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Ändringsförslag 206
Françoise Castex

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 207
Angelika Niebler

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar
kommissionens förslag.

Or. de

Motivering

Europeiska unionen saknar behörighet för en fullständig harmonisering av köprätten. Även 
med frivillig tillämpning skulle det åsidosätta den nationella lagstiftningen och begränsa 
medlemsstaternas befogenheter. Konsumenterna är redan tillräckligt skyddade av gällande 
lagstiftning, och därför krävs ingen europeisk lagstiftning. Den nationella lagstiftningen ger 
också en hög grad av rättssäkerhet. Det går dock inte att garantera att en gemensam 
europeisk köplag skulle tolkas på samma sätt i hela EU.

Ändringsförslag 208
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Titeln
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om en
gemensam europeisk köplag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV om en
harmonisering av vissa aspekter av kravet 
på avtalsenlighet i samband med 
konsumentavtal, anknytande tjänster och 
digitalt innehåll

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag bör göras om till ett direktiv om minimiharmonisering av vissa 
aspekter av kravet på avtalsenlighet i samband med konsumentavtal, anknytande tjänster och 
digitalt innehåll. Vad gäller innehållet är detta en förlängning av direktiv 2011/83/EU. I 
avsikt att bevara rättssäkerheten bör sådant som redan regleras av direktiv 2011/83/EU inte 
omfattas av denna text.

Ändringsförslag 209
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den gränsöverskridande ekonomiska 
verksamheten hämmas fortfarande av 
betydande flaskhalsar. Därigenom hindras 
den inre marknaden från att utnyttja sin 
fulla potential när det gäller att skapa 
tillväxt och nya arbetstillfällen. För 
närvarande ägnar sig endast en av tio 
näringsidkare i EU åt export till andra 
medlemsstater. Flertalet av dessa 
exporterar endast till ett fåtal 
medlemsstater. En orsak till detta är 
avtalsrättsliga hinder. Bland de olika
hindren för gränsöverskridande handel, 
däribland skatteregler, administrativa krav, 
leveranssvårigheter samt språk och kultur, 
räknade näringsidkarna avtalsrättsliga 
hinder till dem som inverkar mest negativt 
på den gränsöverskridande handeln. 

(1) Den gränsöverskridande ekonomiska 
verksamheten hämmas fortfarande av 
betydande flaskhalsar. Därigenom hindras 
den inre marknaden från att utnyttja sin 
fulla potential när det gäller att skapa 
tillväxt och nya arbetstillfällen. Av alla
hindren för gränsöverskridande handel har
skatteregler, administrativa krav, 
leveranssvårigheter samt språk och kultur
identifierats som de största hindren. Trots 
att man nyligen har antagit 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter1, som harmoniserar 
de huvudsakliga aspekterna i samband 
med distansavtal, kvarstår ett antal 
skillnader mellan olika nationella 
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Dessa problem drabbar även 
konsumenterna, eftersom de leder till ett 
sämre utbud. Skillnaderna mellan olika 
medlemsstaters lagstiftning hindrar 
därmed utövandet av grundläggande 
rättigheter, såsom rätten att tillhandahålla 
varor och tjänster, och hämmar den inre 
marknadens funktion och utveckling.
Dessa skillnader kan också leda till 
konkurrensbegränsningar, särskilt på 
marknaderna i mindre medlemsstater.

bestämmelser inom 
konsumentavtalsrätten. Dessa skillnader 
kan anses hämma den inre marknadens 
funktion och utveckling.

_________________
1EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.

Or. en

Motivering

Förslaget till direktiv bör struktureras på följande sätt: Kapitel 1: Tillämpningsområde och 
definitioner – Kapitel 2: Avtalsenlighet och konsumentåtgärder – Kapitel 3: Garantier –
Kapitel 4: Anknytande tjänster – Kapitel 5: Allmänna bestämmelser.

Ändringsförslag 210
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Avtal är ett oundgängligt rättsligt 
verktyg i alla ekonomiska transaktioner.
Kraven på näringsidkare att fastställa och 
förhandla om tillämplig lag, ta reda på 
mer om bestämmelserna i utländsk 
tillämplig lag (vilket ofta involverar 
översättning), erhålla juridisk rådgivning 
för att bekanta sig med vad som gäller 
enligt den tillämpliga lagstiftningen och 
anpassa sina avtal till de olika nationella 
regelverk som kan vara tillämpliga i 
gränsöverskridande affärsuppgörelser gör 
den gränsöverskridande handeln mer 
komplicerad och kostsam än inhemsk 
handel. Avtalsrättsliga hinder bidrar 

(2) Avtal är ett oundgängligt rättsligt 
verktyg i alla ekonomiska transaktioner.
Det är därför nödvändigt att komplettera 
direktiv 2011/83/EU genom en 
uppdatering av bestämmelserna om vissa 
aspekter av avtalsenligheten i fråga om 
konsumentavtal, anknytande tjänster och 
digitalt innehåll. Vid uppdateringen bör 
hänsyn tas till den digitala ekonomins 
behov och relevanta beslut från 
Europeiska unionens domstol.
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således i hög grad till att avskräcka ett 
betydande antal exportorienterade 
näringsidkare, särskilt små och 
medelstora företag, från att syssla med 
gränsöverskridande handel eller utvidga 
sin verksamhet till flera medlemsstater. 
Den avskräckande effekten är särskilt 
stark för små och medelstora företag, för 
vilka kostnaderna för att ge sig in på flera 
utländska marknader ofta är särskilt hög i 
förhållande till deras omsättning. Som en 
följd av detta går näringsidkare miste om 
kostnadsbesparingar som hade varit 
möjliga om de hade kunnat marknadsföra 
varor och tjänster på grundval av en 
enhetlig avtalsrättslig lagstiftning som 
tillämpas på alla deras 
gränsöverskridande transaktioner och, i 
online-sammanhang, på en samlad 
webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 211
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De avtalsrättsrelaterade 
transaktionskostnaderna, som har visat 
sig vara av avsevärd omfattning, och 
rättsliga hinder som härrör från 
skillnader mellan tvingande 
konsumentskyddslagstiftning i olika 
medlemsstater har en direkt effekt på den 
inre marknadens funktion när det gäller 
transaktioner mellan företag och 
konsumenter. Av artikel 6 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 593/2008 av den 
17 juni 2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (förordning (EC) 
nr 593/2008) följer att om en 

utgår
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näringsidkare riktar sin verksamhet till 
konsumenter i en annan medlemsstat ska 
avtalet dem emellan vara underkastat 
indispositiv konsumentlagstiftning i det 
land där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort, förutsatt att den lagstiftningen 
erbjuder ett bättre konsumentskydd, 
oavsett om parterna har valt en annan lag 
som tillämplig lag. Därför behöver 
näringsidkare i förväg få veta om lagen i 
det land där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort ger ett högre skydd, och se till 
att deras avtal i så fall är förenliga med 
den lagens krav. I fråga om e-handel 
gäller dessutom att de anpassningar av 
webbplatser som krävs för att avspegla 
bindande krav i tillämplig utländsk 
lagstiftning om konsumentavtal medför 
ytterligare kostnader. Den befintliga 
harmoniseringen av 
konsumentlagstiftningen på unionsnivå 
har lett till en viss tillnärmning på vissa 
områden. Skillnaderna mellan 
medlemsstaternas lagstiftning är dock 
fortfarande betydande; den befintliga 
harmoniseringen ger medlemsstaterna 
stor frihet att välja hur 
unionslagstiftningens krav ska uppfyllas 
och på vilken nivå konsumentskyddet ska 
ligga.

Or. en

Ändringsförslag 212
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) En person bör anses såsom 
konsument vid avtal med dubbla syften, 
där ett avtal ingås för ändamål som dels 
faller inom, dels faller utanför personens 
egna närings- eller yrkesverksamhet och 
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näringssyftet är så begränsat att det inte 
dominerar avtalets övergripande 
sammanhang.

Or. en

Motivering

Formuleringen är hämtad från skäl 17 i konsumenträttsdirektivet.

Ändringsförslag 213
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) De avtalsrättsligt relaterade barriärer 
som står i vägen för att näringsidkarna 
ska kunna utnyttja den inre marknadens 
potential fullt ur verkar också till nackdel 
för konsumenterna. Mindre 
gränsöverskridande handel leder till 
mindre import och sämre konkurrens. 
Konsumenter kan lida nackdelar i form 
av ett mer begränsat utbud av varor och 
högre priser, både eftersom färre 
utländska näringsidkare erbjuder sina 
produkter och tjänster direkt till dem och, 
indirekt, som en följd av begränsningar i 
den gränsöverskridande handeln mellan 
näringsidkare i grossistledet. Medan 
gränsöverskridande shopping kan 
medföra viktiga ekonomiska fördelar i 
form av ett större och bättre utbud, ställer 
sig samtidigt många konsumenter 
tveksamma till att handla i andra länder 
på grund av osäkerheten kring deras 
rättigheter. Några av de viktigaste 
frågorna som konsumenter ställer sig rör 
avtalsrätten, till exempel huruvida de 
skulle omfattas av tillräckligt skydd om 
inköpta varor visar sig vara behäftade 
med fel. Som en konsekvens föredrar 
många konsumenter att handla i 

(4) Genom att modernisera den befintliga 
europeiska konsumentlagstiftningen med 
hänsyn till det rättsliga kravet på 
avtalsenlighet, anknytande tjänster och 
digitalt innehåll kan en hög nivå av 
konsumentskydd garanteras.
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hemlandet, även om detta innebär ett 
mindre utbud eller högre priser.

