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Ændringsforslag 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. de

Begrundelse

Den Europæiske Union har ingen kompetence, når det gælder en omfattende harmonisering 
af købelovgivningen. National lovgivning ville blive sat ud af kraft og medlemsstaternes 
kompetence beskåret også ved en frivillig anvendelse af bestemmelserne. Forbrugerne er 
allerede beskyttet i tilstrækkelig grad i kraft af den eksisterende lovgivning, således at der i og 
for sig ikke er behov for en europæisk ordning. National lovgivning rummer desuden en høj 
grad af retssikkerhed. En ensartet fortolkning af en fælles EU-købelov i hele EU er derimod 
ikke sikret.

Ændringsforslag 340
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Som led i gennemgangen af 
forbrugerlovgivningen, der indledtes i 
2004 med Kommissionens grønbog, 
omhandler det nyligt vedtagne direktiv 
2011/83/EU om forbrugerrettigheder de 
vigtigste områder inden for fjernsalg og 
dørsalg til forbrugere, som har tilknytning 
til købelovgivningen. Dette direktiv får 
virkning fra midten af 2014 og fastlægger 
ensartede retlige rammer for virksomhed 
til forbruger-transaktioner og navnlig for 
virksomhed til forbruger-e-handel. 

Or. en
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Ændringsforslag 341
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Tilnærmelse af forbrugeraftaleretten 
via harmonisering af lovgivningen på et 
højt beskyttelsesniveau, der gælder for 
alle markedsaktører, er den mest 
velegnede tilgang med henblik på at 
styrke forbrugernes tillid til 
grænseoverskridende transaktioner og 
fremme handelen i hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 342
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Det er nødvendigt at ajourføre 
forbrugerlovgivningen for at leve op til 
udfordringerne i forbindelse med den 
samfundsmæssige og økonomiske 
udvikling, bl.a. når det gælder den digitale 
økonomi. Forbrugerne har behov for 
rammer med robuste rettigheder, så de 
kan købe sikkert og på fair vilkår i det 
indre marked. Direktiv 2011/83/EU om 
forbrugerrettigheder rummede en revision 
af forbrugerlovgivningen navnlig i 
relation til specifikke salgsmetoder, 
nemlig fjernsalg og dørsalg. Retlige 
garantier er yderst vigtige for både 
forbrugere og virksomheder og kræver en 
yderligere tilnærmelse og modernisering, 
som realiseres med dette direktiv.
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Or. en

Ændringsforslag 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at overvinde disse aftaleretlige 
hindringer bør parterne have mulighed for 
at bestemme, at deres aftaler reguleres af et 
ensartet aftaleretligt regelsæt med samme 
betydning og fortolkning i alle 
medlemsstater, en fælles EU-købelov. Den 
fælles EU-købelov bør være et alternativ, 
der giver parterne flere valgmuligheder, og 
som kan bruges når som helst, den anses 
for at kunne være til nytte for at lette 
handel på tværs af landegrænserne og 
undgå transaktions- og 
alternativomkostninger samt andre 
aftaleretlige hindringer for handel på tværs 
af landegrænserne. Den bør kun danne 
udgangspunkt for et aftaleforhold, hvis 
parterne sammen beslutter det.

(8) For at overvinde disse aftaleretlige 
hindringer bør parterne med hensyn til 
fjernsalg have mulighed for at bestemme, 
at deres aftaler reguleres af et ensartet 
aftaleretligt regelsæt med samme 
betydning og fortolkning i alle 
medlemsstater, en fælles EU-købelov. Den 
fælles EU-købelov bør være et alternativ, 
der med hensyn til fjernsalg giver parterne 
flere valgmuligheder, og som kan bruges 
når som helst, den anses for at kunne være 
til nytte for at lette handel på tværs af 
landegrænserne og undgå transaktions- og 
alternativomkostninger samt andre 
aftaleretlige hindringer for handel på tværs 
af landegrænserne. Den bør kun danne 
udgangspunkt for et aftaleforhold, hvis 
parterne sammen beslutter det.

Or. de

Ændringsforslag 344
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Denne forordning indfører en fælles 
EU-købelov. Den harmoniserer 
medlemsstaternes aftaleret ikke ved at 
kræve ændringer af den allerede 
gældende nationale aftaleret, men ved i 

udgår
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hver medlemsstats nationale ret at skabe 
endnu en aftaleretlig ordning for aftaler, 
der henhører under dens 
anvendelsesområde. Denne anden 
ordning bør være identisk i hele Unionen 
og bestå sideløbende med de allerede 
gældende nationale aftaleretlige regler. 
Den fælles EU-købelov bør finde 
anvendelse på frivillig basis, på grundlag 
af parternes udtrykkelige fælles 
overenskomst, for en 
grænseoverskridende aftale.

Or. en

Ændringsforslag 345
Mitro Repo

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Denne forordning indfører en fælles 
EU-købelov. Den harmoniserer 
medlemsstaternes aftaleret ikke ved at 
kræve ændringer af den allerede gældende 
nationale aftaleret, men ved i hver 
medlemsstats nationale ret at skabe endnu 
en aftaleretlig ordning for aftaler, der 
henhører under dens anvendelsesområde. 
Denne anden ordning bør være identisk i 
hele Unionen og bestå sideløbende med de 
allerede gældende nationale aftaleretlige 
regler. Den fælles EU-købelov bør finde 
anvendelse på frivillig basis, på grundlag af 
parternes udtrykkelige fælles 
overenskomst, for en grænseoverskridende 
aftale.

(9) Denne forordning indfører en fælles 
EU-købelov. Den harmoniserer 
medlemsstaternes aftaleret ikke ved at 
kræve ændringer af den allerede gældende 
nationale aftaleret, men ved i hver 
medlemsstats nationale ret at skabe endnu 
en aftaleretlig ordning for aftaler, der 
henhører under dens anvendelsesområde. 
Denne anden ordning bør være identisk i 
hele Unionen og bestå sideløbende med de 
allerede gældende nationale aftaleretlige 
regler. Den fælles EU-købelov bør finde 
anvendelse på frivillig basis, på grundlag af 
parternes udtrykkelige fælles 
overenskomst, for en grænseoverskridende 
aftale. Forbrugerne har desuden til 
enhver tid ret til at afvise, at den fælles 
EU-købelov finder anvendelse.

Or. fi
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Ændringsforslag 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Denne forordning indfører en fælles 
EU-købelov. Den harmoniserer 
medlemsstaternes aftaleret ikke ved at 
kræve ændringer af den allerede gældende 
nationale aftaleret, men ved i hver 
medlemsstats nationale ret at skabe endnu 
en aftaleretlig ordning for aftaler, der 
henhører under dens anvendelsesområde. 
Denne anden ordning bør være identisk i 
hele Unionen og bestå sideløbende med de 
allerede gældende nationale aftaleretlige 
regler. Den fælles EU-købelov bør finde 
anvendelse på frivillig basis, på grundlag af 
parternes udtrykkelige fælles 
overenskomst, for en grænseoverskridende 
aftale.

(9) Denne forordning indfører en fælles 
EU-købelov for aftaler om fjernsalg og 
dermed navnlig aftaler over internettet. 
Den harmoniserer medlemsstaternes 
aftaleret ikke ved at kræve ændringer af 
den allerede gældende nationale aftaleret, 
men ved i hver medlemsstats nationale ret 
at skabe endnu en aftaleretlig ordning for 
aftaler, der henhører under dens 
anvendelsesområde. Denne anden ordning 
bør være identisk i hele Unionen og bestå 
sideløbende med de allerede gældende 
nationale aftaleretlige regler. Den fælles 
EU-købelov bør finde anvendelse på 
frivillig basis, på grundlag af parternes 
udtrykkelige fælles overenskomst, for en 
grænseoverskridende aftale.

Or. de

Ændringsforslag 347
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Når det gælder køb af brugte varer, 
kan medlemsstaterne fastsætte, at de 
handlende kan begrænse garantiperioden 
til et år, jf. artikel 7, stk. 1, i direktiv 
1999/44 om forbrugerkøb. Da markedet 
for brugte varer får stadig større 
betydning for de europæiske forbrugere i 
disse økonomiske krisetider, og da der er 
behov for at fremme et mere bæredygtigt 
forbrug, er en nedsættelse af den retlige 
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garanti til et år ikke længere berettiget. 
Garantiperioden for brugte varer bør 
snarere vurderes på grundlag af 
definitionen af kravene til varernes eller 
det digitale indholds overensstemmelse 
som fastsat i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 1999/44 om forbrugerkøb kan medlemsstaterne 
fastsætte, at de handlende kan begrænse garantiperioden til et år. Dette er hverken 
nødvendigt, som vi kan konstatere i de medlemsstater, der ikke har gjort brug af denne 
mulighed, eller ønskværdigt set i lyset af et bæredygtigt forbrug. Denne mulighed bibeholdes 
derfor ikke i dette direktiv.

Ændringsforslag 348
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Bestemmelserne om retlige garantier 
spiller en vigtig rolle ved at fremme 
bæredygtige produkter og er relevante 
som led i fællesskabsstrategien for en 
integreret produktpolitik. For at fremme 
et bæredygtigt forbrug og forbrugernes 
tillid til produkter, der er udviklet på 
grundlag af de normer, der er fastsat i 
lovgivningen om miljøvenligt design, er 
det nødvendigt at sikre, at forbrugerne 
nærer tillid til garantirettighederne under 
hele livscyklussen for det produkt, der er 
udviklet med et miljøvenligt design. Dette 
tidsrum før fastsættes i overensstemmelse 
med gennemførelsesforanstaltningerne i 
direktiv 2009/158/EF, der kræver en 
vurdering af produktets forventede levetid.

Or. en
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Ændringsforslag 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Den fælles EU-købelov bør kunne 
anvendes på aftaler på tværs af 
landegrænserne, eftersom det er i den 
forbindelse, at forskellene mellem de 
nationale regler fører til kompleksitet og 
yderligere omkostninger og afskrækker 
parterne fra at indgå aftaleforhold. I aftaler 
mellem erhvervsdrivende bør en aftales 
grænseoverskridende karakter vurderes på 
grundlag af parternes sædvanlige 
opholdssted. I aftaler mellem 
erhvervsdrivende og forbrugere bør 
kriteriet om aftalens grænseoverskridende 
karakter være opfyldt, når enten den af 
forbrugeren angivne almindelige adresse, 
adressen for levering af varen eller den af 
forbrugeren angivne faktureringsadresse er 
beliggende i en anden medlemsstat end 
den, hvor den erhvervsdrivende har 
sædvanligt opholdssted.

(13) Den fælles EU-købelov bør kunne 
anvendes på aftaler på tværs af 
landegrænserne, eftersom det er i den 
forbindelse, at forskellene mellem de 
nationale regler fører til kompleksitet og 
yderligere omkostninger og afskrækker 
parterne fra at indgå aftaleforhold. Dette 
gælder navnlig med hensyn til fjernsalg, 
hvis potentiale er særlig stort. I aftaler 
mellem erhvervsdrivende bør en aftales 
grænseoverskridende karakter vurderes på 
grundlag af parternes sædvanlige 
opholdssted. I aftaler mellem 
erhvervsdrivende og forbrugere bør 
kriteriet om aftalens grænseoverskridende 
karakter være opfyldt, når enten den af 
forbrugeren angivne almindelige adresse, 
adressen for levering af varen eller den af 
forbrugeren angivne faktureringsadresse er 
beliggende i en anden medlemsstat end 
den, hvor den erhvervsdrivende har 
sædvanligt opholdssted.

Or. de

Ændringsforslag 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Den fælles EU-købelov bør bl.a. 
kunne anvendes ved aftaler om salg af 
løsøre, herunder når varerne skal 
fremstilles eller produceres, da det er den 
aftaletype, som har det største potentiale til 

(16) Den fælles EU-købelov bør inden for 
fjernsalg bl.a. kunne anvendes ved aftaler 
om salg af løsøre, herunder når varerne 
skal fremstilles eller produceres, da det er 
den aftaletype, der er økonomisk vigtigst i 
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at bidrage til vækst i handel på tværs af 
landegrænserne, navnlig inden for e-
handel.

handelen på tværs af landegrænserne, og
som har det største potentiale til at bidrage 
til vækst, navnlig inden for e-handel.

Or. de

Ændringsforslag 351
Mitro Repo

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For på en målrettet og proportionel 
måde at løse de eksisterende problemer for 
det indre marked og konkurrencen bør det 
personelle anvendelsesområde for den 
fælles EU-købelov tage sigte på personer, 
der i dag afholder sig fra at handle i 
udlandet på grund af forskellene mellem de 
nationale aftaleretlige systemer med de 
deraf følgende skadelige følger for 
handelen på tværs af landegrænserne. Den 
bør derfor dække alle transaktioner mellem 
erhvervsdrivende og forbrugere og aftaler 
mellem erhvervsdrivende, når mindst en af 
parterne tilhører kategorien små og 
mellemstore virksomheder i henhold til 
Kommissionens henstilling 2003/361 af 6. 
maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder. Dette bør dog ikke berøre 
medlemsstaternes mulighed for at vedtage 
lovgivning, der gør det muligt at anvende 
den fælles EU-købelov på aftaler mellem 
erhvervsdrivende, som ikke tilhører 
kategorien små og mellemstore 
virksomheder.  Under alle omstændigheder
har de erhvervsdrivende fuld aftalefrihed i 
deres handel med andre erhvervsdrivende, 
og de tilskyndes til at lade sig inspirere af 
den fælles EU-købelov ved affattelsen af 
deres aftalevilkår.

(21) For på en målrettet og proportionel 
måde at løse de eksisterende problemer for 
det indre marked og konkurrencen bør det 
personelle anvendelsesområde for den 
fælles EU-købelov tage sigte på personer, 
der i dag afholder sig fra at handle i 
udlandet på grund af forskellene mellem de 
nationale aftaleretlige systemer med de 
deraf følgende skadelige følger for 
handelen på tværs af landegrænserne. Den 
bør derfor dække alle transaktioner mellem 
erhvervsdrivende og forbrugere og aftaler 
mellem erhvervsdrivende, når mindst en af 
parterne tilhører kategorien små og 
mellemstore virksomheder i henhold til 
Kommissionens henstilling 2003/361 af 6. 
maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder. Hvis alle parter er 
erhvervsdrivende, bør de selvstændige 
erhvervsdrivende (individual 
entrepreneurship) sidestilles med 
forbrugerne, da deres virksomheder med 
hensyn til ressourcer og kompetencer 
meget klart afviger fra den almindelige 
EU-definition af SMV hhv. 
mikrovirksomheder. Dette bør dog ikke 
berøre medlemsstaternes mulighed for at 
vedtage lovgivning, der gør det muligt at 
anvende den fælles EU-købelov på aftaler 
mellem erhvervsdrivende, som ikke 
tilhører kategorien små og mellemstore 
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virksomheder. Under alle omstændigheder 
har de erhvervsdrivende fuld aftalefrihed i 
deres handel med andre erhvervsdrivende, 
og de tilskyndes til at lade sig inspirere af 
den fælles EU-købelov ved affattelsen af 
deres aftalevilkår.

Or. fi

Ændringsforslag 352
Mitro Repo

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Parterne i en aftale skal være enige 
om, at den fælles EU-købelov skal finde 
anvendelse. En sådan overenskomst bør 
være underkastet strenge krav i 
transaktioner mellem erhvervsdrivende og 
forbrugere. Da det i praksis i de fleste 
tilfælde vil være den erhvervsdrivende, 
som foreslår at anvende den fælles EU-
købelov, skal forbrugerne være fuldt ud 
indforstået med, at de accepterer at
anvende regler, som er anderledes end 
reglerne i deres egen gældende nationale 
lovgivning. Derfor bør forbrugerens 
samtykke til at anvende den fælles EU-
købelov kun kunne påberåbes, hvis det 
foreligger i form af en udtrykkelig og 
separat erklæring i forhold til 
viljestilkendegivelsen om at indgå aftalen. 
Det bør derfor ikke være muligt at foreslå 
anvendelse af den fælles EU-købelov som 
en bestemmelse i den aftale, der skal 
indgås, og slet ikke som den 
erhvervsdrivendes generelle aftalevilkår. 
Den erhvervsdrivende bør bekræfte den 
fælles overenskomst om at anvende den 
fælles EU-købelov på et varigt medium.

(22) Parterne i en aftale skal være enige 
om, at den fælles EU-købelov skal finde 
anvendelse. En sådan overenskomst bør 
være underkastet strenge krav i 
transaktioner mellem erhvervsdrivende og 
forbrugere. Da det i praksis i de fleste 
tilfælde vil være den erhvervsdrivende, 
som foreslår at anvende den fælles EU-
købelov, skal forbrugerne være fuldt ud 
indforstået med, at de frivilligt og af egen 
drift accepterer at anvende regler, som er 
anderledes end reglerne i deres egen 
gældende nationale lovgivning. Derfor bør 
forbrugerens samtykke til at anvende den 
fælles EU-købelov kun kunne påberåbes, 
hvis det foreligger i form af en udtrykkelig 
og separat erklæring i forhold til 
viljestilkendegivelsen om at indgå aftalen. 
Det bør derfor ikke være muligt at foreslå 
anvendelse af den fælles EU-købelov som 
en bestemmelse i den aftale, der skal 
indgås, og slet ikke som den 
erhvervsdrivendes generelle aftalevilkår. 
Den erhvervsdrivende bør bekræfte den 
fælles overenskomst om at anvende den 
fælles EU-købelov på et varigt medium.

Or. fi
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Ændringsforslag 353
Mitro Repo

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Ud over at være et bevidst valg bør 
forbrugerens samtykke til at anvende den 
fælles EU-købelov også være et informeret 
valg. Den erhvervsdrivende bør derfor ikke 
blot henlede forbrugerens opmærksomhed 
på anvendelsen af den fælles EU-købelov, 
men også oplyse om dens karakteristika. 
For at gøre denne opgave lettere for de 
erhvervsdrivende og således undgå 
unødvendige administrative byrder og for 
at sikre et ensartet niveau og en ensartet 
kvalitet for de oplysninger, der formidles 
til forbrugerne, bør de erhvervsdrivende 
give forbrugerne den standardmeddelelse, 
der er foreskrevet i forordningen, og som 
findes på alle Unionens officielle sprog. 
Når det ikke er muligt at give forbrugeren 
denne standardmeddelelse, f.eks. i 
forbindelse med en telefonsamtale, og når 
den erhvervsdrivende har undladt at give 
standardmeddelelsen, bør aftalen om at 
anvende den fælles EU-købelov ikke være 
bindende for forbrugeren, før forbrugeren 
har modtaget standardmeddelelsen sammen 
med en bekræftelse af det aftalte og 
efterfølgende har givet sit samtykke.

