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Ændringsforslag 88
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 26, stk. 2, i TEUF 
indebærer det indre marked et område uden 
indre grænser med fri bevægelighed for 
varer og tjenesteydelser. For at forbrugerne 
kan have tillid til og få udbytte af det indre 
markeds digitale dimension, er det 
nødvendigt, at de har adgang til enkle og 
billige metoder til løsning af tvister, der 
opstår ved salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online. Det er især vigtigt, 
når forbrugerne handler på tværs af 
grænser.

(2) I henhold til artikel 26, stk. 2, i TEUF 
indebærer det indre marked et område uden 
indre grænser med fri bevægelighed for 
varer og tjenesteydelser. For at forbrugerne 
kan have tillid til og få udbytte af det indre 
markeds digitale dimension, er det 
nødvendigt, at de har vederlagsfri adgang 
til enkle og effektive metoder til løsning af 
tvister, der opstår ved salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser online. Det er 
især vigtigt, når forbrugerne handler på 
tværs af grænser.

Or. fr

Ændringsforslag 89
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 26, stk. 2, i TEUF 
indebærer det indre marked et område uden 
indre grænser med fri bevægelighed for 
varer og tjenesteydelser. For at forbrugerne 
kan have tillid til og få udbytte af det indre 
markeds digitale dimension, er det 
nødvendigt, at de har adgang til enkle og 
billige metoder til løsning af tvister, der 
opstår ved salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online. Det er især vigtigt, 
når forbrugerne handler på tværs af 
grænser.

(2) I henhold til artikel 26, stk. 2, i TEUF 
indebærer det indre marked et område uden 
indre grænser med fri bevægelighed for 
varer og tjenesteydelser. For at forbrugerne 
kan have tillid til og få udbytte af det indre 
markeds digitale dimension, er det 
nødvendigt, at det indre markeds funktion 
udspringer af principper, der ikke 
forstørrer de sociale uligheder, men 
lægger vægt på nødvendigheden af at 
tilpasse Unionens politikker for at opnå et 
menneskecentreret indre marked med 
borgernes velfærd og ikke tal i fokus.
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Samtidig vil adgang til enkle og billige 
udenretslige metoder til løsning af tvister, 
der opstår ved salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, under ovennævnte 
betingelser kunne bidrage hertil. Det er 
især vigtigt, når forbrugerne handler på 
tværs af grænser.

Or. el

Ændringsforslag 90
Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Opsplitningen af det indre marked 
hindrer bestræbelser på at sætte gang i 
Unionens konkurrenceevne, vækst og 
jobskabelse. Desuden udgør den uens 
adgang til, kvalitet af og bevidsthed om 
enkle, hurtige og billige metoder til 
løsning af tvister, der opstår i forbindelse 
med salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser i hele Unionen en hindring 
på det indre marked, som underminerer 
forbrugernes og de erhvervsdrivendes 
tiltro til indkøb og salg på tværs af 
grænserne.

Or. en

Ændringsforslag 91
Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Udnyttelse af potentialet i 
internethandel kunne være et væsentligt 
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bidrag til fornyet økonomisk vækst i 
Unionen, men dette vil kræve god 
integration af OTB-platformen og ATB-
instanserne, som skitseret i 
[Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv
2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)].

Or. en

Ændringsforslag 92
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det indre marked er en realitet i 
forbrugernes dagligdag, i forbindelse med 
rejser, indkøb og betalinger. Forbrugerne 
spiller en væsentlig rolle for det indre 
marked og bør derfor være i centrum. Det 
indre markeds digitale dimension er ved at 
få altafgørende betydning både for 
forbrugerne og for de erhvervsdrivende. 
Forbrugerne foretager stadig flere indkøb 
over internettet, og et stigende antal 
erhvervsdrivende sælger online. 
Forbrugerne og de erhvervsdrivende bør 
have tillid til transaktioner i et digitalt 
miljø.

(5) Det indre marked er en realitet i 
forbrugernes dagligdag, i forbindelse med 
rejser, indkøb og betalinger, og 
effektiviteten ved politikken om 
forbrugerbeskyttelse afhænger af, i hvor 
høj grad lovgivningen hindrer praksis og 
foranstaltninger, der skader forbrugernes 
interesser. Forbrugerne spiller en væsentlig 
rolle for det indre marked og bør derfor 
være i centrum. Det indre markeds digitale 
dimension er ved at få altafgørende 
betydning både for forbrugerne og for de 
erhvervsdrivende. Forbrugerne foretager 
stadig flere indkøb over internettet, og et 
stigende antal erhvervsdrivende sælger 
online. Forbrugerne og de 
erhvervsdrivende bør have tillid til 
transaktioner i et digitalt miljø.

Or. el
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Ændringsforslag 93
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det indre marked er en realitet i 
forbrugernes dagligdag, i forbindelse med 
rejser, indkøb og betalinger. Forbrugerne 
spiller en væsentlig rolle for det indre 
marked og bør derfor være i centrum. Det 
indre markeds digitale dimension er ved at 
få altafgørende betydning både for 
forbrugerne og for de erhvervsdrivende. 
Forbrugerne foretager stadig flere indkøb 
over internettet, og et stigende antal 
erhvervsdrivende sælger online. 
Forbrugerne og de erhvervsdrivende bør 
have tillid til transaktioner i et digitalt 
miljø.

(5) Det indre marked er en realitet i 
forbrugernes dagligdag, i forbindelse med 
rejser, indkøb og betalinger. Forbrugerne 
spiller en væsentlig rolle for det indre 
marked og bør derfor være i centrum. Det 
indre markeds digitale dimension er ved at 
få altafgørende betydning både for 
forbrugerne og for de erhvervsdrivende. 
Forbrugerne foretager stadig flere indkøb 
over internettet, og et stigende antal 
erhvervsdrivende sælger online. 
Forbrugerne og de erhvervsdrivende bør 
have tillid til transaktioner i et digitalt 
miljø. Med den nuværende krise er det 
vigtigt at sætte gang i økonomisk vækst, 
jobskabelse og forbrugertillid. Da det 
digitale marked udgør en værdifuld 
mulighed for at nå disse mål, skal Den 
Europæiske Union, for at drage fordel 
heraf, være i stand til at oprette et fuldt 
digitalt indre marked. Det er vigtigt både 
at nedbryde eksisterende barrierer og at 
fremme forbrugertilliden.

Or. es

Ændringsforslag 94
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Let adgang til billig tvistbilæggelse kan 
øge forbrugernes og de erhvervsdrivendes 
tillid til det digitale marked. Forbrugere og 
erhvervsdrivende støder dog stadig på 

(6) Let og vederlagsfri adgang til effektiv 
tvistbilæggelse kan øge forbrugernes og de 
erhvervsdrivendes tillid til det digitale 
marked. Forbrugere og erhvervsdrivende 
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hindringer, når de leder efter udenretslige 
løsninger, særlig på tvister, som opstår i 
forbindelse med grænseoverskridende e-
transaktioner. Derfor sker det ofte, at 
sådanne tvister ikke bilægges.

støder dog stadig på hindringer, når de 
leder efter udenretslige løsninger, særlig på 
tvister, som opstår i forbindelse med 
grænseoverskridende e-transaktioner. 
Derfor sker det ofte, at sådanne tvister ikke 
bilægges.

Or. fr

Ændringsforslag 95
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Let adgang til billig tvistbilæggelse kan 
øge forbrugernes og de erhvervsdrivendes 
tillid til det digitale marked. Forbrugere og 
erhvervsdrivende støder dog stadig på 
hindringer, når de leder efter udenretslige 
løsninger, særlig på tvister, som opstår i 
forbindelse med grænseoverskridende e-
transaktioner. Derfor sker det ofte, at 
sådanne tvister ikke bilægges.

(6) Fremme af foranstaltninger til 
bekæmpelse af spekulation og 
muligheden for let adgang til billig og 
udenretslig tvistbilæggelse kan øge 
forbrugernes og de erhvervsdrivendes tillid 
til det digitale marked. Forbrugere og 
erhvervsdrivende støder dog stadig på 
hindringer, når de leder efter udenretslige 
løsninger, særlig på tvister, som opstår i 
forbindelse med grænseoverskridende e-
transaktioner. Derfor sker det ofte, at 
sådanne tvister ikke bilægges.

Or. el

Ændringsforslag 96
Tiziano Motti

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Let adgang til billig tvistbilæggelse kan 
øge forbrugernes og de erhvervsdrivendes 
tillid til det digitale marked. Forbrugere og 
erhvervsdrivende støder dog stadig på 

(6) Let adgang til billig tvistbilæggelse kan 
øge forbrugernes og de erhvervsdrivendes 
tillid til det digitale marked. Forbrugerne 
og de erhvervsdrivende støder dog stadig 
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hindringer, når de leder efter udenretslige 
løsninger, særlig på tvister, som opstår i 
forbindelse med grænseoverskridende e-
transaktioner. Derfor sker det ofte, at 
sådanne tvister ikke bilægges.

på hindringer, når de leder efter 
udenretslige løsninger, særlig på tvister, 
som opstår i forbindelse med 
grænseoverskridende onlinetransaktioner. 
Derfor sker det ofte, at sådanne tvister ikke 
bilægges. Nogle medlemsstater, hvis 
nationale lovgivning går længere end de 
grundlæggende krav i direktivet om 
mægling, lader til at have opnået 
betydelige resultater med at fremme 
udenretslig bilæggelse af tvister på det 
civil- og handelsretlige område. De 
resultater, som er blevet opnået, viser, at 
mægling kan bidrage til en fordelagtig og 
hurtig udenretslig tvistbilæggelse gennem 
anvendelse af procedurer, som er tilpasset 
parternes behov og yder forbrugerne 
beskyttelse.

Or. it

Ændringsforslag 97
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Onlinetvistbilæggelse byder på nemme 
og billige udenretslige løsninger på tvister, 
som opstår i forbindelse med 
grænseoverskridende e-transaktioner. Men 
på indeværende tidspunkt er der mangel på 
mekanismer, som gør det muligt for 
forbrugere og erhvervsdrivende at bilægge 
sådanne tvister med elektroniske midler. 
Det er til skade for forbrugerne, hindrer 
grænseoverskridende e-transaktioner, 
skaber ulige vilkår for erhvervsdrivende og 
hæmmer derfor e-handelens udvikling.

(7) Onlinetvistbilæggelse byder på nemme, 
effektive og billige udenretslige løsninger 
på tvister, som opstår i forbindelse med 
grænseoverskridende e-transaktioner. Men 
på indeværende tidspunkt er der mangel på 
mekanismer, som gør det muligt for 
forbrugere og erhvervsdrivende at bilægge 
sådanne tvister med elektroniske midler. 
Det er til skade for forbrugerne, hindrer 
grænseoverskridende e-transaktioner, 
skaber ulige vilkår for erhvervsdrivende og 
hæmmer derfor e-handelens udvikling.

Or. fr
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Ændringsforslag 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Nærværende forordning bør finde 
anvendelse på udenretslig bilæggelse af 
kontraktlige tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med erhvervsdrivendes salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser online på tværs 
af grænser. Den bør ikke finde anvendelse 
på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, hvis mindst en af 
parterne ikke er etableret eller bosiddende i 
en EU-medlemsstat på det tidspunkt, hvor 
forbrugeren bestiller sådanne varer eller 
tjenesteydelser, eller den erhvervsdrivende 
og forbrugeren er etableret eller 
bosiddende i den samme medlemsstat.

Nærværende forordning bør finde 
anvendelse på udenretslig bilæggelse af 
tvister, som vedrører kontraktlige 
forpligtelser mellem forbrugere 
bosiddende i Unionen og erhvervsdrivende 
etableret i Unionen, som opstår i 
forbindelse med erhvervsdrivendes salg af 
varer eller levering af tjenesteydelser 
online, og som er omfattet af 
direktiv..../..../EU [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) nr. 
2006/2004 og direktiv 2009/22/EF 
(direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)]. Dette bør omfatte 
tvister, der opstår i forbindelse med salg 
eller levering af digitalt indhold mod 
vederlag. Selv om det især er forbrugere 
og erhvervsdrivende, som foretager 
grænseoverskridende e-transaktioner, der 
vil få gavn af dette 
onlinetvistbilæggelsessystem, bør denne 
forordning ligeledes finde anvendelse på 
indenlandske e-transaktioner for at sikre, 
at der virkelig er lige vilkår i forbindelse 
med e-handel. Den bør ikke finde 
anvendelse på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, hvis mindst en af 
parterne ikke er etableret eller bosiddende i 
en EU-medlemsstat på det tidspunkt, hvor 
forbrugeren bestiller sådanne varer eller 
tjenesteydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 99
Ashley Fox

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Nærværende forordning bør finde 
anvendelse på udenretslig bilæggelse af 
kontraktlige tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med erhvervsdrivendes salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser online på tværs 
af grænser. Den bør ikke finde anvendelse 
på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, hvis mindst en af 
parterne ikke er etableret eller bosiddende i 
en EU-medlemsstat på det tidspunkt, hvor 
forbrugeren bestiller sådanne varer eller 
tjenesteydelser, eller den erhvervsdrivende 
og forbrugeren er etableret eller 
bosiddende i den samme medlemsstat.

(8) Nærværende forordning bør finde 
anvendelse på udenretslig bilæggelse af 
tvister vedrørende kontraktlige 
forpligtelser mellem forbrugere 
bosiddende i Unionen og erhvervsdrivende
etableret i Unionen, som opstår i 
forbindelse med erhvervsdrivendes 
grænseoverskridende salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser online. Dette 
bør omfatte tvister, der opstår i 
forbindelse med salg eller levering af 
digitalt indhold mod vederlag. Den bør 
ikke finde anvendelse på tvister mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende, som 
opstår i forbindelse med salgskontrakter 
eller tjenesteydelseskontrakter indgået 
online, hvis mindst en af parterne ikke er 
etableret eller bosiddende i en EU-
medlemsstat på det tidspunkt, hvor 
forbrugeren bestiller sådanne varer eller 
tjenesteydelser, eller den erhvervsdrivende 
og forbrugeren er etableret eller 
bosiddende i den samme medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sørge for klarhed om, at kontrakter om salg eller levering af digitalt indhold 
mod vederlag (f.eks. digitalt download) ligger inden for forordningens anvendelsesområde.
Det er også bedre at tale om kontraktlige forpligtelser end blot salg.