Or. en

Ändringsförslag 214
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Konsumenter som vill dra fördel av 
prisskillnader mellan medlemsstaterna 
genom att handla av en näringsidkare 
från en annan medlemsstat hindras 
dessutom ofta från att göra detta på grund 
av att näringsidkaren vägrar att sälja. 
Samtidigt som e-handeln har bidragit 
starkt till att göra det lättare att söka efter 
erbjudanden och jämföra priser och 
andra villkor, oavsett var näringsidkaren 
är etablerad, blir beställningar från 
konsumenter utomlands mycket ofta 
avvisade av näringsidkare som är ovilliga 
att ingå gränsöverskridande 
transaktioner.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 215
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Skillnaderna mellan medlemsstaternas 
nationella avtalslagstiftning bildar således 
barriärer som hindrar konsumenter och 
näringsidkare från att skörda frukterna 
av den inre marknaden. Dessa 

utgår
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avtalsrättsliga hinder skulle kunna 
minskas betydligt med ett system där avtal 
baseras på en enhetlig uppsättning 
avtalsrättsliga regler som gäller oavsett 
var parterna är etablerade eller bosatta. 
Ett sådant enhetligt regelverk skulle täcka 
ett avtals hela livscykel och ta upp de 
områden som är av störst betydelse vid 
ingående av avtal. Den skulle även 
inbegripa fullt harmoniserade 
konsumentskyddsbestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 216
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Skillnaderna mellan de nationella 
avtalsrättsrättsliga systemen och inverkan 
av dessa skillnader på den 
gränsöverskridande handeln leder också 
till att konkurrensen hämmas. En låg 
grad av gränsöverskridande handel ger 
mindre konkurrens och därmed lägre 
incitament för näringsidkare att bli mer 
innovativa, förbättra kvaliteten på sina 
produkter och sänka priserna. Särskilt i 
mindre medlemsstater med ett begränsat 
antal inhemska konkurrenter kan 
utländska näringsidkares beslut att inte 
gå in på dessa marknader med hänvisning 
till kostnader och rättsliga komplikationer 
begränsa konkurrensen, med betydande 
konsekvenser för utbudet av och priset på 
tillgängliga varor. Dessutom kan 
barriärerna för den gränsöverskridande 
handeln hämma konkurrensen mellan 
små och medelstora företag å ena sidan 
och stora företag å den andra. Med 
hänsyn till att transaktionskostnadernas 
genomslag är knutet till omsättningen, är 

utgår
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små och medelstora företag mer benägna 
att avstå från att ge sig in på en utländsk 
marknad än en större konkurrent.

Or. en

Ändringsförslag 217
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 218
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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.

(9) Genom direktivet fastställs ett antal 
minimibestämmelser som utgör den 
rättsliga ramen för vissa aspekter i 
samband med försäljning av 
konsumentvaror och digitalt innehåll, 
rättsliga skyldigheter i fråga om 
avtalsenlighet och avtal om anknytande 
tjänster. Detta direktiv harmoniserar 
därför medlemsstaternas avtalsrätt utan att 
hindra dem att bibehålla eller införa 
striktare nationella bestämmelser på de 
områden som harmoniseras genom 
direktivet för att garantera en hög nivå av 
konsumentskydd.

Or. en

Ändringsförslag 219
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Beslut att tillämpa den gemensamma 
europeiska köplagen bör bygga på 
valfrihet inom ramen för den respektive 
nationella lagstiftning som är tillämplig 
enligt förordning (EG) nr 593/2008 eller, 
när det gäller skyldigheten att lämna 
förhandsinformation, enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 864/2007 av den 
11 juli 2007 om tillämplig lag för 
utomobligatoriska förpliktelser 
(förordning (EC) nr 864/2007), eller 
eventuella andra lagvalsregler av relevans 
i sammanhanget. En överenskommelse 
om att använda den gemensamma 

utgår
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europeiska köplagen bör därför inte 
jämställas med, eller förväxlas med, ett 
val av tillämplig lag enligt lagvalsreglerna 
och bör inte heller påverka tillämpningen 
av dem. Denna förordning kommer därför 
inte att påverka befintliga lagvalsregler.

Or. en

Ändringsförslag 220
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Beslut att tillämpa den gemensamma 
europeiska köplagen bör bygga på valfrihet 
inom ramen för den respektive nationella 
lagstiftning som är tillämplig enligt
förordning (EG) nr 593/2008 eller, när det 
gäller skyldigheten att lämna 
förhandsinformation, enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om 
tillämplig lag för utomobligatoriska 
förpliktelser (förordning (EC)
nr 864/2007)20, eller eventuella andra 
lagvalsregler av relevans i sammanhanget. 
En överenskommelse om att använda den 
gemensamma europeiska köplagen bör 
därför inte jämställas med, eller förväxlas 
med, ett val av tillämplig lag enligt 
lagvalsreglerna och bör inte heller påverka 
tillämpningen av dem. Denna förordning
kommer därför inte att påverka befintliga 
lagvalsregler.

(10) Beslut att tillämpa den gemensamma 
europeiska köplagen bör bygga på valfrihet 
inom ramen för förordning (EG) 
nr 593/2008 eller, när det gäller 
skyldigheten att lämna 
förhandsinformation, enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om 
tillämplig lag för utomobligatoriska 
förpliktelser (förordning (EG)
nr 864/2007)20, eller eventuella andra 
lagvalsregler av relevans i sammanhanget. 
En överenskommelse om att använda den 
gemensamma europeiska köplagen är 
därmed ett val av tillämplig lag enligt 
lagvalsreglerna och bör inte heller påverka 
tillämpningen av dem. Vad gäller 
artikel 6.2 i förordning (EG) nr 593/2008 
(Rom I) kan det skydd som tillförsäkras 
konsumenten genom bestämmelser i det 
land där konsumenten har sin 
stadigvarande vistelseort inte avtalas bort 
genom en överenskommelse om att 
använda den gemensamma europeiska 
köplagen.

Or. en
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Ändringsförslag 221
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den gemensamma köplagen bör 
bestå av en fullständig uppsättning helt 
harmoniserade och tvingande 
konsumentskyddsregler. I enlighet med 
artikel 114.3 i fördraget skulle dessa regler 
garantera en hög nivå av konsumentskydd. 
Syftet är att stärka konsumenternas 
förtroende för den gemensamma 
europeiska köplagen och ge dem 
incitament att ingå gränsöverskridande 
avtal på den grunden. Reglerna bör bidra 
till att upprätthålla eller förbättra 
konsumentskyddet enligt 
EU-konsumentlagstiftningen.

(11) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
skulle dessa regler garantera en hög nivå av 
konsumentskydd. Syftet är att stärka 
konsumenternas förtroende och ge dem 
incitament att ingå gränsöverskridande 
avtal. Reglerna bör bidra till att 
upprätthålla eller förbättra det befintliga
konsumentskyddet enligt 
EU-konsumentlagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 222
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den gemensamma köplagen bör bestå 
av en fullständig uppsättning helt 
harmoniserade och tvingande 
konsumentskyddsregler I enlighet med 
artikel 114.3 i fördraget skulle dessa regler 
garantera en hög nivå av konsumentskydd. 
Syftet är att stärka konsumenternas 
förtroende för den gemensamma 
europeiska köplagen och ge dem 
incitament att ingå gränsöverskridande 
avtal på den grunden. Reglerna bör bidra 
till att upprätthålla eller förbättra 
konsumentskyddet enligt EU-

(11) Den gemensamma köplagen bör bestå 
av en fullständig uppsättning helt 
harmoniserade och tvingande 
konsumentskyddsregler I enlighet med 
artikel 114.3 i fördraget skulle dessa regler 
garantera en hög nivå av konsumentskydd. 
Syftet är att stärka konsumenternas 
förtroende för den gemensamma 
europeiska köplagen och ge dem 
incitament att ingå gränsöverskridande 
avtal på den grunden. Reglerna bör bidra 
till att upprätthålla eller förbättra 
konsumentskyddet enligt 
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konsumentlagstiftningen. EU-konsumentlagstiftningen. Antagandet 
av denna förordning bör inte utesluta en 
översyn av konsumenträttsdirektivet i 
avsikt att uppnå fullständig 
harmonisering på hög nivå av 
medlemsstaternas konsumentskydd.

Or. en

Motivering

Som konsumentorganisationerna ofta påpekar bör en översyn av konsumenträttsdirektivet 
förbli ett absolut mål för att uppnå största möjliga harmonisering av konsumentskyddet i 
samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag 223
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Eftersom den gemensamma 
europeiska köplagen innehåller en 
uppsättning fullt harmoniserade och 
tvingande konsumentskyddsregler 
kommer det inte att vara några skillnader 
mellan medlemsstaternas lagstiftning på 
detta område i sådana fall där parterna 
har valt att tillämpa den gemensamma 
europeiska köplagen. Artikel 6.2 i 
förordning (EG) nr 593/2008, som bygger 
på att nivån på konsumentskyddet skiftar 
mellan medlemsstaterna, har ingen 
praktisk betydelse för de frågor som 
omfattas av den gemensamma europeiska 
köplagen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 224
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 225
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Tillämpningen av den gemensamma 
europeiska köplagen bör inte vara 
begränsad till gränsöverskridande 
situationer där enbart medlemsstater är 
inblandade, utan bör också vara 
tillgänglig för att underlätta handeln 
mellan medlemsstater och tredjeländer. I 
de fall där konsumenter från tredjeländer 

utgår
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berörs bör överenskommelsen om att 
tillämpa den gemensamma europeiska 
köplagen, vilket för deras del skulle 
inbegripa val av en utländsk lag, omfattas 
av tillämpliga lagvalsregler

Or. en

Ändringsförslag 226
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Näringsidkare som ägnar sig åt såväl 
inhemsk som gränsöverskridande 
affärsverksamhet kan också ha fördel av 
att kunna använda ett enda enhetligt avtal 
för alla sina transaktioner. Därför bör det 
stå medlemsstaterna fritt att göra den 
gemensamma europeiska köplagen 
tillgänglig för parterna på ett sådant sätt 
att de har möjlighet att tillämpa den också 
på en helt och hållet inhemsk nivå.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 227
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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 

utgår
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handeln, särskilt e-handeln.

Or. en

Ändringsförslag 228
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att återspegla den digitala 
ekonomins växande betydelse bör 
tillämpningsområdet för den gemensamma 
europeiska köplagen även omfatta avtal 
om tillhandahållande av digitalt innehåll. 
Överföringen av digitalt innehåll för 
lagring, behandling eller tillgång samt 
upprepad användning, såsom nedladdning 
av musik, har vuxit avsevärt och har stor 
potential för ytterligare tillväxt. 
Utvecklingen hämmas dock fortfarande av 
avsevärda skillnader och oklarheter på det 
rättsliga området. Den gemensamma 
europeiska köplagen bör därför omfatta 
tillhandahållande av digitalt innehåll, 
oavsett om tillhandahållandet sker på ett 
konkret medium eller inte.