(23) Ud over at være et bevidst valg bør 
forbrugerens samtykke til at anvende den 
fælles EU-købelov også være et informeret 
valg. Den erhvervsdrivende bør derfor ikke 
blot henlede forbrugerens opmærksomhed 
på anvendelsen af den fælles EU-købelov, 
men også i rette tid inden indgåelsen af en 
aftale oplyse om denne købelovs
karakteristika. For at gøre denne opgave 
lettere for de erhvervsdrivende og således 
undgå unødvendige administrative byrder 
og for at sikre et ensartet niveau og en 
ensartet kvalitet for de oplysninger, der 
formidles til forbrugerne, bør de 
erhvervsdrivende give forbrugerne den 
standardmeddelelse, der er foreskrevet i 
forordningen, og som findes på alle 
Unionens officielle sprog. Når det ikke er 
muligt at give forbrugeren denne 
standardmeddelelse, f.eks. i forbindelse 
med en telefonsamtale, og når den 
erhvervsdrivende har undladt at give 
standardmeddelelsen, bør aftalen om at 
anvende den fælles EU-købelov ikke være 
bindende for forbrugeren, før forbrugeren 
har modtaget standardmeddelelsen sammen 
med en bekræftelse af det aftalte og 
efterfølgende har givet sit samtykke.

Or. fi

Ændringsforslag 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Betragtning 23



AM\934215DA.doc 13/100 PE510.531v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Ud over at være et bevidst valg bør 
forbrugerens samtykke til at anvende den 
fælles EU-købelov også være et informeret 
valg. Den erhvervsdrivende bør derfor ikke 
blot henlede forbrugerens opmærksomhed 
på anvendelsen af den fælles EU-købelov, 
men også oplyse om dens karakteristika. 
For at gøre denne opgave lettere for de 
erhvervsdrivende og således undgå 
unødvendige administrative byrder og for 
at sikre et ensartet niveau og en ensartet 
kvalitet for de oplysninger, der formidles 
til forbrugerne, bør de erhvervsdrivende 
give forbrugerne den standardmeddelelse, 
der er foreskrevet i forordningen, og som 
findes på alle Unionens officielle sprog. 
Når det ikke er muligt at give forbrugeren 
denne standardmeddelelse, f.eks. i 
forbindelse med en telefonsamtale, og når 
den erhvervsdrivende har undladt at give 
standardmeddelelsen, bør aftalen om at 
anvende den fælles EU-købelov ikke være 
bindende for forbrugeren, før forbrugeren 
har modtaget standardmeddelelsen sammen 
med en bekræftelse af det aftalte og 
efterfølgende har givet sit samtykke.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Bestemmelserne i den fælles EU-
købelov bør omfatte sådanne aftaleretlige 

(26) Bestemmelserne i den fælles EU-
købelov bør omfatte sådanne aftaleretlige 
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spørgsmål, som er af praktisk relevans 
under hele varigheden af de aftaletyper, 
som falder ind under det materielle og 
personelle anvendelsesområde, navnlig 
aftaler indgået på nettet. Ud over parternes 
rettigheder og forpligtelser og 
misligholdelsesbeføjelser bør den fælles 
EU-købelov derfor indeholde 
bestemmelser om forpligtelser til at afgive 
oplysninger inden indgåelse af en aftale, 
under indgåelse af aftalen, herunder de 
formelle krav, fortrydelsesret, ophævelse 
som følge af vildfarelse, svig eller 
uretmæssig udnyttelse og følgerne af en 
sådan ophævelse, fortolkning, aftalens 
indhold og virkninger, vurdering og 
virkninger af ubillige aftalevilkår, 
genoprettelse, hvor en part ikke er bundet 
af aftalen, eller aftalen bringes til ophør, 
samt forældelse og tab af rettigheder. Den 
fælles EU-købelov bør fastslå, hvilke 
sanktionsmuligheder der er i tilfælde af 
misligholdelse af de forpligtelser og 
rettigheder, der følger af dens anvendelse.

spørgsmål inden for fjernsalg, som er af 
praktisk relevans under hele varigheden af 
de aftaletyper, som falder ind under det 
materielle og personelle 
anvendelsesområde. Ud over parternes 
rettigheder og forpligtelser og 
misligholdelsesbeføjelser bør den fælles 
EU-købelov derfor indeholde 
bestemmelser om forpligtelser til at afgive 
oplysninger inden indgåelse af en aftale, 
under indgåelse af aftalen, herunder de 
formelle krav, fortrydelsesret, ophævelse 
som følge af vildfarelse, svig eller 
uretmæssig udnyttelse og følgerne af en 
sådan ophævelse, fortolkning, aftalens 
indhold og virkninger, vurdering og 
virkninger af ubillige aftalevilkår, 
genoprettelse, hvor en part ikke er bundet 
af aftalen, eller aftalen bringes til ophør, 
samt forældelse og tab af rettigheder. Den 
fælles EU-købelov bør fastslå, hvilke 
sanktionsmuligheder der er i tilfælde af 
misligholdelse af de forpligtelser og 
rettigheder, der følger af dens anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Den fælles EU-købelov og denne 
forordnings øvrige bestemmelser bør også 
revideres efter fem års anvendelse. Denne 
revision bør bl.a. tage hensyn til, om der er 
behov for yderligere at udvide 
anvendelsesområdet for aftaler mellem 
erhvervsdrivende, og til 
markedsudviklingen og den teknologiske 
udvikling med hensyn til digitalt indhold 
samt til den fremtidige udvikling i 

(35) Den fælles EU-købelov og denne 
forordnings øvrige bestemmelser bør også 
revideres efter fem års anvendelse. Denne 
revision bør bl.a. tage hensyn til, om der er 
behov for yderligere at udvide 
anvendelsesområdet ud over fjernsalg og
for aftaler mellem erhvervsdrivende, og til 
markedsudviklingen og den teknologiske 
udvikling med hensyn til digitalt indhold 
samt til den fremtidige udvikling i 
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gældende EU-ret. gældende EU-ret.

Or. de

Ændringsforslag 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) For at undgå overlapninger og 
supplere gældende EU-lovgivning bør 
dette direktiv tage hensyn til principperne 
i direktiv 2011/83/EU om 
forbrugerrettigheder, der harmoniserede 
bestemmelserne om fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted som 
f.eks. oplysninger forud for indgåelse af 
aftaler, formelle krav, fortrydelsesret, 
levering, risikoens overgang og 
betalingsmidler. Dette bør sikre solide 
retlige rammer i form af EU-
bestemmelser for virksomheder, der 
sælger varer eller digitalt indhold til 
forbrugere i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Betragtning 37 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37b) Efter vedtagelsen af dette direktiv 
bør Kommissionen nedsætte en 
arbejdsgruppe, der navnlig skal bestå af 
grupper repræsenterende forbrugere og 
virksomheder, og som skal støttes af 
teoretikere og praktikere, med henblik på 
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at udvikle standardvilkår og -betingelser 
for onlineaftaler mellem virksomheder og 
forbrugere på grundlag af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
forbrugerlovgivningen, navnlig direktiv 
2011/83/EU om forbrugerrettigheder. 

Or. en

Ændringsforslag 359
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Formålet med denne forordning er at
forbedre betingelserne for det indre
markeds oprettelse og funktion ved at 
stille det ensartede sæt aftaleretlige regler i 
bilag I (herefter "den fælles EU-købelov") 
til rådighed. Reglerne kan bruges ved
handel på tværs af landegrænserne til salg 
af varer, levering af digitalt indhold og 
levering af relaterede tjenesteydelser, når 
parterne i en aftale er enige om det.

1. Formålet med dette direktiv er at
tilvejebringe en fakultativ fælles EU-
lovgivning i det indre marked ved at stille 
det ensartede sæt aftaleretlige regler i bilag 
I (herefter "den fælles EU-købelov") til 
rådighed. Reglerne gælder sideløbende 
med den nationale lovgivning og kan –
hvis de vælges i stedet for de nationale 
bestemmelser – udelukkende bruges i 
forbindelse med aftaleretlige regler 
vedrørende handel på tværs af 
landegrænserne til salg af varer, levering af 
digitalt indhold og levering af relaterede 
tjenesteydelser, når parterne i en aftale
udtrykkeligt er enige om det.

Or. el

Ændringsforslag 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Formålet med denne forordning er at 1. Formålet med denne forordning er at 
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forbedre betingelserne for det indre 
markeds oprettelse og funktion ved at stille 
det ensartede sæt aftaleretlige regler i bilag 
I (herefter "den fælles EU-købelov") til 
rådighed. Reglerne kan bruges ved handel 
på tværs af landegrænserne til salg af varer, 
levering af digitalt indhold og levering af 
relaterede tjenesteydelser, når parterne i en 
aftale er enige om det.

forbedre betingelserne for det indre 
markeds oprettelse og funktion ved at stille 
det ensartede sæt aftaleretlige regler i bilag 
I (herefter "den fælles EU-købelov") til 
rådighed. Reglerne kan bruges ved handel 
på tværs af landegrænserne i forbindelse 
med fjernsalg navnlig inden for e-handel
til salg af varer, levering af digitalt indhold 
og levering af relaterede tjenesteydelser, 
når parterne i en aftale er enige om det.

Or. de

Ændringsforslag 361
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen gør det muligt for de 
erhvervsdrivende at lægge et fælles 
regelsæt til grund og anvende de samme 
aftalevilkår i al deres handel på tværs af 
landegrænserne, så unødvendige 
omkostninger begrænses, og der gives en 
høj grad af retssikkerhed.

2. Direktivet gør det muligt for de 
erhvervsdrivende at lægge et fælles 
regelsæt til grund og anvende de samme 
aftalevilkår i al deres handel på tværs af 
landegrænserne.

Or. el

Ændringsforslag 362
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med hensyn til aftaler mellem 
erhvervsdrivende og forbrugere indeholder
forordningen et omfattende regelsæt om 
forbrugerbeskyttelse, der skal sikre et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugerne, 

3. Med hensyn til aftaler mellem 
erhvervsdrivende og forbrugere om handel 
på tværs af landegrænserne indeholder
direktivet et regelsæt om 
forbrugerbeskyttelse, der skal sikre et højt 
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fremme forbrugernes tillid til det indre 
marked og tilskynde forbrugerne til at 
foretage indkøb på tværs af 
landegrænserne.

beskyttelsesniveau for forbrugerne, 
fremme forbrugernes tillid til det indre 
marked og tilskynde forbrugerne til at 
foretage indkøb på tværs af 
landegrænserne.

Or. el

Ændringsforslag 363
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller 
juridisk person, der handler som led i sin 
virksomhed som handlende, håndværker, 
industridrivende eller udøver af et liberalt 
erhverv

e) "erhvervsdrivende": enhver fysisk
person eller juridisk person, uanset om der
er tale om offentligt eller privat ejerskab, 
der handler, herunder via en anden 
person, der optræder i dennes navn eller 
på dennes vegne, som led i sin virksomhed 
som handlende, håndværker, 
industridrivende eller udøver af et liberalt 
erhverv

Or. de

Begrundelse

Denne definition svarer til definitionen i direktiv 2011/83 om forbrugerrettigheder, navnlig 
hvad angår en tredjemand, der optræder i den erhvervsdrivendes navn eller på dennes vegne. 
Fuldmagtsforhold er ganske vist ikke reguleret i den fælles EU-købelov. For forbrugerne er 
det dog helt uforståeligt og ganske forvirrende, at der opereres med forskellige 
retsvirkninger, alt efter om den erhvervsdrivende handler selv eller via en anden person.

Ændringsforslag 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 1 – litra p
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "aftale om fjernsalg": en aftale, der 
indgås mellem en erhvervsdrivende og en 
forbruger som led i en organiseret 
fjernsalgsordning, uden at både 
forbrugeren og den erhvervsdrivende eller, 
hvis den erhvervsdrivende er en juridisk 
person, en fysisk person, der repræsenterer 
den erhvervsdrivende, samtidig er fysisk 
tilstede, idet der til og med tidspunktet for 
aftalens indgåelse udelukkende anvendes 
en eller flere former for 
fjernkommunikationsteknikker

p) ”aftale om fjernsalg”: en aftale, der 
indgås mellem en erhvervsdrivende og en 
forbruger eller en anden erhvervsdrivende
som led i en organiseret fjernsalgsordning, 
uden at både forbrugeren og den 
erhvervsdrivende eller, hvis den 
erhvervsdrivende er en juridisk person, en 
fysisk person, der repræsenterer den 
erhvervsdrivende, eller den anden 
erhvervsdrivende eller, hvis den 
erhvervsdrivende er en juridisk person, 
den fysiske person, der repræsenterer 
denne, samtidig er fysisk tilstede, idet der 
til og med tidspunktet for aftalens 
indgåelse udelukkende anvendes en eller 
flere former for 
fjernkommunikationsteknikker

Or. de

Begrundelse

Ved begrænsningen af anvendelsesområdet er der behov for en mere nøjagtig definition og 
navnlig en præcisering af, at også aftaler mellem virksomheder er omfattet.

Ændringsforslag 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "aftale indgået uden for fast 
forretningssted": en aftale mellem en 
erhvervsdrivende og en forbruger i)

udgår

i) der indgås, mens både forbrugeren og 
den erhvervsdrivende eller, hvis den 
erhvervsdrivende er en juridisk person, en 
fysisk person, der repræsenterer den 
erhvervsdrivende, samtidig er fysisk til 
stede, på et sted, som ikke er den 
erhvervsdrivendes faste forretningssted, 
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eller som indgås på grundlag af et tilbud, 
som forbrugeren har afgivet under de 
samme omstændigheder, eller
ii) der indgås på den erhvervsdrivendes 
faste forretningssted eller ved brug af en 
fjernkommunikationsteknik, umiddelbart 
efter at forbrugeren er blevet kontaktet 
personligt og individuelt på et sted, som 
ikke er den erhvervsdrivendes faste 
forretningssted, mens forbrugeren og den 
erhvervsdrivende eller, hvis den 
erhvervsdrivende er en juridisk person, en 
fysisk person, der repræsenterer den 
erhvervsdrivende, samtidig fysisk er til 
stede, eller
iii) der indgås under en udflugt 
arrangeret af den erhvervsdrivende eller, 
hvis den erhvervsdrivende er en juridisk 
person, af en fysisk person, der 
repræsenterer den erhvervsdrivende, med 
det formål at præsentere og sælge varen, 
levere digitalt indhold eller relaterede 
tjenesteydelser til forbrugeren

Or. de

Begrundelse

Med begrænsningen af anvendelsesområdet til fjernsalgsaftaler bortfalder behovet for disse 
definitioner, da disse aftaler ikke længere er omfattet.

Ændringsforslag 366
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q – nr. i)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) der indgås, mens både forbrugeren og 
den erhvervsdrivende eller, hvis den 
erhvervsdrivende er en juridisk person, en 
fysisk person, der repræsenterer den 
erhvervsdrivende, samtidig er fysisk til 
stede, på et sted, som ikke er den 

i) der indgås, mens både forbrugeren og 
den erhvervsdrivende samtidig er fysisk til 
stede, på et sted, som ikke er den 
erhvervsdrivendes faste forretningssted, 
eller som indgås på grundlag af et tilbud, 
som forbrugeren har afgivet under de 
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erhvervsdrivendes faste forretningssted, 
eller som indgås på grundlag af et tilbud, 
som forbrugeren har afgivet under de 
samme omstændigheder, eller

samme omstændigheder, eller

Or. de

Ændringsforslag 367
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q – nr. ii)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) der indgås på den erhvervsdrivendes 
faste forretningssted eller ved brug af en 
fjernkommunikationsteknik, umiddelbart 
efter at forbrugeren er blevet kontaktet 
personligt og individuelt på et sted, som 
ikke er den erhvervsdrivendes faste 
forretningssted, mens forbrugeren og den 
erhvervsdrivende eller, hvis den 
erhvervsdrivende er en juridisk person, en 
fysisk person, der repræsenterer den 
erhvervsdrivende, samtidig fysisk er til 
stede, eller

ii) der indgås på den erhvervsdrivendes 
faste forretningssted eller ved brug af en 
fjernkommunikationsteknik, umiddelbart 
efter at forbrugeren er blevet kontaktet 
personligt og individuelt på et sted, som 
ikke er den erhvervsdrivendes faste 
forretningssted, mens forbrugeren og den 
erhvervsdrivende samtidig fysisk er til 
stede, eller

Or. de

Begrundelse

Når man tager definitionen af "erhvervsdrivende" i direktiv 2011/83 om forbrugerrettigheder 
som udgangspunkt, må definitionen af "aftale indgået uden for fast forretningssted" også 
tilpasses tilsvarende.

Ændringsforslag 368
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q – nr. iii)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) der indgås under en udflugt arrangeret 
af den erhvervsdrivende eller, hvis den 
erhvervsdrivende er en juridisk person, af 
en fysisk person, der repræsenterer den 
erhvervsdrivende, med det formål at 
præsentere og sælge varen, levere digitalt 
indhold eller relaterede tjenesteydelser til 
forbrugeren

iii) der indgås under en udflugt arrangeret 
af den erhvervsdrivende med det formål at 
præsentere og sælge varen, levere digitalt 
indhold eller relaterede tjenesteydelser til 
forbrugeren

Or. de

Ændringsforslag 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 1 – litra r

Kommissionens forslag Ændringsforslag

r) "fast forretningssted": udgår
i) ethvert ubevægeligt 
detailforretningssted, hvor den 
erhvervsdrivende fast udøver sin aktivitet, 
eller
ii) ethvert bevægeligt 
detailforretningssted, hvor den 
erhvervsdrivende udøver sin aktivitet på 
sædvanligt grundlag

Or. de

Begrundelse

Med begrænsningen af anvendelsesområdet til fjernsalgsaftaler bortfalder behovet for disse 
definitioner, da disse aftaler ikke længere er omfattet.