Ændringsforslag 100
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Nærværende forordning bør finde 
anvendelse på udenretslig bilæggelse af 
kontraktlige tvister mellem forbrugere og
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med erhvervsdrivendes salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser online på tværs 
af grænser. Den bør ikke finde anvendelse 
på tvister mellem forbrugere og
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, hvis mindst en af 
parterne ikke er etableret eller bosiddende i 
en EU-medlemsstat på det tidspunkt, hvor 
forbrugeren bestiller sådanne varer eller 
tjenesteydelser, eller den erhvervsdrivende 
og forbrugeren er etableret eller 
bosiddende i den samme medlemsstat.

(8) Nærværende forordning bør finde
anvendelse på udenretslig bilæggelse af 
kontraktlige tvister indledt af forbrugere 
mod erhvervsdrivende, som opstår i 
forbindelse med erhvervsdrivendes salg af 
varer eller levering af tjenesteydelser 
online på tværs af grænser. Den bør ikke 
finde anvendelse på tvister indledt af
forbrugere mod erhvervsdrivende, som 
opstår i forbindelse med salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser online, hvis 
mindst en af parterne ikke er etableret eller 
bosiddende i en EU-medlemsstat på det 
tidspunkt, hvor forbrugeren bestiller 
sådanne varer eller tjenesteydelser, eller 
den erhvervsdrivende og forbrugeren er 
etableret eller bosiddende i den samme 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Forordningens anvendelsesområde bør begrænses til klager fra forbrugere over 
erhvervsdrivende, og den bør ikke medtage erhvervsdrivendes klager over forbrugere, idet 
fokus for dette forslag er forbrugerbeskyttelse. De erhvervsdrivende benytter andre måder at 
behandle tvister med forbrugerne.

Ændringsforslag 101
Tiziano Motti

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Nærværende forordning bør finde 
anvendelse på udenretslig bilæggelse af 
kontraktlige tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med erhvervsdrivendes salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser online på tværs 

(8) Nærværende forordning bør finde 
anvendelse på udenretslig bilæggelse af 
kontraktlige tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med erhvervsdrivendes salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser online på tværs 



PE489.696v01-00 12/96 AM\903360DA.doc

DA

af grænser. Den bør ikke finde anvendelse 
på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, hvis mindst en af 
parterne ikke er etableret eller bosiddende i 
en EU-medlemsstat på det tidspunkt, hvor 
forbrugeren bestiller sådanne varer eller 
tjenesteydelser, eller den erhvervsdrivende 
og forbrugeren er etableret eller 
bosiddende i den samme medlemsstat.

af grænser. Den bør ikke finde anvendelse 
på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, hvis mindst en af 
parterne ikke er etableret eller bosiddende i 
en EU-medlemsstat på det tidspunkt, hvor 
forbrugeren bestiller sådanne varer eller 
tjenesteydelser, eller den erhvervsdrivende 
og forbrugeren er etableret eller 
bosiddende i den samme medlemsstat. 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.
Denne udvikling bør bygge på de ATB-
procedurer, der allerede eksisterer i 
medlemsstaterne, og bør respektere deres 
retlige traditioner. En udbredelse af 
alternativ tvistbilæggelse kan i øvrigt vise 
sig vigtig i de stater, hvor domstolene er 
stærkt belastet af verserende sager, hvilket 
gør det umuligt for EU-borgerne at nyde 
godt af retten til en retfærdig rettergang 
inden en rimelig tid.

Or. it

Ændringsforslag 102
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Definitionen af "forbruger" bør dække 
fysiske personer, der handler uden for 
deres erhvervsmæssige virksomhed. Men 
hvis aftalen indgås delvis inden for og 
delvis uden for 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 

(10) Definitionen af "forbruger" bør dække 
fysiske personer, der handler uden for 
deres erhvervsmæssige virksomhed.
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forbruger.

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 103
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Nærværende forordning bør ikke finde 
anvendelse på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med grænseoverskridende salg af varer 
eller levering af tjenesteydelser offline. 
Nærværende forordning bør ikke finde 
anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende.

(12) Nærværende forordning bør ikke finde 
anvendelse på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser offline. Nærværende 
forordning bør ikke finde anvendelse på 
klager indgivet af erhvervsdrivende mod 
forbrugere eller på tvister mellem 
erhvervsdrivende.

Or. fr

Ændringsforslag 104
Ashley Fox

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Nærværende forordning bør ikke finde 
anvendelse på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med grænseoverskridende salg af varer 
eller levering af tjenesteydelser offline. 

(12) Nærværende forordning bør ikke finde 
anvendelse på tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med grænseoverskridende salg af varer 
eller levering af tjenesteydelser offline. 
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Nærværende forordning bør ikke finde 
anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende.

Nærværende forordning bør ikke finde 
anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende eller på klager indgivet 
af erhvervsdrivende mod forbrugere.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af, at der er etableret et betydeligt antal ATB-udbydere for at tage hånd om den 
magtmæssige ubalance mellem forbrugere og erhvervsdrivende, ville det være upassende i 
henhold til ATB-direktivet at kræve, at disse instanser skal indvilge i at bilægge tvister, der 
fremføres af virksomheder mod forbrugere. Hvis det i ATB-direktivet ikke kræves, at sådanne 
ATB-instanser er tilgængelige, giver det ingen mening at medtage disse tvister i OTB-
forordningen.

Ændringsforslag 105
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Nærværende forordning bør ikke finde 
anvendelse på tvister mellem forbrugere og
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med grænseoverskridende salg af varer 
eller levering af tjenesteydelser offline. 
Nærværende forordning bør ikke finde 
anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende.

(12) Nærværende forordning bør ikke finde 
anvendelse på tvister indledt af forbrugere 
mod erhvervsdrivende, som opstår i 
forbindelse med grænseoverskridende salg 
af varer eller levering af tjenesteydelser 
offline. Nærværende forordning bør ikke 
finde anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af ændringen til betragtning 8 om forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 106
Louis Grech

Forslag til forordning
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Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Før forbrugerne indbringer deres 
tvist til en ATB-instans via OTB-
platformen, bør medlemsstaterne opfordre 
dem til at gøre alt for at få kontakt med 
den erhvervsdrivende via dennes websted, 
e-mail eller ad anden relevant elektronisk 
vej med henblik på at løse tvisten i 
mindelighed.

Or. en

Ændringsforslag 107
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Nærværende forordning tager sigte på 
at oprette en platform til 
onlinetvistbilæggelse ("OTB") på 
europæisk plan. OTB-platformen bør være 
et interaktivt netsted med en fælles 
indgangsportal for forbrugere og 
erhvervsdrivende, som ønsker udenretslig 
bilæggelse af tvister, der er opstået i 
forbindelse med en grænseoverskridende e-
handelstransaktion. Den bør give 
forbrugere og erhvervsdrivende mulighed 
for at indgive klager ved at udfylde en 
elektronisk klageformular, som findes på 
alle EU's officielle sprog, og overføre 
klager til en alternativ 
tvistbilæggelsesinstans ("ATB"), som har 
kompetence til at behandle den berørte 
tvist. Platformen bør give ATB-instanser 
og parterne mulighed for at gennemføre 
tvistbilæggelsesproceduren via platformen.

(14) Nærværende forordning tager sigte på 
at oprette en platform til 
onlinetvistbilæggelse ("OTB") på 
europæisk plan. OTB-platformen bør være 
et særskilt interaktivt netsted med en fælles 
indgangsportal for forbrugere og 
erhvervsdrivende, som ønsker udenretslig 
bilæggelse af tvister, der er opstået i 
forbindelse med en grænseoverskridende e-
handelstransaktion. Den bør oplyse 
generelt om udenretslig bilæggelse af 
kontraktlige tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online. Den bør give 
forbrugere mulighed for at indgive klager 
ved at udfylde en elektronisk 
klageformular, som findes på alle EU's 
officielle sprog, og oplyse dem om 
muligheden for at anmode om hjælp fra 
formidlere til at udfylde denne formular 
korrekt. Den bør overføre klager til en 
alternativ tvistbilæggelsesinstans ("ATB"), 
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som har kompetence til at behandle den 
berørte tvist. Platformen bør give ATB-
instanser og parterne mulighed for at 
gennemføre tvistbilæggelsesproceduren via 
platformen.

Or. fr

Ændringsforslag 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Nærværende forordning tager sigte på 
at oprette en platform til 
onlinetvistbilæggelse ("OTB") på 
europæisk plan. OTB-platformen bør være 
et interaktivt netsted med en fælles 
indgangsportal for forbrugere og 
erhvervsdrivende, som ønsker udenretslig 
bilæggelse af tvister, der er opstået i 
forbindelse med en grænseoverskridende 
e-handelstransaktion. Den bør give 
forbrugere og erhvervsdrivende mulighed 
for at indgive klager ved at udfylde en 
elektronisk klageformular, som findes på 
alle EU's officielle sprog, og overføre 
klager til en alternativ 
tvistbilæggelsesinstans ("ATB"), som har 
kompetence til at behandle den berørte 
tvist. Platformen bør give ATB-instanser 
og parterne mulighed for at gennemføre 
tvistbilæggelsesproceduren via 
platformen.

(14) Nærværende forordning tager sigte på 
at oprette en platform til 
onlinetvistbilæggelse ("OTB") på 
europæisk plan. OTB-platformen bør være 
et interaktivt netsted med en fælles 
indgangsportal for forbrugere og 
erhvervsdrivende, som ønsker udenretslig 
bilæggelse af tvister, der er opstået i 
forbindelse med e-handelstransaktioner. 
Platformen bør give forbrugere og 
erhvervsdrivende mulighed for at indgive 
klager ved at udfylde en elektronisk 
klageformular, som findes på alle EU's 
officielle sprog, og overføre klager til en 
alternativ tvistbilæggelsesinstans ("ATB"), 
som har kompetence til at behandle den 
berørte tvist. OTB-platformen bør kunne 
interoperere med eksisterende ATB-
instanser, der opererer online. 
Klageformularen bør kun indeholde de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
udpege den eller de ATB-instanser, der er 
kompetente til at behandle en tvist.

Or. en

Ændringsforslag 109
Louis Grech
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Nærværende forordning tager sigte på 
at oprette en platform til 
onlinetvistbilæggelse ("OTB") på 
europæisk plan. OTB-platformen bør være 
et interaktivt netsted med en fælles 
indgangsportal for forbrugere og 
erhvervsdrivende, som ønsker udenretslig 
bilæggelse af tvister, der er opstået i 
forbindelse med en grænseoverskridende
e-handelstransaktion. Den bør give 
forbrugere og erhvervsdrivende mulighed 
for at indgive klager ved at udfylde en 
elektronisk klageformular, som findes på 
alle EU's officielle sprog, og overføre 
klager til en alternativ 
tvistbilæggelsesinstans ("ATB"), som har 
kompetence til at behandle den berørte 
tvist. Platformen bør give ATB-instanser 
og parterne mulighed for at gennemføre 
tvistbilæggelsesproceduren via platformen.

(14) Nærværende forordning tager sigte på 
at oprette en platform til 
onlinetvistbilæggelse ("OTB") på 
europæisk plan. Kommissionen bør have 
ansvaret for oprettelse og vedligeholdelse 
af OTB-platformen. OTB-platformen bør 
være et interaktivt netsted med en fælles 
indgangsportal for forbrugere og 
erhvervsdrivende, som ønsker udenretslig 
bilæggelse af tvister, der er opstået i 
forbindelse med en e-handelstransaktion. 
Den bør give forbrugere og 
erhvervsdrivende mulighed for at indgive 
klager ved at udfylde en elektronisk 
klageformular, som findes på alle EU's 
officielle sprog, og overføre klager til en 
alternativ tvistbilæggelsesinstans ("ATB"), 
som har kompetence til at behandle den 
berørte tvist. Platformen bør give ATB-
instanser og parterne mulighed for at 
gennemføre tvistbilæggelsesproceduren via 
platformen.

Or. en

Ændringsforslag 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Platformen bør vederlagsfrit tilbyde 
et elektronisk sagsbehandlingsredskab, 
der gør det muligt for parterne og ATB-
instansen at gennemføre 
tvistbilæggelsesproceduren online via 
platformen. ATB-instanserne bør kunne 
anvende dette redskab og tilpasse det til 
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deres procedurer. Redskabet bør gøre det 
muligt for parterne og ATB-instanserne at 
uploade relevante erklæringer og relevant 
bevismateriale. Redskabet bør i 
overensstemmelse med den ATB-
procedure, som den relevante ATB-
instans anvender, automatisk fastsætte 
tidsfrister for parterne, f.eks. for 
indbringe klager. Redskabet bør også 
sikre et websted med begrænset adgang på 
OTB-platformen, som parterne, ATB-
instansen og om nødvendigt 
forbrugerrådgiverne kan få adgang til.

Or. en

Ændringsforslag 111
Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) OTB-platformen bør være et enkelt 
kontaktpunkt til udenretslig bilæggelse af 
onlinetvister via de ATB-instanser, der 
søger udenretslig bilæggelse af en tvist, er 
etablerede på et varigt grundlag, 
overholder kvalitetskriterierne fastsat i 
kapitel II i Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)], og som i henhold til 
de elementer, der er nødvendige for at 
fastlægge deres kompetence, som meddelt 
Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 
2, i [Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
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forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)].

Or. en

Ændringsforslag 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Kommissionen bør sørge for de 
tekniske faciliteter til platformens drift, 
herunder oversættelsesfunktioner.
Redskabet bør give parterne og ATB-
instansen adgang til en elektronisk 
oversættelsesfunktion. Denne funktion 
bør kunne håndtere alle nødvendige 
oversættelser og vil blive understøttet af 
oversættere. Kommissionen bør også på 
OTB-platformen give forbrugerne 
oplysninger om muligheden for at 
anmode om bistand fra 
forbrugerrådgivere. Forbrugerne bør dog 
tilskyndes til først at kontakte den 
erhvervsdrivende og dermed direkte søge 
en mindelig løsning, inden de indgiver en 
klage til OTB-platformen.

Or. en

Ændringsforslag 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Betragtning 14 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) OTB-platformen bør kun kunne 
tilgås via det tematiske websted på 



PE489.696v01-00 20/96 AM\903360DA.doc

DA

portalen "Dit Europa", da denne portal er 
et enkelt kontaktpunkt for såvel 
forbrugere som erhvervsdrivende, der 
søger hjælp til eller information om deres 
rettigheder i henhold til EU-lovgivningen.
OTB-platformen bør gives en 
fremtrædende plads på portalen "Dit 
Europa".