(17) För att återspegla den digitala 
ekonomins växande betydelse bör 
tillämpningsområdet för detta direktiv även 
omfatta avtal om tillhandahållande av 
digitalt innehåll. Överföringen av digitalt 
innehåll för lagring, behandling eller 
tillgång samt upprepad användning, såsom 
nedladdning av musik, har vuxit avsevärt 
och har stor potential för ytterligare 
tillväxt. Utvecklingen hämmas dock 
fortfarande av avsevärda skillnader och 
oklarheter på det rättsliga området. Detta 
direktiv bör därför omfatta 
tillhandahållande av digitalt innehåll, 
oavsett om tillhandahållandet sker på ett 
konkret medium eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 229
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Ofta är situationen sådan att det 
digitala innehållet inte tillhandahålls mot 
ett fastställt pris, utan i kombination med 
varor eller tjänster som betalas för sig, med 

(18) Ofta är situationen sådan att det 
digitala innehållet inte tillhandahålls mot 
ett fastställt pris, utan i kombination med 
varor eller tjänster som betalas för sig, med 
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inslag av vederlag som inte består av 
pengar, såsom att ge tillgång till 
personuppgifter eller kostnadsfri 
användning, som en del av en 
marknadsföringsstrategi (baserat på 
förväntningen att konsumenten kommer att 
köpa ytterligare eller mer sofistikerat 
digitalt innehåll senare). Mot bakgrund av 
denna särskilda marknadsstruktur och det 
förhållandet att fel i det digitala innehåll 
som tillhandahålls kan skada konsumenters 
ekonomiska intressen, oavsett på vilka 
villkor innehållet har levererats, bör
möjligheten att tillämpa den 
gemensamma europeiska köplagen inte 
vara beroende av huruvida ett konkret pris 
har betalats för det digitala innehållet i 
fråga.

inslag av vederlag som inte består av 
pengar, såsom att ge tillgång till 
personuppgifter eller kostnadsfri 
användning, som en del av en 
marknadsföringsstrategi (baserat på 
förväntningen att konsumenten kommer att 
köpa ytterligare eller mer sofistikerat 
digitalt innehåll senare). Mot bakgrund av 
denna särskilda marknadsstruktur och det 
förhållandet att fel i det digitala innehåll 
som tillhandahålls kan skada konsumenters 
ekonomiska intressen, oavsett på vilka 
villkor innehållet har levererats, bör det 
skydd som konsumenten tillförsäkras 
genom detta direktiv inte vara beroende av 
huruvida ett konkret pris har betalats för 
det digitala innehållet i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 230
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Direktiv 2011/83/EU fastställer 
bestämmelser om riskens övergång vad 
gäller varor. Det är emellertid nödvändigt 
att komplettera dessa bestämmelser med 
liknande bestämmelser om digitalt 
innehåll, med hänsyn tagen till dessa
produkters särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 231
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att den gemensamma europeiska 
köplagen ska tillföra största möjliga 
mervärde bör dess materiella
tillämpningsområde även omfatta vissa 
tjänster som tillhandahålls av säljaren och 
som är direkt och nära knutna till särskilda 
varor eller särskilt digitalt innehåll som 
tillhandahålls på grundval av den 
gemensamma europeiska köplagen, och 
som i praktiken ofta kombineras i samma 
eller ett anknytande avtal vid samma 
tidpunkt. Det rör sig särskilt om 
reparation, underhåll och installation av 
varorna eller det digitala innehållet.

(19) För att uppdateringen av de befintliga 
bestämmelserna om rättsliga skyldigheter 
i fråga om avtalsenlighet ska tillföra 
största möjliga mervärde bör det materiella
tillämpningsområdet för detta direktiv
även omfatta vissa tjänster som är direkt 
och nära knutna till särskilda varor eller 
särskilt digitalt innehåll och som i 
praktiken ofta kombineras i samma eller ett 
anknytande avtal vid samma tidpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 232
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Den gemensamma europeiska 
köplagen kan också användas för avtal 
som kombineras med ett annat avtal 
mellan samma parter och som inte är ett 
försäljningsavtal, ett avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll eller 
ett anknytande tjänsteavtal. Det 
anknytande avtalet omfattas av nationella 
bestämmelser som är tillämpliga enligt 
förordningarna (EG) nr 593/2008 och 
(EG) 864/2007 eller eventuella andra 
relevanta lagvalsbestämmelser. Dessa 
bestämmelser avgör också vad som ska 
anses som tillräcklig anknytning mellan 
de olika avtalen. En anknytning kan 
också antas finnas, utan att dessa 
bestämmelser påverkas, då ett avtal enligt 
den gemensamma europeiska köplagen är 
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kombinerat med ett låneavtal mellan 
köparen och ett företag som inte är part i 
avtalet enligt den gemensamma 
europeiska köplagen, på villkor att 
företaget använder säljarens tjänster i 
syfte att förbereda ett ingående eller att 
ingå ett låneavtal.

Or. en

Ändringsförslag 233
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Den gemensamma europeiska 
köplagen kan också användas för ett avtal 
som omfattar andra aspekter än 
försäljning av varor, tillhandahållande av 
digitalt innehåll eller tillhandahållande av 
anknytande avtal (”blandade avtal”). Ett 
blandat avtal kan endast ingås om en 
överenskommelse om alla delar av 
kontraktet träffas på samma gång och i ett 
avtal. Ett blandat avtal bör anses vara 
ingånget om det föreligger ett anknytande 
avtal.

Or. en

Ändringsförslag 234
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Den gemensamma europeiska 
köplagen bör inte omfatta anknytande 
avtal varigenom köparen förvärvar varor

(20) Om varan, den anknytande tjänsten
eller det digitala innehållet inte 
överensstämmer med avtalet bör 
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eller tillhandahålls en tjänst från tredje 
man. Detta vore olämpligt, eftersom tredje 
man inte har deltagit i överenskommelsen 
mellan de avtalsslutande parterna om att 
tillämpa bestämmelserna i den 
gemensamma europeiska köplagen. Ett 
anknytande avtal med en tredje man bör 
omfattas av respektive nationella 
bestämmelser som är tillämpliga enligt 
förordningarna (EC) nr 593/2008 och 
(EC) 864/2007 eller eventuella andra 
relevanta lagvalsbestämmelser.

konsumenter ha möjlighet att välja bland 
de åtgärder som de tillförsäkras genom 
detta direktiv. Konsumenter bör ha rätt att 
kräva av näringsidkare att de åtgärdar 
bristande överensstämmelse, vilket kan 
göras genom ersättning, utbyte, 
prisavdrag, genom att konsumenten inte 
genomför motåtgärder, utövande av 
ångerrätt eller skadestånd. I lämpliga fall 
bör det vara möjligt att kombinera vissa 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 235
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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 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 

utgår
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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. en

Ändringsförslag 236
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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 
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. 

utgår
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Näringsidkaren bör bekräfta 
överenskommelsen att använda den 
gemensamma europeiska köplagen för 
konsumenten på ett varaktigt medium.

Or. en

Ändringsförslag 237
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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, 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 

utgår
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sitt samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 238
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att undvika en selektiv 
tillämpning av vissa delar av den 
gemensamma europeiska köplagen, vilket 
skulle kunna rubba balansen mellan 
parternas rättigheter och skyldigheter och 
påverka konsumentskyddet i negativ 
riktning, bör valet omfatta den 
gemensamma europeiska köplagen som 
helhet, och inte bara vissa utvalda delar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 239
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I de fall där Förenta nationernas 
konvention angående avtal om 
internationella köp av varor annars skulle 
ha varit tillämplig för ett visst avtal, ska 
valet av den gemensamma europeiska 
köplagen anses som en överenskommelse 
mellan avtalsparterna om att utesluta 
tillämpning av den konventionen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 240
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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 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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 241
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Alla frågor av avtalsrättslig eller 
utomobligatorisk natur som inte behandlas 
i den gemensamma europeiska köplagen
omfattas av de befintliga nationella 
bestämmelser som är tillämpliga enligt 
förordningarna (EC) nr 593/2008 och 
(EC) 864/2007 eller eventuella andra 
relevanta lagvalsbestämmelser. Det rör sig 
bland annat om frågor avseende 
ställningen som juridisk person, avtals 
ogiltighet till följd av bristande 
rättshandlingsförmåga eller olagligt eller 
omoraliskt handlande, men också frågor 
om fastställande av avtalsspråket, 
icke-diskriminering, representation, antal 
gäldenärer och borgenärer, byte av parter 
inklusive överlåtelse, kvittning och fusion, 
fastighetsrätt inklusive överföring av 
äganderätt samt immaterialrätt och 
skadeståndsrätt. Vidare bör frågan om 
huruvida sammanhängande krav på 
skadestånd vid avtalsbrott respektive krav 
på utomobligatoriskt skadestånd kan 
göras gällande inom ramen för samma 
talan falla utanför tillämpningsområdet 
för de gemensamma europeiska köplagen

(27) Alla frågor av avtalsrättslig eller 
utomobligatorisk natur som inte behandlas 
i detta direktiv omfattas av befintliga 
nationella bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 242
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Den gemensamma europeiska 
köplagen bör inte reglera frågor som 
ligger utanför avtalsrättens område. Detta 
direktiv bör inte påverka 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning om sådana frågor. 

utgår
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Informationsskyldighet som åläggs för att 
garantera hälsa och säkerhet eller av 
miljöskäl bör falla utanför den 
gemensamma europeiska köplagens 
tillämpningsområde. Förordningen bör 
inte heller påverka tillämpningen av de 
informationskrav som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 243
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) När parterna väl har kommit överens 
om att använda den gemensamma 
köplagen bör frågor som faller inom den 
gemensamma köplagens 
tillämpningsområde regleras uteslutande 
av denna. Bestämmelserna i den 
gemensamma europeiska köplagen bör 
tolkas autonomt, i enlighet med de 
väletablerade principerna för tolkning av 
unionslagstiftning. Problem som ligger 
inom tillämpningsområdet för, men inte 
uttryckligen regleras i den gemensamma 
europeiska köplagen bör lösas enbart 
genom tolkning, utan möjlighet att 
åberopa annan lagstiftning. Reglerna i 
den gemensamma europeiska köplagen 
bör tolkas på grundval av bakomliggande 
principer och mål samt köplagens 
innehåll som helhet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 244
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gemensamma europeiska 
köplagen bör bygga på avtalsfrihet som 
vägledande princip. Partsautonomin bör 
endast begränsas när och i den 
utsträckning det är absolut nödvändigt, 
särskilt av konsumentskyddsskäl. När 
sådana skäl föreligger är det viktigt att 
tydligt klargöra bestämmelsernas 
tvingande natur.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 245
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Principen om tro och heder bör ge 
vägledning för hur parterna ska 
samarbeta. Eftersom vissa bestämmelser 
utgör särskilda uttryck för den allmänna 
principen om tro och heder, bör dessa ha 
företräde framför den allmänna 
principen. Den allmänna principen bör 
således inte användas som ett verktyg för 
att ändra parternas rättigheter och 
skyldigheter enligt de särskilda 
bestämmelserna. De konkreta 
förpliktelser som följer av principen om 
tro och heder bör bland annat vara 
beroende av parternas relativa 
sakkunskapsnivå, och därför komma till 
uttryck på olika sätt i transaktioner 
mellan näringsidkare och konsumenter 
jämfört med transaktioner mellan 

utgår
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näringsidkare. Vid transaktioner mellan 
näringsidkare bör gott handelsbruk i den 
specifika situationen vara en relevant 
faktor därvidlag.