Ændringsforslag 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 1 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag

u) "offentlig auktion": en salgsmetode, 
hvor den erhvervsdrivende tilbyder varer
eller digitalt indhold til forbrugeren, som 
selv er til stede under auktionen eller får 
mulighed herfor, gennem en gennemsigtig 
konkurrencebaseret budprocedure, som 
styres af en auktionsholder, og hvor den 
tilbudsgiver, hvis bud antages, er forpligtet 
til at købe varen eller det digitale indhold

u) "offentlig auktion": en salgsmetode, 
hvor den erhvervsdrivende tilbyder varer,
digitalt indhold eller tjenesteydelser til 
forbrugeren, som selv er til stede under 
auktionen eller får mulighed herfor, 
gennem en gennemsigtig 
konkurrencebaseret budprocedure, som 
styres af en auktionsholder, og hvor den 
tilbudsgiver, hvis bud antages, er forpligtet 
til at købe varen, det digitale indhold eller 
tjenesteydelserne

Or. de

Begrundelse

Indholdsmæssig tilpasning til begrænsningen til fjernsalgsaftaler samt tilpasning til 
definitionen i direktivet om forbrugerrettigheder.

Ændringsforslag 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra y a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ya) "undskyldelig handling eller 
undladelse": en handling eller en 
undladelse, som ikke objektivt kan 
tilskrives den, som foretager eller 
undlader at foretage handlingen.

Or. de

Begrundelse

Bedre ordlyd af det oprindelige ændringsforslag 92.

Ændringsforslag 372
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Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår
Valgfrihed med hensyn til den fælles EU-
købelov
Parterne kan aftale, at den fælles EU-
købelov skal gælde for aftaler, de indgår 
på tværs af landegrænserne om salg af 
varer eller levering af digitalt indhold 
eller om relaterede tjenesteydelser, inden 
for det territoriale, materielle og 
personelle anvendelsesområde, der er 
fastsat i artikel 4-7.

Or. en

Ændringsforslag 373
Franz Obermayr

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne om, at der kan foretages 
et valg, gælder ikke i forbindelse med 
aftaler, der ikke er omfattet af den fælles 
EU-købelovs anvendelsesområde.

Or. de

Ændringsforslag 374
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enten den adresse, forbrugeren har 
opgivet, adressen for levering af varen 
eller faktureringsadressen er beliggende i 
et andet land end det, hvor den 
erhvervsdrivende har sædvanligt 
opholdssted, og

a) forbrugerens opholdsland ikke er det
land, hvor den erhvervsdrivende har 
sædvanligt opholdssted, og

Or. el

Ændringsforslag 375
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
har selskaber, foreninger og andre juridiske 
personer sædvanligt opholdssted der, hvor 
de har deres hovedkontor. En 
erhvervsdrivende, der er en fysisk person, 
har sædvanligt opholdssted der, hvor den 
pågældende har sin hovedvirksomhed.

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
har erhvervsdrivende eller selskaber eller 
andre foreninger, uanset om de har status 
som juridisk person eller ej, sædvanligt 
opholdssted der, hvor de har deres 
hovedkontor, hvis de i forbrugerens 
hjemland hverken har forretningslokaler, 
kontorer eller en anden filial for en 
erhvervsdrivende eller en retligt 
bemyndiget repræsentant, og hvis de ikke 
er opført i de kompetente nationale 
myndigheders registre over selskaber eller 
andre foreninger med eller uden status 
som juridisk person. En erhvervsdrivende, 
der er en fysisk person, har sædvanligt 
opholdssted der, hvor den pågældende har 
sin hovedvirksomhed.

Or. el

Ændringsforslag 376
Kyriacos Triantaphyllides
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Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aftaler, som den fælles EU-købelov kan 
anvendes på

Grænseoverskridende aftaler, som den 
fælles EU-købelov kan anvendes på

Or. el

Ændringsforslag 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den fælles EU-købelov kan anvendes på: Den fælles EU-købelov kan anvendes på
følgende aftaler om fjernsalg, herunder 
aftaler over internettet:

Or. de

Ændringsforslag 378
Mitro Repo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den fælles EU-købelov kan kun 
anvendes, hvis sælgeren af varen eller 
leverandøren af det digitale indhold er en 
erhvervsdrivende. Når alle parterne i en 
aftale er erhvervsdrivende, kan den fælles 
EU-købelov anvendes, hvis mindst en af 
parterne er en lille eller mellemstor 
virksomhed.

1. Den fælles EU-købelov kan kun 
anvendes, hvis sælgeren af varen eller 
leverandøren af det digitale indhold er en 
erhvervsdrivende. Når alle parterne i en 
aftale er erhvervsdrivende, kan den fælles 
EU-købelov anvendes, hvis mindst en af 
parterne er en lille eller mellemstor 
virksomhed. Hvis alle parter er 
erhvervsdrivende, sidestilles selvstændige 
erhvervsdrivende i beskyttelsesmæssig 
henseende med forbrugere.

Or. fi
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Ændringsforslag 379
Mitro Repo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forholdet mellem en erhvervsdrivende 
og en forbruger er det kun gyldigt aftalt at 
anvende den fælles EU-købelov, hvis 
forbrugeren har samtykket heri i en 
udtrykkelig erklæring, der er adskilt fra 
erklæringen om enighed i at indgå selve 
aftalen. Den erhvervsdrivende giver 
forbrugeren en bekræftelse af aftalen på et 
varigt medium.

2. I forholdet mellem en erhvervsdrivende 
og en forbruger er det kun gyldigt aftalt at 
anvende den fælles EU-købelov, hvis 
forbrugeren frivilligt og af egen drift har 
samtykket heri i en udtrykkelig erklæring, 
der er adskilt fra erklæringen om enighed i 
at indgå selve aftalen. Den 
erhvervsdrivende giver forbrugeren en 
bekræftelse af aftalen på et varigt medium.

Or. fi

Ændringsforslag 380
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Aftaler, der går ud over den fælles 
EU-købelovs anvendelsesområde, er ikke 
gyldige.

Or. de

Begrundelse

Hvis aftaler ikke respekterer det anvendelsesområde for den fælles EU-købelov, der 
fastlægges i forordningen, idet det fastsættes i aftalerne, at de går ud over 
anvendelsesområdet, eller at den fælles EU-købelov skal finde anvendelse på aftaler med et 
blandet formål eller kreditfinansierede aftaler eller kun skal anvendes delvis, skal det 
præciseres, at aftalen om anvendelsen i så fald ikke er gyldig. Det skal derfor fastsættes efter 
bestemmelserne i Rom I-forordningen, hvilken lovgivning der finder anvendelse.
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Ændringsforslag 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Standardmeddelelse i aftaler mellem 
erhvervsdrivende og forbrugere

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 382
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis det aftales, at den fælles EU-
købelov skal finde anvendelse, sender den 
erhvervsdrivende forbrugeren 
standardmeddelelsen på et varigt medium.

Or. de

Begrundelse

Standardmeddelelsen skal udleveres til forbrugeren, efter at det er aftalt, at den fælles EU-
købelov skal finde anvendelse.

Ændringsforslag 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne artikel finder ikke anvendelse, 
hvis en aftale angår levering af fødevarer, 
drikkevarer eller andre varer til 
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husholdningens løbende forbrug, som 
leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl 
eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende 
på en fast rute, han ofte og regelmæssigt 
betjener.

Or. de

Begrundelse

Afpasset efter artikel 13, stk. 5, litra a), i bilaget.

Ændringsforslag 384
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for erhvervsdrivendes 
overtrædelse af kravene i artikel 8 og 9 i 
forhold til forbrugere og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [et år efter forordningens 
anvendelsesdato] Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler snarest muligt senere ændringer.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om forholdsmæssige sanktioner for 
erhvervsdrivendes overtrædelse af kravene 
i artikel 8 og 9 i forhold til forbrugere og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre gennemførelsen heraf. 
Medlemsstaterne giver senest den [et år 
efter forordningens anvendelsesdato] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler snarest muligt 
senere ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 11 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når parterne gyldigt har aftalt at anvende 
den fælles EU-købelov på en aftale, er det 
kun den fælles EU-købelov, der gælder for 
de forhold, dens regler vedrører. For så 
vidt som der faktisk blev indgået en aftale, 
gælder den fælles EU-købelov også for 
opfyldelse af forpligtelserne til at give 
oplysninger inden aftalens indgåelse og for 
beføjelser ved den anden parts undladelse 
af at opfylde dem.

Når parterne gyldigt har aftalt at anvende 
den fælles EU-købelov på en aftale, er det 
kun den fælles EU-købelov, der gælder for 
de forhold, dens regler vedrører. Tilbyder 
den erhvervsdrivende varer, levering af 
digitalt indhold eller tilknyttede 
tjenesteydelser med mulighed for at aftale 
at anvende den fælles EU-købelov, gælder 
den fælles EU-købelov også for opfyldelse 
af forpligtelserne til at give oplysninger 
inden aftalens indgåelse og for beføjelser 
ved den anden parts undladelse af at 
opfylde dem.

Or. de

Begrundelse

Kravet om forhåndsinformation kan kun få fuld virkning, hvis det gælder, uanset om der 
indgås en aftale eller ej. Det skal også sikres, at konkurrenter og forbrugerorganisationer kan 
træffe retlige foranstaltninger ved overtrædelser af de forpligtelser til at give oplysninger, der 
følger af den fælles EU-købelov.

Ændringsforslag 386
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aftaler, hvor de erhvervsdrivendes 
sædvanlige opholdssted eller, når aftalen 
indgås mellem en erhvervsdrivende og en 
forbruger, den erhvervsdrivendes 
sædvanlige opholdssted, den adresse, 
forbrugeren har opgivet, adressen for 
levering af varen og faktureringsadressen
er beliggende i den pågældende 
medlemsstat, og/eller

a) aftaler, hvor de erhvervsdrivendes 
sædvanlige opholdssted er beliggende i den 
pågældende medlemsstat, og

Or. de
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Ændringsforslag 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest [fem år efter denne forordnings 
anvendelsesdato] fremlægger 
Kommissionen en detaljeret rapport for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg, om 
hvordan forordningen fungerer, bl.a. under 
hensyntagen til, om der er behov for at 
udvide anvendelsesområdet for aftaler 
mellem erhvervsdrivende, og til 
markedsudviklingen og den teknologiske 
udvikling med hensyn til digitalt indhold 
samt til den fremtidige udvikling i 
gældende EU-ret.

2. Senest [fem år efter denne forordnings 
anvendelsesdato] fremlægger 
Kommissionen en detaljeret rapport for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg, om 
hvordan forordningen fungerer, bl.a. under 
hensyntagen til, om der er behov for at 
udvide anvendelsesområdet ud over 
fjernsalg og for aftaler mellem 
erhvervsdrivende, og til 
markedsudviklingen og den teknologiske 
udvikling med hensyn til digitalt indhold 
samt til den fremtidige udvikling i 
gældende EU-ret.

Or. de

Ændringsforslag 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Standardaftaler

Kommissionen forelægger 
standardvilkårene og -betingelserne inden 
for [et år] efter gennemførelsen af dette 
direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16b
Kommissionen gennemfører en 
oplysningskampagne for at informere de 
erhvervsdrivende på nationalt plan om 
disse standardvilkår for 
onlineforbrugertransaktioner, der hviler 
på EU-bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 390
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet er fastsat i den fælles 
EU-købelov, gælder der ingen krav om, at 
en aftale, erklæring eller anden disposition, 
der er omfattet af den, skal affattes i eller 
dokumenteres i en bestemt form.

Medmindre andet er fastsat i den fælles 
EU-købelov eller i den nationale 
lovgivning uden for den fælles EU-
købelov, der finder anvendelse i henhold 
til forordning (EF) nr. 593/2008, 
forordning (EF) nr. 864/2007 eller enhver 
anden relevant lovvalgsregel, gælder der 
ingen krav om, at en aftale, erklæring eller 
anden disposition, der er omfattet af den, 
skal affattes i eller dokumenteres i en 
bestemt form.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at forhindre, at dele af Rom I-forordningen udvandes. I 
artikel 11 i Rom I-forordningen er det fastsat, at formelle krav i national lovgivning, der 
resulterer i f.eks. højere forbrugerbeskyttelse, er gyldige.
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Ændringsforslag 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningspligt i forbindelse med aftaler 
om fjernsalg og aftaler indgået uden for 
fast forretningssted

Oplysningspligt i forbindelse med aftaler 

Or. de

Begrundelse

Da anvendelsesområdet skal begrænses til aftaler om fjernsalg, refererer denne formulering 
kun til aftaler om fjernsalg. Med den aktuelle formulering får man dog indtryk af, at der er 
flere aftalealternativer.

Ændringsforslag 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En erhvervsdrivende, der indgår en 
aftale om fjernsalg, eller som indgår en 
aftale uden for sit faste forretningssted, 
har pligt til på en klar og forståelig måde at 
give forbrugeren følgende oplysninger, 
inden aftalen indgås, eller forbrugeren 
bliver bundet af et tilbud:

1. En erhvervsdrivende, der indgår en 
aftale, har pligt til på en klar og forståelig 
måde at give forbrugeren følgende 
oplysninger, inden aftalen indgås, eller 
forbrugeren bliver bundet af et tilbud:

Or. de

Ændringsforslag 393
Mitro Repo
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Forslag til forordning
Bilag I – artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den samlede pris og yderligere 
omkostninger og andre udgifter, jf. artikel 
14

b) den samlede pris og yderligere 
omkostninger og andre udgifter, som f.eks. 
afgifter, jf. artikel 14

Or. fi

Ændringsforslag 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved aftaler om fjernsalg skal de i 
henhold til denne artikel krævede 
oplysninger

3. De i henhold til denne artikel krævede 
oplysninger skal

Or. de

Ændringsforslag 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved aftaler indgået uden for fast 
forretningssted skal de i henhold til denne 
artikel krævede oplysninger

udgår

a) udleveres på papir eller, hvis 
forbrugeren er enig heri, på et andet 
varigt medium, og
b) være letlæselige og udfærdiget i et klart 
og forståeligt sprog.

Or. de
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Begrundelse

Udgår på grund af begrænsningen af anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 13 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indgås ved hjælp af en vareautomat 
eller i automatiserede forretningslokaler

udgår

Or. de

Begrundelse

Udgår på grund af begrænsningen af anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 13 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indgås uden for fast forretningssted, 
hvis prisen eller – når der indgås flere 
aftaler samtidig – den samlede pris i 
henhold til aftalerne ikke overstiger 50 
EUR eller et tilsvarende beløb i den 
valuta, som prisen i henhold til aftalen 
skal betales i.

udgår

Or. de

Begrundelse

Udgår på grund af begrænsningen af anvendelsesområdet.
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Ændringsforslag 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 13 – stk. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) i overensstemmelse med 
medlemsstaternes lovgivninger oprettes 
under medvirken af en offentlig 
embedsmand, der er juridisk forpligtet til 
at være uafhængig og upartisk, og som 
ved omfattende juridisk oplysning skal 
sikre, at forbrugeren kun indgår aftalen 
efter moden overvejelse af de retlige 
aspekter og med kendskab til dens 
juridiske rækkevidde. Dette gælder også 
ved indgåelsen af en aftale ved en 
domstol.

Or. de

Ændringsforslag 399
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 13 – stk. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) i overensstemmelse med 
medlemsstaternes lovgivninger oprettes 
under medvirken af en offentlig 
embedsmand, der er juridisk forpligtet til 
at være uafhængig og upartisk, og som 
ved omfattende juridisk oplysning skal 
sikre, at forbrugeren kun indgår aftalen 
efter moden overvejelse af de retlige 
aspekter og med kendskab til dens 
juridiske rækkevidde.

Or. en
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Ændringsforslag 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger om fortrydelsesret ved 
indgåelse af aftaler om fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted

Oplysninger om fortrydelsesret ved 
indgåelse af aftaler 

Or. de

Ændringsforslag 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er relevant, skal de 
oplysninger, der skal gives i henhold til 
artikel 13, stk. 1, litra e), omfatte en 
oplysning om, at forbrugeren skal bære 
omkostningerne ved tilbagelevering af 
varen i tilfælde af fortrydelse, og ved 
aftaler om fjernsalg en oplysning om, at 
forbrugeren skal bære omkostningerne 
ved tilbagelevering af varen i tilfælde af 
fortrydelse, hvor varen på grund af sin art 
ikke kan tilbageleveres normalt med 
posten.

2. Hvor det er relevant, skal de 
oplysninger, der skal gives i henhold til 
artikel 13, stk. 1, litra e), omfatte en 
oplysning om, at forbrugeren kun skal 
bære omkostningerne ved tilbagelevering 
af varen i tilfælde af fortrydelse, hvor 
varen på grund af sin art ikke kan 
tilbageleveres normalt med posten.

Or. de

Ændringsforslag 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 18 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aftaler indgået uden for fast 
forretningssted: yderligere oplysningskrav 
og bekræftelse

udgår

1. Den erhvervsdrivende giver 
forbrugeren en kopi af den underskrevne 
aftale eller bekræftelsen af aftalen, 
herunder, hvor det er relevant, 
bekræftelsen af forbrugerens samtykke og 
anerkendelse, jf. artikel 40, stk. 3, litra d), 
på papir eller, hvis forbrugeren samtykker 
heri, på et andet varigt medium.
2. Hvis en forbruger ønsker, at leveringen 
af relaterede tjenesteydelser påbegyndes, 
inden fortrydelsesfristen i artikel 42, stk. 
2, udløber, skal den erhvervsdrivende 
kræve, at forbrugeren fremsætter en 
udtrykkelig anmodning herom på et varigt 
medium.

Or. de

Ændringsforslag 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aftaler om fjernsalg: yderligere 
oplysninger og andre krav

Yderligere oplysninger og andre krav

Or. de

Ændringsforslag 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 19 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en erhvervsdrivende kontakter en 
forbruger telefonisk med henblik på 
indgåelse af en aftale om fjernsalg, skal 
han ved begyndelsen af samtalen med 
forbrugeren opgive sit navn og eventuelt 
navnet på den person, på hvis vegne han 
foretager opkaldet, og opkaldets 
kommercielle sigte.