Or. en

Ændringsforslag 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Et OTB-system på europæisk plan bør 
bygge på eksisterende ATB-instanser i 
medlemsstaterne og tage hensyn til 
medlemsstaternes retstraditioner. ATB-
instanser, som har modtaget en klage via 
OTB-platformen, bør derfor anvende deres 
egne procedureregler, herunder regler om 
udgifter. Nærværende forordning sigter 
dog mod at indføre visse fælles regler for 
de pågældende procedurer, som skal sikre, 
at de er effektive. Der bør bl.a. være tale 
om regler, som sikrer, at en sådan 
tvistbilæggelse gennemføres hurtigt.

(15) Et OTB-system på europæisk plan bør 
bygge på eksisterende ATB-instanser i 
medlemsstaterne og tage hensyn til 
medlemsstaternes retstraditioner. ATB-
instanser, som har modtaget en klage via 
OTB-platformen, bør derfor anvende deres
egne procedureregler, herunder regler om 
udgifter. Nærværende forordning sigter 
dog mod at indføre visse fælles regler for 
de pågældende procedurer, som skal sikre, 
at de er effektive. Der bør bl.a. være tale 
om regler, som sikrer, at en sådan 
tvistbilæggelse gennemføres hurtigt, og 
som ikke kræver, at parterne eller deres 
repræsentanter fysisk skal stå over for 
ATB-instansen. Parterne kan imidlertid 
beslutte, at fysisk tilstedeværelse er 
nødvendig.

Or. en

Ændringsforslag 115
Ashley Fox

Forslag til forordning
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Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Et OTB-system på europæisk plan bør 
bygge på eksisterende ATB-instanser i 
medlemsstaterne og tage hensyn til 
medlemsstaternes retstraditioner. ATB-
instanser, som har modtaget en klage via 
OTB-platformen, bør derfor anvende deres 
egne procedureregler, herunder regler om 
udgifter. Nærværende forordning sigter 
dog mod at indføre visse fælles regler for 
de pågældende procedurer, som skal sikre, 
at de er effektive. Der bør bl.a. være tale 
om regler, som sikrer, at en sådan 
tvistbilæggelse gennemføres hurtigt.

(15) Et OTB-system på europæisk plan bør 
bygge på eksisterende ATB-instanser i 
medlemsstaterne og tage hensyn til 
medlemsstaternes retstraditioner. ATB-
instanser, som har modtaget en klage via 
OTB-platformen, bør derfor anvende deres 
egne procedureregler, herunder regler om 
udgifter. Nærværende forordning sigter 
dog mod at indføre visse fælles regler for 
de pågældende procedurer, som skal sikre, 
at de er effektive.

Or. en

Begrundelse

Denne OTB-platform bilægger ikke selv tvister, men overlader det til eksisterende ATB-
instanser. Tvister bør derfor bilægges i henhold til kravene i ATB-direktivet, og tvister om 
grænseoverskridende onlineindkøb kan ikke bilægges hurtigere end andre tvister.

Ændringsforslag 116
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Et OTB-system på europæisk plan bør 
bygge på eksisterende ATB-instanser i 
medlemsstaterne og tage hensyn til 
medlemsstaternes retstraditioner. ATB-
instanser, som har modtaget en klage via 
OTB-platformen, bør derfor anvende deres 
egne procedureregler, herunder regler om 
udgifter. Nærværende forordning sigter 
dog mod at indføre visse fælles regler for 
de pågældende procedurer, som skal sikre, 
at de er effektive. Der bør bl.a. være tale 
om regler, som sikrer, at en sådan 

(15) Et OTB-system på europæisk plan bør 
bygge på eksisterende ATB-instanser i 
medlemsstaterne og tage hensyn til 
medlemsstaternes retstraditioner. ATB-
instanser, som har modtaget en klage via 
OTB-platformen, bør derfor anvende deres 
egne procedureregler, herunder regler om 
udgifter. Nærværende forordning sigter 
dog mod at indføre visse fælles regler for 
de pågældende procedurer, som skal sikre, 
at de er effektive. Der bør bl.a. være tale 
om regler, som sikrer, at en sådan 
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tvistbilæggelse gennemføres hurtigt. tvistbilæggelse gennemføres hurtigt, og 
ikke kræver, at parterne er fysisk til stede i 
ATB-instansen, medmindre de 
udtrykkelig aftaler andet.

Or. fr

Ændringsforslag 117
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Et OTB-system på europæisk plan bør 
bygge på eksisterende ATB-instanser i 
medlemsstaterne og tage hensyn til 
medlemsstaternes retstraditioner. ATB-
instanser, som har modtaget en klage via 
OTB-platformen, bør derfor anvende deres 
egne procedureregler, herunder regler om 
udgifter. Nærværende forordning sigter 
dog mod at indføre visse fælles regler for 
de pågældende procedurer, som skal sikre, 
at de er effektive. Der bør bl.a. være tale 
om regler, som sikrer, at en sådan 
tvistbilæggelse gennemføres hurtigt.

(15) Et OTB-system på europæisk plan bør 
bygge på eksisterende ATB-instanser i 
medlemsstaterne og tage hensyn til 
medlemsstaternes retstraditioner. ATB-
instanser, som har modtaget en klage via 
OTB-platformen, bør derfor anvende deres 
egne procedureregler, herunder regler om 
udgifter. Nærværende forordning sigter 
dog mod at indføre visse fælles regler for 
de pågældende procedurer, som skal sikre, 
at de er effektive. Der bør bl.a. være tale 
om regler, som sikrer, at en sådan 
tvistbilæggelse gennemføres hurtigt, uden 
at fysisk tilstedeværelse af parterne eller 
repræsentanterne for ATB-instansen er 
påkrævet. Dog kan parterne træffe 
beslutning om, at deres fysiske 
tilstedeværelse er nødvendig.

Or. el

Ændringsforslag 118
Louis Grech

Forslag til forordning
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Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Parterne bør have gratis adgang til 
den OTB-platform, der etableres i medfør 
af denne forordning, og fritages for at 
være fysisk til sted under behandlingen.
De to parter kan imidlertid beslutte, at 
fysisk tilstedeværelse er nødvendig.

Or. en

Ændringsforslag 119
Ashley Fox

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Et netværk af OTB-formidlere bør 
bidrage til tvistbilæggelse i forbindelse 
med klager indgivet via OTB-platformen. 
Det pågældende netværk bør 
sammensættes af OTB-kontaktpunkter i 
medlemsstaterne, som er vært for OTB-
formidlere.

(18) Der bør oprettes OTB-
kontaktpunkter, der kan yde støtte til 
forbrugere, der ønsker at bilægge en tvist 
med en erhvervsdrivende via OTB-
platformen. OTB-kontaktpunkterne bør 
bistå ved indbringelsen af klagen og give 
generelle oplysninger om procedurerne i 
forbindelse med onlinetvistbilæggelsen.
OTB-kontaktpunkterne bør ikke være 
forpligtede til at oversætte dokumenter 
eller til at bilægge tvister direkte.

Or. en

Begrundelse

Det skaber unødvendig overlapning at anføre både OTB-kontaktpunkter og OTB-formidlere.
Det ville være bedre at anføre OTB-kontaktpunkternes funktioner og lade medlemsstaterne 
beslutte, hvordan de bedst kan varetage disse funktioner. Det ville også være gavnligt at 
præcisere, hvilken slags bistand der bør ydes.

Ændringsforslag 120
Robert Rochefort
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Et netværk af OTB-formidlere bør
bidrage til tvistbilæggelse i forbindelse 
med klager indgivet via OTB-platformen. 
Det pågældende netværk bør 
sammensættes af OTB-kontaktpunkter i 
medlemsstaterne, som er vært for OTB-
formidlere.

(18) Et netværk af OTB-formidlere bør 
hjælpe parterne under forsøgene på
tvistbilæggelse i forbindelse med klager 
indgivet via OTB-platformen. Det 
pågældende netværk bør sammensættes af 
OTB-kontaktpunkter i medlemsstaterne, 
som er vært for OTB-formidlere. OTB-
formidlerne bør navnlig hjælpe 
forbrugere, som anmoder om det, med at 
udfylde deres elektroniske klageformular 
korrekt og oplyse parter, som anmoder om 
det, generelt om de vigtigste bestemmelser 
om forbrugerrettigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 121
Tiziano Motti

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Adgang til et effektivt retsmiddel og 
til en upartisk domstol er grundlæggende 
rettigheder, som er fastsat i artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Procedurer til 
onlinetvistbilæggelse kan ikke udformes 
således, at de erstatter domstolsprøvelse, 
og bør ikke unddrage forbrugere eller 
erhvervsdrivende deres ret til anlægge sag 
ved domstolene. Intet i nærværende 
forordning bør derfor forhindre parter i at 
udøve deres ret til adgang til retssystemet.

(19) Adgang til et effektivt retsmiddel og 
til en upartisk domstol er grundlæggende 
rettigheder, som er fastsat i artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Procedurer til 
onlinetvistbilæggelse kan ikke udformes 
således, at de erstatter domstolsprøvelse, 
og bør ikke unddrage forbrugere eller 
erhvervsdrivende deres ret til at anlægge 
sag ved domstolene. Intet i nærværende 
forordning bør derfor forhindre parter i at 
udøve deres ret til adgang til retssystemet. 
I forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv bør medlemsstaterne indføre 
instrumenter såsom betingelsen for 
antagelse til realitetsbehandling – i 



AM\903360DA.doc 25/96 PE489.696v01-00

DA

henhold til EU-Domstolens retningslinjer 
– i en overgangsperiode på ikke mindre 
end fem år fra nærværende forordnings 
ikrafttræden med henblik på at sikre en 
effektiv anvendelse af principperne om 
mægling og fremme en mæglingskultur, 
hvor det sikres, at begge de stridende 
parter i det mindste deltager. Det er 
ønskeligt, at adgangen til ATB gøres 
obligatorisk i de medlemsstater, hvis 
retssystem ifølge OECD krænker 
sagsøgernes ret til en retfærdig rettergang 
inden en rimelig tid.

Or. it

Ændringsforslag 122
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Registrerede bør underrettes om
behandlingen af deres personoplysninger 
på OTB-platformen og deres rettigheder i 
forbindelse med den pågældende 
behandling ved hjælp af en generel 
meddelelse om databeskyttelse, som 
Kommissionen gør offentligt tilgængelig, 
og hvori den behandling, som platformens 
diverse aktører er ansvarlige for, 
præciseres i klare og enkle vendinger i 
overensstemmelse med artikel 11 og 12 i 
forordning (EF) nr. 45/2001 og national 
lovgivning vedtaget i henhold til artikel 10 
og 11 i direktiv 95/46/EF.

(21) Registrerede bør underrettes og give 
deres samtykke til behandlingen af deres 
personoplysninger på OTB-platformen og 
deres rettigheder i forbindelse med den 
pågældende behandling ved hjælp af en 
generel meddelelse om databeskyttelse, 
som Kommissionen gør offentligt 
tilgængelig, og hvori den behandling, som 
platformens diverse aktører er ansvarlige 
for, præciseres i klare og enkle vendinger i 
overensstemmelse med artikel 11 og 12 i 
forordning (EF) nr. 45/2001 og national 
lovgivning vedtaget i henhold til artikel 10 
og 11 i direktiv 95/46/EF.

Or. el

Ændringsforslag 123
Ashley Fox
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Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Erhvervsdrivende bør på deres 
netsteder oplyse forbrugerne om OTB-
platformen og indsætte et link til 
hjemmesiden. De bør også give sådanne 
oplysninger, når forbrugere indgiver klager 
til den erhvervsdrivende, en 
forbrugerklageordning, der drives af den 
erhvervsdrivende, eller en 
virksomhedsombudsmand. Denne 
forpligtelse bør ikke indvirke på artikel 10, 
stk. 1-3, i direktiv .…/…/EU [nummer 
indsættes af Publikationskontoret] om 
erhvervsdrivendes underretning af 
forbrugere om de ATB-procedurer, der 
dækker de pågældende erhvervsdrivende, 
og om, hvorvidt de forpligter sig til at 
anvende alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer til at bilægge 
tvister med forbrugere. Denne forpligtelse 
bør ikke indvirke på artikel 6, stk. 1, litra 
t), og artikel 8 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 
2011 om forbrugerrettigheder18. 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.

(22) Erhvervsdrivende, der beskæftiger sig 
med grænseoverskridende onlinesalg og 
er forpligtede til at benytte en ATB-
instans i henhold til national lovgivning, 
eller som forpligter sig til at benytte en 
ATB-instans eller ATB-instanser, bør på 
deres netsted oplyse forbrugerne om OTB-
platformen og indsætte et link til 
hjemmesiden. De bør også give sådanne 
oplysninger, når forbrugere indgiver klager 
til den erhvervsdrivende, en 
forbrugerklageordning, der drives af den 
erhvervsdrivende, eller en 
virksomhedsombudsmand. Denne 
forpligtelse bør ikke indvirke på artikel 10, 
stk. 1-3, i direktiv .…/…/EU [nummer 
indsættes af Publikationskontoret] om 
erhvervsdrivendes underretning af 
forbrugere om de ATB-procedurer, der 
dækker de pågældende erhvervsdrivende, 
og om, hvorvidt de forpligter sig til at 
anvende alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer til at bilægge 
tvister med forbrugere. Denne forpligtelse 
bør ikke indvirke på artikel 6, stk. 1, litra 
t), og artikel 8 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 
2011 om forbrugerrettigheder18. 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.

Or. en
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Begrundelse

Det ville vildlede forbrugerne, hvis en virksomhed, som ikke vil benytte ATB, fremlægger 
oplysninger om OTB-platformen. Kravet bør også begrænses til erhvervsdrivende, der 
udfører grænseoverskridende salg.