Or. en

Ändringsförslag 246
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Den gemensamma europeiska 
köplagen bör syfta till att bevara ett giltigt 
avtal när så är möjligt och lämpligt med 
hänsyn till parternas legitima intressen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 247
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Den gemensamma europeiska 
köplagen bör omfatta väl avvägda 
lösningar som tar hänsyn till parternas 
legitima intressen när det gäller att 
utforma och använda de åtgärder som 
kan vidtas vid avtalsbrott. När det gäller 
avtal mellan näringsidkare och 
konsumenter bör påföljdssystemet 
återspegla att brister hos varor, digitalt 
innehåll eller tjänster faller under 
näringsidkarens ansvar.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 248
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I syfte att stärka rättssäkerheten 
genom att göra rättspraxis från 
Europeiska unionens domstol respektive 
från de nationella domstolarna om 
tolkningen av den gemensamma 
europeiska köplagen eller andra 
bestämmelser i denna förordning
tillgänglig för allmänheten, bör 
kommissionen skapa en databas bestående 
av relevanta slutliga domstolsavgöranden. 
För att möjliggöra detta bör 
medlemsstaterna se till att sådana 
nationella avgöranden snabbt meddelas 
kommissionen.

(34) I syfte att stärka rättssäkerheten 
genom att göra rättspraxis från 
Europeiska unionens domstol respektive 
från de nationella domstolarna om 
tolkningen av detta direktiv tillgänglig för 
allmänheten, bör kommissionen skapa en 
databas bestående av relevanta slutliga 
domstolsavgöranden. För att möjliggöra 
detta bör medlemsstaterna se till att sådana 
nationella avgöranden snabbt meddelas 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 249
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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 

utgår
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framtida utvecklingen av unionens 
regelverk.

Or. en

Ändringsförslag 250
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Eftersom målet med denna 
förordning, nämligen att bidra till en väl 
fungerande inre marknad genom att
tillhandahålla ett enhetligt avtalsrättsligt 
regelverk som kan användas i samband 
med gränsöverskridande transaktioner i 
hela EU, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och därför 
bättre kan uppnås på unionsnivå, får 
unionen anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(36) Eftersom målet med detta direktiv, 
nämligen att bidra till en väl fungerande 
inre marknad genom att harmonisera vissa 
aspekter av kravet på avtalsenlighet i 
samband med försäljningsavtal, 
anknytande tjänster och digitalt innehåll,
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, får unionen anta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag bör göras om till ett direktiv om minimiharmonisering av vissa 
aspekter av kravet på avtalsenlighet i samband med konsumentavtal, anknytande tjänster och 
digitalt innehåll. Vad gäller innehållet är detta en förlängning av direktiv 2011/83/EU. I 
avsikt att bevara rättssäkerheten bör sådant som redan regleras av direktiv 2011/83/EU inte 
omfattas av denna text.

Ändringsförslag 251
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Denna förordning står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns 
särskilt i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 16, 38 och 47.

(37) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 252
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) För att undvika överlappande 
lagstiftning och komplettera befintlig 
unionslagstiftning bör detta direktiv 
omfatta principerna i direktiv 2011/83/EU 
om konsumenträttigheter, vilket 
harmoniserade vissa bestämmelser om 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler, såsom information som ska 
ges före ingåendet av avtal, formella krav, 
ångerrätt, leverans, riskens övergång och 
betalningsmedel. Detta bör garantera en 
stark rättslig ram med europeiska regler 
för företag som säljer varor eller digitalt 
innehåll till konsumenter i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 253
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Skäl 37b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37b) Efter antagandet av detta direktiv 
bör kommissionen utse en arbetsgrupp 
huvudsakligen bestående av 
organisationer som företräder 
konsumenter och företag, med stöd från 
akademiker och yrkesverksamma, för att 
utarbeta standardvillkor för avtal mellan 
näringsidkare och konsumenter som 
ingås via internet, på grundval av 
bestämmelserna i detta direktiv och 
unionens konsumentregelverk, särskilt 
direktiv 2011/83/EU om 
konsumenträttigheter.

Or. en

Ändringsförslag 254
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

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 detta direktiv är att förbättra 
förutsättningarna för den inre marknadens 
inrättande och funktion genom att
säkerställa en hög nivå av
konsumentskydd som även tar hänsyn till 
ny teknik, genom att harmonisera vissa 
aspekter av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar avseende vissa 
aspekter av kravet på avtalsenlighet, 
anknytande tjänster och digitalt innehåll
vad gäller avtal som ingåtts mellan 
konsumenter och näringsidkare.

Or. en

Ändringsförslag 255
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 256
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

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. Detta direktiv innehåller 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. en

Ändringsförslag 257
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om inte annat anges i detta direktiv 
får medlemsstaterna bibehålla eller införa 
nationell lagstiftning som garanterar en 
högre nivå av konsumentskydd som 
avviker från bestämmelserna i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 258
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om en eller flera medlemsstater 
använder möjligheten i punkt 3a ska 
berörda bestämmelser överensstämma 
med fördragen och meddelas 
kommissionen. Kommissionen ska i sin 
tur säkerställa att denna information är 
lättillgänglig för konsumenter och 
näringsidkare, bland annat på en 
webbplats särskilt för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 259
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Andra nationella rättigheter vad gäller 
avtalsförpliktelser och utomobligatoriska 
förpliktelser ska inte påverka 
tillämpningen av konsumenträttigheterna 
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som harmoniseras genom detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 260
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) tro och heder: ett uppförande som 
karaktäriseras av ärlighet, öppenhet och 
hänsyn till den andra parten i 
transaktionen eller förhållandet i fråga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 261
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) tro och heder: ett uppförande som 
karaktäriseras av ärlighet, öppenhet och 
hänsyn till den andra parten i transaktionen 
eller förhållandet i fråga.

(b) tro och heder: ett uppförande som 
karaktäriseras av ärlighet, öppenhet och, 
när så är lämpligt, hänsyn till den andra 
parten i transaktionen eller förhållandet i 
fråga.

Or. de

Ändringsförslag 262
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förlust: ekonomiskt förlust samt skada 
av icke-ekonomisk natur i form av sveda 
och värk, med uteslutande av andra 
former av icke-ekonomisk förlust såsom 
utebliven glädje.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 263
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) standardavtalsvillkor: avtalsvillkor 
som har utarbetats på förhand för flera 
transaktioner med olika parter, och som 
inte har förhandlats individuellt av 
parterna i den mening som avses i 
artikel 7 i den gemensamma köplagen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 264
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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 person eller
annan juridisk person, privat eller statligt 
ägd, som agerar, inbegripet genom en 
annan person som handlar i dennes namn 
eller på dennes vägnar, för ändamål som 
faller inom ramen för den egna närings-
eller yrkesverksamheten i samband med 
avtal.
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Or. en

Ändringsförslag 265
Evelyn Regner

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 –
antingen privatägd eller offentligägd –
person som i samband med avtal agerar 
själv eller via 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 överensstämmer med direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, särskilt 
när det gäller tredje parts handlingar på uppdrag av näringsidkaren. Handlande genom 
fullmakt är visserligen inte reglerat i den gemensamma europeiska köplagen. För 
konsumenten blir det dock obegripligt och förvirrande med olika konsekvenser beroende på 
om entreprenören handlar i egen person eller via andra personer.

Ändringsförslag 266
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) konsument: en fysisk person som agerar 
för ändamål som faller utanför den egna 
närings- eller yrkesverksamheten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 267
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) konsument: en fysisk person som agerar 
för ändamål som faller utanför den egna 
närings- eller yrkesverksamheten.

(f) konsument: en fysisk person som agerar 
för ändamål som faller utanför den egna 
närings- eller yrkesverksamheten; 
bedömningen om en fysisk person agerar 
helt eller delvis inom ramen för den egna 
närings- eller yrkesverksamheten beror på 
hur personen agerar mot sina 
avtalsparter.

Or. de

Ändringsförslag 268
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) varor: lösa saker, dock inte (h) varor: lösa saker, utom saker som säljs 
exekutivt eller annars tvångsvis med stöd 
av lag; vatten, gas och el ska också anses 
vara varor när de saluförs i begränsad 
volym eller bestämd kvantitet.

i) elektricitet och naturgas, och
ii) vatten och andra typer av gas när de
inte saluhålls i begränsad volym eller 
bestämd kvantitet.

Or. en
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Motivering

Definitionens formulering bör skrivas om för att överensstämma med 
konsumenträttsdirektivet, särskilt vad gäller ordningen i vilken varorna nämns.

Ändringsförslag 269
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led j – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) digitalt innehåll: data som framställs 
och tillhandahålls i digital form, oavsett om 
det sker enligt köparens specifikationer 
eller inte, inklusive digitalt video-, ljud-, 
bild- och skriftmaterial, video- och 
datorspel, programvara och digitalt 
innehåll som gör det möjligt att 
individanpassa befintlig hårdvara eller 
programvara; kategorin inkluderar inte

(j) digitalt innehåll: data som framställs 
och tillhandahålls i digital form, oavsett om 
det sker enligt köparens specifikationer 
eller inte, oavsett om åtkomsten skett 
genom nedladdning, direktuppspelning, 
från ett fysiskt medium eller på vilket 
annat sätt som helst, mot betalning eller
med inslag av vederlag som inte består av 
pengar, såsom att ge tillgång till 
konsumentens personuppgifter, inklusive 
digitalt video-, ljud-, bild- och 
skriftmaterial, video- och datorspel, 
programvara och digitalt innehåll som gör 
det möjligt att individanpassa befintlig 
hårdvara eller programvara; kategorin 
inkluderar inte

Or. en

Motivering

Definitionen av digitalt innehåll bör utökas för att även omfatta kostnadsfritt digitalt innehåll.