1. Hvis en erhvervsdrivende kontakter en 
forbruger telefonisk med henblik på 
indgåelse af en aftale, skal han ved 
begyndelsen af samtalen med forbrugeren 
opgive sit navn og eventuelt navnet på den 
person, på hvis vegne han foretager 
opkaldet, og opkaldets kommercielle sigte.

Or. de

Ændringsforslag 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis aftalen om fjernsalg indgås ved 
anvendelse af en 
fjernkommunikationsteknik, som kun giver 
begrænset plads eller tid til at formidle 
oplysningerne, skal den erhvervsdrivende 
mindst give de oplysninger, der kræves i 
henhold til denne artikels stk. 3, om den 
særlige teknik forud for en sådan aftales 
indgåelse. De øvrige oplysninger, som er 
omhandlet i artikel 13, skal formidles af 
den erhvervsdrivende til forbrugeren på 
passende måde i henhold til artikel 13, stk. 
3.

2. Hvis aftalen indgås ved anvendelse af en 
fjernkommunikationsteknik, som kun giver 
begrænset plads eller tid til at formidle 
oplysningerne, skal den erhvervsdrivende 
mindst give de oplysninger, der kræves i 
henhold til denne artikels stk. 3, om den 
særlige teknik forud for en sådan aftales 
indgåelse. De øvrige oplysninger, som er 
omhandlet i artikel 13, skal formidles af 
den erhvervsdrivende til forbrugeren på 
passende måde i henhold til artikel 13, stk. 
3.

Or. de

Ændringsforslag 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 19 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En aftale om fjernsalg, der indgås 
telefonisk, er kun gyldig, hvis forbrugeren 
har underskrevet tilbuddet eller har sendt 
sit skriftlige samtykke, hvoraf det fremgår, 
at han er enig i aftalens indgåelse. Den 
erhvervsdrivende giver forbrugeren en 
bekræftelse af aftalen på et varigt medium.

4. En aftale, der indgås telefonisk, er kun 
gyldig, hvis forbrugeren har underskrevet 
tilbuddet eller har sendt sit skriftlige 
samtykke, hvoraf det fremgår, at han er 
enig i aftalens indgåelse. Den 
erhvervsdrivende giver forbrugeren en 
bekræftelse af aftalen på et varigt medium.

Or. de

Ændringsforslag 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den erhvervsdrivende giver forbrugeren 
en bekræftelse af den indgåede aftale, 
herunder, når det er relevant, af 
forbrugerens samtykke og anerkendelse, jf. 
artikel 40, stk. 3, litra d), og alle de i artikel 
13 nævnte oplysninger på et varigt 
medium. Den erhvervsdrivende skal give 
disse oplysninger i rimelig tid efter 
indgåelsen af aftalen om fjernsalg og 
senest ved leveringen af varen, eller inden 
det digitale indhold leveres eller den 
relaterede tjenesteydelse påbegyndes, 
medmindre oplysningerne allerede er givet 
til forbrugeren forud for indgåelsen af 
aftalen om fjernsalg på et varigt medium.

5. Den erhvervsdrivende giver forbrugeren 
en bekræftelse af den indgåede aftale, 
herunder, når det er relevant, af 
forbrugerens samtykke og anerkendelse, jf. 
artikel 40, stk. 3, litra d), og alle de i artikel 
13 nævnte oplysninger på et varigt 
medium. Den erhvervsdrivende skal give 
disse oplysninger i rimelig tid efter 
indgåelsen af aftalen og senest ved 
leveringen af varen, eller inden det digitale 
indhold leveres eller den relaterede 
tjenesteydelse påbegyndes, medmindre 
oplysningerne allerede er givet til 
forbrugeren forud for indgåelsen af aftalen 
på et varigt medium.

Or. de

Ændringsforslag 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 20 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningspligt ved indgåelse af andre 
aftaler end aftaler om fjernsalg og aftaler 
indgået uden for fast forretningssted

udgår

1. Ved andre aftaler end aftaler om 
fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 
forretningssted har den erhvervsdrivende 
pligt til at give forbrugeren følgende 
oplysninger på en klar og forståelig måde, 
inden aftalen indgås, eller forbrugeren 
bliver bundet af et tilbud, for så vidt som 
oplysningerne ikke allerede fremgår af 
omstændighederne:
a) de vigtigste egenskaber ved den vare, 
det digitale indhold eller den relaterede 
tjenesteydelse, der skal leveres, i et 
passende omfang under hensyn til 
kommunikationsteknikken og til varen, 
det digitale indhold eller den relaterede 
tjenesteydelse
b) den samlede pris og yderligere 
omkostninger og andre udgifter, jf. artikel 
14, stk. 1
c) den erhvervsdrivendes identitet, f.eks. 
den erhvervsdrivendes firmanavn, den 
fysiske adresse, hvor den 
erhvervsdrivende er etableret, og hans 
telefonnummer
d) aftalevilkårene, jf. artikel 16, litra a) og 
b)
e) hvor det er relevant, vilkårene for den 
erhvervsdrivendes eventuelle 
eftersalgsservice, handelsmæssige 
garantier og klagebehandling
f) hvor det er relevant, digitalt indholds 
funktion, herunder relevante tekniske 
beskyttelsesforanstaltninger, og
g) hvor det er relevant, det digitale 
indholds eventuelle interoperabilitet med 
hardware og software, som den 
erhvervsdrivende er bekendt med eller kan 
forventes at være bekendt med.
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2. Denne artikel finder ikke anvendelse, 
når aftalen vedrører en daglig handel og 
opfyldes straks ved indgåelsen.

Or. de

Ændringsforslag 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 24 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere oplysningskrav ved aftaler om 
fjernsalg, der indgås med elektroniske 
midler

Yderligere oplysningskrav ved aftaler, der 
indgås med elektroniske midler

Or. de

Ændringsforslag 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere krav ved aftaler om fjernsalg, 
der indgås med elektroniske midler

Yderligere krav ved aftaler, der indgås med 
elektroniske midler

Or. de

Ændringsforslag 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når fjernsalgsaftaler, der indgås med 1. Når aftaler, der indgås med elektroniske
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elektroniske midler, pålægger forbrugeren 
en forpligtelse til at foretage en betaling, 
skal den erhvervsdrivende tydeligt og i 
fremhævet form og straks, før forbrugeren 
afgiver sin bestilling, gøre denne 
opmærksom på de oplysninger, der skal 
gives i henhold til artikel 13, stk. 1, litra a), 
artikel 14, stk. 1 og 2, og artikel 16, litra b).

midler, pålægger forbrugeren en 
forpligtelse til at foretage en betaling, skal 
den erhvervsdrivende tydeligt og i 
fremhævet form og straks, før forbrugeren 
afgiver sin bestilling, gøre denne 
opmærksom på de oplysninger, der skal 
gives i henhold til artikel 13, stk. 1, litra a), 
artikel 14, stk. 1 og 2, og artikel 16, litra b).

Or. de

Ændringsforslag 412
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den erhvervsdrivende sikrer, at 
forbrugeren, når han afgiver sin ordre, 
udtrykkeligt anerkender, at ordren 
medfører en betalingsforpligtelse. Hvis 
afgivelse af en ordre indebærer aktivering 
af en knap eller en tilsvarende funktion, 
skal knappen eller den tilsvarende 
funktion på let læselig måde være mærket 
kun med ordene "bestilling med pligt til 
betaling" eller en lignende utvetydig 
formulering, som angiver, at afgivelsen af 
ordren medfører en forpligtelse til at 
foretage betaling til den erhvervsdrivende. 
Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
opfyldt kravene i dette stykke, er 
forbrugeren ikke bundet af aftalen eller 
bestillingen.

2. Den erhvervsdrivende sikrer, at 
forbrugeren, når han afgiver sin ordre, 
udtrykkeligt anerkender, at ordren 
medfører en betalingsforpligtelse, for så 
vidt dette ikke er åbenbart. Hvis afgivelse 
af en ordre indebærer aktivering af en knap 
eller en tilsvarende funktion, skal denne på 
let læselig måde være mærket med en 
utvetydig formulering, som angiver, at 
afgivelsen af ordren medfører en 
forpligtelse til at foretage betaling til den 
erhvervsdrivende.

Or. de

Begrundelse

I reglen er en udtrykkelig anerkendelse af betalingsforpligtelsen overflødig, især da det er 
obligatorisk at angive prisen (artikel 13 og 14). At aftalen automatisk bliver ugyldig 
forekommer desuden at være for drastisk. Hvis den erhvervsdrivende ikke opfylder 
forpligtelsen i dette stykke, og forbrugeren trods en prisangivelse rent faktisk ikke anerkender 
betalingsforpligtelsen, kan aftalen ophæves som følge af vildfarelse (artikel 48).
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Ændringsforslag 413
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en forbruger beholder, anvender 
eller forbruger en vare, et digitalt indhold 
eller relaterede tjenesteydelser, som han 
har modtaget uden forudgående 
anmodning, udgør dette ingen antagelse 
af tilbuddet. Forbrugeren er i så fald 
fritaget for kravet om modydelse og ikke 
forpligtet til genoprettelse.

Or. de

Begrundelse

Artikel 27 i direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder indeholder sådanne bestemmelser. 
Selv om illoyale forretningsmetoder ikke reguleres i den fælles EU-købelov, er det dog 
nødvendigt at regulere de civilretlige konsekvenser af sådanne metoder, så at den enkelte 
forbruger også sikres den påtænkte beskyttelse.

Ændringsforslag 414
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Mellem den erhvervsdrivende og 
forbrugeren udgør et svar fra 
modtageren, der fastsætter eller 
forudsætter yderligere eller ændrede 
aftalevilkår, under alle omstændigheder et 
afslag og et nyt tilbud.

Or. de
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Begrundelse

For at beskytte forbrugeren kræves der rettigheder, der er enkle at håndtere, og klare vilkår. 
Forbrugeren må kunne nære tillid til, at hans tilbud, som den erhvervsdrivende jo i reglen 
alligevel har udformet, antages i den form, det er afgivet. Man kan heller ikke kræve af 
forbrugeren, at han skal foretage en efterfølgende kontrol af en antagelse af et tilbud, eller at 
han umiddelbart skal gøre indsigelse herimod.

Ændringsforslag 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – kapitel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fortrydelsesret ved aftaler om fjernsalg og 
aftaler indgået uden for fast 
forretningssted mellem erhvervsdrivende 
og forbrugere

Fortrydelsesret

Or. de

Ændringsforslag 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 40 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden for den i artikel 42 fastsatte frist 
har forbrugeren ret til at træde tilbage fra 
følgende aftaler uden at angive nogen 
grund, og uden at det medfører nogen 
andre omkostninger for forbrugeren end 
fastsat i artikel 45:

1. Inden for den i artikel 42 fastsatte frist 
har forbrugeren ret til at træde tilbage fra 
aftalen uden at angive nogen grund, og 
uden at det medfører nogen andre 
omkostninger for forbrugeren end fastsat i 
artikel 45:

Or. de

Ændringsforslag 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Forslag til forordning
Bilag I – artikel 40 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aftaler om fjernsalg udgår

Or. de

Ændringsforslag 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 40 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftaler indgået uden for fast 
forretningssted, hvis prisen i henhold til 
aftalen eller – når der indgås flere aftaler 
samtidig – den samlede pris i henhold til 
aftalerne overstiger 50 EUR eller det på 
tidspunktet for aftalens indgåelse 
tilsvarende beløb i den valuta, som prisen 
i henhold til aftalen skal betales i.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 40 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aftaler, som indgås ved hjælp af en 
vareautomat eller i automatiserede 
forretningslokaler

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 420
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 40 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) aftaler, som i overensstemmelse med 
medlemsstaternes lovgivninger oprettes 
under medvirken af en offentlig 
embedsmand, der er juridisk forpligtet til 
at være uafhængig og upartisk, og som 
ved omfattende juridisk oplysning skal 
sikre, at forbrugeren kun indgår aftalen 
efter moden overvejelse af de retlige 
aspekter og med kendskab til dens 
juridiske rækkevidde

Or. en

Ændringsforslag 421
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 40 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når de leverede varer var forseglede, og 
forbrugeren har brudt forseglingen, så 
varerne af sundhedsbeskyttelses- eller 
hygiejnemæssige årsager ikke længere er 
egnede til at blive tilbageleveret

a) når de leverede varer var forseglede, og 
forbrugeren har brudt forseglingen, så 
varerne af sundhedsbeskyttelses- eller 
hygiejnemæssige årsager ikke længere er 
egnede til at blive videresolgt

Or. de

Begrundelse

Det er ikke relevant, om en vare fortsat kan tilbageleveres, men om den fortsat kan 
videresælges.

Ændringsforslag 422
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Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 40 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) når forbrugeren særligt har anmodet 
den erhvervsdrivende om et besøg med 
henblik på at foretage hastende 
reparations- eller vedligeholdelsesarbejde. 
Hvis den erhvervsdrivende i forbindelse 
med et sådant besøg leverer relaterede 
tjenesteydelser ud over dem, forbrugeren 
udtrykkeligt har anmodet om, eller andre 
varer end de reservedele, der er 
nødvendige til at udføre vedligeholdelsen 
eller reparationen, finder 
fortrydelsesretten anvendelse på de 
yderligere relaterede tjenesteydelser eller 
varer.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 423
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbrugeren gør fortrydelsesretten 
gældende ved at give meddelelse til den 
erhvervsdrivende. Forbrugeren kan til dette 
formål enten benytte 
standardfortrydelsesformularen i tillæg 2 
eller afgive en anden utvetydig erklæring 
om sin beslutning om at gøre 
fortrydelsesretten gældende.

2. Forbrugeren gør fortrydelsesretten 
gældende ved at give meddelelse i skriftlig 
form til den erhvervsdrivende. Forbrugeren 
kan til dette formål enten benytte 
standardfortrydelsesformularen i tillæg 2 
eller afgive en anden utvetydig erklæring 
om sin beslutning om at gøre 
fortrydelsesretten gældende.

Or. de

Begrundelse

En meddelelse i skriftlig form, dvs. pr. post eller ad elektronisk vej, gør det lettere at forstå 
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beslutningen om at benytte fortrydelsesretten og øger dermed retssikkerheden for begge 
parter, især da forbrugeren bærer bevisbyrden, jf. artikel 5.

Ændringsforslag 424
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den erhvervsdrivende skal tilbagebetale 
alle beløb modtaget fra forbrugeren, 
herunder eventuelle 
leveringsomkostninger, uden unødigt 
ophold og senest 14 dage fra den dato, hvor 
den erhvervsdrivende modtager 
meddelelsen om forbrugerens beslutning 
om at gøre fortrydelsesretten gældende i 
henhold til artikel 41. Den 
erhvervsdrivende foretager 
tilbagebetalingen, idet han skal anvende 
det samme betalingsmiddel, som 
forbrugeren benyttede til den oprindelige 
handel, medmindre forbrugeren 
udtrykkeligt har accepteret noget andet, og 
forudsat at forbrugeren ikke bliver pålagt 
nogen form for gebyrer som følge af 
tilbagebetalingen.

1. Den erhvervsdrivende skal tilbagebetale 
alle beløb modtaget fra forbrugeren, 
herunder eventuelle 
leveringsomkostninger, uden unødigt 
ophold og senest 14 dage fra den dato, hvor 
den erhvervsdrivende modtager 
meddelelsen om, at forbrugeren gør
fortrydelsesretten gældende, jf. artikel 41.
Den erhvervsdrivende foretager 
tilbagebetalingen, idet han skal anvende 
det samme betalingsmiddel, som 
forbrugeren benyttede til den oprindelige 
handel, medmindre forbrugeren 
udtrykkeligt har accepteret noget andet, og 
forudsat at forbrugeren ikke bliver pålagt 
nogen form for gebyrer som følge af 
tilbagebetalingen.

Or. de

Begrundelse

Det er uklart, hvad der menes med formuleringen "modtager meddelelsen om forbrugerens 
beslutning", da det i sidste ende bør være tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen, som er 
klart reguleret, der bør lægges til grund. I modsat fald kan man spørge, hvordan en 
erhvervsdrivende, selv om han har modtaget meddelelse om, at fortrydelsesretten benyttes, 
kan anses for ikke at være informeret herom.

Ændringsforslag 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Forslag til forordning
Bilag I – artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I tilfælde af aftaler indgået uden for 
fast forretningssted, hvor varerne er 
blevet leveret til forbrugerens hjem ved 
aftalens indgåelse, skal den 
erhvervsdrivende hente varerne for egen 
regning, hvis varerne på grund af deres 
art ikke kan tilbageleveres normalt med 
post.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 426
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forbrugeren skal kun betale for eventuel 
forringelse af varernes værdi, som skyldes 
anden håndtering af varerne, end hvad der 
er nødvendigt for at fastslå varernes art, 
egenskaber og den måde, de fungerer på.
Forbrugeren hæfter ikke for forringelse af 
værdien, hvis den erhvervsdrivende ikke
har givet alle oplysningerne om 
fortrydelsesretten i henhold artikel 17, stk. 
1.

3. Forbrugeren skal kun betale for eventuel 
forringelse af varernes værdi, som skyldes 
anden håndtering af varerne, end hvad der 
er nødvendigt for at fastslå varernes art, 
egenskaber og den måde, de fungerer på.
Forbrugeren hæfter ikke for forringelse af 
værdien, hvis den erhvervsdrivende ikke i 
henhold artikel 17, stk. 1, har informeret 
forbrugeren om en eventuel hæftelse for 
forringelse af værdien.

Or. de

Begrundelse

Forbrugeren bør kun hæfte for en overdreven anvendelse, hvis han på forhånd er blevet 
informeret om denne hæftelse. I analogi med stk. 2 bør det præciseres, at der ikke sker nogen 
ansvarsfritagelse, når der ganske vist ikke er informeret om fortrydelsesretten, men dette ikke 
har noget at gøre med hæftelsen for forringelsen af værdien. Hvis forbrugeren f.eks. blev 
informeret om hæftelsen, men fortrydelsesformularen ikke var vedlagt, indebærer dette ikke, 
at forbrugeren frit kan anvende varerne.
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Ændringsforslag 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 45 – stk. 6 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forbrugeren ikke udtrykkeligt har 
anmodet om, at udførelsen skulle starte 
inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. 
artikel 18, stk. 2, og artikel 19, stk. 6

ii) forbrugeren ikke udtrykkeligt har 
anmodet om, at udførelsen skulle starte 
inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. 
artikel 19, stk. 6

Or. de

Begrundelse

Artikel 18 henviste til aftaler indgået uden for fast forretningssted og er udgået.