Ændringsforslag 124
Tiziano Motti

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Erhvervsdrivende bør på deres 
netsteder oplyse forbrugerne om OTB-
platformen og indsætte et link til 
hjemmesiden. De bør også give sådanne 
oplysninger, når forbrugere indgiver klager 
til den erhvervsdrivende, en 
forbrugerklageordning, der drives af den 
erhvervsdrivende, eller en 
virksomhedsombudsmand. Denne 
forpligtelse bør ikke indvirke på artikel 10, 
stk. 1-3, i direktiv .…/…/EU [nummer 
indsættes af Publikationskontoret] om 
erhvervsdrivendes underretning af 
forbrugere om de ATB-procedurer, der 
dækker de pågældende erhvervsdrivende, 
og om, hvorvidt de forpligter sig til at 
anvende alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer til at bilægge 
tvister med forbrugere. Denne forpligtelse 
bør ikke indvirke på artikel 6, stk. 1, litra 
t), og artikel 8 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 
2011 om forbrugerrettigheder18. 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 

(22) Erhvervsdrivende bør på deres 
netsteder oplyse forbrugerne om OTB-
platformen og indsætte et link til 
hjemmesiden. De bør også give sådanne 
oplysninger, når forbrugere indgiver klager 
til den erhvervsdrivende, en 
forbrugerklageordning, der drives af den 
erhvervsdrivende, eller en 
virksomhedsombudsmand. Denne 
forpligtelse bør ikke indvirke på artikel 10, 
stk. 1-3, i direktiv .…/…/EU [nummer 
indsættes af Publikationskontoret] om 
erhvervsdrivendes underretning af 
forbrugere om de ATB-procedurer, der 
dækker de pågældende erhvervsdrivende, 
og om, hvorvidt de forpligter sig til at 
anvende alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer til at bilægge 
tvister med forbrugere. Denne forpligtelse 
bør ikke indvirke på artikel 6, stk. 1, litra 
t), og artikel 8 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 
2011 om forbrugerrettigheder18. 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 
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forudsætningerne for denne adgang. forudsætningerne for denne adgang. 
Medlemsstaterne bør tage højde for 
sanktioner over for den part eller de 
parter, der opportunistisk og uden 
objektiv og berettiget grund nægter at 
tilslutte sig ATB-proceduren og hermed 
tvinger forbrugeren til enten at frafalde 
sit krav eller at afholde store 
omkostninger, som tjenesteyderne til 
gengæld let kan afholde, med en klar 
uligevægt til følge.

Or. it

Ændringsforslag 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at supplere eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i nærværende 
forordning bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter, jf. artikel 
290 i TEUF, med hensyn til den form for 
oplysninger, som en klager skal opgive i 
den elektroniske formular, som der er 
adgang til på OTB-platformen. Det er 
meget vigtigt, at Kommissionen foretager 
passende høringer i forbindelse med det 
forberedende arbejde, herunder også på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(23) For at supplere eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i nærværende 
forordning bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter, jf. artikel 
290 i TEUF, med hensyn til OTB-
platformens funktioner, retningslinjerne 
for forbrugerrådgivernes samarbejde og 
den form for oplysninger, som en klager 
skal opgive i den elektroniske formular, 
som der er adgang til på OTB-platformen 
samt retningslinjerne for den elektroniske 
klageformular. Det er meget vigtigt, at 
Kommissionen foretager passende høringer 
i forbindelse med det forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 126
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med nærværende forordning er at 
bidrage til det indre markeds funktion, 
særlig dets digitale dimension, og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved oprettelse 
af en platform, som letter uvildig, 
gennemsigtig, effektiv og rimelig 
udenretslig bilæggelse af tvister mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende online.

Formålet med nærværende forordning er 
gennem virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau at bidrage til 
det indre markeds funktion, særlig dets 
digitale dimension, og til et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved oprettelse 
af en onlineplatform, som letter uvildig, 
gennemsigtig, effektiv og rimelig 
udenretslig bilæggelse af tvister mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende online.

Or. fr

Ændringsforslag 127
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med nærværende forordning er at 
bidrage til det indre markeds funktion, 
særlig dets digitale dimension, og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved oprettelse 
af en platform, som letter uvildig, 
gennemsigtig, effektiv og rimelig 
udenretslig bilæggelse af tvister mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende online.

Formålet med nærværende forordning er at 
bidrage til det indre markeds funktion, 
særlig dets digitale dimension, og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved oprettelse 
af en gratis platform til forbrugerne, som 
letter uvildig, gennemsigtig, effektiv og 
rimelig udenretslig bilæggelse af tvister 
mellem forbrugere og erhvervsdrivende 
online.

Or. el
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Ændringsforslag 128
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med nærværende forordning er at 
bidrage til det indre markeds funktion, 
særlig dets digitale dimension, og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved oprettelse 
af en platform, som letter uvildig, 
gennemsigtig, effektiv og rimelig 
udenretslig bilæggelse af tvister mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende online.

Formålet med nærværende forordning er at 
bidrage til det indre markeds funktion, 
særlig dets digitale dimension, og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved oprettelse 
af en platform, som letter uafhængig, 
uvildig, gennemsigtig, effektiv og rimelig 
udenretslig bilæggelse af tvister mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende online.

Or. en

Ændringsforslag 129
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nærværende forordning finder anvendelse 
på udenretslig bilæggelse af kontraktlige 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med grænseoverskridende salg af varer 
eller levering af tjenesteydelser online, ved 
mellemkomst af en alternativ 
tvistbilæggelsesinstans i overensstemmelse 
med direktiv [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med 
tvister på forbrugerområdet og om ændring 
af forordning (EF) nr. 2006/2004 og 
direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)] og ved brug af en 
europæisk platform til 
onlinetvistbilæggelse.

Nærværende forordning finder anvendelse 
på udenretslig bilæggelse af kontraktlige 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med grænseoverskridende salg af varer 
eller levering af tjenesteydelser online, 
gennem en alternativ 
tvistbilæggelsesinstans i overensstemmelse 
med direktiv [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med 
tvister på forbrugerområdet og om ændring 
af forordning (EF) nr. 2006/2004 og 
direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)] og ved brug af en 
europæisk platform til 
onlinetvistbilæggelse.
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Or. fr

Ændringsforslag 130
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nærværende forordning finder anvendelse 
på udenretslig bilæggelse af kontraktlige 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med grænseoverskridende salg af varer 
eller levering af tjenesteydelser online, ved 
mellemkomst af en alternativ 
tvistbilæggelsesinstans i overensstemmelse 
med direktiv [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med 
tvister på forbrugerområdet og om ændring 
af forordning (EF) nr. 2006/2004 og 
direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)] og ved brug af en 
europæisk platform til 
onlinetvistbilæggelse.

Nærværende forordning finder anvendelse 
på udenretslig bilæggelse af kontraktlige 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med grænseoverskridende salg af varer 
eller levering af tjenesteydelser online, ved 
mellemkomst af en alternativ 
tvistbilæggelsesinstans i overensstemmelse 
med direktiv [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med 
tvister på forbrugerområdet og om ændring 
af forordning (EF) nr. 2006/2004 og 
direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)] og ved brug af en
europæisk platform til 
onlinetvistbilæggelse.

Denne forordning finder ikke anvendelse 
på tvister indbragt af en erhvervsdrivende 
mod en forbruger.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af, at der er etableret et betydeligt antal ATB-udbydere for at tage hånd om den 
magtmæssige ubalance mellem forbrugere og erhvervsdrivende, ville det være upassende i 
henhold til ATB-direktivet at kræve, at disse instanser skal indvilge i at bilægge tvister, der 
fremføres af virksomheder mod forbrugere. Hvis det i ATB-direktivet ikke kræves, at sådanne 
ATB-instanser er tilgængelige, giver det ingen mening at medtage disse tvister i OTB-
forordningen.
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Ændringsforslag 131
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nærværende forordning finder anvendelse 
på udenretslig bilæggelse af kontraktlige 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med grænseoverskridende salg af varer 
eller levering af tjenesteydelser online, ved 
mellemkomst af en alternativ 
tvistbilæggelsesinstans i overensstemmelse 
med direktiv [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med 
tvister på forbrugerområdet og om ændring 
af forordning (EF) nr. 2006/2004 og 
direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)] og ved brug af en 
europæisk platform til 
onlinetvistbilæggelse.

Nærværende forordning finder anvendelse 
på udenretslig bilæggelse af kontraktlige 
tvister, der indledes af forbrugere mod 
erhvervsdrivende, og som er opstået
mellem forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med grænseoverskridende salg 
af varer eller levering af tjenesteydelser 
online, ved mellemkomst af en alternativ 
tvistbilæggelsesinstans i overensstemmelse 
med direktiv [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med 
tvister på forbrugerområdet og om ændring 
af forordning (EF) nr. 2006/2004 og 
direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)] og ved brug af en 
europæisk platform til 
onlinetvistbilæggelse.

Or. en

Begrundelse

Forordningens anvendelsesområde bør begrænses til klager fra forbrugere over 
erhvervsdrivende, og den bør ikke medtage erhvervsdrivendes klager over forbrugere, idet 
fokus for dette forslag er forbrugerbeskyttelse. De erhvervsdrivende benytter andre måder at 
behandle tvister med forbrugerne.

Ændringsforslag 132
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nærværende forordning finder anvendelse Nærværende forordning finder anvendelse 
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på udenretslig bilæggelse af kontraktlige 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med grænseoverskridende salg af varer 
eller levering af tjenesteydelser online, ved 
mellemkomst af en alternativ 
tvistbilæggelsesinstans i overensstemmelse 
med direktiv [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med 
tvister på forbrugerområdet og om ændring 
af forordning (EF) nr. 2006/2004 og 
direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)] og ved brug af en 
europæisk platform til 
onlinetvistbilæggelse.

på udenretslig bilæggelse af kontraktlige 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, ved mellemkomst af 
en alternativ tvistbilæggelsesinstans, der er 
etableret på et varigt grundlag, overholder 
kvalitetskriterierne fastsat i kapitel II i 
[Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)], som meddelt 
Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 
2, i [Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)], og som involverer
brug af en europæisk platform til 
onlinetvistbilæggelse.

Or. en

Ændringsforslag 133
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online": en transaktion, som 
indebærer salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser, hvor den erhvervsdrivende 
eller den erhvervsdrivendes mellemled har 
udbudt varer eller tjenesteydelser på et 
netsted eller med andre elektroniske midler 
og forbrugeren har bestilt de pågældende 

c) "salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online": en transaktion, som
indebærer salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser, der er omfattet af direktiv 
.../.../EU [Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
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varer eller tjenesteydelser på netstedet eller 
med andre elektroniske midler

forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)], hvor den 
erhvervsdrivende eller den 
erhvervsdrivendes mellemled har udbudt 
varer eller tjenesteydelser på et netsted 
eller med andre elektroniske midler og 
forbrugeren har bestilt de pågældende varer 
eller tjenesteydelser på netstedet eller med 
andre elektroniske midler.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at forordningen kun dækker grænseoverskridende kontrakter, som 
også er omfattet af ATB-direktivet.

Ændringsforslag 134
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "alternativ tvistbilæggelsesprocedure" (i 
det følgende benævnt "ATB-procedure"): 
en procedure for udenretslig bilæggelse af 
en tvist ved mellemkomst af en 
tvistbilæggelsesinstans, der foreslår eller 
påbyder en løsning eller samler parterne 
med henblik på at formidle en mindelig 
løsning.

g) "alternativ tvistbilæggelsesprocedure" (i 
det følgende benævnt "ATB-procedure"): 
en procedure for udenretslig bilæggelse af 
en tvist ved mellemkomst af en ATB-
instans, der foreslår eller påbyder en 
løsning eller samler parterne med henblik 
på at formidle en mindelig løsning som 
omhandlet i artikel 2 i direktiv 
[Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)], og som udføres af 
ATB-instans.

Or. en
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Begrundelse

Det ville være forvirrende at have særskilte definitioner af ATB i de to forskellige juridiske 
instrumenter. OTB-forordningen bør snarere benytte den samme definition som ATB-
direktivet.

Ændringsforslag 135
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "alternativ tvistbilæggelsesprocedure" (i 
det følgende benævnt "ATB-procedure"): 
en procedure for udenretslig bilæggelse af 
en tvist ved mellemkomst af en 
tvistbilæggelsesinstans, der foreslår eller 
påbyder en løsning eller samler parterne 
med henblik på at formidle en mindelig 
løsning.

g) "alternativ tvistbilæggelsesprocedure" (i 
det følgende benævnt "ATB-procedure"): 
en procedure, som omhandlet i artikel 2, 
stk. 1, i [Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)], for udenretslig 
bilæggelse af indenlandske og 
grænseoverskridende kontraktlige tvister 
ved mellemkomst af en 
tvistbilæggelsesinstans, der foreslår eller 
påbyder en løsning eller samler parterne 
med henblik på at formidle en mindelig 
løsning, og som overholder 
kvalitetskriterierne fastsat i kapitel II i 
[Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)].
Procedurer ved tvistbilæggelsesinstanser, 
hvor de fysiske personer, der er ansvarlige 
for tvistbilæggelsen, er ansat alene af eller 
modtager nogen form for vederlag af den 
erhvervsdrivende, direkte forhandling 
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mellem forbrugeren og den 
erhvervsdrivende, der eventuelt kan lade 
sig repræsentere, og forsøg på at bilægge 
en tvist, der som led i en retssag gøres af 
den dommer, der påkender sagen, 
betragtes ikke som ATB-procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 136
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedurer ved tvistbilæggelsesinstanser, 
hvor de fysiske personer, der er ansvarlige 
for tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af 
den erhvervsdrivende, direkte forhandling 
mellem forbrugeren og den 
erhvervsdrivende, der eventuelt kan lade 
sig repræsentere, og forsøg på at bilægge 
en tvist, der som led i en retssag gøres af 
den dommer, der påkender sagen, 
betragtes ikke som ATB-procedurer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 137
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedurer ved tvistbilæggelsesinstanser, 
hvor de fysiske personer, der er ansvarlige
for tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, procedurer som led i 

Procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende, direkte forhandling 
mellem forbrugeren og den 
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forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende, direkte forhandling 
mellem forbrugeren og den 
erhvervsdrivende, der eventuelt kan lade 
sig repræsentere, og forsøg på at bilægge 
en tvist, der som led i en retssag gøres af 
den dommer, der påkender sagen, betragtes 
ikke som ATB-procedurer

erhvervsdrivende, der eventuelt kan lade 
sig repræsentere, og forsøg på at bilægge 
en tvist, der som led i en retssag gøres af 
den dommer, der påkender sagen, betragtes 
ikke som ATB-procedurer

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 138
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedurer ved tvistbilæggelsesinstanser, 
hvor de fysiske personer, der er ansvarlige 
for tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, anses ikke for ATB-
procedurer, medmindre disse enheder 
opfylder de generelle krav i kapitel i 
overensstemmelse med artikel 17, og hvis 
følgende yderligere betingelser er opfyldt:
- 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
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- 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 
efterlevelse 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.

