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Ändringsförslag 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
–

Kommissionens förslag Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. de

Motivering

Europeiska unionen saknar behörighet att göra en omfattande harmonisering på 
köplagsområdet. Även om det skulle vara frivilligt att tillämpa den gemensamma köplagen 
skulle nationell lagstiftning upphävas och medlemsstaternas behörighet inskränkas. Den 
befintliga lagstiftningen ger redan konsumenterna ett tillräckligt skydd. Därför behövs det 
inte några bestämmelser på EU-nivå. Den nationella lagstiftningen ger dessutom ett stort 
mått av rättslig visshet. Däremot finns det inga garantier för att den gemensamma europeiska 
köplagen kommer att tillämpas enhetligt på EU-nivå.

Ändringsförslag 340
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Inom ramen för den översyn av 
konsumentregelverket som inleddes med 
kommissionens grönbok 2004 behandlas 
de viktigaste avtalsrättsliga frågorna i 
samband med distansförsäljning och 
hemförsäljning i det nyligen antagna 
direktivet 2001/83/EU om 
konsumenträttigheter. Detta direktiv 
kommer att börja gälla i mitten av 2014 
och kommer att skapa ett enhetligt 
regelverk för transaktioner mellan 
näringsidkare och konsumenter och 
framför allt för e-handelstransaktioner 
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mellan näringsidkare och konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 341
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Tillnärmning av 
konsumentavtalsrätten genom att 
harmonisera lagstiftningen på en hög 
skyddsnivå som gäller för alla 
marknadsaktörer är bästa sättet att stärka 
konsumenternas förtroende för 
gränsöverskridande transaktioner och 
göra det enklare att handla inom hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 342
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Konsumentregelverket måste 
uppdateras för att möta de 
samhällsutmaningar och ekonomiska 
utmaningar som den digitala ekonomin 
ger upphov till. Konsumenterna behöver 
en uppsättning starka rättigheter som gör 
att de kan handla säkert och på rättvisa 
villkor på den inre marknaden. Genom 
direktiv 2011/83/EU om 
konsumenträttigheter gjordes en översyn 
av konsumentskyddsbestämmelserna vid 
vissa specifika säljmetoder, nämligen 
distansförsäljning och hemförsäljning. 
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Lagstadgade garantier är ett mycket 
viktigt område för både konsumenter och 
näringsidkare och ytterligare tillnärmning 
och modernisering krävs på detta område
och tillhandahålls av detta direktiv.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att övervinna dessa avtalsrättsliga 
hinder bör parterna ha möjlighet att komma 
överens om att deras avtal ska omfattas av 
en uppsättning avtalsrättsliga 
bestämmelser, som har samma innebörd 
och tolkas på samma sätt i alla 
medlemsstater, en gemensam köplag. Den 
gemensamma europeiska köplagen bör 
vara ett alternativ som ökar parternas 
valfrihet och som kan användas närhelst 
den bedöms vara till nytta för att underlätta 
den gränsöverskridande handeln och 
minska transaktions- och 
alternativkostnader samt andra 
avtalsrättsliga hinder för den 
gränsöverskridande handeln. Den bör 
endast ligga till grund för ett 
avtalsförhållande om parterna gemensamt 
beslutar sig för att använda den.

(8) För att övervinna dessa avtalsrättsliga 
hinder bör parterna på 
distansavtalsområdet ha möjlighet att 
komma överens om att deras avtal ska 
omfattas av en uppsättning avtalsrättsliga 
bestämmelser, som har samma innebörd 
och tolkas på samma sätt i alla 
medlemsstater, en gemensam köplag. Den 
gemensamma europeiska köplagen bör 
vara ett alternativ som ökar parternas 
valfrihet på distansavtalsområdet och som 
kan användas närhelst den bedöms vara till 
nytta för att underlätta den 
gränsöverskridande handeln och minska 
transaktions- och alternativkostnader samt 
andra avtalsrättsliga hinder för den 
gränsöverskridande handeln. Den bör 
endast ligga till grund för ett 
avtalsförhållande om parterna gemensamt 
beslutar sig för att använda den.

Or. de

Ändringsförslag 344
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom förordningen införs en 
gemensam europeisk köplag. Den 
gemensamma europeiska köplagen syftar 
till att harmonisera medlemsstaternas 
avtalsrätt, inte genom att föreskriva 
ändringar i den befintliga nationella 
avtalsrätten, utan genom att i varje 
medlemsstat skapa ett alternativt 
avtalsrättsligt system för avtal inom dess 
tillämpningsområde. Detta 
kompletterande system bör vara identiskt i 
hela unionen och existera parallellt med 
redan befintliga bestämmelser i nationell 
avtalsrätt. Den gemensamma europeiska 
köplagen bör vara tillämplig på 
gränsöverskridande avtal, efter en frivillig 
överenskommelse mellan parterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 345
Mitro Repo

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom förordningen införs en 
gemensam europeisk köplag. Den 
gemensamma europeiska köplagen syftar 
till att harmonisera medlemsstaternas 
avtalsrätt, inte genom att föreskriva 
ändringar i den befintliga nationella 
avtalsrätten, utan genom att i varje 
medlemsstat skapa ett alternativt 
avtalsrättsligt system för avtal inom dess 
tillämpningsområde. Detta kompletterande 
system bör vara identiskt i hela unionen 
och existera parallellt med redan befintliga 
bestämmelser i nationell avtalsrätt. Den 
gemensamma europeiska köplagen bör 
vara tillämplig på gränsöverskridande 

(9) Genom förordningen införs en 
gemensam europeisk köplag. Den 
gemensamma europeiska köplagen syftar 
till att harmonisera medlemsstaternas 
avtalsrätt, inte genom att föreskriva 
ändringar i den befintliga nationella 
avtalsrätten, utan genom att i varje 
medlemsstat skapa ett alternativt 
avtalsrättsligt system för avtal inom dess 
tillämpningsområde. Detta kompletterande 
system bör vara identiskt i hela unionen 
och existera parallellt med redan befintliga 
bestämmelser i nationell avtalsrätt. Den 
gemensamma europeiska köplagen bör 
vara tillämplig på gränsöverskridande 
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avtal, efter en frivillig överenskommelse 
mellan parterna.

avtal, efter en frivillig överenskommelse 
mellan parterna. Konsumenten bör 
dessutom alltid ha rätt att avstå från 
tillämpning av den gemensamma 
europeiska köplagen.

Or. fi

Ändringsförslag 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Genom förordningen införs en 
gemensam europeisk köplag. Den 
gemensamma europeiska köplagen syftar 
till att harmonisera medlemsstaternas 
avtalsrätt, inte genom att föreskriva 
ändringar i den befintliga nationella 
avtalsrätten, utan genom att i varje 
medlemsstat skapa ett alternativt 
avtalsrättsligt system för avtal inom dess 
tillämpningsområde. Detta kompletterande 
system bör vara identiskt i hela unionen 
och existera parallellt med redan befintliga 
bestämmelser i nationell avtalsrätt. Den 
gemensamma europeiska köplagen bör 
vara tillämplig på gränsöverskridande 
avtal, efter en frivillig överenskommelse 
mellan parterna.

(9) Genom förordningen införs en 
gemensam europeisk köplag för 
distansavtal och därmed särskilt för avtal 
som ingås på nätet. Den gemensamma 
europeiska köplagen syftar till att 
harmonisera medlemsstaternas avtalsrätt, 
inte genom att föreskriva ändringar i den 
befintliga nationella avtalsrätten, utan 
genom att i varje medlemsstat skapa ett 
alternativt avtalsrättsligt system för avtal 
inom dess tillämpningsområde. Detta 
kompletterande system bör vara identiskt i 
hela unionen och existera parallellt med 
redan befintliga bestämmelser i nationell 
avtalsrätt. Den gemensamma europeiska 
köplagen bör vara tillämplig på 
gränsöverskridande avtal, efter en frivillig 
överenskommelse mellan parterna.

Or. de

Ändringsförslag 347
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I fråga om köp av begagnade varor 
anges det i artikel 7.1 i 
direktiv 1999/44/EG om försäljning av 
konsumentvaror att medlemsstaterna kan 
tillåta handlare att förkorta garantitiden 
till ett år. Med tanke på att 
begagnatmarknaden till följd av den 
ekonomiska krisen har blivit allt viktigare 
för konsumenterna i EU och med tanke 
på att det är nödvändigt att främja mer 
hållbar konsumtion kan en förkortning av 
den lagstadgade garantin till ett år inte 
längre motiveras. Garantitiden för 
begagnade varor bör i stället bedömas 
utifrån detta direktivs definition av kraven 
på varornas eller det digitala innehållets 
överensstämmelse med det aktuella 
avtalet.

Or. en

Motivering

I artikel 7.1 i direktiv 1999/44/EG om försäljning av konsumentvaror anges det att 
medlemsstaterna kan tillåta handlare att förkorta garantitiden till ett år. Som vi kan se utifrån 
de medlemsstater som har valt att inte utnyttja denna möjlighet är detta varken nödvändigt 
eller önskvärt inom ramen för hållbar konsumtion. Detta regleringsalternativ har därför inte 
behållits i direktivet.

Ändringsförslag 348
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Bestämmelserna om lagstadgade 
garantier spelar en viktig roll för att 
främja lämpliga produkter och är 
relevanta för EU:s strategi om en 
integrerad produktpolitik. För att främja 
hållbar konsumtion och konsumenternas
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förtroende för produkter som har 
utvecklats på grundval av de standarder 
som fastställs i ekodesignlagstiftningen, 
är det nödvändigt att se till att 
konsumenterna kan räkna med 
garantirättigheter under hela den 
ekodesignade produktens livscykel. Denna 
period bör fastställas med hänsyn till de 
genomförda åtgärder inom ramen för 
direktiv 2009/158/EG som kräver en 
bedömning av produktens förväntade 
livslängd.

Or. en

Ändringsförslag 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den gemensamma europeiska 
köplagen bör vara tillämplig med avseende 
på gränsöverskridande avtal, eftersom det 
är i sådana sammanhang som skillnaderna 
mellan de nationella reglerna på området 
leder till komplikationer och extra 
kostnader, med följden att parter avskräcks 
från att ingå avtalsförbindelser. Vid avtal 
mellan näringsidkare bör frågan om ett 
avtals gränsöverskridande natur bedömas 
utifrån var parterna har sitt säte. Vid avtal 
mellan näringsidkare och konsumenter bör 
kriteriet om gränsöverskridande natur 
anses uppfyllt om den allmänna adress som 
angivits av konsumenten, den adress till 
vilken varorna ska levereras eller den 
faktureringsadress som konsumenten har 
angivit finns i en medlemsstat, men utanför 
det land där näringsidkaren har hemvist
eller säte.

(13) Den gemensamma europeiska 
köplagen bör vara tillämplig med avseende 
på gränsöverskridande avtal, eftersom det 
är i sådana sammanhang som skillnaderna 
mellan de nationella reglerna på området 
leder till komplikationer och extra 
kostnader, med följden att parter avskräcks 
från att ingå avtalsförbindelser. Detta 
gäller särskilt för distansavtal, vars 
potential är särskilt stor. Vid avtal mellan 
näringsidkare bör frågan om ett avtals 
gränsöverskridande natur bedömas utifrån 
var parterna har sitt säte Vid avtal mellan 
näringsidkare och konsumenter bör 
kriteriet om gränsöverskridande natur 
anses uppfyllt om den allmänna adress som 
angivits av konsumenten, den adress till 
vilken varorna ska levereras eller den 
faktureringsadress som konsumenten har 
angivit finns i en medlemsstat, men utanför 
det land där näringsidkaren har hemvist 
eller säte.
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Or. de

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

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Den gemensamma europeiska 
köplagen bör särskilt kunna användas vid 
avtal om försäljning av lösören, inklusive 
tillverkning eller produktion av sådana 
varor, eftersom det är den enskilda 
avtalstyp som har störst potential att bidra
till tillväxten i den gränsöverskridande 
handeln, särskilt e-handeln.

(16) Den gemensamma europeiska 
köplagen bör på distansavtalsområdet 
särskilt kunna användas vid avtal om 
försäljning av lösören, inklusive 
tillverkning eller produktion av sådana 
varor, eftersom detta är den enskilda 
avtalstyp som har störst potential och som 
bidrar till tillväxten i den 
gränsöverskridande handeln, särskilt 
e-handeln.

Or. de

Ändringsförslag 351
Mitro Repo

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att hantera befintliga problem på 
den inre marknaden och konkurrenshinder 
på ett målinriktat och proportionellt sätt, 
bör man inrikta sig på att göra den 
gemensamma europeiska köplagen 
tillämplig för parter som för närvarande 
avskräcks från att göra affärer utomlands 
på grund av skillnader mellan de nationella 
avtalsrättsliga systemen, med en avsevärd 
negativ inverkan på den 
gränsöverskridande handeln som följd. Den 
gemensamma europeiska köplagens 
tillämpningsområde bör därför omfatta alla 

(21) För att hantera befintliga problem på 
den inre marknaden och konkurrenshinder 
på ett målinriktat och proportionellt sätt, 
bör man inrikta sig på att göra den 
gemensamma europeiska köplagen 
tillämplig för parter som för närvarande 
avskräcks från att göra affärer utomlands 
på grund av skillnader mellan de nationella 
avtalsrättsliga systemen, med en avsevärd 
negativ inverkan på den 
gränsöverskridande handeln som följd. Den 
gemensamma europeiska köplagens 
tillämpningsområde bör därför omfatta alla 
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transaktioner mellan näringsidkare och 
konsumenter och alla avtal mellan 
näringsidkare där åtminstone den ena 
parten tillhör kategorin små och medelstora 
företag, med hänsyn till kommissionens 
rekommendation 2003/361 av den 
6 maj 2003 om en definition för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag. Detta bör inte påverka 
medlemsstaternas möjligheter att anta 
lagstiftning som möjliggör tillämpning av 
den gemensamma europeiska köplagen 
även om ingen av de berörda 
näringsidkarna tillhör kategorin små och 
medelstora företag. Näringsidkare som 
ingår avtal med andra näringsidkare 
åtnjuter under alla förhållanden full 
avtalsfrihet och uppmuntras att hämta 
inspiration från den gemensamma 
europeiska köplagen när de utformar sina 
avtalsvillkor.

transaktioner mellan näringsidkare och 
konsumenter och alla avtal mellan 
näringsidkare där åtminstone den ena 
parten tillhör kategorin små och medelstora 
företag, med hänsyn till kommissionens 
rekommendation 2003/361 av den 
6 maj 2003 om en definition för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag. Om samtliga avtalsparter är 
näringsidkare bör ensamföretagare 
jämställas med konsumenter, eftersom 
ensamföretagarens resurser och 
kompetens avviker kraftigt från vad som 
anges i EU:s allmänna definition av små 
och medelstora företag samt 
mikroföretag. Detta bör inte påverka 
medlemsstaternas möjligheter att anta 
lagstiftning som möjliggör tillämpning av 
den gemensamma europeiska köplagen 
även om ingen av de berörda 
näringsidkarna tillhör kategorin små och 
medelstora företag. Näringsidkare som 
ingår avtal med andra näringsidkare 
åtnjuter under alla förhållanden full 
avtalsfrihet och uppmuntras att hämta 
inspiration från den gemensamma 
europeiska köplagen när de utformar sina 
avtalsvillkor.

Or. fi

Ändringsförslag 352
Mitro Repo

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att den gemensamma europeiska 
köplagen ska kunna tillämpas krävs en 
överenskommelse mellan parterna. Denna 
överenskommelse bör i transaktioner 
mellan näringsidkare och konsumenter 
vara strängt reglerad. Eftersom det i 
praktiken vanligtvis kommer att vara 

(22) För att den gemensamma europeiska 
köplagen ska kunna tillämpas krävs en 
överenskommelse mellan parterna. Denna 
överenskommelse bör i transaktioner 
mellan näringsidkare och konsumenter 
vara strängt reglerad. Eftersom det i 
praktiken vanligtvis kommer att vara 
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näringsidkaren som föreslår tillämpning av 
den gemensamma europeiska köplagen 
måste konsumenterna vara fullt införstådda 
med att de går med på att använda regler 
som skiljer sig från dem i deras egen 
befintliga nationella lagstiftning. Därför 
bör konsumentens samtycke till att tillämpa 
den gemensamma europeiska köplagen 
kunna åberopas endast om det givits 
uttryckligen och separat i förhållande till 
medgivandet till avtalets ingående. Det bör 
således inte vara möjligt att erbjuda 
tillämpning av den gemensamma 
europeiska köplagen som ett villkor i det 
avtal som ska ingås, särskilt inte som en 
del av näringsidkarens standardvillkor. 
Näringsidkaren bör bekräfta 
överenskommelsen att använda den 
gemensamma europeiska köplagen för 
konsumenten på ett varaktigt medium.

näringsidkaren som föreslår tillämpning av 
den gemensamma europeiska köplagen 
måste konsumenterna vara fullt införstådda 
med att de av egen fri vilja går med på att 
använda regler som skiljer sig från dem i 
deras egen befintliga nationella 
lagstiftning. Därför bör konsumentens 
samtycke till att tillämpa den gemensamma 
europeiska köplagen kunna åberopas 
endast om det givits uttryckligen och 
separat i förhållande till medgivandet till 
avtalets ingående. Det bör således inte vara 
möjligt att erbjuda tillämpning av den 
gemensamma europeiska köplagen som ett 
villkor i det avtal som ska ingås, särskilt 
inte som en del av näringsidkarens 
standardvillkor. Näringsidkaren bör 
bekräfta överenskommelsen att använda 
den gemensamma europeiska köplagen för 
konsumenten på ett varaktigt medium.