Ændringsforslag 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 45 – stk. 6 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) den erhvervsdrivende har undladt at 
give bekræftelse i henhold til artikel 18, 
stk. 1, og artikel 19, stk. 5.

iii) den erhvervsdrivende har undladt at 
give bekræftelse i henhold til artikel 19, 
stk. 5.

Or. de

Ændringsforslag 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udøver forbrugeren sin fortrydelsesret i 
forbindelse med en aftale vedrørende 

1. Udøver forbrugeren sin fortrydelsesret i 
forbindelse med en aftale vedrørende en 
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fjernsalg eller en aftale indgået uden for 
fast forretningssted, jf. artikel 41 til 45, 
ophører enhver tilknyttet aftale automatisk 
uden andre udgifter for forbrugeren end 
dem, som er fastsat i stk. 2 og 3. I denne 
artikel forstås ved en tilknyttet aftale en 
aftale, i henhold til hvilken en forbruger 
erhverver varer, digitalt indhold eller 
relaterede tjenesteydelser i forbindelse 
med en aftale om fjernsalg eller en aftale 
indgået uden for fast forretningssted, og 
varerne, det digitale indhold eller de 
relaterede tjenesteydelser skal leveres af 
den erhvervsdrivende eller tredjemand på 
grundlag af et arrangement mellem den 
pågældende tredjemand og den 
erhvervsdrivende.

aftale i henhold til artikel 41 til 45, ophører 
enhver tilknyttet aftale automatisk uden 
andre udgifter for forbrugeren end dem, 
som er fastsat i stk. 2 og 3.

Or. de

Begrundelse

Præciseringen bør slettes, da definitionen på "tilknyttet aftale" hører til i artikel 2. Dette blev 
der stillet ændringsforslag om allerede i forbindelse med den oprindelige betænkning.

Ændringsforslag 430
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 52 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbrugeraftaler er der ikke behov 
for en meddelelse om ikke at være bundet 
af aftalen inden for en bestemt tidsfrist for 
at kunne opsige aftalen i tilfælde af fejl, 
svig, trusler eller ubillig udnyttelse.

Or. de

Begrundelse

Det bør ikke gøres unødigt besværligt at håndhæve forbrugerrettighederne gennem krav om 
overholdelse af formelle krav. Klager over fejl og udøvelse af andre rettigheder er ikke en del 
af forbrugernes hverdag. Forbrugerne ved derfor ofte ikke, hvilke formelle skridt der skal 
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tages for ikke at miste en rettighed. Desuden forsømmer de ofte at sikre dokumentation for 
overholdelsen af sådanne forpligtelser og kan også af denne grund i sidste ende ikke 
håndhæve deres rettigheder.

Ændringsforslag 431
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 61 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forholdet mellem erhvervsdrivende og 
forbruger er det i påkommende tilfælde 
sprogversionen på forbrugerens 
nationalsprog, der er afgørende.

Or. de

Begrundelse

Der er behov for en anden regel til fordel for forbrugeren til brug i tvivlstilfælde. Det bør 
være sprogversionen, der er affattet på forbrugerens nationalsprog, der er relevant.

Ændringsforslag 432
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 64 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der er tvivl om betydningen af et 
aftalevilkår i en aftale mellem en 
erhvervsdrivende og en forbruger, har den 
fortolkning, som er mest gunstig for 
forbrugeren, forrang, medmindre vilkåret 
er indsat af forbrugeren.

1. Når der er tvivl om betydningen af et 
aftalevilkår i en aftale mellem en 
erhvervsdrivende og en forbruger, har den 
fortolkning, som er mest gunstig for 
forbrugeren, forrang, medmindre vilkåret 
er individuelt forhandlet eller indsat af 
forbrugeren.

Or. de

Begrundelse

Grundet forbrugerens svagere position ved standardkontrakter, der ikke kan forhandles om, 
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bør udlægningen altid ske til fordel for denne. Har parterne derimod forhandlet individuelt 
om bestemmelserne, så befinder forbrugeren sig ikke nødvendigvis i den svageste position, og 
det virker ikke formålstjenligt at vælge en udlægning, der kun er til fordel for den ene 
aftalepart. Så meget desto mere som forbrugeren altid er beskyttet mod urimelige 
bestemmelser i medfør af artikel 79 ff.

Ændringsforslag 433
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 69 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aftalevilkår, der kan udledes af visse 
erklæringer forud for aftalens indgåelse

udgår

1. Hvis den erhvervsdrivende inden 
aftalens indgåelse fremsætter en 
erklæring enten over for den anden part 
eller offentligt om de nærmere egenskaber 
ved det, som den erhvervsdrivende skal 
levere i henhold til aftalen, indgår 
erklæringen i aftalen som et vilkår i 
aftalen, medmindre
a) den anden part ved aftalens indgåelse 
vidste eller kunne forventes at vide, at 
erklæringen var urigtig eller af andre 
grunde ikke kunne anses for et sådant 
vilkår, eller
b) erklæringen ikke kunne have virket 
bestemmende for den anden parts 
beslutning om at indgå aftalen.
2. For så vidt angår stk. 1, anses en 
erklæring, der fremsættes af en person, 
der er beskæftiget med reklame eller 
markedsføring for den erhvervsdrivende, 
for at være blevet fremsat af den 
erhvervsdrivende.
3. Hvis den anden part er en forbruger, 
anses en offentlig erklæring, som 
fremsættes af eller på vegne af en 
producent eller en anden person i et 
tidligere led i den transaktionskæde, som 
fører frem til aftalen, for, for så vidt 
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angår stk. 1, at være fremsat af den 
erhvervsdrivende, medmindre den 
erhvervsdrivende ved indgåelsen af 
aftalen ikke kendte til og ikke burde have 
kendt til erklæringen.
4. I forholdet mellem en erhvervsdrivende 
og en forbruger kan parterne ikke til 
skade for forbrugeren bestemme, at denne 
artikel ikke skal finde anvendelse, eller 
gøre undtagelse fra eller ændre dens 
retsvirkninger.

Or. de

Begrundelse

Erklæringer, der f.eks. stammer fra reklamer, bør ikke indgå som et element i kontrakten. Et 
reklameudsagn opfattes forskelligt af forbrugerne og kan også blive trukket tilbage. Udsagn 
som f.eks. "beskytter godt mod regn" er subjektivt og kan medføre retsusikkerhed. Analogt 
med direktiv 1999/44/EF (jf. artikel 2, stk. 2) bør der tages hensyn til reklamer og andre 
erklæringer i forbindelse med forbrugerens forventninger til opfyldelse af en købsaftale (se 
ændringsforslag til artikel 100, litra g).

Ændringsforslag 434
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 69 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den erhvervsdrivende inden 
aftalens indgåelse fremsætter en erklæring 
enten over for den anden part eller 
offentligt om de nærmere egenskaber ved 
det, som den erhvervsdrivende skal levere i 
henhold til aftalen, indgår erklæringen i 
aftalen som et vilkår i aftalen, medmindre

1. Hvis den erhvervsdrivende inden 
aftalens indgåelse fremsætter en erklæring 
enten over for den anden part eller 
offentligt om de nærmere egenskaber ved 
det, som den erhvervsdrivende skal levere i 
henhold til aftalen, indgår erklæringen i 
aftalen som et vilkår i aftalen, medmindre 
den erhvervsdrivende kan påvise at

Or. de

Ændringsforslag 435
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Bilag I – artikel 69 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den anden part ved aftalens indgåelse 
vidste eller kunne forventes at vide, at 
erklæringen var urigtig eller af andre 
grunde ikke kunne anses for et sådant 
vilkår, eller

a) erklæringen på tidspunktet for 
kontraktens indgåelse var blevet 
berigtiget;

Or. de

Ændringsforslag 436
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 69 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) erklæringen ikke kunne have virket 
bestemmende for den anden parts 
beslutning om at indgå aftalen.

b) den pågældende erklæring ikke kunne 
have haft betydning for købsbeslutningen.

Or. de

Ændringsforslag 437
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 69 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den anden part er en forbruger, 
anses en offentlig erklæring, som 
fremsættes af eller på vegne af en 
producent eller en anden person i et 
tidligere led i den transaktionskæde, som 
fører frem til aftalen, for, for så vidt angår 
stk. 1, at være fremsat af den 
erhvervsdrivende, medmindre den 

3. Hvis den anden part er en forbruger, 
anses en offentlig erklæring, som 
fremsættes af eller på vegne af en 
producent eller en anden person i et 
tidligere led i den transaktionskæde, som 
fører frem til aftalen, for, for så vidt angår 
stk. 1, at være fremsat af den 
erhvervsdrivende, medmindre den 
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erhvervsdrivende ved indgåelsen af aftalen 
ikke kendte til og ikke burde have kendt til 
erklæringen.

erhvervsdrivende påviser, at 
vedkommende ved indgåelsen af aftalen 
ikke kendte til og ikke burde have kendt til 
erklæringen.

Or. de

Begrundelse

Det skal gøres tydeligt, at bevisbyrden i denne sammenhæng påhviler forhandleren. Dette er i 
øvrigt i overensstemmelse med EU-direktivet om forbrugerkøb og garantier i forbindelse 
hermed 44/1999.

Ændringsforslag 438
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 70 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I forholdet mellem erhvervsdrivende 
og forbruger er en aftalebestemmelse, der 
er fastsat af den erhvervsdrivende, ikke 
bindende, hvis forbrugeren ikke kan 
forventes at regne med den under de 
gældende omstændigheder og navnlig på 
baggrund af aftalens ydre karakteristika 
og det usædvanlige ved indholdet af den 
pågældende bestemmelse, med mindre 
den erhvervsdrivende har gjort 
forbrugeren specielt opmærksom på 
denne aftalebestemmelse.

Or. de

Begrundelse

For at opretholde et højt forbrugerbeskyttelsesniveau er der behov for egne bestemmelser 
vedrørende overraskende aftalebestemmelser fra den erhvervsdrivendes side. Forbrugeren 
skal kunne forlade sig på, at der ikke står noget "skjult" skrevet med småt, der strider mod de 
hidtidige aftalevilkår.

Ændringsforslag 439
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Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I aftaler mellem en erhvervsdrivende og 
en forbruger er aftalevilkår, der forpligter 
forbrugeren til at betale andre 
omkostninger end det vederlag, som er 
anført for den erhvervsdrivendes 
hovedforpligtelse i henhold til aftalen, 
særligt når omkostningen er blevet påført 
ved hjælp af forudvalgte løsninger, som 
forbrugeren skal fravælge for at undgå 
ekstraomkostninger, ikke bindende for 
forbrugeren, medmindre forbrugeren 
udtrykkeligt har samtykket i 
ekstraomkostningen, inden han er blevet
bundet af aftalen. Hvis forbrugeren har 
betalt ekstraomkostningen, kan han kræve 
den tilbagebetalt.

1. I aftaler mellem en erhvervsdrivende og 
en forbruger er aftalevilkår, der forpligter 
forbrugeren til at betale andre 
omkostninger end det vederlag, som er 
anført for den erhvervsdrivendes 
hovedforpligtelse i henhold til aftalen kun
bindende for forbrugeren, hvis 
vedkommende, inden han blev bundet af
aftalen, udtrykkeligt og separat har givet 
sit samtykke til dette. Hvis forbrugeren har 
betalt ekstraomkostningen, kan han kræve 
den tilbagebetalt. Det påhviler sælgeren 
for egen regning at tage en genstand 
tilbage, som sælgeren har leveret med 
henblik på opfyldelsen af den omhandlede 
bestemmelse. Det er udelukket at rejse 
krav om erstatning.

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige formulering var unødigt kompliceret. Henvisningen til et udtrykkeligt og 
særskilt samtykke gør det klart, at det ikke er nok med et implicit samtykke, dvs. tavshed, ikke-
fravalg eller bekræftelse af den samlede pris. Derudover er der blevet tilføjet en præcisering 
vedrørende de juridiske følger.

Ændringsforslag 440
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 72 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I aftaler mellem en erhvervsdrivende og 
en forbruger er forbrugeren ikke bundet 
af en fuldstændighedsklausul.

udgår
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Or. de

Begrundelse

Bortfalder i kraft af ændringsforslaget til artikel 69. Erklæringer forud for indgåelse af 
aftaler bør ikke udgøre en bestanddel af kontrakten, men tages med i betragtning ved 
vurdering af aftaleoverensstemmelsen.

Ændringsforslag 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når aftalevilkårene i en aftale om varig 
eller gentagen opfyldelse af en forpligtelse 
i henhold til aftalen ikke angiver, hvornår 
aftaleforholdet skal ophøre, eller 
bestemmer, at det skal ophøre ved 
opsigelse, kan det bringes til ophør af hver 
af parterne med et rimeligt varsel, der ikke 
må overstige to måneder.

1. Når aftalevilkårene i en aftale om varig 
eller gentagen opfyldelse af en forpligtelse 
i henhold til aftalen ikke angiver, hvornår 
aftaleforholdet skal ophøre, eller 
bestemmer, at det skal ophøre ved 
opsigelse, kan det til enhver tid bringes til 
ophør af hver af parterne med et varsel, der 
ikke må overstige tre måneder.

Or. de

Begrundelse

Hvad der er et rimeligt varsel, vil kunne fortolkes meget forskelligt af parterne. Det 
forekommer hensigtsmæssigt at fastsætte en tydelig og klar frist. Rettelse til ordførerens 
ændringsforslag 155, der dermed bortfalder.

Ændringsforslag 442
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 82 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en erhvervsdrivende indsætter 
aftalevilkår, der ikke er individuelt 
forhandlet jf. artikel 7, med forbrugeren, 
har han pligt til at sikre, at de er affattet og 

Når en erhvervsdrivende indsætter 
aftalevilkår, der ikke er individuelt 
forhandlet jf. artikel 7, med forbrugeren, 
har han pligt til at sikre, at de er affattet og 
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formidlet i et klart og forståeligt sprog. formidlet i et klart og forståeligt sprog og 
at konteksten for de enkelte 
kontraktbestemmelser er let og logisk 
gennemskuelig.

Or. de

Ændringsforslag 443
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 84 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aftalevilkår, der altid er ubillige Aftalevilkår, der i sig selv er yderst 
ugunstige

Or. de

Ændringsforslag 444
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 84 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne afdeling anses et aftalevilkår altid
for at være ubilligt, hvis dets genstand eller 
virkning er at

I denne afdeling anses et aftalevilkår i sig 
selv for at være yderst ugunstigt, hvis dets 
genstand eller virkning er at

Or. de

Ændringsforslag 445
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 84 – litra k a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) tidsbegrænsede aftaler automatisk 
forlænges, såfremt den erhvervsdrivende 
ikke har gjort forbrugeren opmærksom på 
denne omstændighed og ikke har givet 
forbrugeren mulighed for at reagere i tide 
og forhindre forlængelsen

Or. de

Ændringsforslag 446
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 84 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) tilpasse den godkendte aftalepris 
efterfølgende, medmindre de parametre, 
der er relevante for prisændringen, er 
nøje beskrevet i aftalen, er sagligt 
begrundede og ikke kan fastsættes frit af 
den erhvervsdrivende.

Or. de

Ændringsforslag 447
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 85 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aftalevilkår, der formodes at være ubillige Bestemte aftalevilkår, der formodes at 
være yderst ufordelagtige 

Or. de
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Ændringsforslag 448
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 85 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne afdeling formodes et aftalevilkår at 
være ubilligt, hvis dets genstand eller 
virkning er

I denne afdeling formodes et aftalevilkår at 
være yderst ufordelagtigt, hvis dets 
genstand eller virkning er

Or. de

Ændringsforslag 449
Toine Manders

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 85 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at tillade, at den erhvervsdrivende 
beholder beløb, forbrugeren har betalt, 
hvis forbrugeren beslutter ikke at indgå 
aftalen, eller at opfylde forpligtelser i 
henhold til den, uden forbrugeren har 
mulighed for at få godtgjort et tilsvarende 
beløb fra den erhvervsdrivende i den 
modsatte situation

udgår

Or. en

Ændringsforslag 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 93 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i tilfælde af en aftale om forbrugerkøb 
eller en aftale om levering af digitalt 
indhold, som er en aftale om fjernsalg 

a) i tilfælde af en aftale om forbrugerkøb 
eller en aftale mellem en erhvervsdrivende 
og en forbruger om levering af digitalt 
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eller en aftale indgået uden for fast 
forretningssted, og i tilfælde, hvor sælger 
har påtaget sig at besørge transporten til 
køberen, forbrugerens bopæl på tidspunktet 
for aftalens indgåelse

indhold og i tilfælde af aftaler, hvor sælger 
har påtaget sig at besørge transporten til 
køberen, forbrugerens bopæl på tidspunktet 
for aftalens indgåelse

Or. de

Begrundelse

Tilføjelsen tjener til at præcisere, at det ikke kun gælder C2C-kontrakter.

Ændringsforslag 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 93 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i tilfælde af en aftale om forbrugerkøb 
eller en aftale om levering af digitalt 
indhold, som er en aftale om fjernsalg 
eller en aftale indgået uden for fast 
forretningssted, og i tilfælde, hvor sælger 
har påtaget sig at besørge transporten til 
køberen, ved at overgive den fysiske 
besiddelse af eller kontrollen over varen 
eller det digitale indhold til forbrugeren

a) i tilfælde af en aftale om forbrugerkøb 
eller en aftale mellem en erhvervsdrivende 
og en forbruger om levering af digitalt 
indhold og i tilfælde af aftaler, hvor sælger 
har påtaget sig at besørge transporten til 
køberen, ved at overgive den fysiske 
besiddelse af eller kontrollen over varen 
eller det digitale indhold til forbrugeren

Or. de

Ændringsforslag 452
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Bilag I – kapitel 10 – afdeling 3 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varens og det digitale indholds
overensstemmelse med aftalen

Overensstemmelse med aftalen og 
forbrugernes misligholdelsesbeføjelser

Or. de
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Ændringsforslag 453
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 100 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være egnet til de særlige formål, som 
sælger er blevet gjort bekendt med på 
tidspunktet for aftalens indgåelse, 
medmindre det fremgår af 
omstændighederne, at køber ikke regnede 
med, eller ikke med rimelighed kunne 
regne med sælgers faglige dygtighed og 
dømmekraft

a) være egnet til de særlige formål, som 
køber er blevet gjort bekendt med på 
tidspunktet for aftalens indgåelse, 
medmindre det fremgår af 
omstændighederne, at køber ikke regnede 
med, eller ikke med rimelighed kunne 
regne med sælgers faglige dygtighed og 
dømmekraft

Or. de

Begrundelse

Ved den første omtale af "sælger" i teksten må der være tale om en forveksling med "køber", 
eftersom det handler om, hvilket formål køberen er blevet gjort bekendt med, ikke sælgeren.