Ændringsforslag 139
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "alternativ tvistbilæggelsesinstans" (i det 
følgende benævnt "ATB-instans"): en 
instans omfattet af artikel 4, litra e), i 
direktiv [Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)], som Kommissionen 
har fået underretning om i 
overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i 
nævnte direktiv

h) "alternativ tvistbilæggelsesinstans" (i det 
følgende benævnt "ATB-instans"): en 
instans opført i overensstemmelse med 
artikel 4, litra e), i direktiv 
[Publikationskontoret indsætter nummeret 
på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 
og direktiv 2009/22/EF (direktivet om 
ATB på forbrugerområdet)]
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Or. en

Begrundelse

Det er mere relevant at definere en ATB-enhed i overensstemmelse med dem, der er opført i 
artikel 17, stk. 2, i ATB-direktivet, i modsætning til artikel 4 i ATB-direktivet, da ATB-
udbydere kun bør betragtes som ATB-instanser, hvis en kompetent myndighed har sagt god 
for, at de opfylder de krævede kvalitetsstandarder.

Ændringsforslag 140
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "klageren": den forbruger eller 
erhvervsdrivende, som har indgivet en 
klage via den europæiske platform for 
onlinetvistbilæggelse

udgår

Or. en

Begrundelse

I betragtning af, at der er etableret et betydeligt antal ATB-udbydere for at tage hånd om den 
magtmæssige ubalance mellem forbrugere og erhvervsdrivende, ville det være upassende i 
henhold til ATB-direktivet at kræve, at disse instanser skal indvilge i at bilægge tvister, der 
fremføres af virksomheder mod forbrugere. Hvis det i ATB-direktivet ikke kræves, at sådanne 
ATB-instanser er tilgængelige, giver det ingen mening at medtage disse tvister i OTB-
forordningen. Klageren skal altid være forbrugeren, og respondenten skal være den 
erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 141
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "klageren": den forbruger eller 
erhvervsdrivende, som har indgivet en 
klage via den europæiske platform for 

i) "klageren": den forbruger, som har 
indgivet en klage via den europæiske 
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onlinetvistbilæggelse platform for onlinetvistbilæggelse

Or. fr

Ændringsforslag 142
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "respondenten": den forbruger eller 
erhvervsdrivende, som der er indgivet en 
klage imod via den europæiske platform 
for onlinetvistbilæggelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 143
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "respondenten": den forbruger eller
erhvervsdrivende, som der er indgivet en 
klage imod via den europæiske platform 
for onlinetvistbilæggelse

j) "respondenten": den erhvervsdrivende, 
som der er indgivet en klage imod via den 
europæiske platform for 
onlinetvistbilæggelse

Or. fr

Ændringsforslag 144
Robert Rochefort

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter en europæisk 
platform til onlinetvistbilæggelse (i det 
følgende benævnt "OTB-platform").

1. Kommissionen opretter en europæisk 
platform til onlinetvistbilæggelse (i det 
følgende benævnt "OTB-platform") på et 
dedikeret netsted.

Or. fr

Ændringsforslag 145
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter en europæisk 
platform til onlinetvistbilæggelse (i det 
følgende benævnt "OTB-platform").

1. Kommissionen opretter en europæisk 
platform til onlinetvistbilæggelse (i det 
følgende benævnt "OTB-platform"), som
rummer iøjnefaldende links til platformen 
på "Dit Europa"-portalen og andre af 
Kommissionens netsteder med 
forbrugeroplysninger såsom netstedet 
ECC-Net.

Or. en

Ændringsforslag 146
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. OTB-platformen er et interaktivt netsted 
med elektronisk adgang på alle EU's 
officielle sprog, som kan benyttes 
vederlagsfrit. OTB-platformen er en fælles 
indgangsportal for forbrugere og
erhvervsdrivende, som ønsker udenretslig 

2. OTB-platformen er et interaktivt netsted 
med elektronisk adgang på alle EU's 
officielle sprog, som kan benyttes 
vederlagsfrit. OTB-platformen er en fælles 
indgangsportal for forbrugere, der søger 
oplysninger om udenretslig bilæggelse af 
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bilæggelse af tvister, der er omfattet af 
nærværende forordning.

kontraktlige tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, som opstår i forbindelse 
med salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser, og/eller som ønsker 
udenretslig bilæggelse af tvister, der er 
omfattet af nærværende forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 147
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. OTB-platformen er et interaktivt netsted 
med elektronisk adgang på alle EU's 
officielle sprog, som kan benyttes 
vederlagsfrit. OTB-platformen er en fælles 
indgangsportal for forbrugere og 
erhvervsdrivende, som ønsker udenretslig 
bilæggelse af tvister, der er omfattet af 
nærværende forordning.

2. OTB-platformen er et interaktivt netsted 
med elektronisk adgang på alle EU's 
officielle sprog, som kan benyttes 
vederlagsfrit. OTB-platformen er en fælles 
indgangsportal for forbrugere og 
erhvervsdrivende, som ønsker at forelægge 
tvister for de ATB-instanser, som 
Kommissionen har fået underretning om 
som skitseret i [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) nr. 
2006/2004 og direktiv 2009/22/EF 
(direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)].

Or. en

Ændringsforslag 148
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. På OTB-platformen er der adgang til 
almindelige oplysninger om udenretslig 
bilæggelse af kontraktlige tvister mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende, som 
opstår i forbindelse med salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser online.

Or. fr

Ændringsforslag 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) oplyser den erhvervsdrivende om den 
klage, der er indgivet over ham

Or. en

Ændringsforslag 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foreslår parterne på grundlag af 
oplysningerne i den elektroniske 
klageformular en eller flere kompetente
ATB-instanser og giver oplysninger om 
deres gebyrer, hvis det er relevant, om det 
eller de sprog, som proceduren 
gennemføres på, samt om procedurernes 
omtrentlige varighed, eller underretter 
klageren om, at det på grundlag af de 
indgivne oplysninger ikke har været 

b) identificerer på grundlag af 
oplysningerne i den elektroniske 
klageformular en eller flere ATB-instanser, 
der er kompetente til at behandle tvisten,
og giver parterne oplysninger om 
procedureomkostninger, hvis det er 
relevant, om eventuelle procedureregler 
for beløbsgrænser og tidsfrister, om det 
eller de sprog, som proceduren 
gennemføres på, samt om procedurens 
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muligt at identificere en kompetent ATB-
instans

gennemsnitlige varighed og om, hvorvidt 
resultaterne er bindende

Or. en

Ændringsforslag 151
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplyser den erhvervsdrivende om den 
klage, der er indgivet mod ham

Or. el

Ændringsforslag 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis det ikke er muligt at identificere 
en kompetent ATB-instans, underretter 
klageren om, at det på grundlag af de 
indgivne oplysninger ikke har været 
muligt at identificere en kompetent ATB-
instans

Or. en

Ændringsforslag 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 3 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) opfordrer den erhvervsdrivende til at 
angive, hvorvidt han er forpligtet til eller 
har givet tilsagn om at benytte en bestemt 
ATB-instans til at bilægge tvister, der er 
omfattet af denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) tilskynder parterne til at blive enige 
om den kompetente ATB-instans, som de 
beslutter at benytte til at bilægge deres 
tvist, eller, hvis der er identificeret mere 
end én kompetent ATB-instans, én af de 
kompetente ATB-instanser, der er 
identificeret

Or. en

Ændringsforslag 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henviser klager til den ATB-instans, 
som parterne har aftalt af benytte

c) overfører klager til den ATB-instans, 
som parterne har aftalt at benytte

Or. en
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Ændringsforslag 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sætter parterne og ATB-instansen i stand 
til at gennemføre 
tvistbilæggelsesproceduren online

d) tilbyder vederlagsfrit et elektronisk 
sagsbehandlingsredskab, der sætter 
parterne og ATB-instansen i stand til at 
gennemføre tvistbilæggelsesproceduren 
online via platformen

Or. en

Ændringsforslag 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) giver parterne og ATB-instansen 
adgang til en elektronisk 
oversættelsesfunktion

Or. en

Ændringsforslag 158
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) giver adgang til et feedbacksystem, som 
giver parterne mulighed for at udtale sig 
om OTB-platformens virkemåde og om 
den ATB-instans, der har behandlet deres 
tvist

f) giver adgang til et feedbacksystem, som 
giver parterne mulighed for at udtale sig 
om OTB-platformens virkemåde og om 
den ATB-instans, der har behandlet deres 
tvist, og efterfølgende gør denne feedback 
tilgængelig for at hjælpe andre parter 
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med at vælge en ATB-instans til løsning 
af deres tvist

Or. en

Ændringsforslag 159
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) tilbyder et gratis elektronisk værktøj til 
at behandle sager, der giver parterne og 
ATB-instansen mulighed for at 
gennemføre onlinetvistbilæggelse via 
platformen

Or. el

Ændringsforslag 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) offentliggør oplysninger om ATB-
instanser, som Kommissionen har fået 
underretning om i overensstemmelse med 
artikel 17, stk. 2, i direktiv …./…/EU 
[Publikationskontoret indsætter nummeret 
på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 
og direktiv 2009/22/EF (direktivet om 
ATB på forbrugerområdet)], og som 
behandler tvister, der er omfattet af 
nærværende forordning

g) offentliggør oplysninger om ATB-
instanser, som Kommissionen har fået 
underretning om i overensstemmelse med 
artikel 17, stk. 2, i direktiv …./…/EU 
[Publikationskontoret indsætter nummeret 
på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 
og direktiv 2009/22/EF (direktivet om 
ATB på forbrugerområdet)], og som 
behandler tvister, der er omfattet af 
nærværende forordning; oplysningerne 
skal leveres på en klar og utvetydig måde 
samt være ajourførte og lettilgængelige 
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via elektroniske midler

Or. en

Ændringsforslag 161
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) offentliggør oplysninger om ATB-
instanser, som Kommissionen har fået 
underretning om i overensstemmelse med 
artikel 17, stk. 2, i direktiv …./…/EU 
[Publikationskontoret indsætter nummeret 
på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 
og direktiv 2009/22/EF (direktivet om 
ATB på forbrugerområdet)], og som 
behandler tvister, der er omfattet af 
nærværende forordning

g) offentliggør oplysninger om ATB-
instanser, som Kommissionen har fået 
underretning om i overensstemmelse med 
artikel 17, stk. 2, i direktiv …./…/EU 
[Publikationskontoret indsætter nummeret 
på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 
og direktiv 2009/22/EF (direktivet om 
ATB på forbrugerområdet)], og som 
behandler tvister, der er omfattet af 
nærværende forordning; oplysningerne bør 
gives elektronisk på en klar og tydelig 
måde, være let tilgængelige og opdateres 
løbende

Or. el

Ændringsforslag 162
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen er ansvarlig for OTB-
platformens udvikling, drift og
vedligeholdelse samt for databeskyttelse.

5. Kommissionen er ansvarlig for OTB-
platformens udvikling, drift, oversættelse, 
brugervenlighed, vedligeholdelse og 
finansiering samt for databeskyttelse.
Platformens udvikling, drift, 
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brugervenlighed og vedligeholdelse skal 
være i overensstemmelse med 
principperne om "privacy by design" 
(respekt for privatlivets fred lige fra 
udformningen) og så vidt muligt om 
universelt design (som kan bruges af alle, 
herunder sårbare personer, uden behov 
for særlig tilpasning).

Or. fr

Ændringsforslag 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen er ansvarlig for OTB-
platformens udvikling, drift og
vedligeholdelse samt for databeskyttelse.

5. Kommissionen er ansvarlig for OTB-
platformens udvikling, drift, herunder 
enhver oversættelsesfunktion, der er 
nødvendig med henblik på anvendelsen af 
denne forordning, vedligeholdelse og 
finansiering samt for databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 164
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen er ansvarlig for OTB-
platformens udvikling, drift og
vedligeholdelse samt for databeskyttelse.

5. Kommissionen er ansvarlig for OTB-
platformens udvikling, drift, herunder 
oversættelse, vedligeholdelse, finansiering
samt for databeskyttelse.

Or. el
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Ændringsforslag 165
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen tilser, at oplysningerne 
om de foreliggende ABT-procedurer og 
specifikationerne herfor på OTB-
platformen er korrekte og holdes 
opdateret.

Or. fr

Ændringsforslag 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Netværk af formidlere af
onlinetvistbilæggelse

Netværk af kontaktpunkter til
onlinetvistbilæggelse

Or. en

Ændringsforslag 167
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger et OTB-
kontaktpunkt og meddeler Kommissionen 
kontaktpunktets navn og 
kontaktoplysninger. Medlemsstaterne kan 
overdrage ansvaret for OTB-
kontaktpunkterne til deres centre i Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre, 

1. Hver medlemsstat udpeger et OTB-
kontaktpunkt og meddeler Kommissionen 
kontaktpunktets navn og 
kontaktoplysninger. Medlemsstaterne kan 
overdrage ansvaret for OTB-
kontaktpunkterne til deres centre i Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre, 
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forbrugersammenslutninger eller ethvert 
andet organ. Hvert OTB-kontaktpunkt er 
vært for mindst to formidlere af 
onlinetvistbilæggelse (i det følgende 
benævnt "OTB-formidlere").

forbrugersammenslutninger eller ethvert 
andet organ.

Or. en

Begrundelse

Det skaber unødvendig overlapning at anføre både OTB-kontaktpunkter og OTB-formidlere. 
Det ville være bedre at anføre OTB-kontaktpunkternes funktioner og lade medlemsstaterne 
beslutte, hvordan de bedst kan varetage disse funktioner.

Ændringsforslag 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger et OTB-
kontaktpunkt og meddeler Kommissionen 
kontaktpunktets navn og 
kontaktoplysninger. Medlemsstaterne kan 
overdrage ansvaret for OTB-
kontaktpunkterne til deres centre i Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre, 
forbrugersammenslutninger eller ethvert 
andet organ. Hvert OTB-kontaktpunkt er 
vært for mindst to formidlere af 
onlinetvistbilæggelse (i det følgende 
benævnt "OTB-formidlere").

1. Hver medlemsstat udpeger sit center i 
Det Europæiske Netværk af 
Forbrugercentre som OTB-kontaktpunkt 
og meddeler Kommissionen 
kontaktpunktets navn og 
kontaktoplysninger. Hvert OTB-
kontaktpunkt er vært for mindst to 
forbrugerrådgivere.