Or. fi

Ändringsförslag 353
Mitro Repo

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Konsumentens medgivande att 
använda den gemensamma europeiska 
köplagen bör vara ett medvetet val, men 
också ett informerat val. Näringsidkaren 
bör därför inte bara uppmärksamma 
konsumenten på planerna att använda den 
gemensamma europeiska köplagen, utan 
också tillhandahålla information om dess 
natur och särdrag. För att underlätta denna 
uppgift för näringsidkarna, och därigenom 
undvika onödiga administrativa bördor, 
och för att säkerställa en enhetlig kvalitet 
och nivå på den information som ges till 
konsumenterna, bör näringsidkarna förse 
konsumenterna med det 

(23) Konsumentens medgivande att 
använda den gemensamma europeiska 
köplagen bör vara ett medvetet val, men 
också ett informerat val. Näringsidkaren 
bör därför inte bara uppmärksamma 
konsumenten på planerna att använda den 
gemensamma europeiska köplagen, utan 
också i god tid innan avtalet ingås 
tillhandahålla information om dess natur 
och särdrag. För att underlätta denna 
uppgift för näringsidkarna, och därigenom 
undvika onödiga administrativa bördor, 
och för att säkerställa en enhetlig kvalitet 
och nivå på den information som ges till 
konsumenterna, bör näringsidkarna förse 
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standardmeddelande som införs genom 
denna förordning och som därmed finns 
lätt tillgängligt på alla unionens officiella 
språk. Om det inte är möjligt att överlämna 
informationsmeddelandet till konsumenten, 
till exempel vid ett telefonsamtal, eller om 
näringsidkaren har underlåtit att överlämna 
informationsmeddelandet, bör 
överenskommelsen att använda den 
gemensamma europeiska köplagen inte bli 
bindande för konsumenten förrän denne 
har mottagit meddelandet tillsammans med 
bekräftelsen av överenskommelsen och 
därefter lämnat sitt samtycke.

konsumenterna med det 
standardmeddelande som införs genom 
denna förordning och som därmed finns 
lätt tillgängligt på alla unionens officiella 
språk. Om det inte är möjligt att överlämna 
informationsmeddelandet till konsumenten, 
till exempel vid ett telefonsamtal, eller om 
näringsidkaren har underlåtit att överlämna 
informationsmeddelandet, bör 
överenskommelsen att använda den 
gemensamma europeiska köplagen inte bli 
bindande för konsumenten förrän denne 
har mottagit meddelandet tillsammans med 
bekräftelsen av överenskommelsen och 
därefter lämnat sitt samtycke.

Or. fi

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

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Konsumentens medgivande att 
använda den gemensamma europeiska 
köplagen bör vara ett medvetet val, men 
också ett informerat val. Näringsidkaren 
bör därför inte bara uppmärksamma 
konsumenten på planerna att använda den 
gemensamma europeiska köplagen, utan 
också tillhandahålla information om dess 
natur och särdrag. För att underlätta denna 
uppgift för näringsidkarna, och därigenom 
undvika onödiga administrativa bördor, 
och för att säkerställa en enhetlig kvalitet 
och nivå på den information som ges till 
konsumenterna, bör näringsidkarna förse 
konsumenterna med det
standardmeddelande som införs genom 
denna förordning och som därmed finns 
lätt tillgängligt på alla unionens officiella 
språk. Om det inte är möjligt att överlämna 
informationsmeddelandet till konsumenten, 

(23) Konsumentens medgivande att 
använda den gemensamma europeiska 
köplagen bör vara ett medvetet val, men 
också ett informerat val. Näringsidkaren 
bör därför inte bara uppmärksamma 
konsumenten på planerna att använda den 
gemensamma europeiska köplagen, utan 
också tillhandahålla information om dess 
natur och särdrag. För att underlätta denna 
uppgift för näringsidkarna, och därigenom 
undvika onödiga administrativa bördor, 
och för att säkerställa en enhetlig kvalitet 
och nivå på den information som ges till 
konsumenterna, bör näringsidkarna förse 
konsumenterna med den meddelandemall
som införs genom denna förordning och 
som därmed finns lätt tillgänglig på alla 
unionens officiella språk. Om det inte är 
möjligt att överlämna 
informationsmeddelandet till konsumenten, 
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till exempel vid ett telefonsamtal, eller om 
näringsidkaren har underlåtit att överlämna 
informationsmeddelandet, bör 
överenskommelsen att använda den 
gemensamma europeiska köplagen inte bli 
bindande för konsumenten förrän denne 
har mottagit meddelandet tillsammans med 
bekräftelsen av överenskommelsen och 
därefter lämnat sitt samtycke.

till exempel vid ett telefonsamtal, eller om 
näringsidkaren har underlåtit att överlämna 
informationsmeddelandet, bör 
överenskommelsen att använda den 
gemensamma europeiska köplagen inte bli 
bindande för konsumenten förrän denne 
har mottagit meddelandet tillsammans med 
bekräftelsen av överenskommelsen och 
därefter lämnat sitt samtycke.

Or. de

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget i betänkandet till formuleringen i bilagan.

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

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Bestämmelserna i den gemensamma 
europeiska köplagen bör omfatta sådana 
avtalsrättsliga frågor som är av praktisk 
relevans under livscykeln för de typer av 
avtal som faller inom dess materiella 
tillämpningsområde och dess 
tillämpningsområde med avseende på 
personer, särskilt avtal som ingåtts på 
nätet. Vid sidan av parternas rättigheter 
och skyldigheter och de åtgärder som kan 
vidtas vid underlåtenhet att uppfylla 
skyldigheter, bör den gemensamma 
europeiska köplagen därför omfatta 
bestämmelser om skyldighet att ge 
information innan avtalet ingås, om 
ingåendet av avtal (inbegripet formkrav), 
om ångerrätten och dess verkningar, om 
ogiltighet på grund av misstag, bedrägeri, 
hot eller otillbörligt utnyttjande (och 
följderna av sådan ogiltighet), om tolkning, 
om ett avtals innehåll och verkningar, om 
bedömning och verkningar av oskäliga 

(26) Bestämmelserna i den gemensamma 
europeiska köplagen bör omfatta sådana 
avtalsrättsliga frågor på 
distansavtalsområdet som är av praktisk 
relevans under livscykeln för de typer av 
avtal som faller inom dess materiella 
tillämpningsområde och dess 
tillämpningsområde med avseende på 
personer. Vid sidan av parternas rättigheter 
och skyldigheter och de åtgärder som kan 
vidtas vid underlåtenhet att uppfylla 
skyldigheter, bör den gemensamma 
europeiska köplagen därför omfatta 
bestämmelser om skyldighet att ge 
information innan avtalet ingås, om 
ingåendet av avtal (inbegripet formkrav), 
om ångerrätten och dess verkningar, om 
ogiltighet på grund av misstag, bedrägeri, 
hot eller otillbörligt utnyttjande (och 
följderna av sådan ogiltighet), om tolkning, 
om ett avtals innehåll och verkningar, om 
bedömning och verkningar av oskäliga 
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avtalsvillkor, om ersättning vid hävning 
och uppsägning samt om rättigheters 
upphörande. Den gemensamma köplagen 
bör fastställa vilka åtgärder som kan vidtas 
vid brott mot skyldigheter som uppstår i 
samband med tillämpningen av den.

avtalsvillkor, om ersättning vid hävning 
och uppsägning samt om rättigheters 
upphörande. Den gemensamma köplagen 
bör fastställa vilka åtgärder som kan vidtas 
vid brott mot skyldigheter som uppstår i 
samband med tillämpningen av den.

Or. de

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

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Det är också lämpligt att se över hur 
den gemensamma europeiska köplagen 
eller och andra bestämmelser i denna 
förordning fungerar efter fem års 
tillämpning. En sådan översyn bör bland 
annat ta hänsyn till behovet av att 
ytterligare utvidga tillämpningsområdet 
med avseende på avtal mellan 
näringsidkare, till marknadsutvecklingen 
och den tekniska utvecklingen när det 
gäller digitalt innehåll samt till den 
framtida utvecklingen av unionens 
regelverk.

(35) Det är också lämpligt att se över hur 
den gemensamma europeiska köplagen 
eller och andra bestämmelser i denna 
förordning fungerar efter fem års 
tillämpning. En sådan översyn bör bland 
annat ta hänsyn till behovet av att utvidga 
tillämpningsområdet bortom distansavtal 
och avtal mellan näringsidkare, till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen när det gäller digitalt innehåll 
samt till den framtida utvecklingen av 
unionens regelverk.

Or. de

Ändringsförslag 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) För att undvika dubbelarbete och 
för att komplettera befintlig 
EU-lagstiftning bör detta direktiv beakta 
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principerna i direktiv 2011/83/EU om 
konsumenträttigheter, i vilket reglerna för 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler harmoniserades, såsom krav 
på förhandsinformation före ingående av 
avtal, formella krav, ångerrätt, leverans, 
riskens övergång och betalningsmedel. 
Detta bör resultera i ett starkt regelverk 
med EU-bestämmelser för näringsidkare 
som säljer varor eller digitalt innehåll till 
konsumenter inom hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 37b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37b) Efter antagandet av detta direktiv 
bör kommissionen tillsätta en arbetsgrupp 
bestående av i första hand grupper som 
företräder konsumenter och 
näringsidkare, och som bistås av 
akademiker och personer som är 
verksamma på området, för att utarbeta 
standardvillkor för online-avtal mellan 
näringsidkare och konsumenter som 
grundas på bestämmelserna i detta 
direktiv och på konsumentregelverket, 
särskilt direktiv 2011/83/EU om 
konsumenträttigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 359
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med denna förordning är att 
förbättra förutsättningarna för den inre
marknadens inrättande och funktion
genom att tillhandahålla ett enhetligt 
avtalsrättsligt regelverk i enlighet med 
bilaga I (den gemensamma europeiska 
köplagen). Dessa bestämmelser kan 
användas vid gränsöverskridande avtal om
försäljning av varor, tillhandahållande av 
digitalt innehåll och fullgörande av 
anknytande tjänster om avtalsparterna 
kommer överens om detta.

1. Syftet med detta direktiv är att instifta 
en gemensam europeisk lag av fakultativ 
karaktär inom den inre marknaden genom 
att tillhandahålla ett enhetligt avtalsrättsligt 
regelverk i enlighet med bilaga I (den 
gemensamma europeiska köplagen). Den 
ska fungera parallellt med den nationella 
lagstiftningen och kan om så önskas 
användas istället för den nationella endast 
för avtal gällande gränsöverskridande
transaktioner som avser försäljning av 
varor, tillhandahållande av digitalt innehåll 
och fullgörande av anknytande tjänster om 
avtalsparterna uttryckligen kommer 
överens om detta.

Or. el

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med denna förordning är att 
förbättra förutsättningarna för den inre 
marknadens inrättande och funktion genom 
att tillhandahålla ett enhetligt avtalsrättsligt 
regelverk i enlighet med bilaga I (den 
gemensamma europeiska köplagen). Dessa 
bestämmelser kan användas vid 
gränsöverskridande avtal om försäljning av 
varor, tillhandahållande av digitalt innehåll 
och fullgörande av anknytande tjänster om 
avtalsparterna kommer överens om detta.

1. Syftet med denna förordning är att 
förbättra förutsättningarna för den inre 
marknadens inrättande och funktion genom 
att tillhandahålla ett enhetligt avtalsrättsligt 
regelverk i enlighet med bilaga I (den 
gemensamma europeiska köplagen). Dessa 
bestämmelser kan användas vid 
gränsöverskridande distansavtal, särskilt i 
samband med e-handel, om försäljning av 
varor, tillhandahållande av digitalt innehåll 
och fullgörande av anknytande tjänster om 
avtalsparterna kommer överens om detta.

Or. de
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Ändringsförslag 361
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning gör det möjligt för 
näringsidkare att förlita sig på ett 
gemensamt regelverk och använda samma 
avtalsvillkor för sina gränsöverskridande 
transaktioner i alla medlemsstater, och 
bidrar därmed till att sänka onödiga 
kostnader och tillhandahålla en hög 
rättssäkerhetsnivå.

2. Detta direktiv gör det möjligt för 
näringsidkare att förlita sig på ett 
gemensamt regelverk och använda samma 
avtalsvillkor för sina gränsöverskridande 
transaktioner i alla medlemsstater.

Or. el

Ändringsförslag 362
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller avtal mellan näringsidkare 
och konsumenter innehåller denna 
förordning en omfattande uppsättning 
konsumentskyddsbestämmelser för att 
garantera ett effektivt konsumentskydd, 
stärka konsumenternas förtroende för den 
inre marknaden och uppmuntra 
konsumenterna att handla över gränserna.

3. När det gäller avtal mellan näringsidkare 
och konsumenter rörande 
gränsöverskridande transaktioner 
innehåller detta direktiv en omfattande 
uppsättning 
konsumentskyddsbestämmelser för att 
garantera ett effektivt konsumentskydd, 
stärka konsumenternas förtroende för den 
inre marknaden och uppmuntra 
konsumenterna att handla över gränserna.

Or. el

Ändringsförslag 363
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som agerar för ändamål som faller 
inom ramen för den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

(e) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person – antingen privatägd eller 
offentligägd – som agerar själv eller via en 
annan fysisk eller juridisk person som 
agerar i dennes namn eller för dennes 
räkning för ändamål som faller inom 
ramen för den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

Or. de

Motivering

Denna definition motsvarar definitionen i direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, 
särskilt när det gäller en tredje man som agerar i en näringsidkares namn eller för dennes 
räkning. Visserligen regleras handlande genom fullmakt i sig inte i den gemensamma 
europeiska köplagen. För konsumenten blir det emellertid obegripligt och helt förvirrande om 
följderna blir olika beroende på om näringsidkaren agerar själv eller via någon annan.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) distansavtal: ett avtal mellan en 
näringsidkare och en konsument inom 
ramen för ett system för organiserad 
distansförsäljning som ingås utan att 
näringsidkaren och konsumenten samtidigt 
är fysiskt närvarande eller, om 
näringsidkaren är en juridisk person, en 
fysisk person som företräder 
näringsidkaren, med exklusiv användning 
av en eller flera metoder för 
distanskommunikation fram till och med 
tidpunkten för avtalets ingående.

(p) distansavtal: ett avtal mellan en 
näringsidkare och en konsument eller en 
annan näringsidkare inom ramen för ett 
system för organiserad distansförsäljning 
som ingås utan att näringsidkaren och 
konsumenten eller den andra 
näringsidkaren samtidigt är fysiskt 
närvarande eller, om näringsidkaren är en 
juridisk person, en fysisk person som 
företräder näringsidkaren, eller, om den 
andra näringsidkaren är en juridisk 
person, en fysisk person som företräder 
den näringsidkaren, med exklusiv 
användning av en eller flera metoder för 
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distanskommunikation fram till och med 
tidpunkten för avtalets ingående.

Or. de

Motivering

Vid begränsningen av tillämpningsområdet krävs en exaktare definition och framförallt ett 
förtydligande om att även avtal mellan näringsidkare omfattas.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(q) avtal som ingås utanför säljarens fasta 
affärslokaler: ett avtal mellan en 
näringsidkare och en konsument som

utgår

i) ingås i fysisk närvaro av 
näringsidkaren eller, om näringsidkaren 
är en juridisk person, av den fysiska 
person som företräder näringsidkaren och 
konsumenten, på en plats som inte är 
näringsidkarens affärslokaler, eller som 
ingås på grundval av ett anbud från 
konsumenten under samma 
omständigheter, eller
ii) ingås i näringsidkarens affärslokaler 
eller genom någon form av 
distanskommunikation i omedelbar 
anslutning till att konsumenten kontaktats 
personligen och individuellt på en plats 
som inte är näringsidkarens affärslokaler, 
i fysisk närvaro av näringsidkaren eller, 
om näringsidkaren är en juridisk person, 
av en fysisk person som företräder 
näringsidkaren och konsumenten, eller
iii) ingås under en utflykt som 
organiseras av näringsidkaren eller, om 
näringsidkaren är en juridisk person, av 
den fysiska person som företräder 
näringsidkaren, i syfte att marknadsföra 
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och sälja varor eller tillhandahålla digitalt 
innehåll eller anknytande tjänster till 
konsumenten.

Or. de

Motivering

I och med att tillämpningsområdet begränsas till distansavtal krävs inte längre denna 
definition, eftersom dessa avtal inte längre omfattas.

Ändringsförslag 366
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – led q – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) ingås i fysisk närvaro av näringsidkaren 
eller, om näringsidkaren är en juridisk 
person, av den fysiska person som 
företräder näringsidkaren och 
konsumenten, på en plats som inte är 
näringsidkarens affärslokaler, eller som 
ingås på grundval av ett anbud från 
konsumenten under samma 
omständigheter, eller

i) ingås i fysisk närvaro av näringsidkaren 
och konsumenten, på en plats som inte är 
näringsidkarens affärslokaler, eller som 
ingås på grundval av ett anbud från 
konsumenten under samma 
omständigheter, eller

Or. de

Ändringsförslag 367
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – led q – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) ingås i näringsidkarens affärslokaler 
eller genom någon form av 
distanskommunikation i omedelbar 
anslutning till att konsumenten kontaktats 
personligen och individuellt på en plats 

ii) ingås i näringsidkarens affärslokaler 
eller genom någon form av 
distanskommunikation i omedelbar 
anslutning till att konsumenten kontaktats 
personligen och individuellt på en plats 
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som inte är näringsidkarens affärslokaler, i 
fysisk närvaro av näringsidkaren eller, om 
näringsidkaren är en juridisk person, av 
en fysisk person som företräder 
näringsidkaren och konsumenten, eller

som inte är näringsidkarens affärslokaler, i 
fysisk närvaro av näringsidkaren och 
konsumenten, eller

Or. de

Motivering

Om man väljer att utgå från definitionen av ”näringsidkare” i direktiv 2011/83/EU om 
konsumenträttigheter måste även definitionen av ”avtal som ingås utanför säljarens fasta 
affärslokaler” justeras på motsvarande sätt.