Ændringsforslag 454
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 100 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være egnet til de særlige formål, som 
sælger er blevet gjort bekendt med på 
tidspunktet for aftalens indgåelse, 
medmindre det fremgår af 
omstændighederne, at køber ikke regnede 
med, eller ikke med rimelighed kunne 
regne med sælgers faglige dygtighed og 
dømmekraft

a) være egnet til de særlige formål, som 
sælger er blevet gjort bekendt med på 
tidspunktet for aftalens indgåelse, 
medmindre sælger kan påvise, at
vedkommende har berigtiget en opfattelse 
af, at varen var egnet til et bestemt formål

Or. de
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Begrundelse

Ved forbrugeraftaler er det mere hensigtsmæssigt og forbrugervenligt, at sælgeren er 
forpligtet til eksplicit at imødegå et forkert indtryk, der ytres af køberen vedrørende varens 
egnethed til et bestemt formål.

Ændringsforslag 455
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 100 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være egnet til de formål, til hvilke varer 
eller digitalt indhold af den samme 
beskrivelse sædvanligvis vil blive anvendt

b) være egnet til de formål, til hvilke varer 
eller digitalt indhold af den samme 
beskrivelse sædvanligvis vil blive anvendt, 
såfremt køber ikke var blevet gjort 
bekendt med noget bestemt formål på 
tidspunktet for aftalens indgåelse, eller 
hvis det fremgår af omstændighederne, at 
køber ikke regnede med, eller ikke med 
rimelighed kunne regne med sælgers 
faglige dygtighed og dømmekraft

Or. de

Begrundelse

Et bestemt anvendelsesformål for en vare kan i undtagelsestilfælde udelukke det almindelige 
formål og omvendt. Der tænkes f.eks. på legetøjsudgaver samt kunst- eller 
dekorationsgenstande. Der bør derfor være en rangfølge mellem litra a) og litra b). 
Grundlæggende bør et bestemt formål have forrang, og det almindelige formål kun komme i 
betragtning, hvis der ikke er noget bestemt formål.

Ændringsforslag 456
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 100 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) have de egenskaber og den ydeevne, 
som køberen kan forvente. Ved afgørelsen 

g) have de egenskaber og den ydeevne, 
som køberen med rimelighed kan forvente, 
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af, hvad forbrugeren kan forvente af det 
digitale indhold, skal der tages hensyn til, 
om det digitale indhold blev leveret mod 
betaling af en pris.

herunder under henvisning til særlige 
erklæringer over for køberen eller 
offentligheden forud for indgåelsen af 
aftalen. Ved afgørelsen af, hvad 
forbrugeren kan forvente af det digitale 
indhold, skal der tages hensyn til, om det 
digitale indhold blev leveret mod betaling 
af en pris.

Or. de

Begrundelse

Offentlige erklæringer som f.eks. reklameudsagn bør ikke udgøre en del af aftalen (se 
begrundelsen til ændringsforslag til artikel 69). Imidlertid kan disse – hvilket bør gøres klart, 
ligesom i direktivet om forbrugerkøb (jf. artikel 2, stk. 2) – i afgørende grad have indflydelse 
på købernes forventninger vedrørende aftaleoverensstemmelse. Dette forekommer mere 
hensigtsmæssigt, da subjektive reklameudsagn ellers måtte formuleres ud fra hensyn til 
kontraktmæssig binding.

Ændringsforslag 457
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 104 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Købers kendskab til mangler i forbindelse 
med aftaler mellem erhvervsdrivende

Købers kendskab til mangler

Or. de

Begrundelse

Det er uklart, hvorfor en forbruger skal beskyttes, hvis vedkommende var opmærksom på 
varens mangler.

Ændringsforslag 458
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 104 



AM\934215DA.doc 67/100 PE510.531v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I en aftale mellem erhvervsdrivende er
sælgeren ikke ansvarlig for en mangel ved 
varen, hvis køberen ved aftalens indgåelse 
var vidende om eller ikke kunne være 
uvidende om manglen.

sælgeren er ikke ansvarlig for en mangel 
ved varen, hvis køberen ved aftalens 
indgåelse var vidende om eller ikke kunne 
være uvidende om manglen

Or. de

Begrundelse

Det er uklart, hvorfor en forbruger skal beskyttes, hvis vedkommende var opmærksom på 
varens mangler.

Ændringsforslag 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 104

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I en aftale mellem erhvervsdrivende er 
sælgeren ikke ansvarlig for en mangel ved 
varen, hvis køberen ved aftalens indgåelse 
var vidende om eller ikke kunne være 
uvidende om manglen.

sælgeren er ikke ansvarlig for en mangel 
ved varen, hvis køberen ved aftalens 
indgåelse var vidende om manglen ved 
denne. I en aftale mellem 
erhvervsdrivende gælder dette også, hvis 
køberen ikke kunne være uvidende om 
manglen.

Or. de

Begrundelse

Indgår en køber, der er bekendt med købsgenstandens tilstand, alligevel en købsaftale uden 
forbehold, kan vedkommende ikke efterfølgende gøre gældende, at genstande ikke er i 
overensstemmelse med aftalen. Dette bør gælde ligeligt for såvel erhvervsdrivende som 
forbrugere.

Ændringsforslag 460
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Bilag I – artikel 105 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I aftaler om forbrugerkøb antages en 
mangel, der bliver synlig inden seks 
måneder efter tidspunktet for risikoens 
overgang til køber, at have foreligget ved 
risikoens overgang, medmindre dette er 
uforeneligt med varens eller det digitale 
indholds art eller med manglens art.

2. I aftaler om forbrugerkøb eller i en 
aftale om digitale tjenesteydelser antages 
en mangel, der bliver synlig inden et år 
efter tidspunktet for risikoens overgang til 
køber, at have foreligget ved risikoens 
overgang, medmindre dette er uforeneligt 
med varens eller det digitale indholds art 
eller med manglens art.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til et højt niveau af forbrugerbeskyttelse bør fristen for formodede medfølgende 
mangler ved en vare, ved digitalt indhold eller dermed forbundne tjenesteydelser udvides til et 
år. Dermed udvides den hidtidige mindstestandard fra EF-direktiv om forbrugerkøb og 
garantier i forbindelse hermed 44/1999 fra seks måneder til et år.

Ændringsforslag 461
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Bilag I – kapitel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Købers misligholdelsesbeføjelser Misligholdelsesbeføjelser

Or. de

Ændringsforslag 462
Ashley Fox

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 106

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oversigt over køberens Oversigt over køberens 
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misligholdelsesbeføjelser misligholdelsesbeføjelser
1. I tilfælde af sælgerens misligholdelse 
kan køberen gøre et af følgende:

1. I tilfælde af sælgerens misligholdelse 
kan køberen gøre krav på afhjælpning i 
overensstemmelse med henholdsvis stk. 2 
og 4.
2. Hvis køberen er en erhvervsdrivende, 
kan vedkommende

a) kræve opfyldelse, hvilket omfatter 
naturalopfyldelse, reparation eller 
omlevering af varen eller det digitale 
indhold, jf. afdeling 3 i dette kapitel

a) kræve opfyldelse, hvilket omfatter 
naturalopfyldelse, reparation eller 
omlevering af varen eller det digitale 
indhold, jf. afdeling 3 i dette kapitel

b) tilbageholde sælgerens egen opfyldelse, 
jf. afdeling 4 i dette kapitel

b) tilbageholde sælgerens egen opfyldelse, 
jf. afdeling 4 i dette kapitel

c) bringe aftalen til ophør, jf. afdeling 5 i 
dette kapitel, og kræve tilbagebetaling af 
prisen, hvis den allerede er blevet betalt, jf. 
kapitel 17

c) bringe aftalen til ophør, jf. afdeling 5 i 
dette kapitel, og kræve tilbagebetaling af 
prisen, hvis den allerede er blevet betalt, jf. 
kapitel 17

d) foretage et afslag i prisen, jf. afdeling 6 i 
dette kapitel, og

d) foretage et afslag i prisen, jf. afdeling 6 i 
dette kapitel, og

e) kræve erstatning i henhold til kapitel 16. e) kræve erstatning i henhold til kapitel 16.

2. Hvis køberen er en erhvervsdrivende 3. Ved påberåbelse af rettigheder i 
henhold til stk. 2,

a) gælder køberens ret til at anvende alle 
andre misligholdelsesbeføjelser end 
tilbageholdelse af sin opfyldelse kun, for så 
vidt som sælgeren ikke foretager 
afhjælpning, jf. afdeling 2 i dette kapitel, 
og

a) gælder køberens ret til at anvende alle 
andre misligholdelsesbeføjelser end 
tilbageholdelse af sin opfyldelse kun, for så 
vidt som sælgeren ikke foretager 
afhjælpning, jf. afdeling 2 i dette kapitel, 
og

b) køberens ret til at påberåbe sig mangler 
gælder kun, for så vidt kravene til 
undersøgelse og meddelelse i afdeling 7 i 
dette kapitel er opfyldt.

b) køberens ret til at påberåbe sig mangler 
gælder kun, for så vidt kravene til 
undersøgelse og meddelelse i afdeling 7 i 
dette kapitel er opfyldt.

3. Hvis køberen er en forbruger 4. Hvis køberen er en forbruger, kan 
vedkommende

a) er sælgerens afhjælpning uden 
betydning for køberens rettigheder, og

a) kræve opfyldelse af kontrakten i 
overensstemmelse med afdeling 3, 
herunder opfyldelse af den pågældende 
forpligtelse, gennemførelse af reparation 
eller erstatning af varen eller det digitale 
indhold, eller

b) kravene til undersøgelse og meddelelse i 
afdeling 7 i dette kapitel finder ikke 

b) bringe aftalen til ophør inden for en 
rimelig tidsfrist, jf. afdeling 5 i dette 
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anvendelse. kapitel, og kræve tilbagebetaling af 
prisen, hvis den allerede er blevet betalt, 
jf. kapitel 17. Hvis forbrugeren beslutter 
at udøve denne rettighed, må den 
erhvervsdrivende ikke foretage noget 
fradrag for, at forbrugeren allerede har 
brugt varen.

4. Hvis sælgerens misligholdelse er 
undskyldelig, kan køberen anvende enhver 
af beføjelserne i stk. 1 med undtagelse af at 
kræve opfyldelse og erstatning.

5. Hvis køberen beslutter at udøve sin ret i 
henhold til stk. 4, litra a), og sælgeren 
ikke inden for en rimelig tidsfrist og uden 
betydelige ulemper for køberen kan 
opfylde den pågældende forpligtelse, 
udføre den pågældende reparation eller 
erstatte varen eller det digitale indhold, 
kan køberen 
a) tilbageholde sin egen opfyldelse, jf. 
afdeling 4 i dette kapitel
b) bringe aftalen til ophør, jf. afdeling 5 i 
dette kapitel, og kræve tilbagebetaling af 
prisen, hvis den allerede er blevet betalt, 
jf. kapitel 17
c) reducere prisen i henhold til afdeling 6 
i dette kapitel, og
d) kræve erstatning i henhold til kapitel 
16.
6. Hvis sælgerens misligholdelse er 
undskyldelig, kan køberen anvende enhver 
af beføjelserne i denne artikel med 
undtagelse af at kræve opfyldelse og 
erstatning

5. Køberen kan ikke anvende beføjelserne i 
stk. 1 i det omfang, køberen var årsag til 
sælgerens misligholdelse.

7. Køberen kan ikke anvende beføjelserne i 
denne artikel i det omfang, køberen var 
årsag til sælgerens misligholdelse.

6. Beføjelser, der ikke er uforenelige med 
hinanden, kan anvendes samtidig.

8. Beføjelser, der ikke er uforenelige med 
hinanden, kan anvendes samtidig.

Or. en

Ændringsforslag 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Forslag til forordning
Bilag I – artikel 106 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis køberen er en erhvervsdrivende 2. Hvis køberen er en erhvervsdrivende har 
vedkommende ret til at påberåbe sig 
mangler med forbehold for kravene om 
undersøgelse og meddelelse i henhold til 
afdeling 7.

Or. de

Ændringsforslag 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 106 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis køberen er en forbruger udgår
a) er sælgerens afhjælpning uden 
betydning for køberens rettigheder, og
b) kravene til undersøgelse og meddelelse 
i afdeling 7 i dette kapitel finder ikke 
anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 465
Toine Manders

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 106 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis køberen er en forbruger 3. Hvis køberen er en forbruger er sælgers 
afhjælpning uden betydning for køberens 
rettigheder
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Or. en

Ændringsforslag 466
Toine Manders

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 106 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er sælgerens afhjælpning uden 
betydning for køberens rettigheder, og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 467
Toine Manders

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 106 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravene til undersøgelse og meddelelse 
i afdeling 7 i dette kapitel finder ikke 
anvendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 468
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 107 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når digitalt indhold ikke leveres mod 
betaling af en pris, kan køberen ikke 
anvende misligholdelsesbeføjelserne i 
artikel 106, stk. 1, litra a) til d). Køberen 
kan kun rejse krav om erstatning i henhold 

Når digitalt indhold ikke leveres mod 
betaling af en pris, kan køberen ikke 
anvende misligholdelsesbeføjelserne i 
artikel 106, stk. 1, litra a) til e). Køberen 
kan kun rejse krav om erstatning i henhold 
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til artikel 106, stk. 1, litra e), for tab eller 
skade, som på grund af manglerne ved det 
leverede digitale indhold er forvoldt på 
køberens ejendom, herunder på hardware, 
software og data, dog ikke om erstatning af 
fortjeneste, som køberen ikke har fået på 
grund af skaden.

til artikel 106, stk. 1, litra e), for tab eller 
skade, som på grund af manglerne ved det 
leverede digitale indhold er forvoldt på 
køberens ejendom, herunder på hardware, 
software og data, dog ikke om erstatning af 
fortjeneste, som køberen ikke har fået på 
grund af skaden.

Or. de

Begrundelse

Det er uklart, hvorfor der skal kunne tales om skadeserstatning i forbindelse med manglende 
opfyldelse for software, der leveres gratis. Det er tvivlsomt, om dette overhovedet er omfattet 
af den fælles EU-købelov, og det bør der også svares nej til. Risikoen for udviklere af 
freeware ville være uoverskuelig, hvis de i ekstreme tilfælde skulle hæfte for tusinder af 
brugeres skader, især fordi udbredelsen ofte finder sted af kanaler, som udvikleren ikke kan 
kontrollere.

Ændringsforslag 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 109

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sælgers afhjælpning Sælgers afhjælpning

1. En sælger, der har tilbudt opfyldelse før 
det aftalte tidspunkt, og som har fået 
meddelelse om, at opfyldelsen er 
mangelfuld i forhold til aftalen, kan 
tilbyde ny, mangelfri opfyldelse, hvis det 
kan ske inden for den frist, der er fastsat 
for opfyldelse.

1. En sælger, der har leveret en ydelse, der 
ikke er i overensstemmelse med det 
aftalte, kan umiddelbart efter at have fået 
kendskab til den manglende opfyldelse
tilbyde efterfølgende opfyldelse i henhold 
til artikel 111 for egen regning.

2. I tilfælde, der ikke er omfattet af stk. 1, 
kan en sælger, der har tilbudt opfyldelse, 
der er mangelfuld i forhold til aftalen, uden 
unødigt ophold efter at have fået 
meddelelse om misligholdelsen tilbyde 
afhjælpning for sælgers egen regning.

2. Køberen kan kun afslå tilbuddet om 
efterfølgende opfyldelse, hvis

a) den efterfølgende opfyldelse ikke kan 
finde sted omgående og uden betydelige 
ulemper for køberen
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b) køberen har grund til at antage, at han 
ikke kan stole på sælgerens fremtidige 
opfyldelse, eller
c) forsinkelse med opfyldelsen ville svare 
til en væsentlig misligholdelse.

3. Det udelukker ikke et tilbud om 
afhjælpning, at aftalen bringes til ophør 
ved en meddelelse herom.

3. Foreligger omstændighederne i afsnit 2 
ikke, skal sælgeren gennemføre den 
efterfølgende opfyldelse inden for en 
rimelig tidsfrist, som ved forbrugeraftaler 
ikke må overstige 30 dage. Såfremt 
køberen fastsætter en rimelig tidsfrist for 
sælgeren, er denne bindende.

4. Køberen kan kun afslå et tilbud om 
afhjælpning, hvis

4. Køberen kan tilbageholde sin opfyldelse 
af aftalen, indtil sælgerens efterfølgende 
opfyldelse. Køberens øvrige rettigheder 
udskydes, såfremt de ikke er forenelige 
med muligheden for efterfølgende 
opfyldelse, indtil udløbet af den i afsnit 3 
nævnte frist.

a) afhjælpning ikke kan ske straks eller 
uden væsentlig ulempe for køberen
b) køberen har grund til at antage, at han 
ikke kan stole på sælgerens opfyldelse for 
fremtiden, eller
c) forsinkelse med opfyldelsen ville 
udgøre en væsentlig misligholdelse.
5. Sælgeren har en rimelig frist til at 
foretage afhjælpningen.

5. Uanset en eventuel efterfølgende
opfyldelse, bevarer køberen retten til at 
kræve skadeserstatning for forsinkelse 
samt for skader, der forårsages af eller 
ikke kan forhindres ved den efterfølgende 
opfyldelse.