Or. en

Ændringsforslag 169
Ashley Fox

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. OTB-formidlerne bidrager til 
tvistbilæggelse i forbindelse med klager 
indgivet via platformen, ved at varetage 
følgende funktioner:

2. OTB-kontaktpunkterne bidrager til 
tvistbilæggelse i forbindelse med klager 
indgivet via platformen, ved at varetage 
følgende funktioner:

Or. en

Ændringsforslag 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. OTB-formidlerne bidrager til 
tvistbilæggelse i forbindelse med klager 
indgivet via platformen, ved at varetage 
følgende funktioner:

2. OTB-kontaktpunkterne bidrager til 
tvistbilæggelse i forbindelse med klager 
indgivet via platformen, ved at varetage 
følgende funktioner:

Or. en

Ændringsforslag 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis det er nødvendigt, lette 
kommunikationen mellem parterne og den 
kompetente ATB-instans

a) efter anmodning bistå parterne og lette 
kommunikationen mellem dem og den 
kompetente ATB-instans. Dette kan 
navnlig omfatte:

Or. en
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Ændringsforslag 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at hjælpe med indgivelse af en klage og 
om nødvendigt relevant dokumentation

Or. en

Ændringsforslag 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at give parterne og ATB-instanserne 
generelle oplysninger om de 
forbrugerrettigheder i forbindelse med 
salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser, der gælder i 
medlemsstaten for det OTB-kontaktpunkt, 
hvor de pågældende forbrugerrådgivere 
er beskæftiget

Or. en

Ændringsforslag 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at give oplysninger om OTB-
platformens funktioner

Or. en
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Ændringsforslag 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a – nr. iv (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at give parterne forklaringer om de 
procedureregler, som de udpegede ATB-
instanser anvender

Or. en

Ændringsforslag 176
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) hjælpe forbrugere, som anmoder om 
det, med at udfylde deres elektroniske 
klageformular korrekt

Or. fr

Ændringsforslag 177
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) give klageren oplysninger om OTB-
platformens funktioner, om indgivelse af 
den elektroniske klageformular og evt. om 
den relevante dokumentation

Or. el
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Ændringsforslag 178
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) oplyse parter, som anmoder om det, 
generelt om de vigtigste bestemmelser om 
forbrugerrettigheder

Or. fr

Ændringsforslag 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) informere forbrugere om andre 
klagemuligheder, hvis tvisten ikke kan 
bilægges via platformen, f.eks. når den 
erhvervsdrivende ikke indvilliger i at 
benytte ATB

b) informere klageren om andre 
klagemuligheder, hvis tvisten ikke kan 
bilægges via OTB-platformen, f.eks. når 
parterne ikke indvilliger i at benytte ATB, 
når der ikke kan udpeges en kompetent 
ATB-instans, eller ATB-instansen ikke er 
i stand til at behandle klagen på baggrund 
af dens procedureregler

Or. en

Ændringsforslag 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) på grundlag af de praktiske erfaringer c) på grundlag af de praktiske erfaringer 
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med varetagelsen af deres funktioner 
indgive en årlig aktivitetsrapport til 
Kommissionen og til medlemsstaterne

med varetagelsen af deres funktioner 
indgive en årlig aktivitetsrapport til 
Parlamentet, til Kommissionen og til 
medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 181
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen opretter et netværk af 
formidlere af onlinetvistbilæggelse (i det 
følgende benævnt "OTB-
formidlernetværket"), som skaber 
mulighed for samarbejde mellem OTB-
formidlere og bidrager til varetagelsen af 
de funktioner, der er beskrevet i stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen opretter et netværk af 
formidlere af onlinetvistbilæggelse (i det 
følgende benævnt "OTB-
formidlernetværket"), som skaber 
mulighed for samarbejde mellem OTB-
formidlere og bidrager til varetagelsen af 
de funktioner, der er beskrevet i stk. 2.

3. Kommissionen opretter et netværk af 
OTB-kontaktpunkter (i det følgende 
benævnt "netværket af OTB-
kontaktpunkter"), som skaber mulighed 
for samarbejde mellem OTB-
kontaktpunkter og bidrager til 
varetagelsen af de funktioner, der er 
beskrevet i stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 183
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen giver i samarbejde med 
medlemsstaterne en passende uddannelse 
til formidlere af onlinetvistbilæggelse, så 
de opnår den nødvendige ekspertise til at 
udføre deres pligter i henhold til paragraf 
2.

Or. el

Ændringsforslag 184
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen indkalder mindst én gang 
om året medlemmerne af OTB-
formidlernetværket til et møde for at give 
dem mulighed for at udveksle eksempler 
på bedste praksis og drøfte eventuelle 
tilbagevendende problemer i forbindelse 
med OTB-platformens drift.

4. Kommissionen indkalder mindst én gang 
om året medlemmerne af netværket af 
OTB-kontaktpunkter til et møde for at 
give dem mulighed for at udveksle 
eksempler på bedste praksis og drøfte 
eventuelle tilbagevendende problemer i 
forbindelse med OTB-platformens drift.

Or. en

Ændringsforslag 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen indkalder mindst én 
gang om året medlemmerne af OTB-
formidlernetværket til et møde for at give 
dem mulighed for at udveksle eksempler 
på bedste praksis og drøfte eventuelle 
tilbagevendende problemer i forbindelse 
med OTB-platformens drift.

4. Kommissionen indkalder mindst to 
gange om året medlemmerne af netværket 
af OTB-kontaktpunkter til et møde for at 
give dem mulighed for at udveksle 
eksempler på bedste praksis og drøfte 
eventuelle tilbagevendende problemer i 
forbindelse med OTB-platformens drift.

Or. en

Ændringsforslag 186
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager bestemmelser 
vedrørende retningslinjerne for 
samarbejdet mellem OTB-formidlere ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter. De 
pågældende gennemførelsesretsakter 
vedtages i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 
3.

5. Kommissionen vedtager bestemmelser 
om de nærmere vilkår for samarbejdet 
mellem OTB-kontaktpunkterne ved hjælp 
af gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 
3.

Or. en

Ændringsforslag 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager bestemmelser
vedrørende retningslinjerne for
samarbejdet mellem OTB-formidlere ved 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 16 
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hjælp af gennemførelsesretsakter. De 
pågældende gennemførelsesretsakter 
vedtages i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 
3.

vedrørende retningslinjerne for 
samarbejdet mellem OTB-
kontaktpunkterne.

Or. en

Ændringsforslag 188
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at indgive en klage via OTB-
platformen, udfylder klageren en 
elektronisk klageformular, som findes på 
platformens netsted. Klageren kan 
vedlægge klageformularen eventuelle 
dokumenter i elektronisk form til støtte for 
sin klage.

1. For at indgive en klage via OTB-
platformen udfylder forbrugeren en 
elektronisk klageformular, som findes på 
platformens netsted. Forbrugeren kan 
vedlægge klageformularen eventuelle 
dokumenter i elektronisk form til støtte for 
sin klage.

Or. en

Begrundelse

OTB-platformen skal kun indvilge i at behandle tvister anlagt af forbrugere over for 
erhvervsdrivende, da ATB ikke vil være tilstrækkeligt veludviklet til at sætte OTB-platformen i 
stand til at behandle tvister anlagt af erhvervsdrivende over for forbrugere.

Ændringsforslag 189
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. OTB-platformen giver adgang online 
til en vejledning til klageren i at udfylde 
den elektroniske klageformular.
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Or. fr

Ændringsforslag 190
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, som klageren skal 
indgive, skal være tilstrækkelige til at 
identificere den kompetente ATB-instans. 
Disse oplysninger er beskrevet i bilaget.

2. De oplysninger, som forbrugeren skal 
indgive, skal være tilstrækkelige til at 
identificere den kompetente ATB-instans. 
Disse oplysninger er beskrevet i bilaget.

Or. en

Ændringsforslag 191
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Klager, der indgives via platformen, 
behandles, hvis klageformularen er udfyldt 
korrekt.

1. Klager, der indgives via OTB-
platformen, behandles, hvis alle relevante 
felter i klageformularen er udfyldt korrekt.
I modsat fald underretter OTB-
platformen klageren om afvisningen og 
begrundelsen herfor. Platformen tilbyder 
ligeledes klageren hjælp fra en kompetent 
formidler til at udfylde den elektroniske 
klageformular, hvis den pågældende 
ønsker det. I bekræftende fald sætter 
formidleren sig i forbindelse med 
klageren. 

Or. fr

Ændringsforslag 192
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Klager, der indgives via platformen, 
behandles, hvis klageformularen er udfyldt 
korrekt.

1. Klager, der indgives via platformen, 
behandles, hvis klageformularen er udfyldt
korrekt. Parternes fysiske tilstedeværelse 
kræves ikke for, at klagen kan behandles.

Or. en

Ændringsforslag 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Klager, der indgives via platformen, 
behandles, hvis klageformularen er 
udfyldt korrekt.

1. Klager, der indgives via OTB-
platformen, behandles, hvis alle 
obligatoriske felter er udfyldt korrekt. I 
tilfælde af en ufuldstændig ansøgning 
skal klageren informeres om muligheden 
for at kontakte OTB-kontaktpunktet.

Or. en

Ændringsforslag 194
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved modtagelse af en korrekt udfyldt 
klageformular meddeler OTB-platformen 
klageren på det sprog, som klagen er 
udfærdiget på, og sender med e-mail til 
respondenten på det sprog, som kontrakten 
er udformet på, følgende:

2. Ved modtagelse af en korrekt udfyldt 
klageformular fremsender OTB-
platformen følgende til den 
erhvervsdrivende på det sprog, som 
kontrakten eller netstedet er udformet på:
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Or. en

Begrundelse

It may mislead consumers to be presented with a choice of all possible ADR entities before 
the trader has indicated whether or not he would be willing to use one or more of those 
entities. Instead the trader should be asked to indicate first whether they are committed to use 
a certain ADR entity or obliged to do so or are willing to do so for this specific case. This will 
improve efficiency and reduce the likelihood of consumers being disappointed or misled. 
Consumers should also clearly be informed that they may not be able to conduct dispute 
resolution proceedings in all official languages of the EU and should be informed what 
language options are provided by relevant ADR entities.

Ændringsforslag 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved modtagelse af en korrekt udfyldt 
klageformular meddeler OTB-platformen 
klageren på det sprog, som klagen er 
udfærdiget på, og sender med e-mail til 
respondenten på det sprog, som kontrakten 
er udformet på, følgende:

2. Ved modtagelse af en korrekt udfyldt 
klageformular fremsender OTB-
platformen omgående følgende til 
respondenten på en let forståelig måde og
på det sprog, som kontrakten eller 
netstedet er udformet på:

Or. en

Ændringsforslag 196
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) klagens type og begrundelse

Or. el
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Ændringsforslag 197
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysning om, at parterne skal blive 
enige om én kompetent ATB-instans, 
således at klagen kan overføres hertil

a) en erklæring om klagens art og en 
begrundelse for klagen

Or. en

Ændringsforslag 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysning om, at parterne skal blive 
enige om én kompetent ATB-instans, 
således at klagen kan overføres hertil

a) oplysning om, at parterne skal blive 
enige om én kompetent ATB-instans, 
således at klagen kan overføres hertil, og at 
de ved valget af den pågældende ATB-
instans enes om at indlede en 
tvistbilæggelsesprocedure

Or. en

Ændringsforslag 199
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) oplysning om, at parterne skal blive 
enige om én kompetent ATB-instans, 
således at klagen kan fremsendes hertil

Or. en
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Ændringsforslag 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) hvis respondenten er den 
erhvervsdrivende, en opfordring til 
respondenten om inden for syv dage fra 
modtagelsen af meddelelsen at angive, om 
han er forpligtet i henhold til national ret 
eller har givet tilsagn om at benytte en 
bestemt ATB-instans og, hvis det er 
relevant, at angive om han er villig til at 
benytte en anden ATB-instans, jf. den i 
litra c) omhandlede liste

Or. en

Ændringsforslag 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) hvis respondenten er en forbruger, en 
opfordring til respondenten om inden for 
syv dage efter modtagelsen af meddelelsen 
at vælge en eller flere ATB-instanser på 
den tilsendte liste, idet det præciseres, at 
forbrugeren ikke er forpligtet til at 
foretage et sådant valg

Or. en

Ændringsforslag 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) hvis respondenten er en forbruger, og 
den erhvervsdrivende som klager i 
klageformularen har erklæret, at han er 
forpligtet i henhold til national ret eller 
har givet tilsagn om at benytte en bestemt 
ATB-instans, en opfordring til 
respondenten om inden for syv dage fra 
modtagelsen af meddelelsen at indvilge i 
at benytte denne bestemte ATB-instans, 
idet det præciseres, at forbrugeren ikke er 
forpligtet til at foretage et sådant valg

Or. en

Ændringsforslag 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) oplysning om, at hvis forbrugeren 
vælger en ATB-instans, som den 
erhvervsdrivende er forpligtet til, har givet 
tilsagn om eller er villig til at benytte, 
fremsender platformen automatisk klagen 
til denne ATB-instans

Or. en

Ændringsforslag 204
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysning om, at hvis parterne ikke kan 
blive enige om én kompetent ATB-instans, 
eller der ikke identificeres en kompetent 
ATB-instans, behandles klagen ikke 
videre

udgår

Or. en

Ændringsforslag 205
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysning om, at hvis parterne ikke kan 
blive enige om én kompetent ATB-instans, 
eller der ikke identificeres en kompetent
ATB-instans, behandles klagen ikke 
videre

b) en opfordring til den erhvervsdrivende 
om inden for syv dage fra modtagelsen af 
meddelelsen at angive, om han er 
forpligtet i henhold til national ret eller 
har givet tilsagn om at benytte en bestemt
ATB-instans og, hvis det er relevant, at 
angive om han er villig til at benytte en 
anden ATB-instans, jf. den i litra c) 
omhandlede liste

Or. en

Ændringsforslag 206
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplysning om, at hvis forbrugeren 
vælger en ATB-instans, som den 
erhvervsdrivende er forpligtet til, har givet 
tilsagn om eller er villig til at benytte, 
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fremsender platformen automatisk klagen 
til denne ATB-instans

Or. en

Ændringsforslag 207
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) oplysning om, at hvis parterne ikke 
kan blive enige om én kompetent ATB-
instans, eller der ikke identificeres en 
kompetent ATB-instans, behandles klagen 
ikke videre