Ändringsförslag 368
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – led q – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) ingås under en utflykt som organiseras 
av näringsidkaren eller, om 
näringsidkaren är en juridisk person, av 
den fysiska person som företräder 
näringsidkaren, i syfte att marknadsföra 
och sälja varor eller tillhandahålla digitalt 
innehåll eller anknytande tjänster till 
konsumenten.

iii) ingås under en utflykt som organiseras 
av näringsidkaren, i syfte att marknadsföra 
och sälja varor eller tillhandahålla digitalt 
innehåll eller anknytande tjänster till 
konsumenten.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(r) affärslokaler: utgår
i) fasta återförsäljningsställen där en 
näringsidkare bedriver verksamhet på 
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permanent basis,
ii) flyttbara återförsäljningsställen där en 
näringsidkare bedriver regelbunden 
verksamhet.

Or. de

Motivering

I och med att tillämpningsområdet begränsas till distansavtal krävs inte längre denna 
definition, eftersom dessa avtal inte längre omfattas.

Ändringsförslag 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led u

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(u) offentlig auktion: en försäljningsmetod 
där en näringsidkare bjuder ut varor eller
digitalt innehåll till en konsument, som 
närvarar eller ges tillfälle att närvara 
personligen vid auktionen inom ramen för 
ett öppet och konkurrenspräglat 
bjudningsförfarande som leds av en 
auktionsförrättare, och där den vinnande 
budgivaren är förpliktad att förvärva 
varorna eller det digitala innehållet i fråga.

(u) offentlig auktion: en försäljningsmetod 
där en näringsidkare bjuder ut varor,
digitalt innehåll eller tjänster till en 
konsument, inom ramen för ett öppet och 
konkurrenspräglat bjudningsförfarande 
som leds av en auktionsförrättare, och där 
den vinnande budgivaren är förpliktad att 
förvärva varorna, det digitala innehållet 
eller tjänsterna i fråga.

Or. de

Motivering

Innehållsmässig anpassning till distansavtal samt anpassning till definitionen i direktivet om 
konsumenträttigheter.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ya (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ya) ursäktlig åtgärd: en åtgärd eller 
underlåtenhet som den part som vidtar 
åtgärden eller orsakar underlåtenheten 
inte objektivt kan tillskrivas ansvar för.

Or. de

Motivering

Bättre formulering av det ursprungliga ändringsförslaget 92.

Ändringsförslag 372
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår
Den gemensamma europeiska köplagens 

fakultativa natur
Parterna kan komma överens om att den 
gemensamma europeiska köplagen ska 
gälla för deras gränsöverskridande avtal 
om försäljning av varor, om 
tillhandahållande av digitalt innehåll och 
om fullgörande av anknytande tjänster 
inom den gemensamma köplagens 
territoriella och materiella 
tillämpningsområde och dess 
tillämpningsområde med avseende på 
personer enligt artiklarna 4–9.

Or. en

Ändringsförslag 373
Franz Obermayr
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Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna klausul ska inte gälla vid alltför 
omfattande överenskommelser, som inte 
täcks av tillämpningsområdet för den 
gemensamma europeiska köplagen. 

Or. de

Ändringsförslag 374
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) den adress som angivits av
konsumenten, leveransadressen eller 
faktureringsadressen är belägen i en 
annan stat än den där näringsidkaren har 
hemvist eller säte, och 

(a) den stat där konsumenten är bosatt är 
en annan stat än den där näringsidkaren har 
hemvist eller säte, och 

Or. el

Ändringsförslag 375
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska sätet för företag och andra organ, 
oavsett om det rör sig om bolag eller andra 
rättsliga enheter, anses vara den plats där 
den centrala administrationen är belägen. 
En näringsidkare som är en fysisk person 
ska anses ha hemvist där han eller hon har 
sin huvudsakliga verksamhet.

4. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska sätet för näringsidkare, företag och 
andra organ, oavsett om det rör sig om 
bolag eller andra rättsliga enheter, anses 
vara den plats där den centrala 
administrationen är belägen om de inte i 
konsumentens land har någon 
affärslokal, kontor, annan inrättning för 
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näringsidkare, juridiskt ombud och 
representant eller om de inte är 
registrerade i behöriga myndigheters 
register över företag eller andra rättsliga 
enheter i medlemsstaterna. En 
näringsidkare som är en fysisk person ska 
anses ha hemvist där han eller hon har sin 
huvudsakliga verksamhet.

Or. el

Ändringsförslag 376
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avtal i samband med vilka den 
gemensamma europeiska köplagen får 

användas.

Gränsöverskridande avtal i samband med 
vilka den gemensamma europeiska 

köplagen får användas.

Or. el

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den gemensamma europeiska köplagen får 
användas i samband med

Den gemensamma europeiska köplagen får 
användas i samband med följande 
distansavtal, inklusive avtal som ingås på 
nätet:

Or. de

Ändringsförslag 378
Mitro Repo
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den gemensamma europeiska köplagen 
får endast användas om den som säljer 
varorna eller tillhandahåller det digitala 
innehållet är en näringsidkare. I avtal där 
alla parterna är näringsidkare får den 
gemensamma europeiska köplagen 
användas om åtminstone en av dessa tillhör 
kategorin små och medelstora företag.

1. Den gemensamma europeiska köplagen 
får endast användas om den som säljer 
varorna eller tillhandahåller det digitala 
innehållet är en näringsidkare. I avtal där 
alla parterna är näringsidkare får den 
gemensamma europeiska köplagen 
användas om åtminstone en av dessa tillhör 
kategorin små och medelstora företag. Om 
samtliga avtalsparter är näringsidkare ska 
ensamföretagare i skyddshänseende 
jämställas med konsumenter.

Or. fi

Ändringsförslag 379
Mitro Repo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förbindelser mellan en näringsidkare 
och en konsument ska en 
överenskommelse om att använda den 
gemensamma europeiska köplagen endast 
vara giltig om konsumenten ger sitt 
samtycke genom en uttrycklig förklaring 
om detta som är åtskild från bekräftelsen 
av samtycket till att ingå ett avtal. 
Näringsidkaren ska bekräfta denna 
överenskommelse för konsumenten på ett 
varaktigt medium.

2. I förbindelser mellan en näringsidkare 
och en konsument ska en 
överenskommelse om att använda den 
gemensamma europeiska köplagen endast 
vara giltig om konsumenten av egen fri 
vilja ger sitt samtycke genom en uttrycklig 
förklaring om detta som är åtskild från 
bekräftelsen av samtycket till att ingå ett 
avtal. Näringsidkaren ska bekräfta denna 
överenskommelse för konsumenten på ett 
varaktigt medium.

Or. fi

Ändringsförslag 380
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Överenskommelser som går utöver 
tillämpningsområdet för den 
gemensamma europeiska köplagen ska 
inte vara giltiga. 

Or. de

Motivering

Om en överenskommelse inte respekterar det tillämpningsområde för den gemensamma 
europeiska köplagen som fastställs i förordningen, genom att det i överenskommelsen anges 
att den går utöver tillämpningsområdet eller att den gemensamma europeiska köplagen ska 
tillämpas på blandavtal eller kreditfinansierade avtal eller enbart ska tillämpas i vissa delar, 
måste det klargöras att överenskommelsen om hur avtalet ska tillämpas i så fall inte är giltig. 
Tillämplig lag ska i så fall fastställas i enlighet med bestämmelserna i Rom I-förordningen.

Ändringsförslag 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Standardinformation i avtal mellan en 
näringsidkare och en konsument

Exempelinformation i avtal mellan en 
näringsidkare och en konsument

Or. de

Ändringsförslag 382
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Näringsidkaren ska efter en 
överenskommelse om att tillämpa den 
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gemensamma europeiska köplagen till 
konsumenten överlämna 
standardinformationen på ett varaktigt 
medium.

Or. de

Motivering

Standardinformationen ska delas ut till konsumenten efter en överenskommelse om att 
tillämpa den gemensamma europeiska köplagen.

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna artikel ska inte tillämpas om ett 
avtal rör leverans av livsmedel, drycker 
eller andra varor som är avsedda för 
löpande konsumtion i hushållet, och som 
levereras till konsumentens bostad eller 
arbetsplats av en näringsidkare genom 
regelbunden utkörning.

Or. de

Motivering

I anknytning till artikel 13.5 a i bilagan.

Ändringsförslag 384
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för näringsidkare som i sina förbindelser 
med konsumenter underlåter att uppfylla 

Medlemsstaterna ska föreskriva 
proportionerliga påföljder för 
näringsidkare som i sina förbindelser med 
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kraven i artiklarna 8 och 9 och vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att se till 
att dessa påföljder tillämpas. Dessa 
påföljder ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.
Medlemsstaterna ska inom [1 år från det att 
denna förordning började gälla] meddela 
kommissionen de relevanta 
bestämmelserna och därefter utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om eventuella 
senare ändringar av dessa.

konsumenter underlåter att uppfylla kraven 
i artiklarna 8 och 9 och vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att dessa 
påföljder tillämpas. Medlemsstaterna ska 
inom [1 år från det att denna förordning 
började gälla] meddela kommissionen de 
relevanta bestämmelserna och därefter utan 
dröjsmål underrätta kommissionen om 
eventuella senare ändringar av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om parterna på giltigt sätt har kommit 
överens om att använda den gemensamma 
europeiska köplagen i samband med ett 
avtal, ska frågor som omfattas av den 
gemensamma europeiska köplagens 
bestämmelser uteslutande regleras av 
denna. Förutsatt att avtalet faktiskt 
ingicks ska den gemensamma europeiska 
köplagen även reglera frågor om 
efterlevnad och påföljder vid underlåtenhet 
att uppfylla kraven på förhandsinformation.

Om parterna på giltigt sätt har kommit 
överens om att använda den gemensamma 
europeiska köplagen i samband med ett 
avtal, ska frågor som omfattas av den 
gemensamma europeiska köplagens 
bestämmelser uteslutande regleras av 
denna. Erbjuder näringsidkaren varor, 
digitalt innehåll eller anknytande tjänster 
tillsammans med en möjlighet att komma 
överens om att använda den gemensamma 
europeiska köplagen ska den 
gemensamma europeiska köplagen även 
reglera frågor om efterlevnad och påföljder 
vid underlåtenhet att uppfylla kraven på 
förhandsinformation.

Or. de

Motivering

Kravet på förhandsinformation kan bara få full verkan om det gäller oberoende av om ett 
avtal faktiskt ingås. Dessutom måste det säkerställas att konkurrenter och 
konsumentorganisationer kan vida rättsliga åtgärder vid underlåtenhet att uppfylla kravet på 
förhandsinformation i den gemensamma europeiska köplagen.
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Ändringsförslag 386
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) avtal där näringsidkarna eller, vid 
avtal mellan en näringsidkare och en 
konsument, näringsidkaren har hemvist 
eller säte i den medlemsstaten eller i 
samband med avtal där den adress som 
angivits av konsumenten,
leveransadressen eller 
faktureringsadressen befinner sig i den 
medlemsstaten, och/eller

(a) avtal där näringsidkaren har hemvist 
eller säte i den medlemsstaten, och

Or. de

Ändringsförslag 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast … [5 år från det att denna 
förordning började gälla], ska 
kommissionen lägga fram en ingående 
rapport med en översyn av hur denna 
förordning fungerar till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, bland annat med 
hänsyn till behovet av att utvidga 
tillämpningsområdet med avseende på 
avtal mellan näringsidkare, till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen när det gäller digitalt innehåll 
samt till den framtida utvecklingen av 
unionens regelverk.

2. Senast … [5 år från det att denna 
förordning började gälla], ska 
kommissionen lägga fram en ingående 
rapport med en översyn av hur denna 
förordning fungerar till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, bland annat med 
hänsyn till behovet av att utvidga 
tillämpningsområdet bortom distansavtal 
och avtal mellan näringsidkare samt till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen när det gäller digitalt innehåll 
samt till den framtida utvecklingen av 
unionens regelverk.

Or. de
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Ändringsförslag 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Standardavtal

Kommissionen ska lägga fram 
standardavtalsvillkoren inom [ett år] från 
införlivandet av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 16b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16b
Kommissionen ska genomföra en 
informationskampanj för att informera 
näringsidkare på nationell nivå om de 
standardvillkor för 
konsumenttransaktioner online som 
grundas på EU-bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 390
Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat anges i den gemensamma 
europeiska köplagen behöver ett avtal, en 
förklaring eller varje annan handling som 
omfattas av den lagen inte ha någon 
särskild form.

Om inte annat anges i den gemensamma 
europeiska köplagen eller i den nationella 
lagstiftning utanför den gemensamma 
europeiska köplagen som är tillämplig 
enligt förordningarna (EG) nr 593/2008, 
(EG) nr 864/2007 eller någon annan 
relevant lagvalsregel behöver ett avtal, en 
förklaring eller varje annan handling som 
omfattas av den lagen inte ha någon 
särskild form.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förhindra att delar av Rom I-förordningen urvattnas. I 
artikel 11 i Rom I-förordningen anges att formella krav i nationell lagstiftning som resulterar 
i t.ex. högre konsumentskydd är giltiga.

Ändringsförslag 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldighet att lämna information vid 
ingående av distansavtal eller avtal som 

ingås utanför säljarens fasta affärslokaler

Skyldighet att lämna information vid 
ingående av avtal

Or. de

Motivering

Eftersom tillämpningsområdet ska begränsas till distansavtal avses med denna formulering 
endast sådana avtal. Av den aktuella formuleringen får man dock intrycket att det finns fler 
avtalsalternativ.
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Ändringsförslag 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En näringsidkare som ingår ett 
distansavtal eller ett avtal utanför 
säljarens fasta affärslokaler, är skyldig att 
i klar och begriplig form lämna följande 
information till konsumenten innan ett 
avtal ingås eller konsumenten blir bunden 
av ett erbjudande:

1. En näringsidkare som ingår ett avtal är 
skyldig att i klar och begriplig form lämna 
följande information till konsumenten 
innan ett avtal ingås eller konsumenten blir 
bunden av ett erbjudande:

Or. de

Ändringsförslag 393
Mitro Repo

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det totala priset och eventuella 
tillkommande avgifter och kostnader enligt 
artikel 14.

(b) Det totala priset och eventuella 
tillkommande avgifter och kostnader, 
inklusive skatter, enligt artikel 14.

Or. fi

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller distansavtal ska den 
information som krävs enligt denna artikel

3. Den information som krävs enligt denna 
artikel ska

Or. de
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Ändringsförslag 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller avtal som ingås utanför 
säljarens fasta affärslokaler ska den 
information som krävs enligt denna 
artikel

utgår

(a) lämnas på papper eller, om 
konsumenten godtar det, på ett annat 
varaktigt medium, och
(b) vara läsbar och lämnas på ett klart 
och begripligt språk.

Or. de

Motivering

Utgår på grund av att tillämpningsområdet har begränsats.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 13 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ingås med hjälp av varuautomater 
eller automatiserade affärslokaler,

utgår

Or. de

Motivering

Utgår på grund av att tillämpningsområdet har begränsats.

Ändringsförslag 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 13 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ingås utanför säljarens fasta 
affärslokaler, förutsatt att priset eller, om 
flera avtal ingicks samtidigt, det totala 
beloppet för avtalen inte överstiger 
50 euro eller motsvarande i den valuta 
som överenskommits för betalning av det.

utgår

Or. de

Motivering

Utgår på grund av att tillämpningsområdet har begränsats.

Ändringsförslag 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 13 – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) ingås enligt medlemsstaternas lagar 
under medverkan av en offentlig 
tjänsteman som enligt lag är förpliktad till 
oberoende och opartiskhet och som 
genom omfattande rättsliga upplysningar 
ska säkerställa att konsumenten ingår 
avtalet endast på grundval av moget 
övervägande och med kännedom om dess 
rättsliga betydelse. Detta gäller även för 
ingående av ett avtal vid domstol.

Or. de

Ändringsförslag 399
Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 13 – punkt 5 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) upprättas enligt medlemsstaternas 
lagar under medverkan av en offentlig 
tjänsteman som enligt lag är förpliktad till 
opartiskhet och oberoende och som 
genom omfattande rättsliga upplysningar 
ska säkerställa att konsumenten ingår 
avtalet endast på grundval av moget 
övervägande och med kännedom om dess 
rättsliga betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information om ångerrätt i samband med 
distansavtal eller avtal som ingås utanför 

säljarens fasta affärslokaler

Information om ångerrätt i samband med 
avtal

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förekommande fall måste den 
information som ska lämnas enligt 
artikel 13.1 e inbegripa uppgift om att 
konsumenten vid utnyttjande av 
ångerrätten är skyldig att bära kostnaderna 
för återsändande av varorna och, i fråga 
om distansavtal, uppgift om att 

2. I förekommande fall måste den 
information som ska lämnas enligt 
artikel 13.1 e inbegripa uppgift om att 
konsumenten vid utnyttjande av 
ångerrätten är skyldig att bära kostnaderna 
för återsändande av varorna endast om 
dessa är av sådan natur att de i normala fall 
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konsumenten vid utnyttjande av 
ångerrätten är skyldig att bära 
kostnaderna för återsändande av varorna
om dessa är av sådan natur att de i normala 
fall inte kan återsändas per post.

inte kan återsändas per post.

