante statistiske data, som viser, 
hvordan de erhvervsdrivende anvender 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med deres tvister med forbrugerne

udgår

Or. de

Begrundelse

De oplysninger, som ATB-instanserne skal give de kompetente myndigheder, bør være 
gennemførlige, overskuelige og ikke forbundet med en unødvendig administrativ byrde.

Ændringsforslag 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis det er relevant, en vurdering af 
effektiviteten af deres samarbejde inden 
for netværk af ATB-instanser, der letter 
løsningen af grænseoverskridende tvister

udgår

Or. de

Begrundelse

De oplysninger, som ATB-instanserne skal give de kompetente myndigheder, bør være 
gennemførlige, overskuelige og ikke forbundet med en unødvendig administrativ byrde.
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Ændringsforslag 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) instansens egen evaluering af dens 
ATB-procedures effektivitet og af 
eventuelle metoder til forbedring heraf.

udgår

Or. de

Begrundelse

De oplysninger, som ATB-instanserne skal give de kompetente myndigheder, bør være 
gennemførlige, overskuelige og ikke forbundet med en unødvendig administrativ byrde.

Ændringsforslag 390
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanserne, hvor de fysiske personer, der 
varetager alternativ tvistbilæggelse, og 
som er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, som er etableret på 
deres område, årligt underretter de 
kompetente myndigheder om, hvorvidt de 
fortsat opfylder følgende krav:
a) de er udpeget af den øverste ledelse og 
for en tilstrækkelig lang periode til at 
sikre deres uafhængighed
b) de er ikke hierarkisk forbundet med 
driftsledelsen og navnlig ikke med 
personer, der er ansvarlige for 
kundeforhold
c) deres aflønning er ikke afhængig af 
resultatet af ATB-proceduren
d) der er afsat et særskilt budget med 
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tilstrækkelige midler til at sikre ATB-
procedurernes effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Udvidelsen af direktivets anvendelsesområde til ATB-ordninger, hvor den ansvarlige fysiske 
person er ansat alene af den erhvervsdrivende, bør ledsages af yderligere overvågning af 
sådanne instanser for at sikre, at de anførte krav om uafhængighed og uvildighed, der 
bestemmer, om de er omfattet af direktivets anvendelsesområde, fortsat opfyldes.

Ændringsforslag 391
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvorvidt parterne eller i givet fald deres 
repræsentanter skal være fysisk til stede

udgår

Or. en

Ændringsforslag 392
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De kompetente myndigheder meddeler 
en ATB-instans, hvis denne ATB-instans 
ikke længere opfylder kravene i stk. 1. 
Hvis ATB-instansen efter denne frist på 
tre måneder fortsat ikke opfylder kravene 
i stk. 1, fjerner den kompetente 
myndighed ATB-instansen fra listen.

Or. en
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Begrundelse

Det bør være muligt med passende varsel at fjerne en ATB-instans fra listen over ATB-
instanser, hvis den ikke længere opfylder direktivets kvalitetsstandarder.

Ændringsforslag 393
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Listen ajourføres uden unødig 
forsinkelse, og de relevante oplysninger 
meddeles Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 394
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Hvis en medlemsstat har udpeget mere 
end én kompetent myndighed, skal listen 
og ajourføringerne, jf. stk. 2, meddeles 
Kommissionen af det fælles kontaktpunkt.
Listen og ajourføringerne skal vedrøre 
alle ATB-instanser, der er etableret i 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvert andet år offentliggør de 
kompetente myndigheder en rapport om 
ATB-instansernes udvikling og virkemåde. 
Rapporten skal især:

5. Hvert tredje år offentliggør de 
kompetente myndigheder en rapport om 
ATB-instansernes udvikling og virkemåde. 
Rapporten skal især:

Or. de

Begrundelse

Reduktion af den administrative byrde for de nationale myndigheder.

Ændringsforslag 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af artikel 10 og artikel 16, stk. 1 og 
2, i dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af artikel 10 og artikel 16, stk. 1 og 
2, i dette direktiv, hvis der uden held 
udstedes en krævet indledende advarsel, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning.

Or. de

Ændringsforslag 397
Ashley Fox

Forslag til direktiv
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Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af artikel 10 og artikel 16, stk. 1 og 
2, i dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af artikel 10 i dette direktiv, og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning.