Or. en

Ændringsforslag 208
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en liste over alle kompetente ATB-
instanser, hvis der er identificeret sådanne

c) en liste over alle kompetente ATB-
instanser, hvis der er identificeret sådanne. 
Listen omfatter en beskrivelse af følgende 
kendetegn ved de enkelte instanser:

Or. en

Ændringsforslag 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en liste over alle kompetente ATB-
instanser, hvis der er identificeret sådanne

c) en liste over alle kompetente ATB-
instanser, hvis der er identificeret sådanne.
Listen omfatter en beskrivelse af følgende 
kendetegn ved de enkelte instanser:

Or. en

Ændringsforslag 210
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ATB-instansens navn og 
netstedsadresse

Or. en

Ændringsforslag 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ATB-instansens navn og 
netstedsadresse

Or. en

Ændringsforslag 212
Ashley Fox

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) det eller de sprog, som proceduren 
gennemføres på

Or. en

Ændringsforslag 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) procedureomkostninger, hvis det er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 214
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) ATB-procedurens gennemsnitlige 
varighed

Or. en

Ændringsforslag 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) det eller de sprog, som proceduren 
gennemføres på

Or. en

Ændringsforslag 216
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. iv (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) hvorvidt resultaterne af proceduren er 
bindende

Or. en

Ændringsforslag 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. iv (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) ATB-procedurens gennemsnitlige 
varighed

Or. en

Ændringsforslag 218
Ashley Fox

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. v (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) de kriterier, ud fra hvilke ATB-
instansen kan afvise at behandle en given 
tvist

Or. en

Ændringsforslag 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. v (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) hvorvidt resultaterne af proceduren er 
bindende

Or. en

Ændringsforslag 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. vi (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) de kriterier, ud fra hvilke ATB-
instansen kan nægte at behandle en given 
tvist i overensstemmelse med artikel 5, stk. 
4 og 5, i direktiv …./…/EU 
[Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB 
på forbrugerområdet)]

Or. en
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Ændringsforslag 221
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en opfordring til forbrugeren om at 
vælge en eller flere ATB-instanser fra den 
fremsendte liste med en tilkendegivelse af, 
at forbrugeren ikke er forpligtet til at 
foretage et sådant valg

udgår

Or. en

Ændringsforslag 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en opfordring til forbrugeren om at 
vælge en eller flere ATB-instanser fra den 
fremsendte liste med en tilkendegivelse af, 
at forbrugeren ikke er forpligtet til at 
foretage et sådant valg

udgår

Or. en

Ændringsforslag 223
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en opfordring til den erhvervsdrivende 
om at vælge en eller flere ATB-instanser 

udgår
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fra den fremsendte liste, i det tilfælde at 
ingen af de pågældende instanser svarer 
til en instans, som den erhvervsdrivende 
har forpligtet sig til at benytte i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i 
direktiv …./…/EU [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af direktiv 2009/22/EF 
(direktivet om ATB på forbrugerområdet)]

Or. en

Ændringsforslag 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en opfordring til den erhvervsdrivende 
om at vælge en eller flere ATB-instanser 
fra den fremsendte liste, i det tilfælde at 
ingen af de pågældende instanser svarer 
til en instans, som den erhvervsdrivende 
har forpligtet sig til at benytte i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i 
direktiv …./…/EU [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af direktiv 2009/22/EF 
(direktivet om ATB på forbrugerområdet)]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 225
Ashley Fox

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) oplysning om, at i det tilfælde 
forbrugeren vælger en ATB-instans, som 
den erhvervsdrivende har forpligtet sig til 
at benytte i overensstemmelse med artikel 
10, stk. 1, i direktiv …./…/EU 
[Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB 
på forbrugerområdet)], overfører 
platformen automatisk klagen til den 
pågældende ATB-instans.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) oplysning om, at i det tilfælde 
forbrugeren vælger en ATB-instans, som 
den erhvervsdrivende har forpligtet sig til 
at benytte i overensstemmelse med artikel 
10, stk. 1, i direktiv …./…/EU 
[Publikationskontoret indsætter 
nummeret på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB 
på forbrugerområdet)], overfører 
platformen automatisk klagen til den 
pågældende ATB-instans.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den meddelelse, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter en beskrivelse af følgende 
kendetegn ved de enkelte instanser:

udgår

a) deres gebyrer, hvis det er relevant
b) det eller de sprog, som proceduren 
gennemføres på
c) procedurens omtrentlige varighed
d) hvorvidt parterne eller i givet fald deres 
repræsentanter skal være fysisk til stede
e) hvorvidt resultaterne af proceduren er 
bindende.

Or. en

Ændringsforslag 228
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den meddelelse, der er nævnt i stk. 2,
omfatter en beskrivelse af følgende 
kendetegn ved de enkelte instanser:

3. Når platformen modtager de i stk. 2, 
litra b), omhandlede oplysninger fra den 
erhvervsdrivende, meddeler den 
forbrugeren følgende på det sprog, som 
klagen er udfærdiget på:

Or. en

Ændringsforslag 229
Ashley Fox
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) deres gebyrer, hvis det er relevant a) oplysning om, at parterne skal blive 
enige om én kompetent ATB-instans, 
således at klagen kan fremsendes hertil

Or. en

Ændringsforslag 230
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det eller de sprog, som proceduren 
gennemføres på

b) oplysning om, at hvis forbrugeren 
vælger en ATB-instans, som den 
erhvervsdrivende er forpligtet til, har givet 
tilsagn om eller er villig til at benytte, 
fremsender platformen automatisk klagen 
til denne ATB-instans

Or. en

Ændringsforslag 231
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) procedurens omtrentlige varighed c) oplysning om, at hvis parterne ikke kan 
blive enige om én kompetent ATB-instans, 
eller der ikke identificeres en kompetent 
ATB-instans, behandles klagen ikke 
videre

Or. en
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Ændringsforslag 232
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 233
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 234
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) oplysning om, at hvis parterne ikke kan 
blive enige om én kompetent ATB-instans, 
eller der ikke identificeres en kompetent 
ATB-instans, behandles klagen ikke 
videre

Or. en
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Ændringsforslag 235
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en opfordring til forbrugeren om 
inden for syv dage efter modtagelsen af 
meddelelsen at vælge den ATB-instans 
eller, hvis det er relevant, én af de ATB-
instanser, som den erhvervsdrivende har 
angivet i overensstemmelse med stk. 2, 
litra b), idet det præciseres, at forbrugeren 
ikke er forpligtet til at foretage et sådant 
valg

Or. en

Ændringsforslag 236
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) oplysning om, at hvis forbrugeren 
foretager et valg, vil klagen automatisk 
blive fremsendt til den ATB-instans, som 
parterne har valgt

Or. en

Ændringsforslag 237
Ashley Fox

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvorvidt resultaterne af proceduren er 
bindende.

e) den ATB-instans eller, hvis det er 
relevant, de ATB-instanser, som den 
erhvervsdrivende har angivet i 
overensstemmelse med stk. 2, litra b), 
herunder en beskrivelse af følgende 
kendetegn ved denne instans eller, hvis 
det er relevant, de enkelte instanser:

Or. en

Ændringsforslag 238
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra e – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ATB-instansens navn og 
netstedsadresse

Or. en

Ændringsforslag 239
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra e – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) det eller de sprog, som proceduren 
gennemføres på

Or. en

Ændringsforslag 240
Ashley Fox
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra e – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) ATB-procedurens gennemsnitlige 
varighed

Or. en

Ændringsforslag 241
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra e – nr. iv (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) hvorvidt resultaterne af proceduren er 
bindende

Or. en

Ændringsforslag 242
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra e – nr. v (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) de kriterier, ud fra hvilke ATB-
instansen kan afvise at behandle en given 
tvist

Or. en

Ændringsforslag 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ved modtagelse af de oplysninger, der 
er omhandlet i stk. 2, fra respondenten 
meddeler platformen omgående klageren 
følgende på en let forståelig måde og på 
det sprog, som klagen er udfærdiget på:
a) oplysning om, at parterne skal blive 
enige om én kompetent ATB-instans, 
således at klagen kan fremsendes hertil
b) oplysning om, at hvis forbrugeren som 
respondent har valgt en ATB-instans, som 
den erhvervsdrivende er forpligtet til, har 
givet tilsagn om eller er villig til at 
benytte, har platformen automatisk 
fremsendt klagen til denne ATB-instans
c) oplysning om, at hvis parterne ikke kan 
blive enige om én kompetent ATB-instans, 
eller der ikke identificeres en kompetent 
ATB-instans, behandles klagen ikke 
videre
d) den ATB-instans eller, hvis det er 
relevant, de ATB-instanser, som 
respondenten har valgt i 
overensstemmelse med stk. 2, herunder en 
beskrivelse af følgende kendetegn ved 
denne instans eller, hvis det er relevant, 
de enkelte instanser:
i) ATB-instansens navn og 
netstedsadresse
ii) procedureomkostninger, hvis det er 
relevant
iii) det eller de sprog, som proceduren 
gennemføres på
iv) ATB-procedurens gennemsnitlige 
varighed
v) hvorvidt resultaterne af proceduren er 
bindende
vi) de kriterier, ud fra hvilke ATB-
instansen kan nægte at behandle en given 
tvist i overensstemmelse med artikel 5, stk. 
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4 og 5, i direktivet
e) en opfordring til klageren om inden for 
syv dage efter modtagelsen af meddelelsen 
at acceptere den ATB-instans, som 
respondenten har valgt, eller, hvis det er 
relevant, at vælge én af de ATB-instanser, 
som respondenten har valgt i 
overensstemmelse med stk. 2, idet det 
præciseres, at forbrugeren ikke er 
forpligtet til at foretage et sådant valg
f) oplysning om, at hvis klageren vælger 
en kompetent ATB-instans, som er 
identificeret i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne artikel, overfører 
platformen automatisk klagen til den 
pågældende ATB-instans
g) navn og kontaktoplysninger vedrørende 
OTB-kontaktpunktet på bopælsstedet for 
forbrugeren og på etableringsstedet for 
den erhvervsdrivende samt en kort 
beskrivelse af de funktioner, der er 
omhandlet i [artikel 6, stk. 2, litra a), b) og 
d)].

Or. en

Ændringsforslag 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis klageren vælger en kompetent 
ATB-instans, som er identificeret i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne artikel, overfører platformen 
automatisk klagen til den pågældende 
ATB-instans.

Or. en
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Ændringsforslag 245
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis parterne ikke sender et svar til 
platformen eller ikke bliver enige om en 
kompetent ATB-instans, behandles klagen 
ikke videre. Forbrugeren underrettes om 
muligheden for at kontakte en OTB-
formidler for at få oplysning om andre 
klagemuligheder.

4. Når platformen modtager de i stk. 3, 
litra e), omhandlede oplysninger fra 
forbrugeren, fremsender den automatisk 
klagen til den ATB-instans, som parterne 
har valgt.

Or. en

Ændringsforslag 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis parterne ikke sender et svar til 
platformen eller ikke bliver enige om en 
kompetent ATB-instans, behandles klagen 
ikke videre. Forbrugeren underrettes om 
muligheden for at kontakte en OTB-
formidler for at få oplysning om andre 
klagemuligheder.

4. Hvis parterne ikke sender et svar til 
platformen eller ikke bliver enige om en 
kompetent ATB-instans inden for 20 dage, 
behandles klagen ikke videre.

Or. en

Ændringsforslag 247
Ashley Fox

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis forbrugerens valg svarer til en
ATB-instans, som den erhvervsdrivende 
har forpligtet sig til at benytte i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i 
direktiv …./…/EU [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af direktiv 2009/22/EF 
(direktivet om ATB på 
forbrugerområdet)], eller hvis parterne 
vælger den samme ATB-instans i deres 
svar, overfører platformen automatisk 
klagen til den pågældende ATB-instans.

5. Hvis parterne ikke sender et svar til 
platformen eller ikke bliver enige om en 
kompetent ATB-instans inden for 30 dage, 
behandles klagen ikke videre. 
Forbrugeren underrettes om muligheden 
for at kontakte et OTB-kontaktpunkt for 
at få generelle oplysninger om andre 
klagemuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 248
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis forbrugerens valg svarer til en 
ATB-instans, som den erhvervsdrivende 
har forpligtet sig til at benytte i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i 
direktiv …./…/EU [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med 
tvister på forbrugerområdet og om ændring 
af direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB 
på forbrugerområdet)], eller hvis parterne 
vælger den samme ATB-instans i deres 
svar, overfører platformen automatisk 
klagen til den pågældende ATB-instans.

5. Platformen overfører automatisk 
klagen til den af forbrugeren valgte ATB-
instans senest syv kalenderdage efter 
modtagelsen af klagerens svar vedrørende 
valg af ATB-instans, hvis:

a) forbrugerens valg svarer til en ATB-
instans, som den erhvervsdrivende har 
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forpligtet sig til at benytte i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i 
direktiv …./…/EU [Publikationskontoret 
indsætter nummeret på Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med 
tvister på forbrugerområdet og om ændring 
af direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB 
på forbrugerområdet)], eller

b) parterne vælger den samme ATB-instans 
i deres svar.

Or. fr

Ændringsforslag 249
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis parterne bliver enige om flere end 
en ATB-instans, anmodes forbrugeren om 
at vælge en af de ATB-instanser, der er 
opnået enighed om. Platformen overfører 
automatisk klagen til den pågældende 
ATB-instans.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 250
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ATB-instanser, som har fået overført en 
klage i overensstemmelse med artikel 8, 
skal:

ATB-instanser, som har fået overført en 
klage i overensstemmelse med artikel 8, 
skal hurtigst muligt overføre datoen for 
procedurens afslutning og procedurens 
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resultat til OTB-platformen.

Or. en

Begrundelse

OTB-platformen bilægger ikke selv tvister, men overlader det til eksisterende ATB-instanser. 
Tvister skal således bilægges i henhold til kravene i ATB-direktivet, og tvister om 
grænseoverskridende onlineindkøb kan ikke bilægges hurtigere end andre tvister.