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 18 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Avtal som ingås utanför säljarens fasta 

affärslokaler: krav på ytterligare 
information och bekräftelse

1. Näringsidkaren är skyldig att förse 
konsumenten med en kopia av det 
undertecknade avtalet eller en bekräftelse 
av avtalet i pappersform eller, om 
konsumenten samtycker till det, på ett 
annat varaktigt medium inklusive, i 
förekommande fall, bekräftelsen på 
konsumentens samtycke och 
godkännande enligt artikel 40.3 d.
2. Om konsumenten önskar att 
anknytande tjänster ska börja utföras 
under den ångerperiod som föreskrivs i 
artikel 42.2, ska näringsidkaren kräva att 
konsumenten gör en uttrycklig begäran 
om detta på ett varaktigt medium.

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 19 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Distansavtal: ytterligare information och 
andra krav

Ytterligare information och andra krav

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om näringsidkaren kontaktar 
konsumenten per telefon i syfte att ingå ett 
distansavtal ska näringsidkaren redan när 
telefonsamtalet inleds upplysa om sin 
identitet, i förekommande fall identiteten 
på den person på vars vägnar 
telefonsamtalet sker, samt det 
kommersiella syftet med telefonsamtalet.

1. Om näringsidkaren kontaktar 
konsumenten per telefon i syfte att ingå ett 
avtal ska näringsidkaren redan när 
telefonsamtalet inleds upplysa om sin 
identitet, i förekommande fall identiteten 
på den person på vars vägnar 
telefonsamtalet sker, samt det 
kommersiella syftet med telefonsamtalet.

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om distansavtalet ingås med hjälp av ett 
medel för distanskommunikation som 
medger ett begränsat utrymme eller en 
begränsad tid för att visa informationen ska 
näringsidkaren på detta medel lämna 
åtminstone sådan information som 
föreskrivs i punkt 3 i denna artikel innan 
avtalet ingås. Övrig information som avses 
i artikel 13 ska näringsidkaren lämna till 

2. Om avtalet ingås med hjälp av ett medel 
för distanskommunikation som medger ett 
begränsat utrymme eller en begränsad tid 
för att visa informationen ska 
näringsidkaren på detta medel lämna 
åtminstone sådan information som 
föreskrivs i punkt 3 i denna artikel innan 
avtalet ingås. Övrig information som avses 
i artikel 13 ska näringsidkaren lämna till 
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konsumenten på lämpligt sätt i enlighet 
med artikel 13.3.

konsumenten på lämpligt sätt i enlighet 
med artikel 13.3.

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distansavtal som ingås per telefon ska 
vara giltiga endast om konsumenten har 
undertecknat erbjudandet eller har lämnat 
sitt skriftliga samtycke till att ingå ett avtal. 
Näringsidkaren ska förse konsumenten 
med en bekräftelse av avtalet på ett 
varaktigt medium.

4. Avtal som ingås per telefon ska vara 
giltiga endast om konsumenten har 
undertecknat erbjudandet eller har lämnat 
sitt skriftliga samtycke till att ingå ett avtal. 
Näringsidkaren ska förse konsumenten 
med en bekräftelse av avtalet på ett 
varaktigt medium.

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Näringsidkaren ska på ett varaktigt 
medium ge konsumenten en bekräftelse av 
det ingångna avtalet och, i förekommande 
fall, av konsumentens samtycke och 
godkännande enligt artikel 40.3 d, samt 
tillhandahålla all den information som 
avses i artikel 13. Näringsidkaren ska 
lämna denna information inom rimlig tid 
från det att distansavtalet ingicks, dock 
senast vid tidpunkten för leveransen av 
varorna eller innan det digitala innehållet 
tillhandahålls eller de anknytande 
tjänsterna börjar utföras, såvida inte 

5. Näringsidkaren ska på ett varaktigt 
medium ge konsumenten en bekräftelse av 
det ingångna avtalet och, i förekommande 
fall, av konsumentens samtycke och 
godkännande enligt artikel 40.3 d, samt 
tillhandahålla all den information som 
avses i artikel 13. Näringsidkaren ska 
lämna denna information inom rimlig tid 
från det att avtalet ingicks, dock senast vid 
tidpunkten för leveransen av varorna eller 
innan det digitala innehållet tillhandahålls 
eller de anknytande tjänsterna börjar 
utföras, såvida inte informationen har 
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informationen har lämnats till 
konsumenten på ett varaktigt medium 
redan innan distansavtalet ingicks.

lämnats till konsumenten på ett varaktigt 
medium redan innan avtalet ingicks.

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 20 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Skyldighet att lämna information vid 

ingående av andra avtal än distansavtal 
och avtal som ingås utanför säljarens 

fasta affärslokaler
1. Vid andra avtal än distansavtal och 
avtal som ingås utanför säljarens fasta 
affärslokaler är näringsidkaren skyldig 
att, innan avtalet ingås eller konsumenten 
blir bunden av något erbjudande, på ett 
klart och tydligt sätt ge konsumenten 
följande information, om den inte redan 
framgår av sammanhanget:
(a) De huvudsakliga egenskaperna hos de 
varor, det digitala innehåll eller de 
anknytande tjänster som ska levereras, i 
en omfattning som är lämplig med hänsyn 
till kommunikationsmedlet och till 
varorna, det digitala innehållet eller de 
anknytande tjänsterna.
(b) Det totala priset samt de tillkommande 
avgifterna och kostnaderna, i enlighet 
med artikel 14.1.
(c) Näringsidkarens identitet, till exempel 
företagsnamn, geografisk adress där 
näringsidkaren är etablerad och 
telefonnummer.
(d) Avtalsvillkoren, i enlighet med 
artikel 16 a och b.
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(e) Den produktservice och de garantier 
som gäller och villkoren för dessa samt 
rutinerna för hantering av reklamationer.
(f) Digitalt innehålls funktion, inklusive 
tillämpliga tekniska skyddsåtgärder.
(g) Uppgift om relevant kompatibilitet 
mellan det digitala innehållet och 
hårdvara och programvara som 
näringsidkaren är medveten om eller 
rimligen kan förväntas ha varit medveten 
om.
2. Denna artikel ska inte tillämpas om 
avtalet rör en vardagstransaktion och 
genomförs omedelbart i samband med att 
det ingås.

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare informationskrav i samband 
med distansavtal som ingås på elektronisk 

väg

Ytterligare informationskrav i samband 
med avtal som ingås på elektronisk väg

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare krav i samband med 
distansavtal som ingås på elektronisk väg

Ytterligare krav i samband med avtal som 
ingås på elektronisk väg
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Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ett distansavtal som ålägger 
konsumenten att göra en betalning ska 
ingås på elektronisk väg, ska 
näringsidkaren klart och tydligt, och 
omedelbart innan konsumenten lägger sin 
beställning, uppmärksamma konsumenten 
på informationskraven enligt artikel 13.1 a, 
artikel 14.1–2 och artikel 16 b.

1. Om ett avtal som ålägger konsumenten 
att göra en betalning ska ingås på 
elektronisk väg, ska näringsidkaren klart 
och tydligt, och omedelbart innan 
konsumenten lägger sin beställning, 
uppmärksamma konsumenten på 
informationskraven enligt artikel 13.1 a, 
artikel 14.1–2 och artikel 16 b.

Or. de

Ändringsförslag 412
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsidkaren ska se till att 
konsumenten vid sin beställning 
uttryckligen godtar att beställningen 
innebär en skyldighet att betala. Om 
beställningen kräver en knapptryckning 
eller användning av en liknande funktion, 
ska knappen eller motsvarande funktion
vara märkt med orden ”beställning leder 
till betalningsansvar” eller en 
motsvarande otvetydig formulering av 
vilken det framgår att beställningen medför 
en skyldighet att betala till näringsidkaren. 
Om bestämmelserna i denna punkt inte 
följs, blir konsumenten inte bunden av 
avtalet eller beställningen.

2. Näringsidkaren ska se till att 
konsumenten vid sin beställning 
uttryckligen godtar att beställningen 
innebär en skyldighet att betala såvida 
detta inte är uppenbart. Om beställningen 
kräver en knapptryckning eller användning 
av en liknande funktion, ska denna vara 
märkt med en otvetydig formulering av 
vilken det framgår att beställningen medför 
en skyldighet att betala till näringsidkaren.



PE510.531v01-00 44/101 AM\934215SV.doc

SV

Or. de

Motivering

I regel är ett uttryckligt erkännande av betalningsansvaret överflödigt, särskilt eftersom det är 
obligatoriskt att ange priset (artiklarna 13 och 14). Att avtalet automatiskt blir ogiltigt 
förefaller dessutom för drastiskt. Om näringsidkaren inte efterlever skyldigheten enligt denna 
punkt och konsumenten trots en prisangivelse faktiskt inte skulle godta 
betalningsskyldigheten, kan avtalet hävas på grund av villfarelse (artikel 48).

Ändringsförslag 413
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en konsument behåller, använder 
eller konsumerar en vara, ett digitalt 
innehåll eller en anknytande tjänst som 
vederbörande mottagit utan föregående 
beställning ska detta inte anses utgöra 
accept. I ett sådant fall är konsumenten 
befriad från kravet på motprestation och 
är inte återlämningsskyldig.

Or. de

Motivering

Ovanstående föreskrivs i artikel 27 i direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter. Även om 
orättvis affärspraxis inte regleras i den gemensamma europeiska köplagen är det ändå 
nödvändigt att reglera civilrättsliga följder av sådan praxis, så att den enskilde konsumenten 
garanteras det avsedda skyddet.

Ändringsförslag 414
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 38 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Mellan näringsidkare och konsument 
utgör ett svar från anbudsmottagaren som 
uttryckligen eller indirekt innebär att 
anbudsvillkor läggs till eller byts ut i alla 
händelser ett avslag och ett nytt anbud.

Or. de

Motivering

För att skydda konsumenten krävs enkla och hanterbara rättigheter och tydliga villkor. 
Konsumenten måste därför kunna lita på att hans eller hennes anbud, som vanligtvis ändå 
fastställs av näringsidkaren, antas på det sätt som det lämnades. Av konsumenten kan inte 
heller en efterhandskontroll av en accept eller ett omedelbart bestridande krävas.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ångerrätt vid distansavtal och avtal som 
ingås utanför säljarens fasta affärslokaler 

mellan näringsidkare och konsumenter

Ångerrätt

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 40 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under den period som anges i artikel 42 
ska konsumenten ska ha rätt att utan 
motivering och, med undantag från 
artikel 46, utan kostnad frånträda följande 

1. Under den period som anges i artikel 42 
ska konsumenten ha rätt att utan 
motivering och, med undantag från 
artikel 45, utan kostnad frånträda avtalet:
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typer av avtal:

Or. de

Ändringsförslag 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 40 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Distansavtal. utgår

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 40 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Avtal som ingås utanför säljarens 
fasta affärslokaler, förutsatt att priset 
eller, om flera avtal ingicks samtidigt, det 
totala priset för avtalen överstiger 50 euro 
eller motsvarande i den valuta som 
överenskommits för betalning av det 
avtalade priset vid tidpunkten för avtalets 
ingående.

utgår

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 40 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) som ingås med hjälp av varuautomater 
eller automatiserade affärslokaler,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 420
Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 40 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) upprättas enligt medlemsstaternas 
lagar under medverkan av en offentlig 
tjänsteman som enligt lag är förpliktad till 
opartiskhet och oberoende och som 
genom omfattande rättsliga upplysningar 
ska säkerställa att konsumenten ingår 
avtalet endast på grundval av moget 
övervägande och med kännedom om dess 
rättsliga betydelse,

Or. en

Ändringsförslag 421
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 40 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om varor har levererats förseglade och 
av hälsoskydds- eller hygienskäl inte 
lämpar sig för att lämnas tillbaka sedan 
konsumenten brutit förseglingen.

(a) Om varor har levererats förseglade och 
av hälsoskydds- eller hygienskäl inte 
lämpar sig för att säljas på nytt sedan 
konsumenten brutit förseglingen.

Or. de
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Motivering

Det är inte relevant huruvida en vara fortfarande kan lämnas tillbaka utan huruvida den 
fortfarande kan säljas på nytt.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 40 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) När konsumenten uttryckligen har 
uppmanat näringsidkaren att besöka 
henne eller honom för att utföra 
brådskande reparationer eller underhåll. 
Om näringsidkaren vid ett sådant besök 
tillhandahåller anknytande tjänster utöver 
de som konsumenten uttryckligen har 
beställt eller andra varor än de 
reservdelar som behövs för underhållet 
eller reparationerna, ska ångerrätten även 
omfatta dessa tillkommande varor eller 
anknytande tjänster.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 423
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Konsumenten använder sin ångerrätt 
genom underrättelse till näringsidkaren. 
För detta ändamål kan konsumenten 
använda sig av antingen den 
standardiserade ångerblankett som 
återfinns i tillägg 2 eller varje annan 
otvetydig förklaring om hans eller hennes 
beslut att frånträda avtalet.

2. Konsumenten använder sin ångerrätt 
genom skriftlig underrättelse till 
näringsidkaren. För detta ändamål kan 
konsumenten använda sig av antingen den 
standardiserade ångerblankett som 
återfinns i tillägg 2 eller varje annan 
otvetydig förklaring om hans eller hennes 
beslut att frånträda avtalet.
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Or. de

Motivering

En skriftlig underrättelse, oavsett om det sker per brev eller genom ett e-postmeddelande, gör 
det lättare att förstå beslutet att frånträda avtalet och ökar därmed den rättsliga vissheten för 
båda parter, i synnerhet eftersom det enligt punkt 5 är konsumenten som har bevisbördan.

Ändringsförslag 424
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsidkaren ska återbetala alla 
belopp som mottagits från konsumenten 
inklusive, i förekommande fall, 
leveranskostnader; detta ska ske utan 
onödigt dröjsmål och under alla 
omständigheter inte senare än fjorton dagar 
från och med den dag då näringsidkaren 
underrättas om konsumentens beslut att 
frånträda avtalet i enlighet med 41. 
Näringsidkaren ska vid utförandet av 
sådana återbetalningar använda samma 
betalningssätt som konsumenten använde 
vid den ursprungliga transaktionen, såvida 
inte konsumenten uttryckligen har 
samtyckt till något annat och förutsatt att 
konsumenten inte drabbas av några
kostnader till följd av en sådan 
återbetalning.

1. Näringsidkaren ska återbetala alla 
belopp som mottagits från konsumenten 
inklusive, i förekommande fall, 
leveranskostnader; detta ska ske utan 
onödigt dröjsmål och under alla 
omständigheter inte senare än fjorton dagar 
från och med den dag då näringsidkaren i 
enlighet med artikel 41 mottar 
underrättelsen om konsumentens beslut att 
frånträda avtalet. Näringsidkaren ska vid 
utförandet av sådana återbetalningar 
använda samma betalningssätt som 
konsumenten använde vid den ursprungliga 
transaktionen, såvida inte konsumenten 
uttryckligen har samtyckt till något annat 
och förutsatt att konsumenten inte drabbas 
av några kostnader till följd av en sådan 
återbetalning.

Or. de

Motivering

Det är oklart vad som menas med formuleringen ”underrättas om beslutet”, eftersom det 
ytterst är tidpunkten för mottagandet av underrättelsen som avses, vilken är klart reglerad. I 
annat fall kan man fråga sig hur en näringsidkare, trots att denne har meddelats ett beslut att 
frånträda ett avtal, inte kan anses ha underrättats om detta.
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Ändringsförslag 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid avtal som ingås utanför säljarens 
fasta affärslokaler som innebär att varor 
levereras till konsumentens bostad före 
tidpunkten för avtalets ingående, ska 
näringsidkaren återta varorna på egen 
bekostnad om varorna är av sådan natur 
att de normalt sett inte kan återsändas per 
post.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 426
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Konsumenten ska endast ansvara för 
eventuell värdeminskning av varorna om 
värdeminskningen kan hänföras till att 
varorna har hanterats på annat sätt än vad 
som krävs för att fastställa varornas natur, 
egenskaper och funktion. Konsumenten ska 
inte ansvara för värdeminskning om 
näringsidkaren inte har tillhandahållit all 
information om rätten att frånträda 
avtalet i enlighet med artikel 17.1.

3. Konsumenten ska endast ansvara för 
eventuell värdeminskning av varorna om 
värdeminskningen kan hänföras till att 
varorna har hanterats på annat sätt än vad 
som krävs för att fastställa varornas natur, 
egenskaper och funktion. Konsumenten ska 
inte ansvara för värdeminskning om 
näringsidkaren inte i enlighet med 
artikel 17.1 har informerat konsumenten 
om att han eller hon kan hållas ansvarig 
för en värdeminskning.

Or. de

Motivering

Konsumenten bör endast hållas ansvarig för överdrivet utnyttjande om konsumenten i förväg 
har informerats om detta. I analogi med punkt 2 bör det klargöras att det inte föreligger 
någon ansvarsfrihet när det visserligen inte informerades om ångerrätten, men denna inte har 
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något att göra med ansvaret för värdeminskning. Om konsumenten t.ex. informerades om 
ansvaret, men näringsidkaren inte skickade med någon ångerblankett, innebär detta inte att 
det står konsumenten fritt att använda varorna.