Or. en

Begrundelse

ATB-udbydere, der ikke længere opfylder kravene i dette direktiv, bør fjernes fra listen over 
ATB-instanser. Det er derfor ikke nødvendigt at indføre yderligere sanktioner for ATB-
instanser, da dette kan afholde dem fra at blive opstillet på listen i henhold til direktivet.

Ændringsforslag 398
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[dato indsættes af Publikationskontoret: 18
måneder efter ikrafttrædelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[dato indsættes af Publikationskontoret: 24
måneder efter ikrafttrædelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en længere gennemførelsesperiode til at vedtage gennemførelseslovgivning 
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og oprette nye ATB-enheder eller give nuværende ATB-udbydere en overgangsperiode, hvor 
de kan ændre praksis, så de opfylder kravene i direktivet. Det er ikke nødvendigt at stille krav 
om, at medlemsstaterne udarbejder en sammenligningstabel.

Ændringsforslag 399
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[dato indsættes af Publikationskontoret: 18 
måneder efter ikrafttrædelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser eller 
selvregulerende ordninger i kraft for at 
efterkomme dette direktiv senest den [dato 
indsættes af Publikationskontoret: 18 
måneder efter ikrafttrædelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

I visse medlemsstater, f.eks. Nederlandene, er ATB veludviklet, selv om der ikke findes nogen 
lovgivning. I disse medlemsstater har virksomhederne rig mulighed for at indføre ATB 
gennem selvregulering. Mange virksomheder betragter ATB som en god mekanisme, der giver 
forbrugerne en ekstra tvistbilæggelsesmekanisme. Dette kan ske på et grundlag, hvor også 
regeringen tager (finansielt) del i sådanne samarbejdsmekanismer. Det vil være 
hensigtsmæssigt at fastlægge i artikel 22, at ATB-direktivet kan gennemføres med 
selvregulering.

Ændringsforslag 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [dato indsættes af 
Publikationskontoret: fem år efter 

Senest den [dato indsættes af 
Publikationskontoret: fire år efter 
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ikrafttrædelsen] og derefter hvert tredje år 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 
om anvendelsen af dette direktiv. 
Rapporten skal vurdere udviklingen 
vedrørende og anvendelsen af ATB-
instanser samt dette direktivs virkninger for 
forbrugere og erhvervsdrivende. Rapporten 
ledsages i givet fald af forslag til ændringer 
af direktivet.

ikrafttrædelsen] og derefter hvert femte år 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 
om anvendelsen af dette direktiv. Denne 
rapport skal vurdere udviklingen 
vedrørende og anvendelsen af ATB-
instanser samt dette direktivs virkninger for 
forbrugere og erhvervsdrivende. Rapporten 
ledsages i givet fald af forslag til ændringer 
af direktivet.

Or. de

Ændringsforslag 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [dato indsættes af 
Publikationskontoret: fem år efter 
ikrafttrædelsen] og derefter hvert tredje år 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 
om anvendelsen af dette direktiv. 
Rapporten skal vurdere udviklingen 
vedrørende og anvendelsen af ATB-
instanser samt dette direktivs virkninger for 
forbrugere og erhvervsdrivende. Rapporten 
ledsages i givet fald af forslag til 
ændringer af direktivet.

Senest den [dato indsættes af 
Publikationskontoret: fem år efter 
ikrafttrædelsen] og derefter hvert tredje år 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 
om anvendelsen af dette direktiv. 
Rapporten skal vurdere udviklingen 
vedrørende og anvendelsen af ATB-
instanser samt dette direktivs virkninger for 
forbrugere og erhvervsdrivende. Rapporten 
skal navnlig omfatte bestemmelser om 
direktivets anvendelsesområde og behovet 
for at udvide anvendelsesområdet til 
retslige tvister indledt af erhvervsdrivende 
mod forbrugere. I givet fald vedlægges 
rapporten forslag til ændringer af 
direktivet.

Or. hu
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Ændringsforslag 402
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Det vil være vanskeligt at gennemføre et krav om sammenligning af den forbrugerbeskyttelse, 
der sikres af forskellig EU-lovgivning. Derudover bør dette direktiv have forrang for 
specifikke bestemmelser i anden EU-lovgivning, ikke denne lovgivning i sin helhed.