Ændringsforslag 251
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omgående underrette parterne om 
tvisten og oplyse dem om deres 
procedureregler og om de gebyrer, som 
gælder for bilæggelse af den berørte tvist

udgår

Or. en

Ændringsforslag 252
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis parterne efter at være blevet 
underrettet om tvisten bliver enige om at 
iværksætte proceduren ved instansen, 
afslutte tvistbilæggelsesproceduren senest 
30 dage efter procedurens iværksættelse. I 
tilfælde af komplekse tvister kan ATB-
instansen forlænge denne tidsfrist

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 253
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis parterne efter at være blevet 
underrettet om tvisten bliver enige om at 
iværksætte proceduren ved instansen, 
afslutte tvistbilæggelsesproceduren senest 
30 dage efter procedurens iværksættelse. I 
tilfælde af komplekse tvister kan ATB-
instansen forlænge denne tidsfrist

b) hvis parterne efter at være blevet 
underrettet om tvisten bliver enige om at 
iværksætte proceduren ved instansen, 
afslutte tvistbilæggelsesproceduren senest 
90 kalenderdage efter procedurens 
iværksættelse. I tilfælde af komplekse 
tvister kan ATB-instansen forlænge denne 
tidsfrist

Or. fr

Ændringsforslag 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis parterne efter at være blevet 
underrettet om tvisten bliver enige om at 
iværksætte proceduren ved instansen, 
afslutte tvistbilæggelsesproceduren senest 
30 dage efter procedurens iværksættelse. I 
tilfælde af komplekse tvister kan ATB-
instansen forlænge denne tidsfrist

udgår

Or. en

Begrundelse

Tidsfristen skal være den samme, uanset om klagen indgives direkte til ATB-instansen eller 
via OTB-platformen. Derfor skal en separat tidsfrist i OTB-forslaget slettes, hvilket betyder, 
at fristen i artikel 8, litra d), i ATB-direktivet også vil gælde klager, der overføres af OTB-
platformen.
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Ændringsforslag 255
Louis Grech

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis parterne efter at være blevet 
underrettet om tvisten bliver enige om at 
iværksætte proceduren ved instansen, 
afslutte tvistbilæggelsesproceduren senest
30 dage efter procedurens iværksættelse. I 
tilfælde af komplekse tvister kan ATB-
instansen forlænge denne tidsfrist

b) hvis parterne efter at være blevet 
underrettet om tvisten bliver enige om at 
iværksætte proceduren ved instansen, 
normalt afslutte 
tvistbilæggelsesproceduren inden for en
tidsfrist på 90 kalenderdage fra det 
tidspunkt, hvor ATB-instansen officielt 
iværksætter proceduren. I tilfælde af 
komplekse eller tekniske tvister kan ATB-
instansen forlænge denne tidsfrist for at 
sikre tvistbilæggelse af høj kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 256
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omgående overføre følgende 
oplysninger til OTB-platformen:

udgår

i) datoen for klagens modtagelse og 
klagens genstand
ii) datoen for underretning af parterne om 
tvisten
iii) datoen for procedurens afslutning og 
procedurens resultat.

Or. en

Ændringsforslag 257
Robert Rochefort
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der gives kun adgang til informationer, 
herunder personoplysninger, der vedrører 
en tvist og er lagret i den database, der er 
omhandlet i artikel 10, med henblik på de 
formål, der er omhandlet i artikel 9, til den 
ATB-instans, som tvisten er overført til i 
overensstemmelse med artikel 8. Der gives 
desuden adgang til de samme 
informationer til OTB-formidlere med 
henblik på de formål, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 3.

1. Der gives kun adgang til informationer, 
herunder personoplysninger, der vedrører 
en tvist og er lagret i den database, der er 
omhandlet i artikel 10, med henblik på de 
formål, der er omhandlet i artikel 9, til den 
ATB-instans, som tvisten er overført til i 
overensstemmelse med artikel 8. Der gives 
desuden adgang til de samme 
informationer til OTB-formidlere med 
henblik på de formål, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 2 og 3.

Or. fr

Ændringsforslag 258
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a Kommissionen giver personer, som er 
berørt af en ATB-procedure, adgang til 
klare og præcise skriftlige informationer 
om processerne i OTB-platformens 
behandling af deres personoplysninger i 
overensstemmelse med artikel 11 og 12 i 
forordning (EF) nr. 45/2001 og national 
lovgivning vedtaget i henhold til artikel 10 
og 11 i direktiv 95/46/EF og om deres 
dermed forbundne rettigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 259
Ashley Fox
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. OTB-formidlere og ATB-instanser er 
omfattet af regler om tavshedspligt eller 
andre tilsvarende fortrolighedskrav i 
national lovgivning.

1. OTB-formidlere er omfattet af regler om 
tavshedspligt eller andre tilsvarende 
fortrolighedskrav i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor deres OTB-
kontaktpunkt hører hjemme.

ATB-instanser er omfattet af regler om 
tavshedspligt eller andre tilsvarende 
fortrolighedskrav i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor de hører hjemme.

Or. hu

Ændringsforslag 260
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Erhvervsdrivende etableret inden for 
EU, som deltager i grænseoverskridende 
salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, oplyser forbrugerne 
om OTB-platformen og deres e-mail-
adresse. Oplysningerne skal være varigt 
tilgængelige på en nem, direkte og 
fremtrædende måde på de 
erhvervsdrivendes netsteder, og, hvis 
tilbuddet fremsættes i en e-mail eller 
tekstmeddelelsen sendes med elektroniske 
midler, i den pågældende meddelelse. De 
skal omfatte et link til OTB-platformens 
hjemmeside. Erhvervsdrivende oplyser 
også forbrugerne om OTB-platformen, når 
forbrugerne indgiver klager til den 
erhvervsdrivende, en 
forbrugerklageordning, der drives af den 
erhvervsdrivende, eller en 

1. Erhvervsdrivende etableret inden for 
EU, der deltager i grænseoverskridende 
salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, og som i henhold til 
national lovgivning er forpligtet til at 
benytte en ATB-instans, eller som 
forpligter sig til at benytte en eller flere 
ATB-instanser, oplyser på deres netsted
forbrugerne om, at OTB-platformen 
findes, og lægger et elektronisk link til 
dens netsted. Oplysningerne skal anføres 
tydeligt, letforståeligt og lettilgængeligt på 
de erhvervsdrivendes netsteder, og, hvis 
tilbuddet fremsættes i en e-mail eller en 
anden tekstmeddelelse, der sendes med 
elektroniske midler, i den pågældende 
meddelelse. De skal omfatte et elektronisk 
link til OTB-platformens hjemmeside. 
Sådanne erhvervsdrivende oplyser 
endvidere forbrugerne om OTB-platformen 
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virksomhedsombudsmand. som svar på forbrugerklager, når 
forbrugerne indgiver klager til den 
erhvervsdrivende, en 
forbrugerklageordning, der drives af den 
erhvervsdrivende, eller en 
virksomhedsombudsmand.

Or. en

Ændringsforslag 261
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Erhvervsdrivende etableret inden for 
EU, som deltager i grænseoverskridende
salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, oplyser forbrugerne 
om OTB-platformen og deres e-mail-
adresse. Oplysningerne skal være varigt 
tilgængelige på en nem, direkte og 
fremtrædende måde på de 
erhvervsdrivendes netsteder, og, hvis 
tilbuddet fremsættes i en e-mail eller 
tekstmeddelelsen sendes med elektroniske 
midler, i den pågældende meddelelse. De 
skal omfatte et link til OTB-platformens 
hjemmeside. Erhvervsdrivende oplyser 
også forbrugerne om OTB-platformen, når 
forbrugerne indgiver klager til den 
erhvervsdrivende, en 
forbrugerklageordning, der drives af den 
erhvervsdrivende, eller en 
virksomhedsombudsmand.

1. Erhvervsdrivende etableret i Unionen, 
som deltager i købs- eller
tjenesteydelsesaftaler online, oplyser 
forbrugerne om deres e-mail-adresse. Når 
den erhvervsdrivende er forpligtet til eller 
giver tilsagn om at benytte ATB-instanser 
til at bilægge grænseoverskridende tvister 
med forbrugere, oplyser denne også 
forbrugeren om, at der findes en OTB-
platform.

Oplysningerne skal anføres på en tydelig 
og letforståelig måde. De skal omfatte et 
elektronisk link til OTB-platformens 
hjemmeside. Sådanne erhvervsdrivende
oplyser endvidere forbrugerne om OTB-
platformen, når forbrugerne indgiver klager 
til den erhvervsdrivende, en 
forbrugerklageordning, der drives af den 
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erhvervsdrivende, eller en 
virksomhedsombudsmand.

Or. en

Ændringsforslag 262
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Erhvervsdrivende etableret inden for 
EU, som deltager i grænseoverskridende
salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, oplyser forbrugerne 
om OTB-platformen og deres e-mail-
adresse. Oplysningerne skal være varigt 
tilgængelige på en nem, direkte og 
fremtrædende måde på de 
erhvervsdrivendes netsteder, og, hvis 
tilbuddet fremsættes i en e-mail eller 
tekstmeddelelsen sendes med elektroniske 
midler, i den pågældende meddelelse. De 
skal omfatte et link til OTB-platformens 
hjemmeside. Erhvervsdrivende oplyser 
også forbrugerne om OTB-platformen, når 
forbrugerne indgiver klager til den 
erhvervsdrivende, en 
forbrugerklageordning, der drives af den 
erhvervsdrivende, eller en 
virksomhedsombudsmand.

1. Erhvervsdrivende etableret inden for 
EU, som deltager i salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser online, oplyser 
forbrugerne om OTB-platformen og deres 
e-mail-adresse. Oplysningerne skal anføres 
på en tydelig og letforståelig måde. De 
skal omfatte et elektronisk link til OTB-
platformens hjemmeside. Erhvervsdrivende 
skal også oplyse forbrugerne om OTB-
platformen, når forbrugerne indgiver klager 
til den erhvervsdrivende, en 
forbrugerklageordning, der drives af den 
erhvervsdrivende, eller en 
virksomhedsombudsmand.

Or. en

Ændringsforslag 263
Wim van de Camp

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Erhvervsdrivende etableret inden for 
EU, som deltager i grænseoverskridende 
salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser online, oplyser forbrugerne 
om OTB-platformen og deres e-mail-
adresse. Oplysningerne skal være varigt 
tilgængelige på en nem, direkte og 
fremtrædende måde på de 
erhvervsdrivendes netsteder, og, hvis 
tilbuddet fremsættes i en e-mail eller 
tekstmeddelelsen sendes med elektroniske 
midler, i den pågældende meddelelse. De 
skal omfatte et link til OTB-platformens 
hjemmeside. Erhvervsdrivende oplyser 
også forbrugerne om OTB-platformen, når 
forbrugerne indgiver klager til den 
erhvervsdrivende, en 
forbrugerklageordning, der drives af den 
erhvervsdrivende, eller en 
virksomhedsombudsmand.

1. Når onlineforhandlere etableret inden 
for EU, som deltager i 
grænseoverskridende salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser online, har 
forpligtet sig til at benytte ATB, skal de
oplyse forbrugerne om OTB-platformen. 
Oplysningerne skal være varigt 
tilgængelige på en nem, direkte og 
fremtrædende måde på de 
erhvervsdrivendes netsteder, og, hvis 
tilbuddet fremsættes i en e-mail eller 
tekstmeddelelsen sendes med elektroniske 
midler, i den pågældende meddelelse. De 
skal omfatte et elektronisk link til OTB-
platformens hjemmeside. Erhvervsdrivende 
skal også oplyse forbrugerne om OTB-
platformen, når forbrugerne indgiver klager 
til den erhvervsdrivende, en 
forbrugerklageordning, der drives af den 
erhvervsdrivende, eller en 
virksomhedsombudsmand.

Or. en

Begrundelse

The Commission ODR proposal, in article 13 paragraph 1, foresees in the obligation for 
traders to inform consumers about the ODR platform also in the case where the trader is not 
committed to ADR. Such an obligation goes against the voluntary character of ADR. Besides, 
traders who do commit to ADR will have to inform the consumer about that, so that any 
consumer easily can look for traders that grant their consumers access to ADR in case of any 
disputes. It is appropriate that this information requirements, applies only to those traders 
that have committed themselves voluntarily to any ADR entity. In that way, this article 
becomes in line with point 11 of the ODR Annex.

Ændringsforslag 264
Louis Grech

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen etablerer og 
opretholder en telefonhjælpetjeneste 
vedrørende ATB og OTB, som skal være 
tilgængelig i alle medlemsstater og tilbyde 
oplysninger og fornøden bistand ved 
indgivelse af klager.

Or. en

Ændringsforslag 265
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke 
artikel 10 i direktiv .…/…/EU 
[Publikationskontoret indsætter nummeret 
på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 
og direktiv 2009/22/EF (direktivet om 
ATB på forbrugerområdet)] om 
erhvervsdrivendes underretning af 
forbrugere om de ATB-procedurer, der 
dækker de pågældende erhvervsdrivende, 
og om, hvorvidt de forpligter sig til at 
anvende alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer til at bilægge 
tvister med forbrugere.

2. Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke 
artikel 10 i direktiv .…/…/EU 
[Publikationskontoret indsætter nummeret 
på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 
og direktiv 2009/22/EF (direktivet om 
ATB på forbrugerområdet)] om 
erhvervsdrivendes underretning af 
forbrugere om den ATB-instans eller de 
ATB-instanser, der dækker de pågældende 
erhvervsdrivende, og om, hvorvidt de 
forpligter sig til at anvende disse ATB-
instanser til at bilægge tvister med 
forbrugere.

Or. en

Begrundelse

Det ville vildlede forbrugerne, hvis en virksomhed, som ikke vil benytte ATB, fremlægger 
oplysninger om OTB-platformen. Desuden er det nyttigt at henvise til ATB-instanser frem for 
alternative procedurer til tvistbilæggelse for at bringe denne tekst i overensstemmelse med
teksten i ATB-direktivet.
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Ændringsforslag 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at disse 
bestemmelser gennemføres. Sanktionerne 
bør være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

Or. hu

Ændringsforslag 267
Ashley Fox

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) klagerens navn, adresse og eventuelt e-
mail og netsted

1) forbrugerens navn, adresse og eventuelt 
e-mail-adresse og netstedsadresse

Or. en

Ændringsforslag 268
Ashley Fox

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) oplysning om, hvorvidt klageren er 
forbruger eller erhvervsdrivende

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 269
Ashley Fox

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) respondentens navn, adresse og 
eventuelt e-mail og netsted

3) den erhvervsdrivendes navn, adresse og 
eventuelt e-mail-adresse og netstedsadresse

Or. en

Ændringsforslag 270
Ashley Fox

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) oplysning om, hvorvidt respondenten er 
forbruger eller erhvervsdrivende

udgår

Or. en