Ändringsförslag 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 45 – punkt 6 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) konsumenten inte uttryckligen har 
begärt att avtalet ska börja genomföras 
under ångerfristen i enlighet med 
artikel 18.2 och artikel 19.6,

ii) konsumenten inte uttryckligen har 
begärt att avtalet ska börja genomföras 
under ångerfristen i enlighet med 
artikel 19.6,

Or. de

Motivering

Artikel 18 rörde avtal som ingås utanför säljarens fasta affärslokaler och har strukits.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 45 – punkt 6 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) näringsidkaren har underlåtit att lämna 
bekräftelse i enlighet med artikel 18.1 och
artikel 19.5.

iii) näringsidkaren har underlåtit att lämna 
bekräftelse i enlighet med artikel 19.5.

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 46 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en konsument utövar sin rätt att 
frånträda ett distansavtal eller ett avtal som 
ingås utanför säljarens fasta affärslokaler
i enlighet med artiklarna 41–45 ska även 
eventuella biavtal automatiskt upphöra att 
gälla utan kostnad för konsumenten, med 
undantag för vad som gäller enligt 
punkterna 2 och 3. Med biavtal avses i 
denna artikel ett avtal varigenom en 
konsument köper varor, digitalt innehåll 
eller anknytande tjänster i samband med 
ett distansavtal eller ett avtal som ingås 
utanför säljarens fasta affärslokaler, och 
varorna, det digitala innehållet eller de 
anknytande tjänsterna levereras av 
näringsidkaren eller en tredje part på 
grundval av ett avtal mellan den tredje 
parten och näringsidkaren.

1. Om en konsument utövar sin rätt att 
frånträda ett avtal i enlighet med 
artiklarna 41–45 ska även eventuella 
biavtal automatiskt upphöra att gälla utan 
kostnad för konsumenten, med undantag 
för vad som gäller enligt punkterna 2 
och 3.

Or. de

Motivering

Strykningen motiveras av att definitionen av ”biavtal” redan bör anges i artikel 2. Ett sådant 
ändringsförslag lades redan fram i det ursprungliga betänkandet.

Ändringsförslag 430
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 52 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid konsumentavtal krävs det inte 
någon underrättelse inom en viss tidsfrist 
för att häva ett avtal på grund av 
villfarelse, vilseledande, hot eller 
otillbörligt utnyttjande.

Or. de
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Motivering

Man bör inte göra det onödigt svårt för konsumenterna att utöva sina rättigheter genom att 
införa formella krav som de måste uppfylla. Hävning av avtal på grund av villfarelse och 
utövandet av andra rättigheter tillhör inte konsumenternas vardag. Konsumenterna vet därför 
i regel inte vilka – formella – steg de ska vidta för att inte gå miste om sina rättigheter. 
Genom att inte säkra bevis missar de dessutom ofta att uppfylla sådana skyldigheter och är 
även av detta skäl i slutändan inte i stånd att hävda sina rättigheter.

Ändringsförslag 431
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 61 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid ett avtal mellan näringsidkare och 
konsument ska i så fall den språkversion 
som är avfattad på det nationella språket i 
det land som konsumenten är bosatt i ges 
företräde.

Or. de

Motivering

För att skydda konsumenten krävs det en annan regel vid tveksamheter om hur ett avtal ska 
tolkas. Den språkversion som är avfattad på det nationella språket i det land som 
konsumenten är bosatt i bör anses vara relevant.

Ändringsförslag 432
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 64 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det råder tvivel om betydelsen av ett 
villkor i ett avtal mellan en näringsidkare 
och en konsument, ska den tolkning som är 
mest förmånlig för konsumenten ges 
företräde, såvida inte villkoret infördes på 

1. Om det råder tvivel om betydelsen av ett 
villkor i ett avtal mellan en näringsidkare 
och en konsument, ska den tolkning som är 
mest förmånlig för konsumenten ges 
företräde, såvida inte villkoret var föremål 
för en separat överenskommelse eller 
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konsumentens initiativ. infördes på konsumentens initiativ.

Or. de

Motivering

På grund av att konsumenten har en svagare ställning vid standardavtal som inte är 
förhandlingsbara bör avtalet alltid tolkas på det sätt som är mest förmånligt för konsumenten. 
Har parterna emellertid sinsemellan förhandlat fram avtalsvillkoret befinner sig konsumenten 
inte nödvändigtvis i en svagare ställning och därför förefaller det inte rätt att enbart ge den 
tolkning som är mest förmånlig för den ena parten företräde. Dessutom skyddas konsumenten 
alltid mot oskäliga avtalsvillkor genom artikel 79 och efterföljande artiklar.

Ändringsförslag 433
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 69 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69 utgår
Avtalsvillkor som grundar sig på 

uttalanden från tiden före avtalets 
ingående

1. Om näringsidkaren innan avtalet ingås 
gör ett uttalande, antingen till den andra 
parten eller offentligt, med närmare 
specifikationer av vad näringsidkaren ska 
tillhandahålla enligt avtalet, ska detta 
uttalande införlivas som ett avtalsvillkor, 
såvida inte
(a) den andra parten vid avtalets ingående 
var införstådd med, eller kunde förväntas 
ha varit införstådd med, att uttalandet var 
felaktigt eller av andra orsaker inte kunde 
betraktas som ett sådant villkor, eller
(b) uttalandet saknat betydelse för den 
andra partens beslut att ingå avtalet.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska ett 
uttalande av en person som arbetar med 
reklam eller marknadsföring för den 
berörda näringsidkarens räkning 
likställas med ett uttalande av 
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näringsidkaren.
3. Om den andra parten är en konsument 
ska, vid tillämpningen av punkt 1, ett 
offentligt uttalande av eller på vägnar av 
en tillverkare eller av en annan person i 
tidigare led av den transaktionskedja som 
leder fram till avtalet likställas med ett 
uttalande av näringsidkaren, såvida inte 
denne vid tidpunkten för avtalets 
ingående inte kände till och inte kunde 
förväntas känna till uttalandet i fråga.
4. I avtalsförhållanden mellan en 
näringsidkare och en konsument får 
parterna inte avstå från att tillämpa 
denna artikel eller avvika från eller ändra 
dess verkningar, om det är till nackdel för 
konsumenten.

Or. de

Motivering

Uttalanden som t.ex. förekommer i reklam bör inte ingå i ett avtal. Ett reklampåstående 
upplevs olika av konsumenter och kan även bestridas. Påståenden som t.ex. ”skyddar mot 
regn” är subjektiva och skulle leda till rättslig ovisshet. I analogi med direktiv 1999/44/EG 
(se artikel 2.2) bör reklam och andra uttalanden åberopas i samband med konsumentens 
förväntningar på överensstämmelse med avtalet (se ändringsförslaget till artikel 100 g).

Ändringsförslag 434
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 69 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om näringsidkaren innan avtalet ingås 
gör ett uttalande, antingen till den andra 
parten eller offentligt, med närmare 
specifikationer av vad näringsidkaren ska 
tillhandahålla enligt avtalet, ska detta 
uttalande införlivas som ett avtalsvillkor, 
såvida inte

1. Om näringsidkaren innan avtalet ingås 
gör ett uttalande, antingen till den andra 
parten eller offentligt, med närmare 
specifikationer av vad näringsidkaren ska 
tillhandahålla enligt avtalet, ska detta 
uttalande införlivas som ett avtalsvillkor, 
såvida inte näringsidkaren visar att

Or. de
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Ändringsförslag 435
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 69 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) den andra parten vid avtalets ingående 
var införstådd med, eller kunde förväntas 
ha varit införstådd med, att uttalandet var 
felaktigt eller av andra orsaker inte kunde 
betraktas som ett sådant villkor, eller

(a) uttalandet hade rättats vid tidpunkten 
för avtalets ingående,

Or. de

Ändringsförslag 436
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 69 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) uttalandet saknat betydelse för den 
andra partens beslut att ingå avtalet.

(b) uttalandet saknat betydelse för beslutet 
att köpa varorna.

Or. de

Ändringsförslag 437
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 69 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den andra parten är en konsument 
ska, vid tillämpningen av punkt 1, ett 
offentligt uttalande av eller på vägnar av en 
tillverkare eller av en annan person i 
tidigare led av den transaktionskedja som 

3. Om den andra parten är en konsument 
ska, vid tillämpningen av punkt 1, ett 
offentligt uttalande av eller på vägnar av en 
tillverkare eller av en annan person i 
tidigare led av den transaktionskedja som 
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leder fram till avtalet likställas med ett 
uttalande av näringsidkaren, såvida inte 
denne vid tidpunkten för avtalets ingående 
inte kände till och inte kunde förväntas 
känna till uttalandet i fråga.

leder fram till avtalet likställas med ett 
uttalande av näringsidkaren, såvida inte 
näringsidkaren visar att denne vid 
tidpunkten för avtalets ingående inte kände 
till och inte kunde förväntas känna till 
uttalandet i fråga.

Or. de

Motivering

Det bör förtydligas att det i detta sammanhang alltid är säljaren som har bevisbördan. Detta 
motsvarar dessutom bestämmelserna i direktiv 1999/44/EG om vissa aspekter rörande 
försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier.

Ändringsförslag 438
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 70 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I förhållandet mellan näringsidkare 
och konsument är ett avtalsvillkor från 
näringsidkarens sida inte bindande, om 
konsumenten beroende på 
omständigheterna, framför allt beroende 
på avtalets utseende och hur ovanligt 
innehållet är, inte ska behöva räkna med 
ett sådant villkor, såvida inte 
näringsidkaren särskilt har 
uppmärksammat konsumenten på detta 
avtalsvillkor.

Or. de

Motivering

För att garantera en hög konsumentskyddsnivå behövs det en separat bestämmelse om 
överraskande avtalsvillkor från näringsidkarens sida. Konsumenten måste kunna lita på att 
det finstilta inte innehåller några ”dolda” avtalsvillor som missgynnar konsumenten i 
förhållande till de tidigare avtalsförhållandena.
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Ändringsförslag 439
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I avtal mellan näringsidkare och
konsumenter ska ett avtalsvillkor 
varigenom konsumenten åläggs att betala 
belopp utöver den ersättning som angivits 
för näringsidkarens huvudförpliktelse 
enligt avtalet, särskilt om villkoret har 
införts i form av ett standardalternativ 
som konsumenten är tvungen att 
tillbakavisa för att undvika den 
tillkommande betalningen, inte vara 
bindande för konsumenten, såvida inte
konsumenten innan han eller hon blev 
bunden av avtalet, uttryckligen har godtagit 
den tillkommande betalningen. Om 
konsumenten redan har betalat det 
tillkommande beloppet, ska han eller hon 
ha möjlighet att återkräva detta.

1. I avtal mellan näringsidkare och 
konsumenter ska ett avtalsvillkor 
varigenom konsumenten åläggs att betala 
belopp utöver den ersättning som angivits 
för näringsidkarens huvudförpliktelse 
enligt avtalet, endast vara bindande för 
konsumenten om denne innan han eller 
hon blev bunden av avtalet uttryckligen 
och specifikt har godtagit detta villkor. Om 
konsumenten redan har betalat det 
tillkommande beloppet, ska han eller hon 
ha möjlighet att återkräva detta. Säljaren 
ska själv bekosta återtagandet av varor 
som har levererats enligt avtalsvillkoret 
och är inte berättigad till ersättning för 
värdeminskning.

Or. de

Motivering

Den ursprungliga skrivningen var onödigt komplicerad. Genom en hänvisning till ett 
uttryckligt och specifikt godtagande klargörs att det inte räcker med ett implicit godtagande, 
dvs. ett stillatigande, att inte göra ett val eller att bekräfta totalpriset. Dessutom har ett 
förtydligande av de rättsliga följderna lagts till.

Ändringsförslag 440
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 72 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid avtal mellan en näringsidkare och 
en konsument ska konsumenten inte vara 
bunden av en eventuell 

utgår
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integrationsklausul.

Or. de

Motivering

Denna punkt utgår på grund av ändringsförslaget till artikel 69. Uttalanden innan ett avtal 
ingås ska inte anses utgöra en del av avtalet, utan ska kunna åberopas för att bedöma 
överensstämmelsen med avtalet.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När villkoren i ett avtal om fortlöpande 
eller periodiskt uppfyllande av en 
avtalsförpliktelse inte anger något om när 
avtalsförhållandet kommer att upphöra, 
eller föreskriver att det ska fås att upphöra 
genom uppsägning, får avtalet sägas upp av 
endera parten med en skälig 
uppsägningstid, som dock inte ska 
överstiga två månader.

1. När villkoren i ett avtal om fortlöpande 
eller periodiskt uppfyllande av en 
avtalsförpliktelse inte anger något om när 
avtalsförhållandet kommer att upphöra, 
eller föreskriver att det ska fås att upphöra 
genom uppsägning, får avtalet när som 
helst sägas upp av endera parten med en 
uppsägningstid på högst tre månader.

Or. de

Motivering

Inom en skälig uppsägningstid lär tolkas väldigt olika av parterna. Det förefaller bättre med 
en klar och tydlig frist. Korrigering av föredragandens ändringsförslag 155, som därmed 
utgår.

Ändringsförslag 442
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en näringsidkare tillfogar avtalsvillkor Om en näringsidkare tillfogar avtalsvillkor 
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som inte har förhandlats individuellt med 
konsumenten i den mening som avses i 
artikel 7, ska denne vara skyldig att se till 
att villkoren har utformats och meddelats 
på ett klart och begripligt språk.

som inte har förhandlats individuellt med 
konsumenten i den mening som avses i 
artikel 7, ska denne vara skyldig att se till 
att villkoren har utformats och meddelats 
på ett klart och begripligt språk och att 
varje avtalsvillkors kontext lätt och logiskt 
kan urskiljas.

Or. de

Ändringsförslag 443
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 84 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avtalsvillkor som är oskäliga per 
definition

Avtalsvillkor som är grovt ofördelaktiga
per definition

Or. de

Ändringsförslag 444
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 84 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett avtalsvillkor är alltid oskäligt med 
avseende på tillämpningen av detta avsnitt 
om det har till ändamål eller verkan att

Ett avtalsvillkor är alltid grovt 
ofördelaktigt med avseende på 
tillämpningen av detta avsnitt om det har 
till ändamål eller verkan att

Or. de
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Ändringsförslag 445
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 84 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) automatiskt förlänga tidsbegränsade 
avtal, såvida näringsidkaren inte har 
uppmärksammat konsumenten på denna 
omständighet och inte har gett 
konsumenten möjlighet att inom skälig tid 
reagera och förhindra förlängningen,

Or. de

Ändringsförslag 446
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 84 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(kb) i efterhand justera det överenskomna 
avtalspriset, om inte avgörande 
parametrar för prisändringen noga anges 
i avtalet och sakligt kan rättfärdigas och 
inte är beroende av näringsidkarens 
välvilja 

Or. de

Ändringsförslag 447
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avtalsvillkor som presumeras vara 
oskäliga

Vissa klausuler som presumeras vara grovt 
ofördelaktiga
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Or. de

Ändringsförslag 448
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett villkor presumeras vara oskäligt med 
avseende på tillämpningen av detta avsnitt 
om det har till ändamål eller verkan att

Ett villkor presumeras vara grovt 
ofördelaktigt med avseende på 
tillämpningen av detta avsnitt om det har 
till ändamål eller verkan att

Or. de

Ändringsförslag 449
Toine Manders

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) göra det möjligt för näringsidkaren att 
behålla belopp som betalats av 
konsumenten, om konsumenten beslutar 
sig för att inte ingå avtalet eller att inte 
uppfylla förpliktelser enligt avtalet, utan 
att föreskriva att konsumenten ska rätt till 
ett motsvarande belopp från 
näringsidkaren om situationen är den 
omvända,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 93 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I fråga om konsumentavtal eller avtal 
om att tillhandahålla digitalt innehåll som 
ingåtts på distans eller utanför säljarens 
fasta affärslokaler, eller enligt vilket 
säljaren har åtagit sig att ombesörja frakten 
till köparen, ska konsumentens hemvist när 
avtalet ingicks anses vara leveransställe.

(a) I fråga om konsumentavtal eller avtal 
mellan en näringsidkare och en 
konsument om att tillhandahålla digitalt 
innehåll eller i fråga om ett avtal enligt 
vilket säljaren har åtagit sig att ombesörja 
frakten till köparen, ska konsumentens 
hemvist när avtalet ingicks anses vara 
leveransställe.

Or. de

Motivering

Kompletteringen förtydligar att det inte bara är avtal mellan konsumenter som omfattas.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 94 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I fråga om konsumentavtal eller avtal 
om att tillhandahålla digitalt innehåll som 
ingåtts på distans eller utanför säljarens 
fasta affärslokaler, eller enligt vilket 
säljaren har åtagit sig att ombesörja frakten 
till köparen, genom att överföra det fysiska 
innehavet av eller kontrollen över varorna 
eller det digitala innehållet till 
konsumenten.

(a) I fråga om konsumentavtal eller avtal 
mellan en näringsidkare och en 
konsument om att tillhandahålla digitalt 
innehåll eller i fråga om ett avtal enligt 
vilket säljaren har åtagit sig att ombesörja 
frakten till köparen, genom att överföra det 
fysiska innehavet av eller kontrollen över 
varorna eller det digitala innehållet till 
konsumenten.