Ändringsförslag 270
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning
Artikel 2 – led j – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) digitalt innehåll: data som framställs (j) digitalt innehåll: data som framställs 
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och tillhandahålls i digital form, oavsett om 
det sker enligt köparens specifikationer 
eller inte, inklusive digitalt video-, ljud-, 
bild- och skriftmaterial, video- och 
datorspel, programvara och digitalt 
innehåll som gör det möjligt att 
individanpassa befintlig hårdvara eller 
programvara; kategorin inkluderar inte

och tillhandahålls i digital form, oavsett om 
det sker enligt köparens specifikationer 
eller inte, oavsett om åtkomsten skett 
genom nedladdning, direktuppspelning, 
från ett fysiskt medium eller på vilket 
annat sätt som helst, mot betalning eller 
med inslag av vederlag som inte består av 
pengar, såsom personuppgifter, inklusive 
digitalt video-, ljud-, bild- och 
skriftmaterial, video- och datorspel, 
programvara och digitalt innehåll som gör 
det möjligt att individanpassa befintlig 
hårdvara eller programvara; kategorin 
inkluderar inte

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa överensstämmelse med definitionerna i 2011 års 
konsumenträttsdirektiv.

Ändringsförslag 271
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led j – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) elektroniska kommunikationstjänster 
och nätverk, samt därtill knutna 
anläggningar och tjänster,

utgår

Or. en

Motivering

Detta undantagande från definitionen av digitalt innehåll är inte nödvändigt och föreskrivs 
inte heller i direktiv 2011/83/EU. För att de båda direktivens tillämpningsområden ska vara 
enhetliga bör innehållet i led vi inte uteslutas.

Ändringsförslag 272
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) försäljningsavtal: alla avtal enligt 
vilka näringsidkaren (säljaren) överför 
eller åtar sig att överföra äganderätten till 
varor till en annan person (köparen), och 
köparen betalar eller åtar sig att betala 
priset för detta; detta inbegriper avtal om 
leverans av varor som ännu inte har 
tillverkats eller producerats, men inte 
avtal som är föremål för exekutiv 
försäljning eller på annat sätt berörs av 
myndighetsutövning.

utgår

Or. en

Motivering

Detta regleras redan av direktiv 2011/83/EU.

Ändringsförslag 273
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) försäljningsavtal: alla avtal enligt vilka 
näringsidkaren (säljaren) överför eller åtar 
sig att överföra äganderätten till varor till 
en annan person (köparen), och köparen 
betalar eller åtar sig att betala priset för 
detta; detta inbegriper avtal om leverans av 
varor som ännu inte har tillverkats eller 
producerats, men inte avtal som är föremål 
för exekutiv försäljning eller på annat sätt 
berörs av myndighetsutövning.

(k) försäljningsavtal: alla avtal enligt vilka 
näringsidkaren (säljaren) åtar sig att 
överföra äganderätten till varor till en 
annan person (köparen), och köparen 
betalar eller åtar sig att betala priset för 
detta; detta inbegriper avtal om leverans av 
varor som ännu inte har tillverkats eller 
producerats, men inte avtal som är föremål 
för exekutiv försäljning eller på annat sätt 
berörs av myndighetsutövning.

Or. de
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Ändringsförslag 274
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led m – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) anknytande tjänst: alla tjänster som är 
knutna till varor eller digitalt innehåll, 
såsom installation, underhåll, reparation 
eller annan behandling, och som säljaren 
av varorna eller leverantören av det digitala 
innehållet utför enligt försäljningsavtalet, 
avtalet om tillhandahållande av digitalt 
innehåll eller ett separat anknytande 
tjänsteavtal som ingicks samtidigt med 
försäljningsavtalet eller avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll; 
kategorin inkluderar inte

(m) anknytande tjänst: alla tjänster som är 
knutna till varor eller digitalt innehåll, 
såsom installation, underhåll, reparation 
eller annan behandling, och som säljaren 
av varorna eller leverantören av det digitala 
innehållet utför enligt försäljningsavtalet, 
avtalet om tillhandahållande av digitalt 
innehåll eller ett separat anknytande 
tjänsteavtal som ingicks samtidigt eller i 
samband med försäljningsavtalet eller 
avtalet om tillhandahållande av digitalt 
innehåll; kategorin inkluderar inte

Or. en

Ändringsförslag 275
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led m – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) utbildningstjänster, utgår

Or. en

Motivering

Utbildningstjänster bör falla inom direktivets tillämpningsområde eftersom de kan vara en 
viktig faktor vid köp av en vara eller digitalt innehåll, till exempel ett dataprogram.

Ändringsförslag 276
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex



AM\934452SV.doc 45/177 PE510.560v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) tjänsteleverantör: en försäljare av 
varor eller en leverantör av digitalt 
innehåll som åtar sig att förse en 
konsument med en tjänst som har 
anknytning till dessa varor eller detta 
digitala innehåll.

(n) tjänsteleverantör: en näringsidkare
som åtar sig att tillhandahålla en 
anknytande tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 277
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) kund: en person som köper en 
anknytande tjänst.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 278
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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 

utgår
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av en eller flera metoder för 
distanskommunikation fram till och med 
tidpunkten för avtalets ingående.

Or. en

Motivering

Detta regleras redan av direktiv 2011/83/EU.

Ändringsförslag 279
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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. en

Ändringsförslag 280
Evelyn Regner

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

Motivering

Om definitionen av ”näringsidkare” enligt direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter tas 
som utgångspunkt måste även definitionen av ”avtal som ingås utanför säljarens fasta 
affärslokaler” korrigeras till följd av detta.

Ändringsförslag 281
Evelyn Regner

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 

ii) ingås i näringsidkarens affärslokaler 
eller genom någon form av 
distanskommunikation i omedelbar 
anslutning till att konsumenten kontaktats 
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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

personligen och individuellt på en plats 
som inte är näringsidkarens affärslokaler, i 
fysisk närvaro av näringsidkaren och 
konsumenten, eller

Or. de

Motivering

Om definitionen av ”näringsidkare” enligt direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter tas 
som utgångspunkt måste även definitionen av ”avtal som ingås utanför säljarens fasta 
affärslokaler” korrigeras till följd av detta

Ändringsförslag 282
Evelyn Regner

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 digitalt innehåll, 
respektive tillhandahålla digitala tjänster, 
till konsumenten och teckna avtal med 
konsumenten om detta.

iii) ingås under en utflykt som organiseras 
av näringsidkaren i syfte att marknadsföra 
och sälja varor eller digitalt innehåll, 
respektive tillhandahålla digitala tjänster, 
till konsumenten och teckna avtal med 
konsumenten om detta.

Or. de

Motivering

Om definitionen av ”näringsidkare” enligt direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter tas 
som utgångspunkt måste även definitionen av ”avtal som ingås utanför säljarens fasta 
affärslokaler” korrigeras till följd av detta

Ändringsförslag 283
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex



AM\934452SV.doc 49/177 PE510.560v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 284
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(s) köpgaranti: ett åtagande från 
näringsidkaren eller en tillverkare 
gentemot konsumenten att vid bristande 
överensstämmelse, utöver de skyldigheter 
som följer av artikel 107, återbetala 
köpeskillingen eller i någon form byta ut, 
reparera eller tillhandahålla service för 
varor eller digitalt innehåll som inte 
uppfyller specifikationerna eller något 
annat krav eller löfte i garantin eller i 
relevant reklam som förekommit i samband 
med att avtalet ingicks eller dessförinnan.

(s) köpgaranti: ett åtagande från 
näringsidkaren eller en tillverkare
(garantigivaren) gentemot konsumenten 
att utöver sin skyldighet i fråga om 
avtalsenlighet, återbetala köpeskillingen 
eller i någon form byta ut, reparera eller 
tillhandahålla service för varor eller digitalt 
innehåll som inte uppfyller 
specifikationerna eller något annat krav 
eller löfte i garantin eller i relevant reklam 
som förekommit i samband med att avtalet 
ingicks eller dessförinnan.

Or. en

Motivering

Definitionen bör ändras för att överensstämma med direktivet om konsumenträttigheter.
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Ändringsförslag 285
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning
Artikel 2 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(sa) reparation: att i fall av bristande 
överensstämmelse åtgärda en vara eller 
digitalt innehåll för att åstadkomma 
överensstämmelse med avtalet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att inkludera digitalt innehåll i åtgärden reparation.

Ändringsförslag 286
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(sa) reparation: åtgärdande av bristande 
överensstämmelse hos en vara eller 
digitalt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 287
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led sb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(sb) tillverkare: en fysisk eller juridisk 
person som tillverkar eller låter tillverka 
varor eller digitalt innehåll, som 
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importerar varor eller digitalt innehåll till 
Europeiska unionens territorium eller 
som uppger sig vara tillverkare genom att 
sätta sitt namn, sitt varumärke eller annat 
kännetecken på varorna eller det digitala 
innehållet.

Or. en

Motivering

Definitionen är hämtad från konsumentköpsdirektivet 1999/44/EG.

Ändringsförslag 288
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led t

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(t) varaktigt medium: varje medel som gör 
det möjligt för en part att bevara 
information, som riktas till denne 
personligen, så att informationen är 
tillgänglig för användning i framtiden 
under en tid som är lämplig med hänsyn till 
vad som är avsikten med informationen 
och som tillåter oförändrad återgivning av 
den bevarade informationen.

(t) varaktigt medium: varje medel som gör 
det möjligt för konsumenten eller 
näringsidkaren att bevara information, 
som riktas till vederbörande, så att 
informationen är tillgänglig för användning 
i framtiden under en tid som är lämplig 
med hänsyn till vad som är avsikten med 
informationen och som tillåter oförändrad 
återgivning av den bevarade informationen.

Or. en

Motivering

Formuleringen av definitionen bör ändras för att överensstämma med 
konsumenträttsdirektivet. Emellertid bör ordet ”personligen” tas bort, eftersom detta kan ge 
intrycket att informationen i fråga alltid måste vända sig direkt till en av parterna.

Ändringsförslag 289
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led v
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) tvingande bestämmelse: en 
bestämmelse som parterna inte kan avstå 
från att tillämpa och inte heller avvika 
från eller ändra verkningarna av.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 290
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led w

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(w) borgenär: en person som har rätt till 
en prestation, i pengar eller i natura, från 
en annan person, gäldenären.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 291
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(x) gäldenär: en person som har en skuld, 
i pengar eller i natura, till en annan 
person, borgenären.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 292
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led ya (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ya) kostnadsfritt: utan de nödvändiga 
kostnader som uppkommer då varor 
åtgärdas för att överensstämma med 
avtalet, särskilt kostnader för 
postbefordran, arbetskraft och material.