6. Køberen kan tilbageholde opfyldelsen i 
afventning af afhjælpningen, men de af 
køberens rettigheder, der er uforenelige 
med at indrømme sælgeren en frist til at 
foretage afhjælpning, udsættes til fristens 
udløb.
7. Uanset afhjælpningen har køberen 
fortsat ret til at kræve erstatning for 
forsinkelse samt for skade, der er forvoldt 
eller ikke er forhindret af afhjælpningen.

Or. de
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Begrundelse

Beslutningen i forbrugerkøbsdirektivet om at give sælgeren en mulighed mere for at opfylde 
en aftale (efterfølgende opfyldelse) også over for en forbruger er sagligt korrekt og bør også 
indgå i den fælles EU-købelov. Forbrugerens ret til at vælge mellem om aftalen skal opfyldes 
efterfølgende i form af reparation eller omlevering bør bibeholdes. At sælgeren selv har ret til 
at vælge afhjælpningsmetode i B2B-handler, som det fremgår af det oprindelige forslag til 
forordning, forekommer unødvendigt.

Ændringsforslag 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 110 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Afhjælper en erhvervsdrivende ikke 
manglerne på trods af en forbrugers krav 
i en sag om manglende opfyldelse, men 
foranlediger i stedet, at forbrugeren søger 
afhjælpning inden for rammerne af en 
produktionsgaranti, skal den 
erhvervsdrivende i forbindelse med 
produktionsgarantien godtage 
forbrugerens og garantigiverens 
handlinger og afgivne forklaringer 
vedrørende dennes forpligtelser.

Or. de

Begrundelse

Det kan være forbundet med ulemper for forbrugeren at forlange afhjælpning af en mangel 
ved en købsgenstand gennem en producentgaranti og ikke inden for rammerne af et 
køberetligt krav i henhold til artikel 106. F.eks. kan de lovfæstede rettigheder forældes, mens 
køberen forgæves strides med producenten om garantiens omfang. Endvidere kan det være 
vanskeligt at trække sig ud af en købsaftale, hvis køberen efter fejlslagne reparationsforsøg 
fra producentens side er nødt til at indvillige i, at sælgeren kan foretage et fornyet 
reparationsforsøg, inden vedkommende kan trække sig ud af aftalen. Det er ubilligt, hvis 
forbrugeren på foranledning af sælgeren, der dermed undgår selv at skulle handle, må søge 
afhjælpning inden for rammerne af garantien. Derfor må sælgeren indordne sig under 
forbrugerens og garantigiverens handlinger og forklaringer.
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Ændringsforslag 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 110 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis forbrugeren forlanger, at den 
erhvervsdrivende skal forestå 
afhjælpningen, bærer den 
erhvervsdrivende risikoen for at varen 
ødelægges eller beskadiges, indtil 
manglerne er fuldstændig afhjulpet og 
varen er tilbage i forbrugerens varetægt 
eller er blevet kontrolleret i 
overensstemmelse med artikel 142. Første 
punktum gælder fra og med det tidspunkt, 
hvor forbrugeren, efter at have meddelt sit 
krav om afhjælpning, har overdraget 
varen til den erhvervsdrivende eller – ved 
en forsendelse – til den første transportør.

Or. de

Begrundelse

Forbrugeren må ikke belastes med følgerne af et tilfældigt tab af eller en tilfældig skade på 
købsgenstanden under gennemførelsen af afhjælpningen. Navnlig kan en pålægning af 
ansvaret under forsendelsen af den defekte vare afholde forbrugeren fra at gøre sin ret 
gældende.

Ændringsforslag 472
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 110 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det ville være umuligt eller er blevet
ulovligt at foretage opfyldelse, eller

a) det ville være umuligt eller ulovligt at 
foretage opfyldelse, eller

Or. de
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Begrundelse

Opfyldelsen kan højst være potentielt ulovlig. Den kan imidlertid ikke være blevet ulovlig, hvis 
den endnu ikke har fundet sted. Derfor må det hedde "det ville være ulovligt". Denne 
formulering anvendes i øvrigt også i artikel 111.

Ændringsforslag 473
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 111 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når den erhvervsdrivende ved en aftale 
om forbrugerkøb skal afhjælpe en mangel i 
henhold til artikel 110, stk. 2, kan 
forbrugeren vælge mellem reparation og 
omlevering, medmindre det valgte ville 
være ulovligt eller umuligt eller i forhold 
til den anden mulighed ville påføre 
sælgeren udgifter, der ville være 
uforholdsmæssigt store under hensyn til

1. Når den erhvervsdrivende ved en aftale 
om forbrugerkøb skal afhjælpe en mangel i 
henhold til artikel 110, stk. 2, kan 
vedkommende vælge mellem reparation og 
omlevering, som skal gennemføres inden 
for en rimelig frist, der ikke må overstige 
30 dage. I denne periode må forbrugeren 
ikke benytte sig af andre former for 
afhjælpning, men må dog godt 
tilbageholde sin egen opfyldelse af 
aftalen.

Or. de

Begrundelse

Den erhvervsdrivende kan bedre beslutte, om det giver mening af reparere eller ej. Ud fra et 
økonomiske og økologisk synspunkt forekommer et forbrugervalg ikke hensigtsmæssigt, da 
forbrugeren sandsynligvis som oftest ville beslutte sig for en omlevering. Mange produkter er 
imidlertid ikke salgbare efter en reparation, hvorfor produkterne må bortskaffes. Denne 
valgmulighed bør dog kun være til rådighed for den erhvervsdrivende ved første forsøg på 
efterfølgende opfyldelse (se ændringsforslag til stk. 2)

Ændringsforslag 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 111 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når den erhvervsdrivende ved en aftale 
om forbrugerkøb skal afhjælpe en mangel 
i henhold til artikel 110, stk. 2, kan 
forbrugeren vælge mellem reparation og 
omlevering, medmindre det valgte ville 
være ulovligt eller umuligt eller i forhold 
til den anden mulighed ville påføre 
sælgeren udgifter, der ville være 
uforholdsmæssigt store under hensyn til

1. Hvis en forbruger kan kræve 
efterfølgende opfyldelse eller sælgeren 
tilbyder en sådan, kan forbrugeren vælge 
mellem reparation og omlevering, 
medmindre det valgte ville være ulovligt 
eller umuligt eller i forhold til den anden 
mulighed ville påføre sælgeren udgifter, 
der ville være uforholdsmæssigt store 
under hensyn til

Or. de

Ændringsforslag 475
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 111 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den værdi, varen ville have, hvis den 
var mangelfri

udgår

Or. de

Begrundelse

Valget bør ligge hos den erhvervsdrivende ved første forsøg på efterfølgende udbedring. 
Følgelig må dette punkt slettes.

Ændringsforslag 476
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 111 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) manglens betydning, og udgår

Or. de
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Begrundelse

Valget bør ligge hos den erhvervsdrivende ved første forsøg på efterfølgende udbedring. 
Følgelig må dette punkt slettes.

Ændringsforslag 477
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 111 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) om den alternative afhjælpning kunne 
foretages uden væsentlig ulempe for 
forbrugeren.

udgår

Or. de

Begrundelse

Valget bør ligge hos den erhvervsdrivende ved første forsøg på efterfølgende udbedring. 
Følgelig må dette punkt slettes.

Ændringsforslag 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 111 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når forbrugeren har stillet krav om 
afhjælpning af manglen ved reparation 
eller omlevering i henhold til stk. 1, kan 
forbrugeren kun anvende andre 
misligholdelsesbeføjelser, hvis den 
erhvervsdrivende ikke har tilendebragt 
reparationen eller omleveringen inden en 
rimelig frist, der ikke må overstige 30 
dage. Forbrugeren kan dog tilbageholde 
sin opfyldelse under afventning heraf.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 479
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 111 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når forbrugeren har stillet krav om 
afhjælpning af manglen ved reparation 
eller omlevering i henhold til stk. 1, kan 
forbrugeren kun anvende andre 
misligholdelsesbeføjelser, hvis den 
erhvervsdrivende ikke har tilendebragt 
reparationen eller omleveringen inden en 
rimelig frist, der ikke må overstige 30 
dage. Forbrugeren kan dog tilbageholde 
sin opfyldelse under afventning heraf.

2. Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
tilendebragt reparationen eller 
omleveringen inden en rimelig frist, der 
ikke må overstige 30 dage, eller har det 
første forsøg på afhjælpning ikke ført til, 
at varen opfylder aftalen, kan forbrugeren
vælge mellem et yderligere forsøg på 
reparation eller en omlevering.

Or. de

Begrundelse

Ud fra et økonomisk og økologisk synspunkt forekommer det fornuftigere, at forbrugeren først 
efter en mislykket reparation får mulighed for at vælge mellem en omlevering og et fornyet 
forsøg på reparation.

Ændringsforslag 480
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 113 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I aftalen om forbrugerkøb kan hele 
opfyldelsen af køberens forpligtelser 
tilbageholdes, med mindre en fuld 
tilbageholdelse står i et grelt misforhold til 
omfanget af manglende opfyldelse.

Or. de
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Begrundelse

Købers ret til at tilbageholde hele opfyldelsen af sine forpligtelser er i praksis et af de mest 
virkningsfulde pressionsmidler for forbrugeren i forhold til at få sine rettigheder igennem. 
For at garantere et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, bør det derfor altid være muligt at 
tilbageholde hele opfyldelsen af købers forpligtelser, med mindre det ville være helt ude af 
proportioner af udøve denne ret.

Ændringsforslag 481
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 115 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Køberen kan bringe aftalen til ophør i 
tilfælde af forsinkelse med leveringen, der 
ikke i sig selv er væsentlig, hvis køberen 
giver meddelelse om en yderligere frist for 
opfyldelse af en rimelig varighed, og 
sælgeren ikke opfylder aftalen inden for 
denne frist.

1. Køberen kan bringe aftalen til ophør i 
tilfælde af forsinkelse med leveringen, der 
ikke i sig selv udgør en væsentlig 
manglende opfyldelse, hvis køberen giver 
meddelelse om en yderligere frist for 
opfyldelse af en rimelig varighed, og 
sælgeren ikke opfylder aftalen inden for 
denne frist.

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige tekst er uklar. Det drejer sig ikke om en væsentlig forsinkelse, men om en 
væsentlig manglende opfyldelse.

Ændringsforslag 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 117 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når der 
slet ikke er foretaget nogen opfyldelse.

Or. de
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Begrundelse

Købers ret til at ophæve aftalen på grund af manglende opfyldelse må også gælde for 
forbrugeraftaler, eftersom aftalens skæbne i begge parters interesse ikke må stå hen i det 
uvisse, navnlig eftersom der ikke må opkræves nogen betaling for brug i denne periode. Det 
må også kræves, at forbrugeren inden for en rimelig tidsfrist erklærer, om vedkommende har 
tænkt sig at udnytte sin ret til at opsige aftalen.

Ændringsforslag 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 119 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis køberen er en forbruger, eller udgår

Or. de

Ændringsforslag 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 119 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis aftalen slet ikke er blevet opfyldt, 
og det ikke er blevet tilbudt at opfylde 
aftalen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 485
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 124 – stk. 4



AM\934215DA.doc 83/100 PE510.531v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved aftaler mellem en erhvervsdrivende 
og en forbruger er forbrugeren ikke 
forpligtet til at bære udgiften til gebyrer i 
forbindelse med brug af et bestemt 
betalingsmiddel, hvis gebyrerne overstiger 
de udgifter, den erhvervsdrivende har til 
brug af betalingsmidlet.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse virker ikke særlig gennemførlig i praksis. Der kan opstå andre 
omkostninger for den erhvervsdrivende ud over gebyrer til betalingsvirksomheden. Disse kan 
være forskellige afhængigt af betalingsformen. Hvordan kan de faktiske omkostninger 
beregnes nøjagtigt, hvis f.eks. en betalingsform internt medfører mere administration end 
andre? Sælgeren bør derfor kunne fastsætte en fast pris, f.eks. "omkostninger for betaling 
med kreditkort: 5 EUR."

Ændringsforslag 486
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 135 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sælgeren kan bringe aftalen til ophør i 
tilfælde af forsinkelse med opfyldelsen, der 
ikke i sig selv er væsentlig, hvis sælgeren 
giver meddelelse om en yderligere frist for 
opfyldelse af en rimelig varighed, og 
køberen ikke opfylder aftalen inden for 
denne frist.

1. Sælgeren kan bringe aftalen til ophør i 
tilfælde af forsinkelse med opfyldelsen, der 
ikke i sig selv udgør en væsentlig 
manglende opfyldelse, hvis sælgeren giver 
meddelelse om en yderligere frist for 
opfyldelse af en rimelig varighed, og 
køberen ikke opfylder aftalen inden for 
denne frist.

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige tekst er uklar. Det drejer sig ikke om en væsentlig forsinkelse, men om en 
væsentlig manglende opfyldelse.
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Ændringsforslag 487
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 139 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der er blevet tilbudt opfyldelse for 
sent, eller den tilbudte opfyldelse på anden 
måde er mangelfuld, mister sælgeren retten 
til at bringe aftalen til ophør i henhold til 
denne afdeling, medmindre der gives
meddelelse om, at aftalen bringes til ophør 
inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor 
sælgeren blev bekendt med eller kunne 
forventes at blive bekendt med tilbuddet 
om opfyldelse eller manglen.

1. Når der er blevet tilbudt opfyldelse for 
sent, eller den tilbudte opfyldelse på anden 
måde er mangelfuld, mister sælgeren retten 
til at bringe aftalen til ophør i henhold til 
denne afdeling, hvis vedkommende ikke 
giver meddelelse om, at aftalen bringes til 
ophør inden rimelig tid efter det tidspunkt, 
hvor sælgeren blev bekendt med eller 
kunne forventes at blive bekendt med 
tilbuddet om opfyldelse eller manglen.

Or. de

Begrundelse

Sælgeren mister først sin ret, hvis vedkommende ikke har meddelt, at aftalen opsiges, inden 
for en bestemt tidsfrist. Ellers ville denne altid miste sin ret med undtagelse af i perioden 
indtil fristen udløber. Den logiske regel burde være, at sælgeren har ret til at opsige aftalen, 
med mindre vedkommende lader fristen udløbe. I den originale tekst er det byttet om på 
undtagelsen og reglen.

Ændringsforslag 488
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 141 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lovpligtig garantiperiode for produkter 
med miljøvenligt design
Overensstemmelsesperioden for varer, der 
er omfattet af dette direktiv og som har et 
miljøvenlig design i henhold til direktiv 
2009/125/EF om rammerne for 
fastlæggelse af krav til miljøvenligt design 
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af energirelaterede produkter, skal være 
den holdbarhedstid, der er fastsat i 
gennemførelsesforanstaltningerne til 
direktiv 2009/125/EF, hvis denne er 
længere end 6 år.

Or. en

Begrundelse

For at fremme et bæredygtigt forbrug blandt forbrugerne ved at skabe tillid til produkter, der 
er udviklet efter de standarder, der er fastsat i lovgivningen om miljøvenligt design, er det 
nødvendigt at sikre, at forbrugerne kan stole på garantirettighederne i hele produktets levetid. 
Dette tidsrum bør fastsættes under henvisning til gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 
2009/158/EF, ifølge hvilke, der allerede kræves en vurdering af produktets forventede levetid, 
dvs. af produktets tilstand ved afslutningen af dets første anvendelse og frem til dets endelig 
bortskaffelse.

Ændringsforslag 489
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 141 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Producentens direkte ansvar
1. Producenten hæfter over for 
forbrugeren for udbedring eller 
ombytning af varer ved enhver manglende 
overensstemmelse, der eksisterede ved 
tidspunktet for overdragelse af risikoen 
for produktet eller det digitale indhold til
forbrugeren, inden for det i artikel 10 
omtalte tidsrum. Forbrugeren har ret til at 
vælge mellem reparation og omlevering i 
overensstemmelse med de i artikel 7 stk. 1, 
fastsatte betingelser.
2. Producenten skal reparere eller 
ombytte varerne senest 30 dage efter at 
være blevet gjort opmærksom på 
manglen.
3. Denne artikel påvirker ikke 
bestemmelser i national lovgivning, der 
udvider ansvaret til andre parter, så som 
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importøren eller leverandøren eller 
bestemmelser om regresret. 

Or. en

Begrundelse

Et direkte producentansvar kan få forbrugernes tillid til at stige betydeligt. En forbruger vil i 
sidste ende kunne henvende sig direkte til en producent i sit eget land, i stedet for at en defekt 
vare skal sendes frem og tilbage i EU. I et ægte indre marked bør forbrugerne kunne beslutte, 
hvem de skal henvende sig til i tilfælde af problemer.

Ændringsforslag 490
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 142 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I aftaler om forbrugerkøb overgår 
risikoen, når forbrugeren eller en 
tredjemand, som forbrugeren har udpeget, 
og som ikke er fragtføreren, har fået varen 
eller det fysiske medium, som det digitale 
indhold er leveret på, i sin fysiske 
besiddelse.

1. I aftaler om forbrugerkøb overgår 
risikoen, når forbrugeren eller en 
tredjemand, som forbrugeren har udpeget, 
har varen eller det fysiske medium, som 
det digitale indhold er leveret på, i sin 
fysiske besiddelse. Hvis sælgeren giver 
forbrugeren valget mellem forskellige 
fragtførere, betragtes disse ikke som en 
tredjemand udpeget af forbrugeren i den 
forstand, der menes i dette afsnit.

Or. de

Begrundelse

Hvis forbrugeren selv har valgt fragtføreren, overdrages risikoen straks. Hvis forbrugeren 
f.eks. på et websted har valget mellem forskellige pakkeposttjenester, er der ikke tale om en 
tredjemand, som forbrugeren har udpeget. Ellers ville forbrugeren være dårligere stillet, end 
når der er en valgmulighed mellem forskellige transportører.

Ændringsforslag 491
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Bilag I – artikel 142 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I aftaler om levering af digitalt indhold, 
der ikke skal leveres på et fysisk medium, 
overgår risikoen, når forbrugeren eller en 
tredjemand, forbrugeren har udpeget hertil, 
har fået kontrol over det digitale indhold.

2. I aftaler om levering af digitalt indhold, 
der ikke skal leveres på et fysisk medium, 
overgår risikoen, når forbrugeren eller en
tredjemand, forbrugeren har udpeget hertil, 
har kontrol over det digitale indhold.

Or. de

Begrundelse

Sproglig ændring. Tidspunktet for risikoens overgang er det tidspunkt, hvor der opnås 
kontrol. I praksis er dette samme tidspunkt.