Or. de
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Ändringsförslag 452
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varornas och det digitala innehållets
överensstämmelse

Överensstämmelse med avtalet och 
konsumentens möjlighet att vidta åtgärder 

vid avtalsbrott

Or. de

Ändringsförslag 453
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 100 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) lämpa sig för varje särskilt ändamål 
som säljaren fått kännedom om när avtalet 
ingicks, om inte omständigheterna visar att 
köparen inte förlitade sig till, eller att det 
hade varit orimligt för köparen att förlita 
sig till, säljarens kunskaper och omdöme,

(a) lämpa sig för varje särskilt ändamål 
som köparen fått kännedom om när avtalet 
ingicks, om inte omständigheterna visar att 
köparen inte förlitade sig till, eller att det 
hade varit orimligt för köparen att förlita 
sig till, säljarens kunskaper och omdöme,

Or. de

Motivering

Första gången ”säljare” förekommer i texten måste det röra sig om en förväxling med 
”köpare”, eftersom det handlar om vilket användningsändamål som köparen har fått 
kännedom om, inte säljaren.
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Ändringsförslag 454
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 100 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) lämpa sig för varje särskilt ändamål 
som säljaren fått kännedom om när avtalet 
ingicks, om inte omständigheterna visar 
att köparen inte förlitade sig till, eller att 
det hade varit orimligt för köparen att 
förlita sig till, säljarens kunskaper och 
omdöme,

(a) lämpa sig för varje särskilt ändamål 
som säljaren fått kännedom om när avtalet 
ingicks, om inte säljaren visar att denne 
har korrigerat varans lämplighet för ett 
särskilt ändamål.

Or. de

Motivering

Vid konsumentavtal är det lämpligare och bättre för konsumenterna om säljaren är skyldig 
att uttryckligen motsätta sig ett felaktigt uttalande från konsumenten om varans lämplighet för 
ett särskilt ändamål.

Ändringsförslag 455
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 100 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) lämpa sig för de ändamål för vilka 
varor eller digitalt innehåll med samma 
beskrivning normalt skulle användas,

(b) lämpa sig för de ändamål för vilka 
varor eller digitalt innehåll med samma 
beskrivning normalt skulle användas,
såvida köparen inte fått kännedom om 
något särskilt ändamål när avtalet ingicks
eller om omständigheterna visar att 
köparen inte förlitade sig till, eller att det
hade varit orimligt för köparen att förlita 
sig till, säljarens kunskaper och omdöme.

Or. de
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Motivering

Det särskilda ändamålet för en vara kan i undantagsfall utesluta det normala ändamålet och 
vice versa. Som exempel kan tas leksaksimitationer, konst- eller dekorationsföremål. Därför 
bör leden a och b rangordnas. I princip bör hänsyn först tas till det särskilda ändamålet, och 
om ett sådant saknas till det normala ändamålet.

Ändringsförslag 456
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 100 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) ha de kvaliteter och den kapacitet som 
köparen har rätt att förvänta sig. Vid 
fastställandet av vad konsumenten har rätt 
att förvänta sig av digitalt innehåll ska 
hänsyn tas till huruvida det digitala 
innehållet tillhandahölls mot betalning.

(g) ha de kvaliteter och den kapacitet som 
köparen rimligen har rätt att förvänta sig, 
varvid särskilt uttalanden gentemot 
köparen eller offentliga uttalanden före
avtalets ingående kan åberopas. Vid 
fastställandet av vad konsumenten har rätt 
att förvänta sig av digitalt innehåll ska 
hänsyn tas till huruvida det digitala 
innehållet tillhandahölls mot betalning.

Or. de

Motivering

Offentliga uttalanden som t.ex. reklampåståenden bör inte utgöra en del av avtalet 
(se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 69). Precis som i konsumentköpsdirektivet 
(se artikel 2.2) bör det även här klargöras att dessa trots allt kan få en avgörande inverkan på 
köparens förväntningar på överensstämmelse med avtalet. Detta förefaller mer korrekt 
eftersom man vid formulerandet av t.ex. subjektiva reklampåståenden annars måste ta hänsyn 
till de bindande avtalsvillkoren.

Ändringsförslag 457
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 104 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Köparens vetskap om bristande Köparens vetskap om bristande 
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överensstämmelse vid avtal mellan 
näringsidkare

överensstämmelse vid avtal

Or. de

Motivering

Det är oklart varför en konsument bör skyddas, trots att han eller hon känner till varans 
bristande överensstämmelse.

Ändringsförslag 458
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I ett avtal mellan näringsidkare ska
säljaren inte bära ansvaret för varornas 
bristande överensstämmelse med avtalet 
om köparen vid tidpunkten för avtalets 
ingående kände till eller inte kunde ha varit 
ovetande om bristerna.

Säljaren ska inte bära ansvaret för varornas 
bristande överensstämmelse med avtalet 
om köparen vid tidpunkten för avtalets 
ingående kände till eller inte kunde ha varit 
ovetande om bristerna.

Or. de

Motivering

Det är oklart varför en konsument bör skyddas, trots att han eller hon känner till varans 
bristande överensstämmelse.
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Ändringsförslag 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I ett avtal mellan näringsidkare ska
säljaren inte bära ansvaret för varornas 
bristande överensstämmelse med avtalet 
om köparen vid tidpunkten för avtalets 
ingående kände till eller inte kunde ha varit 
ovetande om bristerna.

Säljaren ska inte bära ansvaret för varornas 
bristande överensstämmelse med avtalet 
om köparen vid tidpunkten för avtalets 
ingående kände till bristerna. I ett avtal 
mellan näringsidkare gäller detta även 
när köparen inte kunde ha varit ovetande 
om bristerna.

Or. de

Motivering

Om en köpare, som känner till i vilket skick föremålet för köpet är, likväl och utan förbehåll 
ingår ett försäljningsavtal kan köparen inte i efterhand hävda bristande överensstämmelse. 
Detta bör i lika hög grad gälla både näringsidkare och konsumenter.

Ändringsförslag 460
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 105 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I ett konsumentavtal ska en bristande 
överensstämmelse som uppdagas inom sex 
månader från det att risken övergår till 
köparen presumeras ha existerat vid den 
tidpunkten, såvida inte detta är oförenligt 
med varornas eller det digitala innehållets 
natur eller den bristande 
överensstämmelsens karaktär.

2. I ett konsumentavtal eller ett avtal om 
digitala tjänster ska en bristande 
överensstämmelse som uppdagas inom ett 
år från det att risken övergår till köparen 
presumeras ha existerat vid den tidpunkten, 
såvida inte detta är oförenligt med varornas 
eller det digitala innehållets natur eller den 
bristande överensstämmelsens karaktär.

Or. de

Motivering

För garantera en hög konsumentskyddsnivå bör fristen för presumtion om brister i en vara, 
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digitalt innehåll eller anknytande tjänster förlängas till ett år. Därför förlängs den tidigare 
minimigarantitiden i direktiv 1999/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av 
konsumentvaror och härmed förknippade garantier från sex månader till ett år.

Ändringsförslag 461
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Köparens möjligheter att vidta åtgärder 
vid avtalsbrott

Åtgärder vid avtalsbrott

Or. de

Ändringsförslag 462
Ashley Fox

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Översikt över köparens möjligheter att 
vidta åtgärder vid avtalsbrott

Översikt över köparens möjligheter att 
vidta åtgärder vid avtalsbrott

1. Om säljaren underlåter att uppfylla en 
avtalsförpliktelse kan köparen vidta 
följande åtgärder:

1. Om säljaren underlåter att uppfylla en 
avtalsförpliktelse ska köparen, i 
förekommande fall, ha rätt att vidta de 
åtgärder vid avtalsbrott som denne kan 
vidta enligt artiklarna 2 och 4.
2. Om köparen är en näringsidkare kan 
köparen vidta följande åtgärder:

(a) Kräva prestation, vilket inbegriper 
särskild prestation, reparation eller byte av 
varor eller digitalt innehåll, i enlighet med 
avsnitt 3 i detta kapitel.

(a) Kräva prestation, vilket inbegriper 
särskild prestation, reparation eller byte av 
varor eller digitalt innehåll, i enlighet med 
avsnitt 3 i detta kapitel.

(b) Innehålla köparens egen prestation i 
enlighet med avsnitt 4 i detta kapitel.

(b) Innehålla köparens egen prestation i 
enlighet med avsnitt 4 i detta kapitel.

(c) Häva avtalet enligt avsnitt 5 i detta 
kapitel och kräva återbetalning av redan 

(c) Häva avtalet enligt avsnitt 5 i detta 
kapitel och kräva återbetalning av redan 
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betalda belopp i enlighet med kapitel 17. betalda belopp i enlighet med kapitel 17.
(d) Begära nedsättning av priset i enlighet 
med avsnitt 6 i detta kapitel. 

(d) Begära nedsättning av priset i enlighet 
med avsnitt 6 i detta kapitel. 

(e) Kräva skadestånd i enlighet med 
kapitel 16.

(e) Kräva skadestånd i enlighet med 
kapitel 16.

2. Om köparen är en näringsidkare 3. När köparen utövar sina rättigheter i 
enlighet med punkt 2 ska, i 
förekommande fall,

(a) ska köparens rätt att vidta åtgärder för 
avtalsbrott, bortsett från innehållande av 
prestation, vara underställd säljarens 
möjlighet att avhjälpa bristen i enlighet 
med avsnitt 2 i detta kapitel, och

(a) köparens rätt att vidta åtgärder för 
avtalsbrott, bortsett från innehållande av 
prestation, vara underställd säljarens 
möjlighet att avhjälpa bristen i enlighet 
med avsnitt 2 i detta kapitel, och

(b) köparens rätt att åberopa bristande 
överensstämmelse vara underställd kraven 
på undersökning och rapportering i 
enlighet med avsnitt 7 i detta kapitel.

(b) köparens rätt att åberopa bristande 
överensstämmelse vara underställd kraven 
på undersökning och rapportering i 
enlighet med avsnitt 7 i detta kapitel.

3. Om köparen är en konsument 4. Om köparen är en konsument kan 
köparen välja att antingen

(a) ska köparens rättigheter inte vara 
underställda säljarens möjlighet att 
avhjälpa bristen, samtidigt som,

(a) kräva prestation, vilket inbegriper 
särskild prestation, reparation eller byte 
av varor eller digitalt innehåll, i enlighet 
med avsnitt 3 i detta kapitel, eller

(b) kraven på undersökning och 
rapportering i enlighet med avsnitt 7 i 
detta kapitel inte ska vara tillämpliga.

(b) inom skälig tid häva avtalet i enlighet 
med avsnitt 5 i detta kapitel och kräva 
återbetalning av redan betalda belopp i 
enlighet med kapitel 17. Om en 
konsument väljer att utöva denna 
rättighet får handlaren inte dra av några 
belopp för konsumentens användning av 
varorna. 

4. Om säljarens underlåtenhet är ursäktlig, 
kan köparen använda sig av någon av de 
åtgärder som anges i punkt 1, dock ej 
begära prestation och skadestånd.

5. Om köparen väljer att utöva sin rätt 
enligt punkt 4 a, och säljaren inte kan 
tillhandahålla särskild prestation 
reparation eller byte av varorna eller det 
digitala innehållet inom skälig tid och 
utan betydande olägenhet för köparen, får 
köparen vidta någon av följande åtgärder:
(a) Innehålla köparens egen prestation i 
enlighet med avsnitt 4 i detta kapitel.
(b) Häva avtalet enligt avsnitt 5 i detta 
kapitel och kräva återbetalning av redan 
betalda belopp i enlighet med kapitel 17.
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(c) Begära nedsättning av priset i enlighet 
med avsnitt 6 i detta kapitel.
(d) Kräva skadestånd i enlighet med 
kapitel 16.
6. Om säljarens underlåtenhet är ursäktlig, 
kan köparen använda sig av någon av de 
åtgärder som anges i denna artikel, dock ej 
begära prestation och skadestånd.

5. Köparen kan inte använda sig av någon 
av de åtgärder som anges i punkt 1 om det 
är köparen som givit upphov till säljarens 
underlåtenhet att prestera.

7. Köparen kan inte använda sig av någon 
av de åtgärder som anges i punkt 1 om det 
är köparen som givit upphov till säljarens 
underlåtenhet att prestera.

6. Åtgärder som inte är sinsemellan 
oförenliga får kombineras.

8. Åtgärder som inte är sinsemellan 
oförenliga får kombineras.

Or. en

Ändringsförslag 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om köparen är en näringsidkare 2. Om köparen är en näringsidkare har 
köparen rätt att åberopa bristande 
överensstämmelse med avtalet, med 
förbehåll för kraven på undersökning och 
rapportering i enlighet med avsnitt 7.

Or. de

Ändringsförslag 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om köparen är en konsument utgår
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(a) ska köparens rättigheter inte vara 
underställda säljarens möjlighet att 
avhjälpa bristen, samtidigt som
(b) kraven på undersökning och 
rapportering i enlighet med avsnitt 7 i 
detta kapitel inte ska vara tillämpliga.

Or. de

Ändringsförslag 465
Toine Manders

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om köparen är en konsument 3. Om köparen är en konsument ska 
köparens rättigheter inte vara 
underställda säljarens möjlighet att 
avhjälpa bristen.

Or. en

Ändringsförslag 466
Toine Manders

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ska köparens rättigheter inte vara 
underställda säljarens möjlighet att 
avhjälpa bristen, samtidigt som,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 467
Toine Manders



AM\934215SV.doc 73/101 PE510.531v01-00

SV

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kraven på undersökning och 
rapportering i enlighet med avsnitt 7 i 
detta kapitel inte ska vara tillämpliga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 468
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När digitalt innehåll tillhandahålls utan 
krav på betalning har köparen ingen 
möjlighet att använda sig av någon av de 
åtgärder som anges i artikel 106.1 a–d. 
Köparen kan endast kräva skadestånd i 
enlighet med artikel 106.1 e för förlust 
eller för skada som drabbat köparens 
egendom, inklusive hårdvara, programvara 
och data, på grund av brister i det digitala 
innehåll som har tillhandahållits, dock ej 
för eventuell vinst som köparen har gått 
miste om till följd av skadan.

När digitalt innehåll tillhandahålls utan 
krav på betalning har köparen ingen 
möjlighet att använda sig av någon av de 
åtgärder som anges i artikel 106.1 a–e. 
Köparen kan endast kräva skadestånd i 
enlighet med artikel 106.1 e för förlust 
eller för skada som drabbat köparens 
egendom, inklusive hårdvara, programvara 
och data, på grund av brister i det digitala 
innehåll som har tillhandahållits, dock ej 
för eventuell vinst som köparen har gått 
miste om till följd av skadan.

Or. de

Motivering

Det är oklart varför skadeståndsansvar på grund av brister ska kunna utkrävas vid gratis 
programvara. Frågan är om detta överhuvudtaget faller inom tillämpningsområdet för den 
gemensamma europeiska köplagen, vilket bör besvaras nekande. Det skulle vara omöjligt för 
utvecklare av gratis programvara att beräkna risken om utvecklarna skulle kunna hållas 
ansvariga för i extrema fall tusentals användare, framför allt eftersom spridningen ofta sker 
via olika kanaler som utvecklaren inte kan kontrollera.
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Ändringsförslag 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avhjälpande från säljarens sida Avhjälpande från säljarens sida

1. En säljare som har erbjudit sig eller 
försökt att prestera före utsatt tid och som
underrättats om att prestationen inte 
uppfyller avtalsvillkoren får lämna ett 
nytt, anpassat anbud om det kan ske inom 
tidsfristen för fullgörande av avtalet.

1. En säljare som har tillhandahållit en 
prestation som inte uppfyller 
avtalsvillkoren kan efter att ha fått 
kännedom om bristen utan onödigt 
dröjsmål erbjuda sig att på egen 
bekostnad i efterhand fullgöra avtalet i 
enlighet med artikel 111.

2. I fall som inte omfattas av punkt 1 a får 
en säljare som har erbjudit sig eller 
försökt att prestera på ett sätt som inte 
uppfyller avtalsvillkoren, utan onödigt 
dröjsmål efter att ha blivit underrättad om 
bristen, erbjuda sig att avhjälpa bristen på 
egen bekostnad.

2. Köparen kan bara avvisa erbjudandet 
om att i efterhand fullgöra avtalet om

(a) fullgörandet av avtalet i efterhand inte 
kan ske omedelbart och utan betydande 
olägenhet för köparen,
(b) köparen har skäl att anta att det inte 
går att förlita sig på säljarens framtida 
prestation, eller
(c) en försenad prestation är att jämställa 
med ett väsentligt avtalsbrott.

3. Ett erbjudande om avhjälpande ska inte 
upphöra att gälla på grund av ett 
meddelande om uppsägning.

3. Om de omständigheter som anges i 
punkt 2 inte föreligger ska säljaren inom 
en skälig tidsfrist fullgöra avtalet i 
efterhand, vid konsumentavtal får fristen 
dock inte överstiga 30 dagar. Anger 
köparen en skälig tidsfrist för säljaren är 
denna bindande.

4. Köparen får endast vägra att godta ett 
erbjudande om avhjälpande om

4. Köparen får innehålla sin prestation till 
dess att avtalet har fullgjorts i efterhand. 
Köparens övriga rättigheter, i den mån de 
inte är förenliga med möjligheten att 
fullgöra avtalet i efterhand, ska upphävas 
till dess att fristen i punkt 3 har löpt ut.
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(a) avhjälpandet inte kan ske omedelbart 
och utan betydande olägenhet för 
köparen,
(b) köparen har skäl att anse att det inte 
går att förlita sig på säljarens framtida 
prestation, eller
(c) en försenad prestation är att jämställa 
med ett väsentligt avtalsbrott.
5. Säljaren ska ha skälig tid på sig att 
vidta de åtgärder som krävs för att 
avhjälpa bristen.

5. Oberoende av eventuella åtgärder för 
att fullgöra avtalet i efterhand ska 
köparen ha rätt att kräva skadestånd för 
dröjsmål och för skada som orsakats eller 
inte kunnat förhindras av fullgörandet av 
avtalet i efterhand.