Or. en

Ändringsförslag 293
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

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 294
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 4



PE510.560v01-00 54/177 AM\934452SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Gränsöverskridande avtal

1. Den gemensamma europeiska köplagen 
får användas i samband med 
gränsöverskridande avtal.
2. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska ett avtal mellan näringsidkare anses 
som ett gränsöverskridande avtal om 
parterna har sin hemvist i olika stater, av 
vilka åtminstone en är en medlemsstat.
3. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska ett avtal mellan en näringsidkare och 
en konsument anses som ett 
gränsöverskridande avtal om
(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,
(b) åtminstone en av dessa stater är en 
medlemsstat.
4. 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.
5. En näringsidkare som är en fysisk 
person ska anses ha hemvist där han eller 
hon har sin huvudsakliga verksamhet. 
Om avtalet ingås inom ramen för den 
verksamhet som bedrivs i en 
näringsidkares filial, agentur eller 
inrättning av annat slag ska den plats där 
filialen, agenturen eller inrättningen av 
annat slag är belägen anses som 
näringsidkarens hemvist eller säte.
6. Den relevanta tidpunkten för 
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fastställandet av om ett avtal är ett 
gränsöverskridande avtal ska vara den 
tidpunkt då parterna kommer överens om 
att använda den gemensamma europeiska 
köplagen.

Or. en

Ändringsförslag 295
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska ett avtal mellan en näringsidkare och 
en konsument anses som ett 
gränsöverskridande avtal om

3. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska ett avtal mellan en näringsidkare och 
en konsument anses som ett 
gränsöverskridande avtal om 
näringsidkaren och konsumenten har sin 
hemvist i olika stater.

(a) adressen till konsumenten, är 
leveransadress eller faktureringsadress i 
en annan stat än den stat där 
näringsidkaren har sin vanliga vistelseort, 
och
(b) åtminstone en av dessa stater är en 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 296
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Avtal i samband med vilka den 

gemensamma europeiska köplagen får 
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användas
Den gemensamma europeiska köplagen 
får användas i samband med
(a) försäljningsavtal,
(b) avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll, på ett konkret medium eller på 
annat sätt, som kan bevaras, behandlas, 
kommas åt eller användas på nytt av 
användaren, oavsett om innehållet 
tillhandahålls mot betalning eller inte,
(c) anknytande tjänsteavtal, oavsett om ett 
separat pris har avtalats för den 
anknytande tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 297
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Uteslutande av blandade avtal och avtal 
med anknytning till en konsumentkredit

1. Den gemensamma europeiska köplagen 
får inte användas i samband med 
blandade avtal med inslag utöver 
försäljning av varor, tillhandahållande av 
digitalt innehåll och fullgörande av 
anknytande tjänster i den mening som 
avses i artikel 5.
2. Den gemensamma europeiska köplagen 
får inte användas i samband med sådana 
avtal mellan en näringsidkare och en 
konsument där näringsidkaren beviljar 
eller utfäster sig att bevilja konsumenten 
kredit i form av uppskjuten betalning, lån 
eller andra liknande lättnader. Den 
gemensamma europeiska köplagen får 
användas i samband med avtal mellan en 
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näringsidkare och en konsument i sådana 
fall där varor, digitalt innehåll eller 
anknytande tjänster av samma slag 
tillhandahålls fortlöpande och 
konsumenten betalar för dessa genom 
avbetalningar så länge leveranserna 
pågår.

Or. en

Ändringsförslag 298
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I de fall som avses i punkt 1a ska det 
anknytande avtalet regleras av den 
lagstiftning som annars är tillämplig; den 
lagstiftning som annars är tillämplig 
avgör också vad som ska anses som 
tillräcklig anknytning mellan de olika 
avtalen.

Or. en

Ändringsförslag 299
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I det fall att en1 av parterna till ett 
anknytande avtal utövar en rättighet, 
prövningsmöjlighet eller invändning, eller 
om avtalet är ogiltigt eller inte bindande 
enligt den nationella lagstiftning som är 
tillämplig på avtalet, ska parternas 
förpliktelser enligt avtalet som regleras av 
den gemensamma europeiska köplagen 
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inte påverkas, såvida en part inte skulle 
ha ingått ett avtal i enlighet med den 
gemensamma europeiska köplagen med 
undantag för det anknytande avtalet, eller 
endast hade ingått avtalet med betydligt 
annorlunda avtalsvillkor; i detta fall ska 
denna part ha rätt att häva avtalet som 
regleras av den gemensamma europeiska 
köplagen; den nationella lagstiftning som 
är tillämplig på det anknytande avtalet 
kan också föreskriva en omedelbar verkan 
på det avtal som regleras av den 
gemensamma europeiska köplagen, 
såsom dess uppsägning eller ogiltighet.
________________
1 Ändringen är av språklig art och syftar 
till att utesluta missförstånd och 
felöversättningar.

Or. en

Ändringsförslag 300
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Avtalsparterna

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.
2. För att omfattas av kategorin små och 
medelstora företag enligt denna 
förordning ska en näringsidkare
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(a) sysselsätta högst 250 personer, och
(b) ha en årsomsättning på högst 
50 miljoner euro eller en 
balansomslutning på högst 43 miljoner 
euro per år eller, för små och medelstora 
företag som har sitt säte i en medlemsstat 
som inte har euro som valuta eller i ett 
tredjeland, motsvarande belopp i den 
medlemsstatens eller det tredjelandets 
valuta.

Or. en

Ändringsförslag 301
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den gemensamma europeiska köplagen 
får endast användas om den som säljer 
varorna eller den som levererar 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 användas i avtal mellan företag och 
konsumenter, i avtal mellan konsumenter 
och avtal mellan företag.

Or. de

Motivering

En åtskillnad mellan å ena sidan företag och å andra sidan små och medelstora företag är 
inte motiverad.

Ändringsförslag 302
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att omfattas av kategorin små och 
medelstora företag enligt denna 
förordning ska en näringsidkare

utgår

(a) sysselsätta högst 250 personer, och
(b) ha en årsomsättning på högst 
50 miljoner euro eller en 
balansomslutning på högst 43 miljoner 
euro per år eller, för små och medelstora 
företag som har sitt säte i en medlemsstat 
som inte har euro som valuta eller i ett 
tredjeland, motsvarande belopp i den 
medlemsstatens eller det tredjelandets 
valuta.

Or. de

Ändringsförslag 303
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Överenskommelser om att använda den 

gemensamma europeiska köplagen
1. För att den gemensamma europeiska 
köplagen ska kunna användas ska 
parterna ha kommit överens om detta. 
Frågan om huruvida det finns en sådan 
överenskommelse och huruvida den är 
giltig ska fastställas på grundval av 
punkterna 2 och 3 i denna artikel, 
artikel 9 och relevanta bestämmelser i den 
gemensamma europeiska köplagen.
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 
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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.
3. I förbindelser mellan en näringsidkare 
och en konsument är det inte tillåtet att 
komma överens om att den gemensamma 
europeiska köplagen endast ska tillämpas 
i vissa delar, utan den måste tillämpas i 
sin helhet.

Or. en

Ändringsförslag 304
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om kraven i artikel 9.2 och 9.3 inte 
uppfylls ska konsumenten inte vara 
bunden av avtalet om tillämpning av den 
gemensamma europeiska köplagen. 
Medlemsstaterna ska föreskriva vilka 
konsekvenser detta får på den tillämpliga 
lagstiftningen och giltigheten av det 
ingångna avtalet under sådana 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 305
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Avtal som går utöver den 
gemensamma europeiska köplagens 
tillämpningsområde är inte giltiga.

Or. de

Motivering

Om avtalen strider mot den gemensamma europeiska köplagens tillämpningsområde enligt 
förordningen, genom att det föreskrivs att de ska gå utöver detta eller att den gemensamma 
europeiska köplagen endast ska tillämpas till en del för blandade avtal eller 
skuldfinansierade avtal, måste det klargöras att överenskommelsen om att tillämpa den 
gemensamma europeiska köplagen inte är giltig. Tillämplig lag måste därför fastställas enligt 
reglerna i Rom I-förordningen.

Ändringsförslag 306
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Standardinformation i avtal mellan en 

näringsidkare och en konsument
1. Utöver den förpliktelse att lämna 
förhandsinformation som föreskrivs i den 
gemensamma europeiska köplagen ska 
näringsidkaren, i samband med avtal 
mellan en näringsidkare och en 
konsument, uppmärksamma 
konsumenten på eventuella planer att 
tillämpa den gemensamma europeiska 
köplagen redan innan avtalet ingås 
genom att på ett klart och tydligt sätt förse 
konsumenten med 
informationsmeddelandet i bilaga II. Om 
överenskommelsen om att använda den 
gemensamma europeiska köplagen ingås 
per telefon eller på något annat sätt som 
inte ger möjlighet att förse konsumenten 
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med informationsmeddelandet, eller om 
näringsidkaren har underlåtit att 
överlämna informationsmeddelandet, ska 
konsumenten inte bli bunden av avtalet 
förrän han eller hon har mottagit en 
sådan bekräftelse som anges i artikel 8.2, 
åtföljd av informationsmeddelandet, och 
uttryckligen samtyckt till användningen 
av den gemensamma europeiska 
köplagen.
2. Det informationsmeddelande som 
anges i punkt 1 ska, om det lämnas i 
elektronisk form, innehålla en länk till 
eller åtminstone inbegripa uppgifter om 
en webbplats genom vilken texten till den 
gemensamma europeiska köplagen kan 
erhållas kostnadsfritt.

Or. en

Motivering

Direktiv 2011/83/EU innehåller redan förpliktelser gällande information.

Ändringsförslag 307
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Påföljder vid underlåtenhet att uppfylla 

vissa krav
Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för näringsidkare som i sina förbindelser 
med 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. Dessa 
påföljder ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska inom [1 år från det 
att denna förordning började gälla] 
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meddela kommissionen de relevanta 
bestämmelserna och därefter utan 
dröjsmål underrätta kommissionen om 
eventuella senare ändringar av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 308
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Följder av användningen av den 

gemensamma europeiska köplagen
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.

Or. en

Ändringsförslag 309
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om parterna på giltigt sätt har kommit 
överens om att använda den gemensamma 

Om parterna på giltigt sätt har kommit 
överens om att använda den gemensamma 
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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.

europeiska köplagen i samband med ett 
avtal, ska frågor som omfattas av den 
gemensamma europeiska köplagens 
bestämmelser uteslutande regleras av 
denna. Om näringsidkaren erbjuder varor, 
tillhandahållande av digitalt innehåll eller 
anknytande tjänster med möjligheten 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

Skyldigheten att lämna information före avtalets ingående uppnår sin fulla effekt endast om 
den gäller oberoende av ett faktiskt kontrakt. Det måste också garanteras att konkurrenter 
och konsumentorganisationer kan vidta rättsliga åtgärder om skyldigheten att lämna 
information inte efterlevs.