Ændringsforslag 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 142 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre der er tale om en aftale om 
fjernsalg eller en aftale indgået uden for 
fast forretningssted, finder stk. 1 og 2 ikke 
anvendelse, hvis forbrugeren ikke 
opfylder sin forpligtelse til at tage imod 
varen eller det digitale indhold, og 
misligholdelsen ikke er undskyldelig i 
henhold til artikel 88. I så fald overgår 
risikoen på det tidspunkt, hvor 
forbrugeren eller den tredjemand, 
forbrugeren har udpeget, ville have fået 
varen i sin fysiske besiddelse eller fået 
kontrol over det digitale indhold, hvis 
forpligtelsen til at tage imod dem var 
blevet opfyldt.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 493
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 152 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved forbrugeraftaler betragtes den 
angivne størrelse på omkostninger til 
tilknyttede tjenesteydelser som bindende, 
medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 
Formelt bindende omkostninger må ikke 
overskrides.

Or. de

Begrundelse

Ved omkostningsforslag er der behov for en særlig forbrugerbeskyttelse. Ved siden af de ikke-
bindende omkostningsoverslag, hvor omkostningerne i påkommende tilfælde kan overskrides i 
overensstemmelse med artikel 152, stk. 1 og 2, bør der findes bestemmelser, der regulerer 
bindende omkostningsforslag. Den erhvervsdrivende bør udtrykkeligt angive, om der kun er 
tale om et ikke-bindende omkostningsforslag.

Ændringsforslag 494
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 155 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kundens misligholdelsesbeføjelser 
gælder med forbehold af tjenesteyderens 
ret til at foretage afhjælpning, uanset om 
kunden er en forbruger, jf. dog stk. 3.

2. Kundens misligholdelsesbeføjelser 
gælder med forbehold af tjenesteyderens 
ret til at foretage afhjælpning, jf. dog stk. 3.

Or. de

Ændringsforslag 495
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Bilag I – artikel 155 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af forkert installation i 
forbindelse med en aftale om 
forbrugerkøb, jf. artikel 101, gælder 
kundens misligholdelsesbeføjelser, uden at 
der er forbeholdt tjenesteyderen en ret til at 
foretage afhjælpning.

3. I en aftale om indbyrdes forbundne 
tjenesteydelser gælder kundens 
misligholdelsesbeføjelser, uden at der er 
forbeholdt tjenesteyderen en ret til at 
foretage afhjælpning.

Or. de

Ændringsforslag 496
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 155 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med hensyn til tjenesteyderens ret til at 
foretage afhjælpning ved aftaler mellem 
en erhvervsdrivende og en forbruger må 
den rimelige frist i artikel 109, stk. 5, ikke 
overstige 30 dage

udgår

Or. de

Ændringsforslag 497
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 155 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) artikel 111 og 112 finder ikke 
anvendelse på kundens ret til at kræve 
afhjælpning af den mangelfulde 
opfyldelse, og

udgår

Or. de



PE510.531v01-00 90/100 AM\934215DA.doc

DA

Ændringsforslag 498
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 158 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens rapportering (planlagt 
holdbarhed)

Senest den […]
a) gennemfører Kommissionen 
undersøgelser, der skal identificere, 
analysere og vurdere, hvordan den 
planlagte holdbarhed indvirker på 
produkters levetid, og

b) forelægger Kommissionen en rapport 
for Europa-Parlamentet om 
gennemførelsen af dette direktiv og om, 
hvilke foranstaltninger, der er nødvendige 
for at løse problematikken med produkters 
planlagte holdbarhed.

Or. en

Begrundelse

Den planlagte holdbarhed er en gængs praksis, der har til formål at forringe et produkts 
levetid. Dette problem afdækkes ikke inden for rammerne af den gældende fællesskabsret. Det 
må derfor vurderes, hvordan denne praksis indvirker på produkternes levetid i forhold til de 
gældende garantimæssige rettigheder (dvs. produkter, der er designet til gå i stykker efter den 
toårige garantiperiode, i de medlemsstater, der har gennemført mindstestandarderne fra 
forbrugerkøbsdirektivet fra 1999) og hvilke foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afskrække producenterne fra eller straffe dem for at anvende planlagt holdbarhed.

Ændringsforslag 499
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 158 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regresret
1. Hvis en slutsælger er ansvarlig over for 
forbrugeren som følge af en mangel, der 
er et resultat af en handling eller en 
undladelse fra producentens side, en 
tidligere sælger eller en anden 
mellemhandler, har slutsælgeren ret til at 
rejse krav mod den eller de person(er), der 
er ansvarlige inden for aftalekæden.
2. Medlemsstaterne fastlægger, hvilke 
afhjælpende foranstaltninger, der kan 
være tale om, jf. stk. 1, og betingelserne 
for deres anvendelse. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indarbejder artikel 4 fra forbrugerkøbsdirektivet fra 1999. 

Ændringsforslag 500
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 158 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapportering og gennemgang af 
lovgivningen om urimelige kontraktvilkår
Senest den […] forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet om 
anvendelsen af direktiv 93/13/EØF om 
urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler inden for forskellige 
sektorer, der falder in under dets 
anvendelsesområde, og forelægger i givet 
fald ændringsforslag til det for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Begrundelse

Direktivet om urimelige kontraktvilkår er den horisontale EU-lovgivning, der regulerer 
betingelserne i forbrugeraftaler inden for de forskellige sektorer. Som led i revisionen af 
forbrugerlovgivningen bør Kommissionen foretage en vurdering af anvendelsen af denne 
lovgivning med henblik på at identificere problemer i forbrugeraftaler inden for forskellige 
markeder (f.eks. levering af digitalt indhold, telekommunikationstjenester, energi osv.), som 
bør behandles under en eventuel revision af direktiv 93/13/EØF.

Ændringsforslag 501
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 167 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der påløber først renter fra 30 dage, 
efter at fordringshaveren har givet 
meddelelse til skyldneren med angivelse af 
forpligtelsen til at betale renter og 
rentesatsen. Der kan gives meddelelse 
inden den dato, hvor der skal ske betaling.

2. Der påløber først renter fra 20 dage, 
efter at fordringshaveren har givet 
meddelelse til skyldneren med angivelse af 
forpligtelsen til at betale renter og 
rentesatsen. Der kan gives meddelelse 
inden den dato, hvor der skal ske betaling.

Or. de

Ændringsforslag 502
Toine Manders

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 168 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Betalingsfristen, der fastsættes i henhold 
til stk. 2, kan ikke overstige 60 dage, 
medmindre parterne udtrykkeligt aftaler 
noget andet, og det aftalte ikke er ubilligt i 
henhold til artikel 170.

4. Betalingsfristen, der fastsættes i henhold 
til stk. 2, kan ikke overstige 60 dage, 
medmindre parterne udtrykkeligt aftaler 
noget andet, og det aftalte ikke er ubilligt i 
henhold til artikel 170. Betalingsfristen for 
statslige organer og agenturer bør ikke 
overskride 30 dage. 

Or. en
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Ændringsforslag 503
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 179 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den korte forældelsesfrist er to år. 1. Den korte forældelsesfrist er tre år.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til et højt niveau af forbrugerbeskyttelse bør fristen forlænges. Desuden opererer en 
række EU-medlemsstater allerede med længere frister i forbindelse med garantier, ved fejl og 
ved skadeserstatning.

Ændringsforslag 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 179 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forældelsen gælder fra udløbet af den 
korte frist.

Or. de

Ændringsforslag 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 184 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis skyldneren anerkender rettigheder 
over for fordringshaveren ved delvis 
betaling, betaling af renter, 
sikkerhedsstillelse, modregning eller på 
anden måde, begynder der at løbe en ny 

1. Hvis skyldneren anerkender rettigheder 
over for fordringshaveren ved delvis 
betaling, betaling af renter, 
sikkerhedsstillelse, modregning eller på 
anden måde, begynder der at løbe en ny 
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kort forældelsesfrist. kort forældelsesfrist.

2. Det samme gælder, hvis sælgeren har 
gjort forsøg på efterfølgende opfyldelse.

Or. de

Begrundelse

Forslaget til forordning indeholder indtil videre ikke nogen bestemmelser om, hvordan forsøg 
på efterfølgende opfyldelse fra sælgerens side, jf. artikel 109 ff., påvirker forældelsen af 
køberens ret til klagemuligheder i henhold til artikel 106. Dette spørgsmål har betydelig 
praktisk betydning såvel for køberen som for sælgerens aftaleudregninger. Løsning af dette 
problem vil skabe retssikkerhed for begge parter.

Ændringsforslag 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag I – artikel 186 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del IX. Øvrige bestemmelser
Bilæggelse af tvister
Den erhvervsdrivende er forpligtet til at 
indgå i udenretlig bilæggelse af tvister i 
henhold til 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, hvis der er behørigt anmodet 
om dette fra forbrugerens side.

Or. de

Begrundelse

Retssager vedrørende grænseoverskridende aftaler er forbundet med betydelige omkostninger 
og en betydelig risiko for begge parter. For at fremme forbrugernes tillid til EU-købeloven, 
bør der gives mulighed for udenretlig bilæggelse i forbindelse med en aftales indgåelse.

Ændringsforslag 507
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Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – tillæg 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at udøve fortrydelsesretten skal De 
meddele os 2 Deres beslutning om at gøre 
fortrydelsesretten gældende i en utvetydig 
erklæring (f.eks. postbesørget brev, fax 
eller e-mail). De kan benytte den 
vedhæftede standardfortrydelsesformular, 
men det er ikke obligatorisk. 3

For at udøve fortrydelsesretten skal De 
meddele os 2 Deres beslutning om at gøre 
fortrydelsesretten gældende i en utvetydig 
erklæring (f.eks. brev, fax eller e-mail). De 
kan benytte den vedhæftede 
standardfortrydelsesformular, men det er 
ikke obligatorisk 3.

Or. de

Ændringsforslag 508
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – tillæg 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i 
denne aftale, refunderer vi Dem alle 
betalinger modtaget fra Dem, herunder 
leveringsomkostninger (dog ikke ekstra 
omkostninger som følge af Deres eget valg 
af en anden leveringsform end den billigste 
form for standardlevering, som vi tilbyder) 
uden unødigt ophold og under alle 
omstændigheder senest 14 dage fra den 
dato, hvor vi har modtaget meddelelse om
Deres beslutning om at udøve 
fortrydelsesretten. Vi gennemfører en 
sådan tilbagebetaling med samme 
betalingsmiddel, som De benyttede ved 
den oprindelige transaktion, medmindre De 
udtrykkeligt har indvilget i noget andet; De 
vil under alle omstændigheder ikke blive 
pålagt noget gebyr for en sådan 
tilbagebetaling. 4

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i 
denne aftale, får De refunderet alle 
betalinger modtaget fra Dem, herunder 
leveringsomkostninger (dog ikke ekstra 
omkostninger som følge af Deres eget valg 
af en anden leveringsform end den billigste 
form for standardlevering, som vi tilbyder) 
senest 14 dage fra den dato, hvor vi har 
modtaget meddelelse om Deres beslutning 
om at udøve fortrydelsesretten
Tilbagebetalingen gennemføres senest 14 
dage fra den dato, hvor vi har modtaget 
Deres beslutning om at udøve 
fortrydelsesretten. Vi anvender samme 
betalingsmiddel til tilbagebetalingen, som 
De benyttede ved den oprindelige 
transaktion, medmindre De udtrykkeligt 
har indvilget i noget andet; De vil under 
alle omstændigheder ikke blive pålagt 
noget gebyr for en sådan tilbagebetaling. 
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Or. de

Begrundelse

Forenkling.

Ændringsforslag 509
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – tillæg 1 – afsnit 10 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "hvor De eller en af Dem angiven 
tredjemand, dog ikke befragteren, får 
varerne i fysisk besiddelse", når det drejer 
om en købsaftale

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 510
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – tillæg 1 – afsnit 10 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "hvor De eller en af Dem angivet 
tredjemand, dog ikke befragteren, får den 
sidste vare i fysisk besiddelse", når det 
drejer sig om en aftale om flere forskellige 
varer, som forbrugeren har bestilt i én 
ordre, og som leveres enkeltvis)

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 511
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – tillæg 1 – afsnit 10 – nr. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "hvor De eller en af Dem angivet 
tredjemand, dog ikke befragteren, får det 
sidste parti eller den sidste del i fysisk 
besiddelse", når det drejer sig om en aftale 
om levering af en vare, der består af flere 
partier eller dele)

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 512
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – tillæg 1 – afsnit 10 – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "hvor De eller en af Dem angivet 
tredjemand, dog ikke befragteren, får den 
første vare i fysisk besiddelse", når det 
drejer sig om en aftale om regelmæssig 
levering af varer over en bestemt periode.

e) når det drejer sig om en aftale om 
regelmæssig levering af varer over en 
aftalt periode: "hvor De eller en af Dem 
angiven tredjemand, dog ikke befragteren, 
får varerne i fysisk besiddelse", når det 
drejer om en købsaftale

Or. de

Ændringsforslag 513
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – tillæg 1 – afsnit 10 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indsæt følgende, hvis De giver 
forbrugeren mulighed for at udfylde og 
indsende oplysningerne om fortrydelsen 
elektronisk på Deres websted: "De har også 
mulighed for elektronisk at udfylde og 
indsende fortrydelsesformularen eller en 
hvilken som helst anden utvetydig 

3. Indføj følgende, hvis De giver 
forbrugeren mulighed for at udfylde og 
indsende oplysningerne om udøvelsen af 
fortrydelsesretten elektronisk på Deres 
websted: "De har også mulighed for at 
udfylde og indsende 
standardfortrydelsesformularen eller en 
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meddelelse om udøvelse af 
fortrydelsesretten på vores websted [indføj 
internetadresse].  Hvis De anvender denne 
mulighed, kvitterer vi omgående på et 
varigt medium (f.eks. pr e-mail) for 
modtagelse af en sådan meddelelse om 
udøvelse af fortrydelsesretten."

hvilken som helst anden utvetydig 
erklæring på vores websted [indføj 
internetadresse]. Hvis De vælger dette,
modtager De omgående en kvittering fra 
os (f.eks. pr e-mail) for modtagelse af en 
sådan meddelelse om udøvelse af 
fortrydelsesretten."

Or. de

Begrundelse

Dette gør teksten mere forståelig.

Ændringsforslag 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – tillæg 1 – afsnit 10 – nr. 5 – litra b – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– såfremt De i forbindelse med aftaler om 
fjernsalg ikke tilbyder at afholde udgifterne 
til tilbagelevering af varerne, og varerne i 
kraft af deres art ikke kan tilbageleveres 
med normal post: "De skal afholde de 
direkte udgifter i forbindelse med 
tilbagelevering af varerne, i alt ___ EUR 
[indsæt beløb]." eller hvis udgifterne til 
tilbagelevering af varerne ikke med 
rimelighed kan beregnes på forhånd: "De 
skal afholde de direkte udgifter i 
forbindelse med tilbagelevering af varerne. 
Udgifterne forventes højst at beløbe sig til 
omtrent ___EUR." eller

– såfremt De i forbindelse med aftaler om 
fjernsalg ikke tilbyder at afholde udgifterne 
til tilbagelevering af varerne, og varerne på 
grund af deres beskaffenhed ikke kan 
tilbageleveres med normal post: "De skal 
afholde de umiddelbare udgifter i 
forbindelse med tilbagelevering af varerne, 
i alt ___ EUR [indsæt beløb]." eller hvis 
udgifterne til tilbagelevering af varerne 
ikke med rimelighed kan beregnes på 
forhånd: "De skal afholde de umiddelbare 
udgifter i forbindelse med tilbagelevering 
af varerne." Udgifterne forventes højst at 
beløbe sig til omtrent ___EUR." eller

Or. de

Begrundelse

Samtidig med at begrebet "fjernsalg" blev strøget var det hensigtsmæssigt med en tilpasning 
til direktivet om forbrugerrettigheder.
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Ændringsforslag 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag I – tillæg 1 – afsnit 10 – nr. 5 – litra b – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– i tilfælde af aftaler indgået uden for 
forretningssted, hvor varerne er blevet 
leveret til forbrugerens hjem ved aftalens 
indgåelse og i kraft af deres art ikke kan 
tilbageleveres med normal post: "Vi 
afhenter varerne for egen regning."

udgår

Or. de

Ændringsforslag 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den erhvervsdrivende har pligt til at give 
Dem de vigtigste oplysninger om aftalen, 
f.eks. om produktet og prisen, herunder 
oplysninger om alle afgifter og 
omkostninger og hans egne 
kontaktoplysninger. Oplysningerne skal 
være mere detaljerede, når De køber 
noget et andet sted end der, hvor den 
erhvervsdrivende har sin forretning, eller 
hvis De slet ikke møder den 
erhvervsdrivende personligt, f.eks. hvis De 
køber på internettet eller pr. telefon. De 
har ret til erstatning, hvis oplysningerne er 
ufuldstændige eller forkerte.

Den erhvervsdrivende har pligt til at oplyse 
Dem udførligt om de vigtigste 
bestemmelser i den aftale, som De har 
indgået, f.eks. om produktet og prisen, 
herunder oplysninger om alle afgifter og 
omkostninger og hans egne 
kontaktoplysninger. De har ret til 
erstatning, hvis oplysningerne er 
ufuldstændige eller forkerte.

Or. de

Ændringsforslag 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen



PE510.531v01-00 100/100 AM\934215DA.doc

DA

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de fleste tilfælde har De 14 dage til at 
fortryde købet, både hvis De købte varen 
et andet sted end der, hvor den 
erhvervsdrivende har sin forretning, og 
hvis De ikke har mødt den 
erhvervsdrivende inden købet eller ved 
købet (f.eks. hvis De købte på internettet 
eller pr. telefon). Den erhvervsdrivende 
skal give Dem oplysningerne og en 
standardfortrydelsesformular. Hvis De ikke 
har fået det, har De et år til at fortryde 
aftalen i.

De har14 dage til at fortryde købet, og den 
erhvervsdrivende skal give Dem 
oplysningerne og en 
standardfortrydelsesformular. Hvis De ikke 
har fået det, har De et år til at fortryde 
aftalen i.

Or. de