6. Köparen får hålla inne sin prestation i 
väntan på att bristen avhjälps, men de av 
köparens rättigheter som är oförenliga 
med att bevilja säljaren en viss tid för att 
vidta de åtgärder som krävs för att 
avhjälpa bristen ska upphävas till dess att 
denna period har löpt ut.
7. Oberoende av eventuella åtgärder för 
att avhjälpa en brist ska köparen ha rätt 
att kräva skadestånd för dröjsmål och för 
skada som orsakats eller inte kunnat 
förhindras av avhjälpandet.

Or. de

Motivering

Beslutet i konsumentköpsdirektivet om att ge säljaren en andra möjlighet att fullgöra ett avtal 
(fullgörande i efterhand) är i princip ett riktigt beslut, och en sådan möjlighet bör även ingå i 
den gemensamma europeiska köplagen. Konsumentens bör behålla rätten att välja mellan om 
avtalet ska fullgöras i efterhand i form av en ”reparation” eller i form av ett ”utbyte”. Att 
säljaren själv ska rätt att besluta sig för att avhjälpa brister vid transaktioner mellan 
näringsidkare, som tidigare angavs i förslaget till förordning, förefaller däremot onödigt.

Ändringsförslag 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – Artikel 110 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en näringsidkare vid en prestation 
som inte uppfyller avtalsvillkoren trots 
konsumentens krav inte avhjälper 
bristerna, utan försöker förmå 
konsumenten att få bristerna åtgärdade 
inom ramen för en tillverkargaranti, 
måste näringsidkaren med avseende på 
tillverkargarantin godta de handlingar
och uttalanden som konsumenten och 
garantigivaren företagit med avseende på 
näringsidkarens skyldigheter.

Or. de

Motivering

Für den Verbraucher kann es mit Nachteilen verbunden sein, wenn er bei einem Mangel der 
Kaufsache Abhilfe auf Grundlage einer Herstellergarantie und nicht im Rahmen der 
kaufrechtlichen Ansprüche nach Art. 106 verlangt. Beispielsweise können die 
Gewährleistungsrechte verjähren, während sich der Käufer erfolglos mit dem Hersteller über 
die Reichweite der Garantie streitet. Weiter kann der Rücktritt vom Kaufvertrag erschwert 
sein, wenn der Käufer nach fehlgeschlagenen Reparaturversuchen durch den Hersteller dem 
Verkäufer erneut Reparaturversuche zubilligen muss, bevor er vom Vertrag zurücktreten 
kann. Dies ist unbillig, wenn der Verbraucher auf Veranlassung des Verkäufers, der damit 
eine eigene Inanspruchnahme vermeidet, Abhilfe im Rahmen der Garantie sucht. Daher muss 
der Verkäufer die Handlungen und Erklärungen des Verbrauchers und Garantiegebers gegen 
sich gelten lassen.
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Ändringsförslag 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 110 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om konsumenten kräver att 
näringsidkaren ska åtgärda brister ska 
näringsidkaren bära risken för förlust av 
eller skada på varan fram till dess att 
bristerna helt har åtgärdats och varan har 
återgått i konsumentens ägo eller kontroll 
i enlighet med artikel 142. Första 
meningen gäller från och med det att 
konsumenten, efter att ha meddelat sitt 
krav på att bristerna ska åtgärdas, har 
överlämnat varan till näringsidkaren 
eller, om varan skickas in, till den första 
transportören.

Or. de

Motivering

Under tiden brister åtgärdas får konsumenten inte kunna drabbas av följderna av en tillfällig 
förlust av eller skada på varan. Framför allt bör inte konsumenten bära risken när den 
bristfälliga varan skickas eftersom detta kan medföra att konsumenter undviker att hävda sina 
rättigheter.

Ändringsförslag 472
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 110 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det skulle vara omöjligt eller har blivit
olagligt att prestera, eller

(a) det skulle vara omöjligt eller olagligt att 
prestera, eller

Or. de
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Motivering

En prestation kan på sin höjd vara potentiellt olaglig. Prestationen kan dock inte ha blivit 
olaglig om den ännu inte har ägt rum. Därför måste det heta ”skulle vara … olagligt”. 
Dessutom används denna skrivning även i artikel 111.

Ändringsförslag 473
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 111 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en näringsidkare är skyldig enligt ett 
konsumentavtal att åtgärda en bristande 
överensstämmelse i enlighet med 
artikel 110.2, ska konsumenten ha rätt att 
välja mellan reparation och utbyte, om inte 
det alternativ som föredras är olagligt 
eller omöjligt eller, jämfört med det andra 
tillgängliga alternativet, skulle orsaka 
säljaren oproportionerliga kostnader med 
hänsyn till

1. Om en näringsidkare är skyldig enligt ett 
konsumentavtal att åtgärda en bristande 
överensstämmelse i enlighet med 
artikel 110.2, ska vederbörande ha rätt att 
välja mellan reparation och utbyte, som 
denne ska genomföra inom en skälig frist 
som inte får överstiga 30 dagar. Under 
denna tid får konsumenten inte använda 
sig av andra sätt att åtgärda bristerna, 
men får hålla inne sin prestation.

Or. de

Motivering

Det är lättare för näringsidkaren att avgöra huruvida det är meningsfullt att utföra en 
reparation. Ur ekonomisk och miljömässig synvinkel förefaller det inte vara rätt att överlåta 
detta val på konsumenterna, eftersom dessa troligen oftast skulle välja att få varan utbytt. 
Många produkter är emellertid inte längre återförsäljningsbara efter en reparation, vilket gör 
att produkten måste bortskaffas. Denna valmöjlighet bör emellertid bara finnas första gången 
näringsidkaren fullgör avtalet i efterhand (se ändringsförslaget till punkt 2).

Ändringsförslag 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 111 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en näringsidkare är skyldig enligt 1. Om en konsument kan kräva att avtalet 
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ett konsumentavtal att åtgärda en 
bristande överensstämmelse i enlighet 
med artikel 110.2, ska konsumenten ha rätt 
att välja mellan reparation och utbyte, om 
inte det alternativ som föredras är olagligt 
eller omöjligt eller, jämfört med det andra 
tillgängliga alternativet, skulle orsaka 
säljaren oproportionerliga kostnader med 
hänsyn till

fullgörs i efterhand eller erbjuder säljaren 
en sådan möjlighet, ska konsumenten ha 
rätt att välja mellan reparation och utbyte, 
om inte det alternativ som föredras är 
olagligt eller omöjligt eller, jämfört med 
det andra tillgängliga alternativet, skulle 
orsaka säljaren oproportionerliga kostnader 
med hänsyn till

Or. de

Ändringsförslag 475
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 111 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det värde varorna skulle haft om inget 
fel hade förekommit,

utgår

Or. de

Motivering

Första gången avtalet fullgörs i efterhand bör valet mellan reparation eller utbyte ligga hos 
näringsidkaren. Följaktligen måste detta led strykas.

Ändringsförslag 476
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 111 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) felets omfattning, och utgår

Or. de
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Motivering

Första gången avtalet fullgörs i efterhand bör valet mellan reparation eller utbyte ligga hos 
näringsidkaren. Följaktligen måste detta led strykas.

Ändringsförslag 477
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 111 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) huruvida det andra alternativet skulle 
kunna utföras utan större olägenhet för 
konsumenten.

utgår

Or. de

Motivering

Första gången avtalet fullgörs i efterhand bör valet mellan reparation eller utbyte ligga hos 
näringsidkaren. Följaktligen måste detta led strykas.

Ändringsförslag 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 111 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om konsumenten har begärt att felet 
ska åtgärdas genom reparation eller 
utbyte i enlighet med punkt 1, får denne 
vidta andra åtgärder endast under 
förutsättning att näringsidkaren inte har 
fullbordat reparationen eller bytt ut varan 
inom en skälig tidsperiod som inte får 
överstiga 30 dagar. Konsumenten får 
dock hålla inne sin prestation även under 
den perioden.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 479
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 111 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om konsumenten har begärt att felet 
ska åtgärdas genom reparation eller 
utbyte i enlighet med punkt 1, får denne 
vidta andra åtgärder endast under 
förutsättning att näringsidkaren inte har 
fullbordat reparationen eller bytt ut varan 
inom en skälig tidsperiod som inte får 
överstiga 30 dagar. Konsumenten får dock 
hålla inne sin prestation även under den 
perioden.

2. Om näringsidkaren inte har fullbordat 
reparationen eller bytt ut varan inom en 
skälig tidsperiod som inte får överstiga 
30 dagar, eller om det första försöket att 
fullgöra avtalet i efterhand inte har lett till 
att varorna överensstämmer med avtalet, 
kan konsumenten välja mellan ytterligare 
en reparation eller att få varan utbytt.

Or. de

Motivering

Ur ekonomisk och miljömässig synvinkel förefaller det förnuftigare att först vid en misslyckad 
reparation ge konsumenten rätt att välja mellan utbyte eller ytterligare en reparation.

Ändringsförslag 480
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 113 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I konsumentavtal kan hela 
prestationen innehållas, om inte 
innehållandet av hela prestationen är 
kraftigt oproportionerlig i förhållande till 
omfattningen av underlåtenheten att 
prestera.

Or. de
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Motivering

Rätten att innehålla hela prestationen är i praktiken ett av konsumenternas effektivaste 
påtryckningsmedel för att driva igenom sina rättigheter. För att garantera en hög 
konsumentskyddsnivå bör det därför alltid vara möjligt att innehålla hela prestationen, om 
det inte skulle vara helt oproportionerligt att utöva denna rättighet.

Ändringsförslag 481
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 115 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En köpare får säga upp avtalet vid 
dröjsmål med varornas avlämnade även om 
inte dröjsmålet är väsentligt i sig, om 
köparen har meddelat en tilläggsperiod av 
skälig längd inom vilken prestation ska 
ske, och säljaren inte presterar inom denna 
period.

1. En köpare får säga upp avtalet vid 
dröjsmål med varornas avlämnade även om 
inte dröjsmålet i sig utgör en väsentlig 
underlåtenhet att prestera, om köparen har 
meddelat en tilläggsperiod av skälig längd 
inom vilken prestation ska ske, och säljaren 
inte presterar inom denna period.

Or. de

Motivering

Den ursprungliga skrivningen är otydlig. Det förefaller inte röra sig om en västenlig 
försening utan om en väsentlig underlåtenhet att prestera.

Ändringsförslag 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 117 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas 2. Punkt 1 ska inte tillämpas om ingen 
prestation över huvud taget har 
tillhandahållits.

Or. de
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Motivering

Köparens rätt att säga upp avtalet på grund av underlåtenhet att prestera måste även vid 
konsumentavtal vara tidsbegränsad, eftersom det ligger i båda parters intresse att det inte får 
råda ovisshet om avtalet, och köparen dessutom inte är skyldig att betala någon 
nyttjandeersättning för denna period. Även på konsumenten måste det ställas krav på att inom 
skälig tid förklara om han eller hon avser att utnyttja sin rätt att säga upp avtalet.

Ändringsförslag 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 119 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) om köparen är en konsument, eller utgår

Or. de

Ändringsförslag 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 119 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om ingen prestation över huvud taget 
har utlovats.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 485
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 124 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I ett avtal mellan en näringsidkare och 
en konsument ska konsumenten inte vara 

utgår
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betalningsskyldig för avgifter som 
överstiger näringsidkarens faktiska 
kostnader för användningen av ett visst 
betalningssätt.

Or. de

Motivering

Denna bestämmelse verkar inte särskilt genomförbar i praktiken. Näringsidkaren kan ha 
ytterligare kostnader utöver avgifterna till betalningsföretaget. Dessa kan se olika ut 
beroende på betalningssätt. Hur ska de faktiska kostnaderna exakt beräknas om t.ex. ett 
betalningssätt innebär mer internt administrativt arbete än andra? Därför bör säljaren ha 
möjlighet att fastställa ett schablonbelopp, t.ex. ”Kostnad för kreditkortbetalning: 5 euro”.

Ändringsförslag 486
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 135 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En säljare får säga upp avtalet vid 
köparens dröjsmål, trots att dröjsmålet inte 
är grovt i sig, om säljaren meddelar 
köparen ytterligare en skälig leveransfrist 
och köparen inte presterar inom den fristen.

1. En säljare får säga upp avtalet vid 
köparens dröjsmål, trots att dröjsmålet inte 
i sig utgör en grov underlåtenhet att 
prestera, om säljaren meddelar köparen 
ytterligare en skälig leveransfrist och 
köparen inte presterar inom den fristen.

Or. de

Motivering

Den ursprungliga skrivningen är otydlig. Det förefaller inte röra sig om ett grovt dröjsmål 
utan om en grov underlåtenhet att prestera.

Ändringsförslag 487
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 139 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en prestation har erbjudits för sent 
eller om en utlovad prestation i övrigt inte 
överensstämmer med avtalet ska säljaren 
förlora rätten att säga upp avtalet enligt 
bestämmelserna i detta avsnitt om inte en 
underrättelse om uppsägning lämnas inom 
skälig tid från det att säljaren fått vetskap 
om, eller kunde förväntas ha fått vetskap 
om, erbjudandet eller den bristande 
överensstämmelsen.

1. Om en prestation har erbjudits för sent 
eller om en utlovad prestation i övrigt inte 
överensstämmer med avtalet ska säljaren 
förlora rätten att säga upp avtalet enligt 
bestämmelserna i detta avsnitt om denne 
inte lämnar en underrättelse om 
uppsägning inom skälig tid från det att 
säljaren fått vetskap om, eller kunde 
förväntas ha fått vetskap om, erbjudandet 
eller den bristande överensstämmelsen.

Or. de

Motivering

Först när säljaren inte meddelar uppsägningen av avtalet inom skälig tid förlorar han sin rätt 
att säga upp avtalet. Annars skulle han alltid förlora sin rätt att säga upp avtalet med 
undantag för under själva tidsfristen. En mer logisk regel skulle emellertid vara att säljaren 
har rätt att säga upp avtalet om han inte låter fristen löpa ut. I den ursprungliga texten 
förefaller regeln och undantaget ha bytt plats.

Ändringsförslag 488
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 141a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 141a
Lagstadgad garantitid för ekodesignade 

produkter
Överensstämmelseperioden för varor som 
omfattas av detta direktiv och som är 
ekodesignade enligt direktiv 2009/125/EG 
om upprättande av en ram för att 
fastställa krav på ekodesign för 
energirelaterade produkter, ska vara den 
hållbarhetstid som fastställs i 
genomförandeåtgärderna till 
direktiv 2009/125/EG, om denna är längre 
än sex år. 
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Or. en

Motivering

För att främja hållbar konsumtion hos konsumenterna, genom att man skapar förtroende för 
produkter som har utvecklats på grundval av de standarder som fastställs i 
ekodesignlagstiftningen, är det nödvändigt att se till att konsumenterna kan räkna med 
garantirättigheter under hela den ekodesignade produktens livscykel. Denna tid bör 
fastställas med hänvisning till de genomförda åtgärder inom ramen för direktiv 2009/158/EG 
som redan kräver en bedömning av produktens förväntade livslängd, dvs. produktens skick i 
slutet av den första användningen och fram till det slutliga bortskaffandet.

Ändringsförslag 489
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 141b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 141b
Tillverkarens direkta ansvar

1. Tillverkaren är ansvarig gentemot 
konsumenten för att reparera eller byta ut 
varorna vid bristande överensstämmelse 
som existerade när risken för varan eller 
det digitala innehållet övergick på 
konsumenten, inom den tidsperiod som 
anges i artikel 10. Konsumenten har rätt 
att välja mellan reparation eller byte, på 
de villkor som anges i artikel 7.1.
2. Tillverkaren ska reparera eller byta ut 
varorna senast 30 dagar efter att ha 
underrättats om den bristande 
överensstämmelsen.
3. Denna artikel påverkar inte de 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
utvidgar ansvaret till andra parter som 
importören eller leverantören eller 
bestämmelser om regressrätt.

Or. en
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Motivering

Tillverkarnas direkta ansvar skulle kunna stärka konsumenternas förtroende. En konsument 
skulle slutligen kunna vända sig direkt till en tillverkare etablerad i hans eller hennes 
hemland, i stället för att skicka en felbehäftad vara kors och tvärs genom EU. På en verklig 
inre marknad bör konsumenterna kunna välja vem de vill vända sig till i händelse av problem.

Ändringsförslag 490
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 142 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I ett konsumentavtal övergår risken först 
när konsumenten eller en tredje man som 
konsumenten utsett, dock ej transportören,
har kommit i fysisk besittning av varorna 
eller det konkreta medium på vilket det 
digitala innehållet levereras.

1. I ett konsumentavtal övergår risken först 
när konsumenten eller en tredje man som 
konsumenten utsett, kommer i fysisk 
besittning av varorna eller det konkreta 
medium på vilket det digitala innehållet 
levereras. Om säljaren ger konsumenten 
ett val mellan olika transportörer ska 
dessa inte betraktas som en tredje man 
som konsumenten utsett i den mening 
som avses i denna punkt.

Or. de

Motivering

Om konsumenten själv har valt transportör måste risken övergå direkt. Om konsumenten 
t.ex. på en webbplats kan välja mellan olika pakettjänster rör det sig emellertid inte om en 
tredje man som konsumenten har utsett. I annat fall skulle konsumenten nämligen hamna i en 
sämre position beträffande riskens övergång när han har ett val mellan olika transportörer.