Ändringsförslag 310
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Informationskrav som följer av 
tjänstedirektivet
Denna förordning ska inte påverka de 
informationskrav som föreskrivs i 
nationell lagstiftning som införlivar 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden, och som kompletterar 
informationskraven i den gemensamma 
europeiska köplagen.

Or. en
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Ändringsförslag 311
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Medlemsstaternas alternativ

En medlemsstat får besluta att göra den 
gemensamma köplagen tillgänglig i 
samband med
(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
(b) avtal där alla parter är näringsidkare, 
men ingen tillhör kategorin små och 
medelstora företag i den mening som 
avses i artikel 7.2.

Or. en

Ändringsförslag 312
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underrättelse om domar som inneburit 
tillämpning av denna förordning

Underrättelse om domar som inneburit 
tillämpning av detta direktiv

Or. en
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Ändringsförslag 313
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att utan 
onödigt dröjsmål underrätta Europeiska 
kommissionen om slutliga domar från 
deras domstolar som inneburit tillämpning 
av denna förordning.

1. Medlemsstaterna ska se till att utan 
onödigt dröjsmål underrätta Europeiska 
kommissionen om slutliga domar från 
deras domstolar som inneburit tillämpning 
av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 314
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Översyn

1. Senast … [4 år från det att denna 
förordning började gälla] ska 
medlemsstaterna lämna information om 
tillämpningen av denna förordning till 
kommissionen, särskilt om hur den 
gemensamma europeiska köplagen tas 
emot, i vilken utsträckning dess 
bestämmelser har givit upphov till tvister 
samt eventuella kvarvarande skillnader i 
konsumentskydd mellan den 
gemensamma europeiska köplagen och 
nationell lagstiftning. Denna information 
ska inbegripa en samlad översikt av 
nationell rättspraxis som innebär tolkning 
av den gemensamma europeiska 
köplagens bestämmelser.
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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.

Or. en

Ändringsförslag 315
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

1. Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 316
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska tillämpas från [sex månader 
efter det att den trädde i kraft].

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 317
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning är till alla delar 
bindande och direkt tillämplig i alla 
medlemsstater.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 318
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Standardavtal

Kommissionen ska presentera 
standardvillkoren inom [ett år] från 
direktivets införlivande.

Or. en

Ändringsförslag 319
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Adressater
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Detta direktiv riktar sig till 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 320
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 16b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16b
Kommissionen ska genomföra en 
informationskampanj på nationell nivå 
för att informera företag om dessa 
standardvillkor för 
konsumenttransaktioner via internet som 
grundar sig på de europeiska 
bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 321
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

COMMON EUROPEAN SALES LAW utgår

Or. en

Ändringsförslag 322
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – innehållsförteckningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållsförteckningen utgår

Or. en

Ändringsförslag 323
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – del I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del I utgår

Or. en

Ändringsförslag 324
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 6

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 respektive 
nationella lagstiftning som inte omfattar 
den gemensamma europeiska köplagen 
och som är tillämplig enligt 
förordningarna (EG) nr 593/2008 och 
(EG) nr 864/2007 eller eventuella andra 
lagvalsregler av relevans i 
sammanhanget, behöver ett avtal, en 
förklaring eller varje annan handling som 
omfattas av den lagen inte ha någon 
särskild form.

Or. en
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Ändringsförslag 325
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – del II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del II utgår

Or. en

Ändringsförslag 326
Alexandra Thein

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) upprättas 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 tillämpningsområde,

Or. en

Ändringsförslag 327
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en konsument behåller, använder 
eller konsumerar en produkt, ett digitalt 
innehåll eller anknytande tjänster som 
har skickats till konsumenten utan att 
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konsumenten har begärt detta, ska detta 
inte betraktas som en accept.
Konsumenten är i detta fall undantagen 
från bestämmelsen om motprestation och 
är inte skyldig att återlämna produkten 
eller tjänsten.

Or. de

Motivering

Detta framgår av artikel 27 i direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter. Även om 
otillbörliga affärsmetoder inte regleras av den gemensamma europeiska köplagen är det 
fortfarande nödvändigt att reglera de civilrättsliga följderna av sådana metoder i syfte att 
säkerställa det avsedda skyddet för den enskilde konsumenten.

Ändringsförslag 328
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 30 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Mellan näringsidkare och 
konsumenter gäller att ett svar från 
anbudsmottagaren som uttryckligen eller 
indirekt innebär att anbudsvillkor läggs 
till eller byts ut under alla omständigheter 
utgör ett avslag och ett nytt anbud.

Or. de

Motivering

För att konsumenterna ska skyddas krävs det hanterbara rättigheter och tydliga villkor. 
Konsumenten måste kunna lita på att dennes anbud, som vanligtvis bestäms av 
näringsidkaren, tas emot i samma form som det upprättades. Det är också orimligt att kräva 
att konsumenten ska kontrollera ett mottagande i efterhand eller göra invändningar 
omedelbart.

Ändringsförslag 329
Alexandra Thein
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 40 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) som upprättas 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 
tillämpningsområde,

Or. en

Ändringsförslag 330
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 50a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50a
1. Om en tredje person för vars 
handlingar en avtalspart är ansvarig eller 
som, med denna avtalsparts samtycke, är 
involverad i ingåendet av avtalet
a) gör sig skyldig till en villfarelse, eller 
känner till eller kan förväntas känna till 
en villfarelse, eller
b) gjort sig skyldig till vilseledande, hot 
eller otillbörligt utnyttjande,
ska åtgärder enligt detta kapitel finnas att 
tillgå på samma sätt som om den person 
som är ansvarig eller som gett sitt 
samtycke agerat eller haft kännedom.
2. Om en tredje person för vars 
handlingar en avtalspart inte är ansvarig 
och som inte erhållit denna avtalsparts 
samtycke till att vara involverad i 
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ingåendet av avtalet gjort sig skyldig till 
vilseledande eller hot ska åtgärder enligt 
detta kapitel finnas att tillgå om 
avtalsparten kände till eller rimligen 
kunde ha förväntats känna till de 
relevanta omständigheterna, eller vid 
tidpunkten för hävning inte handlade med 
tilltro till avtalet.

Or. de

Ändringsförslag 331
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För konsumentavtal krävs inget varsel 
inom en angiven tid för att frånträda 
avtalet på grund av villfarelse, 
vilseledande, hot eller otillbörligt 
utnyttjande.

Or. de

Motivering

Konsumenträttigheterna ska inte göras onödigt komplicerade genom formella krav. 
Konsumenterna är i regel inte vana vid att behöva bestrida avtal på grund av villfarelse eller 
utöva liknande konsumenträttigheter. Därför är konsumenterna vanligtvis inte medvetna om 
vilka formella åtgärder som måste vidtas för att de inte ska gå miste om sina rättigheter. De 
är också ofta inte medvetna om att de måste säkra bevis, vilket i slutändan innebär att de av 
denna anledning inte kan hävda sina rättigheter.

Ändringsförslag 332
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – del III
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del III utgår

Or. en

Ändringsförslag 333
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För avtal mellan företagare och 
konsumenter gäller att avtalet i första 
hand ska tolkas enligt den version som 
upprättats på konsumentens språk.

Or. de

Motivering

Det krävs ytterligare en tveksamhetsbestämmelse till fördel för konsumenten. Den version 
som upprättats på konsumentens språk ska anses ha företräde.

Ändringsförslag 334
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 69 – punkt 1

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 kan bevisa att

(a) den andra parten vid avtalets ingående 
var införstådd med, eller kunde förväntas 

(a) uttalandet hade korrigerats vid 
tidpunkten för avtalets ingående,
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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.

(b) beslutet att ingå avtalet inte kunde 
påverkas av uttalandet.

Or. de

Motivering

Det bör göras klart att bevisbördan i detta sammanhang alltid ligger hos säljaren. Detta 
överensstämmer också med direktiv 1999/44/EG om försäljning och garantier avseende 
konsumtionsvaror.

Ändringsförslag 335
Evelyn Regner

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 
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.

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 
kan bevisa att han eller hon inte kände till 
och inte kunde förväntas känna till 
uttalandet i fråga.

Or. de

Motivering

Det bör göras klart att bevisbördan i detta sammanhang alltid ligger hos säljaren. Detta 
överensstämmer också med direktiv 1999/44/EG om försäljning och garantier avseende 
konsumtionsvaror.

Ändringsförslag 336
Evelyn Regner
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 69 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I avtal mellan en näringsidkare och 
en konsument är ett avtalsvillkor som 
införs av näringsidkaren inte bindande 
om konsumenten efter omständigheterna, 
särskilt på grund av avtalets yttre 
utseende och den ovanliga arten av dess 
innehåll inte kan förvänta sig ett sådant 
villkor, såvida inte näringsidkaren 
uttryckligen har uppmärksammat 
konsumenten på detta avtalsvillkor.

Or. de

Motivering

För att garantera en hög nivå på konsumentskyddet behövs en särskild bestämmelse om 
avtalsvillkor som införs av näringsidkaren på ett överraskande sätt. Konsumenten måste 
kunna lita på att det mot bakgrund av tidigare avtalsförhållanden inte döljer sig några 
motstridiga avtalsvillkor i det finstilta. Sådana överraskande avtalsvillkor ska därför inte 
anses utgöra en del av avtalet såvida inte näringsidkaren uttryckligen har gjort konsumenten 
uppmärksam på dem.

Ändringsförslag 337
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 80 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avsnitt 2 ska inte tillämpas på 
definitionen av det huvudsakliga 
föremålet för avtalet, och inte heller på 
frågan om huruvida det pris som ska 
betalas är skäligt, så länge 
näringsidkaren har uppfyllt 
tydlighetskravet i artikel 82.

utgår

Or. en
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Motivering

Syftet med att stryka artikel 80.2 är att utöka kontrollen av oskälighet till att omfatta 
”kärnvillkoren” (de huvudsakliga villkoren). Detta är den mest långtgående förbättringen av 
konsumentskyddet. I de flesta medlemsstater kan domstolarna inte kontrollera kärnvillkorens 
skälighet (inbegripet prisvillkor), men i vissa medlemsstater kan de generellt (jfr den stora 
generella klausulen, artikel 36, i den nordiska lagen om avtalsrätt) eller i specifika 
sammanhang (se EU-domstolen, målet Caja de Madrid, för information om låneavtal i 
Spanien).