Ändringsförslag 491
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 142 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I ett avtal om tillhandahållande av 
digitalt innehåll som inte levereras på ett 

2. I ett avtal om tillhandahållande av 
digitalt innehåll som inte levereras på ett 
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konkret medium, övergår risken först när 
konsumenten eller en tredje man som 
konsumenten utsett för ändamålet har fått 
kontroll över det digitala innehållet.

konkret medium, övergår risken först när 
konsumenten eller en tredje man som 
konsumenten utsett för ändamålet har 
kontroll över det digitala innehållet.

Or. de

Motivering

Språklig ändring. Tidpunkten för riskens övergång är tidpunkten för när kontrollen uppnåtts. 
I praktiken är detta samma tidpunkt.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 142 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utom om avtalet är ett distansavtal eller 
ett avtal som ingåtts utanför 
näringsidkarens fasta affärslokaler, ska 
punkterna 1 och 2 inte tillämpas om 
konsumenten underlåter att fullgöra sin 
skyldighet att överta varorna eller det 
digitala innehållet och denna 
underlåtenhet inte är ursäktlig enligt 
artikel 88. I detta fall ska risken övergå 
när konsumenten, eller den tredje man 
som utsetts av konsumenten, skulle ha 
kommit i fysisk besittning av varorna eller 
fått kontroll över det digitala innehållet 
om skyldigheten att överta dem hade 
fullgjorts.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 493
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 152 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I konsumentavtal är nämnda storlek 
på kostnaden för de anknytande 
tjänsterna formellt bindande, om inte 
motsatsen uttryckligen anges. Formellt 
bindande kostnader får inte överskridas.

Or. de

Motivering

Vid kostnadsförslag krävs ett särskilt skydd för konsumenterna. Utöver det icke-bindande 
kostnadsförslaget, vars kostnader i enlighet med artikel 152.1 och 152.2 i förekommande fall 
får överskridas, bör det finnas bestämmelser som reglerar bindande kostnadsförslag. 
Näringsidkaren bör uttryckligen ange om det rör sig om ett enbart icke-bindande 
kostnadsförslag.

Ändringsförslag 494
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 155 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 ska köparens möjligheter att vidta 
åtgärder vara underställda 
tjänsteleverantörens rätt att avhjälpa 
bristen, oavsett om kunden är en 
konsument eller inte.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 ska köparens möjligheter att vidta 
åtgärder vara underställda 
tjänsteleverantörens rätt att avhjälpa 
bristen.

Or. de

Ändringsförslag 495
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 155 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid sådan felaktig installation enligt ett 
konsumentavtal som avses i artikel 101
ska konsumentens möjligheter att vidta 
åtgärder inte vara underställda 
tjänsteleverantörens rätt att avhjälpa 
bristen.

3. Vid ett avtal om anknytande tjänster
ska konsumentens möjligheter att vidta 
åtgärder inte vara underställda 
tjänsteleverantörens rätt att avhjälpa 
bristen.

Or. de

Ändringsförslag 496
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 155 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) När det gäller tjänsteleverantörens rätt 
att avhjälpa en brist får den skäliga period 
som avses i artikel 109.5 inte överstiga 
30 dagar i avtal mellan en näringsidkare 
och en konsument.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 497
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 155 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När det gäller åtgärder vid 
underlåtenhet att prestera enligt avtal ska 
artiklarna 111 och 112 inte vara 
tillämpliga.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 498
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 158a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 158a
Kommissionens rapportering (planerad 

hållbarhet)
Senast den [...] ska kommissionen
(a) åta sig att identifiera, analysera och 
bedöma den planerade hållbarhetens 
inverkan på produkters livscykel, och
(b) lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet om införlivandet av 
detta direktiv tillsammans med vilka 
åtgärder som krävs för att ta itu med 
problemet med produkters planerade 
hållbarhet.

Or. en

Motivering

Planerad hållbarhet används för närvarande i syfte att minska en produkts livscykel. Detta 
problem tas inte upp i det befintliga regelverket. Därför är det nödvändigt att göra en 
bedömning av hur denna praxis skulle kunna påverka en produkts livscykel i förhållande till 
de befintliga garantirättigheterna (t.ex. produkter som utformats för att sluta fungera efter 
den tvååriga lagstadgade garantitiden i de medlemsstater som har införlivat 
minimigarantiden i konsumentköpsdirektivet från 1999) och vilka åtgärder som krävs för att 
avskräcka från eller bestraffa planerad hållbarhet.

Ändringsförslag 499
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 158b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 158b
Regressrätt
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1. När den slutliga säljaren är ansvarig 
gentemot konsumenten på grund av sådan 
bristande avtalsenlighet som beror på 
handlande eller underlåtenhet av 
tillverkaren, en säljare i tidigare led eller 
någon annan mellanhand, ska den 
slutliga säljaren ha rätt att rikta anspråk 
mot den eller de personer i avtalskedjan 
som är ansvarig.
2. Medlemsstaterna ska fastställa de 
åtgärder och villkor som anges i punkt 1. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget införlivar artikel 4 i konsumentköpsdirektivet från 1999.

Ändringsförslag 500
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 158c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 158c
Rapportering och översyn av lagstiftning 

om oskäliga avtalsvillkor
Kommissionen ska senast den [xxx] lägga 
fram en rapport till Europaparlamentet 
om tillämpningen av direktiv 93/13/EEG 
om oskäliga villkor i konsumentavtal i 
olika sektorer som faller inom direktivets 
tillämpningsområde och, i förekommande 
fall, lägga fram förslag till 
Europaparlamentet och rådet om att 
ändra detta direktiv.

Or. en

Motivering

Direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal är den övergripande EU-lagstiftning som 
reglerar avtalsvillkor inom olika sektorer. Som ett led i översynen av konsumentregelverket 
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bör kommissionen utvärdera tillämpningen av denna lagstiftning för att identifiera de 
problem i konsumentavtal på olika marknader (t.ex. tillhandahållandet av digitalt innehåll, 
telekommunikationstjänster, energi etc.) som eventuellt bör tas upp i en tänkbar revidering av 
direktiv 93/13/EEG.

Ändringsförslag 501
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 167 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Räntan ska inte börja löpa förrän efter 
30 dagar från det att borgenären har 
underrättat gäldenären om skyldigheten att 
betala dröjsmålsränta och gällande 
räntesats. Underrättelsen kan lämnas före 
förfallodagen.

2. Räntan ska inte börja löpa förrän efter 
20 dagar från det att borgenären har 
underrättat gäldenären om skyldigheten att 
betala dröjsmålsränta och gällande 
räntesats. Underrättelsen kan lämnas före 
förfallodagen.

Or. de

Ändringsförslag 502
Toine Manders

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 168 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den betalningsfrist som fastställs i 
punkt 2 får inte överstiga 60 dagar, såvida 
inte parterna uttryckligen kommer överens 
om annat och överenskommelsen inte är att 
anse som oskälig enligt artikel 170.

4. Den betalningsfrist som fastställs i 
punkt 2 får inte överstiga 60 dagar, såvida 
inte parterna uttryckligen kommer överens 
om annat och överenskommelsen inte är att 
anse som oskälig enligt artikel 170. 
Statliga organs betalningsfrister bör inte 
överstiga 30 dagar. 

Or. en

Ändringsförslag 503
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 179 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den korta preskriptionsfristen ska vara 
två år.

1. Den korta preskriptionsfristen ska vara 
tre år.

Or. de

Motivering

För att stärka konsumentskyddsnivån bör fristen förlängas. Dessutom har en rad 
medlemsstater i alla händelser längre frister vid garantianspråk, villfarelse eller skadestånd.

Ändringsförslag 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 179 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Preskriptionsfristen börjar gälla när 
den tidigare avslutade fristen har löpt ut.

Or. de

Ändringsförslag 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 184 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om gäldenären medger borgenärens 
rättigheter genom delvis betalning, 
betalning av ränta, tillhandahållande av 
säkerhet, kvittning eller på annat sätt, ska 
en ny kort preskriptionsfrist börja löpa.

1. Om gäldenären medger borgenärens 
rättigheter genom delvis betalning, 
betalning av ränta, tillhandahållande av 
säkerhet, kvittning eller på annat sätt, ska 
en ny kort preskriptionsfrist börja löpa.

2. Detsamma ska gälla om säljaren har 
tillhandahållit prestationer för att fullgöra 
avtalet i efterhand.
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Or. de

Motivering

I förslaget till förordning sägs än så länge inget om hur säljarens prestationer för att fullgöra 
avtalet i efterhand i enlighet med artikel 109 och följande artiklar påverkar preskriptionstiden 
för köparens rätt att vidta rättsliga åtgärder i enlighet med artikel 106. Denna fråga har stor 
praktisk betydelse för såväl köparens som säljarens bedömning av avtalet. Genom att reglera 
denna fråga skapas rättslig visshet för båda sidor.

Ändringsförslag 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 186a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del IX. Övriga bestämmelser
Artikel 186a

Medling
Näringsidkaren är skyldig att delta i ett 
förfarande för tvistlösning utanför 
domstol vid avtalstvister i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG, när konsumenten på 
ett tillåtet sätt begär detta.

Or. de

Motivering

Domstolsprövning av gränsöverskridande avtal är förbundet med stora kostnader och risker 
för båda parter. För att främja konsumenternas förtroende för den gemensamma europeiska 
köplagen bör det i samband med ingåendet av avtal finnas en möjlighet till medling utanför 
domstol.
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Ändringsförslag 507
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – tillägg 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om du vill utöva din ångerrätt måste du 
underrätta oss (2) om ditt beslut att 
frånträda detta avtal genom en otvetydig 
förklaring (till exempel ett brev som 
skickas per post, ett fax eller ett 
e-postmeddelande). Du kan använda den 
bifogade ångerblanketten, men det är inte 
obligatoriskt. 3

Om du vill utöva din ångerrätt måste du 
otvetydigt underrätta oss (2) om ditt beslut 
att frånträda detta avtal (till exempel via ett 
brev, ett fax eller ett e-postmeddelande). 
Du kan använda den bifogade 
ångerblanketten men det är inte 
obligatoriskt. 3

Or. de

Ändringsförslag 508
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – tillägg 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om du frånträder detta avtal kommer vi att 
återbetala alla betalningar som erhållits 
från dig, inklusive eventuella 
leveranskostnader (med undantag för 
sådan kostnader som tillkommit på grund 
av att du valt en annan typ av leverans än 
den billigaste formen av standardleverans 
som erbjuds av oss), utan onödigt 
dröjsmål och under alla omständigheter 
inte senare än 14 dagar från den dag då vi 
får underrättelse om ditt beslut att 
frånträda detta avtal. Vi kommer vid denna 
återbetalning att använda samma 
betalningssätt som du använde för den 
ursprungliga transaktionen, om inte du 
uttryckligen har gått med på något annat. 
Under alla omständigheter kommer du inte 
att åsamkas några kostnader för en sådan 
återbetalning. 4

Om du frånträder detta avtal återbetalas 
alla betalningar som erhållits från dig, 
inklusive eventuella leveranskostnader 
(med undantag för sådana kostnader som 
tillkommit på grund av att du valt en annan 
typ av leverans än den billigaste formen av 
standardleverans som erbjuds av oss). 
Återbetalningen sker senast 14 dagar från 
den dag då vi får ditt beslut att frånträda 
detta avtal. Vi kommer att använda samma 
betalningssätt som du använde för den 
ursprungliga transaktionen, om inte du 
uttryckligen har gått med på något annat. 
Under alla omständigheter kommer du inte 
att åsamkas några kostnader för en sådan 
återbetalning. 4
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Or. de

Motivering

Förenkling.

Ändringsförslag 509
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – tillägg 1 – stycke 10 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ”där du eller en tredje man som angivits 
av dig, dock ej transportören, tar varorna i 
fysisk besittning”, om det är fråga om ett 
försäljningsavtal.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 510
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – tillägg 1 – stycke 10 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ”där du eller en tredje man som avgivits 
av dig, dock ej transportören, fysiskt tar 
den sista varan i besittning”, om det är 
fråga om ett avtal om flera olika varor som 
konsumenten beställt gemensamt, men 
som levereras separat.

c) ”där du eller en tredje man som avgivits 
av dig, dock ej transportören, fysiskt tar 
den sista varan i besittning”, om det är 
fråga om ett avtal om flera olika varor som 
konsumenten beställt inom ramen för en 
gemensam beställning, men som levereras 
separat.

Or. de
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Ändringsförslag 511
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – tillägg 1 – stycke 10 – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) ”där du eller en tredje man som avgivits 
av dig, dock ej transportören, fysiskt tar det 
sista partiet eller den sista delen i 
besittning”, om det är fråga om ett avtal om 
leverans av varor bestående av flera partier 
eller delar.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 512
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – tillägg 1 – stycke 10 – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) ”där du eller en tredje man som avgivits 
av dig, dock ej transportören, fysiskt tar 
den första varan i besittning”, om det är 
fråga om ett avtal om fortlöpande leverans 
av varor under en bestämd tidsperiod.

e) ”där du eller en tredje man som avgivits 
av dig, dock ej transportören, fysiskt tar 
den första varan i besittning”, om det är 
fråga om ett avtal om fortlöpande leverans 
av varor under en fastställd tidsperiod.

Or. de

Ändringsförslag 513
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – tillägg 1 – stycke 10 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Infoga följande, om du ger konsumenten 
möjlighet att på elektronisk väg fylla i och 
ge in information om hans eller hennes 

3. Infoga följande, om du ger konsumenten 
möjlighet att på elektronisk väg fylla i och 
ge in information om hans eller hennes 
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frånträdande av avtalet på din webbplats:
”Du kan också fylla i och ge in 
ångerblanketten eller något annat 
otvetydigt meddelande om att du vill 
frånträda avtalet på vår webbplats [infoga 
internetadress]. Om du använder denna 
möjlighet kommer vi snarast, och på ett 
varaktigt medium (till exempel e-post) att 
översända ett bevis på att ditt meddelande 
om utnyttjande av ångerrätten har 
mottagits.”.

frånträdande av avtalet på din webbplats:
”Du kan också på vår webbplats [infoga 
internetadress] fylla i och ge in 
ångerblanketten eller något annat 
otvetydigt meddelande om att du vill 
frånträda avtalet. Om du använder denna 
möjlighet kommer vi snarast (till exempel 
via e-post) att översända ett bevis på att ditt 
meddelande om utnyttjande av ångerrätten 
har mottagits.”.

Or. de

Motivering

Gör texten mer lättbegriplig.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – tillägg 1 – stycke 10 – led 5 – led b – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– om du, i samband med ett distansavtal,
inte erbjuder dig att stå för kostnaderna för 
att returnera varorna och dessa är av sådan 
natur att de normalt sett inte kan returneras 
per post: ”Du måste stå för de direkta 
kostnaderna för att returnera varorna, 
sammanlagt ___ euro [infoga beloppet].”, 
eller om kostnaderna för att returnera 
varorna inte rimligen kan beräknas på 
förhand: ”Du måste stå för de direkta 
kostnaderna för att returnera varorna.” 
Kostnaderna uppskattas till högst omkring 
… euro [skriv in beloppet].” eller

– om du inte erbjuder dig att stå för 
kostnaderna för att returnera varorna och 
dessa på grund av sin beskaffenhet
normalt sett inte kan returneras med post: 
”Du måste stå för de direkta kostnaderna 
för att returnera varorna, sammanlagt ___ 
euro [infoga beloppet].”, eller om 
kostnaderna för att returnera varorna inte 
rimligen kan beräknas på förhand: ”Du 
måste stå för de direkta kostnaderna för att 
returnera varorna”. Kostnaderna uppskattas 
till högst omkring … euro [skriv in 
beloppet].” eller

Or. de

Motivering

Vid sidan av strykningen av begreppet ”distansavtal” krävdes en anpassning till 
konsumenträttsdirektivet.
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Ändringsförslag 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Bilaga I – tillägg 1 – stycke 10 – led 5 – led b – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– vid avtal som ingåtts utanför säljarens 
fasta affärsställe, varorna är av sådan 
natur att de normalt sett inte kan 
returneras per post och har levererats till 
konsumentens hem vid tidpunkten för 
avtalets ingående: ”Vi kommer att hämta 
varorna på egen bekostnad.”

utgår

Or. de

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

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säljaren är skyldig att ge dig de viktigaste
upplysningarna om avtalet, till exempel 
om produkten och priset, inklusive alla 
skatter och avgifter, samt sina 
kontaktuppgifter. Informationen måste 
vara mer ingående när du köper något 
utanför säljarens affärslokaler eller om 
du överhuvud taget inte träffar säljaren 
personligen, till exempel om du handlar 
online eller per telefon. Om informationen 
är ofullständig eller felaktig är du 
berättigad till skadestånd.

Säljaren är skyldig att ge dig utförlig 
information om de viktigaste
avtalsbestämmelser som ni har enats om, 
till exempel om produkten och priset, 
inklusive alla skatter och avgifter, samt 
sina kontaktuppgifter. Om informationen är 
ofullständig eller felaktig är du berättigad 
till skadestånd.

Or. de
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Ändringsförslag 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de flesta fall har du 14 dagar på dig att 
ångra köpet om du köpte varan utanför 
näringsidkarens affär eller om du inte har 
träffat säljaren under hela tiden fram till 
köpet (till exempel om du handlat online 
eller per telefon). Säljaren måste förse dig 
med information och en ångerblankett. Om 
säljaren inte uppfyllt denna skyldighet har 
du rätt att häva avtalet inom ett år.

Du har 14 dagar på dig att ångra köpet. 
Säljaren måste förse dig med information 
och en ångerblankett. Om säljaren inte 
uppfyllt denna skyldighet har du rätt att 
häva avtalet inom ett år.

Or. de