Ändringsförslag 338
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 80a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80a
Oväntade villkor som ingår i 

standardvillkoren
Ett villkor som ingår i standardvillkoren 
som tillhandahållits av en part och som är 
av så oväntad natur att den andra parten 
inte skulle kunna ha förväntat sig detta 
ska anses oskäligt vid tillämpning av detta 
avsnitt, såvida villkoret inte uttryckligen 
har godkänts.

Or. en

Ändringsförslag 339
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 82 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en näringsidkare tillfogar avtalsvillkor
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 

Om en näringsidkare tillfogar avtalsvillkor 
ska denne vara skyldig att se till att 
villkoren har utformats och meddelats på 
ett klart och begripligt språk.
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på ett klart och begripligt språk.

Or. en

Motivering

Syftet med strykningen i artikel 82 (som kompletteras av strykningen i artikel 83) är att utöka 
kontrollen av oskälighet till att även omfatta framförhandlade villkor. Detta har redan 
föreslagits av expertgruppen. Kommissionen föredrog att inte föreslå detta, i avsikt att hålla 
sig nära direktivet. Detta är emellertid ett minimidirektiv. Ändringen undanröjer ännu ett 
hinder för konsumenterna.

Ändringsförslag 340
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 82 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en näringsidkare tillfogar avtalsvillkor 
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.

Om en näringsidkare tillfogar avtalsvillkor 
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, tydligt och begripligt sätt. Om 
så inte är fallet är de inte bindande för 
konsumenten i enlighet med artikel 79.

Or. de

Motivering

Även om det finns ett tydlighetskrav för avtalsvillkor så saknas en bestämmelse om att 
avtalsvillkor som inte uppfyller tydlighetskravet ska anses vara ogiltiga. Ändringsförslaget 
grundar sig på direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal. Om denna ändring 
inte görs innebär det en oacceptabel försämring av konsumentskyddet inom EU.

Ändringsförslag 341
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 83 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I avtal mellan en näringsidkare och en 
konsument är ett av näringsidkaren infört 
avtalsvillkor som inte har förhandlats 
individuellt i den mening som avses i 
artikel 7 oskäligt i den mening som avses i 
detta avsnitt om det orsakar en betydande 
obalans med avseende på parternas 
rättigheter och förpliktelser enligt avtalet, 
till nackdel för konsumenten och i strid 
med kraven på tro och heder.

1. I avtal mellan en näringsidkare och en 
konsument är ett av näringsidkaren infört 
avtalsvillkor oskäligt i den mening som 
avses i detta avsnitt om det orsakar en 
betydande obalans med avseende på 
parternas rättigheter och förpliktelser enligt 
avtalet, till nackdel för konsumenten.

Or. en

Motivering

Syftet med denna strykning är att utöka kontrollen av oskälighet till att även omfatta 
framförhandlade villkor. Kommissionen föredrog att inte föreslå detta, i avsikt att hålla sig 
nära direktivet, men denna ändring undanröjer ännu ett stort hinder för konsumenterna. 
Uttrycket ”i strid med kraven på tro och heder” är en förutsättning för att ett villkor ska 
anses oskäligt. Detta existerar emellertid inte i alla medlemsstater, varför detta bör flyttas 
från punkt 1 till punkt 2.

Ändringsförslag 342
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 83 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) huruvida näringsidkaren har uppfyllt 
tydlighetskravet i artikel 82,

utgår

Or. de

Motivering

För att skapa ett bättre konsumentskydd bör otydliga avtalsvillkor vara ogiltiga i sig och inte 
bara ingå som ett kriterium bland många i kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Detta 
motsvarar också miniminormen enligt direktiv 93/13/EEG om oskäliga avtalsvillkor.
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Ändringsförslag 343
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) orättmätigt utesluta eller begränsa 
konsumentens möjligheter att vidta 
åtgärder mot näringsidkaren eller en 
tredje part om näringsidkaren inte har 
uppfyllt sina avtalsförpliktelser,

Or. de

Motivering

Konsumentskyddet när det gäller oskäliga avtalsvillkor är för dåligt på grund av att ett antal 
avtalsvillkor utgör en del av den grå listan och bör förbättras. Det är anledningen till 
ändringen i artikel 84. Utgångspunkten är direktiv 93/13/EEG om oskäliga avtalsvillkor. 
Avtalsvillkoren i bilagan betraktas som ”oskäliga” av medlemsstaterna. Eftersom det rör sig 
om minimikrav är listorna över avtalsvillkor som är oskäliga per definition mycket mer 
omfattande i många medlemsstater.

Ändringsförslag 344
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) 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,

Or. de
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Ändringsförslag 345
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) begränsa den bevisning som 
konsumenten har tillgång till eller ålägga 
konsumenten bevisbördan för något som 
det enligt lag åligger näringsidkaren att 
bevisa,

Or. de

Motivering

Konsumentskyddet när det gäller oskäliga avtalsvillkor är för dåligt på grund av att ett antal 
avtalsvillkor utgör en del av den grå listan och bör förbättras. Det är anledningen till 
ändringen i artikel 84. Utgångspunkten är direktiv 93/13/EEG om oskäliga avtalsvillkor. 
Avtalsvillkoren i bilagan betraktas som ”oskäliga” av medlemsstaterna. Eftersom det rör sig 
om minimikrav är listorna över avtalsvillkor som är oskäliga per definition mycket mer 
omfattande i många medlemsstater.

Ändringsförslag 346
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ad) orättmätigt utesluta eller begränsa 
konsumentens möjligheter att hävda 
eventuella kvittningskrav mot 
näringsidkaren,

Or. de
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Ändringsförslag 347
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ae) kräva att en konsument som inte 
fullgör sina skyldigheter enligt avtalet ska 
betala ett oproportionerligt högt 
skadestånd eller ett på förhand fastställt 
belopp för underlåtenhet att fullgöra 
avtalet,

Or. de

Ändringsförslag 348
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(af) ge en näringsidkare rätt att frånträda 
eller säga upp avtalet, i den mening som 
avses i artikel 8, efter eget skön, utan att 
ge samma rätt till konsumenten, eller ge 
en näringsidkare rätt att behålla 
penningbelopp som betalats för 
anknytande tjänster som ännu inte 
tillhandahållits i sådana fall där 
näringsidkaren frånträder eller säger upp 
avtalet,

Or. de

Ändringsförslag 349
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 84 – led ag (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ag) göra det möjligt för en näringsidkare 
att säga upp ett avtal som löper på 
obestämd tid utan skälig uppsägningstid, 
såvida det inte finns goda grunder för 
detta,

Or. de

Ändringsförslag 350
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ah) betrakta ett visst beteende hos 
konsumenten som att konsumenten har 
gjort eller inte har gjort ett uttalande, 
såvida inte konsumenten i början av 
fristen har blivit uppmärksammad på 
konsekvenserna av sitt beteende och fått 
rimlig tid på sig att göra ett uttryckligt 
uttalande,

Or. de

Ändringsförslag 351
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ai) göra det möjligt för en näringsidkare 
att ändra avtalsvillkoren ensidigt, utan 
giltigt skäl enligt avtalet,

Or. de
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Ändringsförslag 352
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aj) göra det möjligt för näringsidkaren 
att ensidigt och utan giltigt skäl ändra 
egenskaperna hos de varor, det digitala 
innehåll eller de anknytande tjänster som 
ska tillhandahållas, eller något annat som 
hänger samman med avtalets fullgörande,

Or. de

Ändringsförslag 353
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ak) föreskriva att priset på varor, digitalt 
innehåll eller anknytande tjänster ska 
fastställas vid tidpunkten för leveransen, 
eller tillåta att en näringsidkare kräver ett
högre pris för sin prestation än det som 
har fastställts i avtalet, såvida inte den 
delen av avtalet även ger utrymme för en 
sänkning av priset och de omständigheter 
som krävs för en ändring av priset är 
relevanta och beskrivs i avtalet samt att de 
är objektivt motiverade och inte är 
avhängiga näringsidkarens egen vilja,

Or. de
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Ändringsförslag 354
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) ålägga en konsument att uppfylla alla 
sina förpliktelser enligt avtalet samtidigt 
som näringsidkaren underlåter att 
uppfylla sina,

Or. de

Ändringsförslag 355
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ib) tillåta att en näringsidkare överlåter 
sina rättigheter och skyldigheter enligt 
avtalet utan konsumentens samtycke, 
såvida det inte sker till ett dotterföretag 
som kontrolleras av näringsidkaren eller 
som en följd av en fusion eller 
motsvarande laglig företagstransaktion, 
och transaktionen sannolikt inte kommer 
att påverka någon av konsumentens 
rättigheter negativt,

Or. de

Ändringsförslag 356
Evelyn Regner

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



PE510.560v01-00 88/177 AM\934452SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ic) ge näringsidkaren rätt att begära en 
orimligt lång eller inte tillräckligt 
specificerad tidsfrist under vilken han kan 
acceptera eller avslå en begäran från 
konsumenten,

Or. de

Ändringsförslag 357
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(id) tillåta att en näringsidkare 
förbehåller sig en oskäligt lång eller 
otillräckligt specificerad frist för att 
fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet,

Or. de

Ändringsförslag 358
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ie) otillbörligt utesluta eller begränsa de 
åtgärder som konsumenten kan vidta mot 
näringsidkaren, eller de invändningar 
konsumenten kan göra mot krav från 
näringsidkaren,

Or. de
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Ändringsförslag 359
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(if) göra näringsidkarens fullgörande av 
sina skyldigheter enligt avtalet, eller 
verkningar av avtalet som är till fördel för 
konsumenten, beroende av särskilda 
villkor som inte krävs enligt lag och är 
oskäliga,

Or. de

Ändringsförslag 360
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ig) lägga en alltför stor börda på 
konsumenten i syfte att avsluta ett avtal 
med obestämd löptid,

Or. de

Ändringsförslag 361
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) begränsa den bevisning som 
konsumenten har tillgång till eller ålägga 
konsumenten bevisbördan för något som 
det enligt lag åligger näringsidkaren att 
bevisa,

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 362
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) orättmätigt utesluta eller begränsa 
konsumentens möjligheter att vidta 
åtgärder mot näringsidkaren eller en 
tredje part om näringsidkaren inte har 
uppfyllt sina avtalsförpliktelser,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 363
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) orättmätigt utesluta eller begränsa 
konsumentens möjligheter att hävda 
eventuella kvittningskrav mot 
näringsidkaren,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 364
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) göra det möjligt för näringsidkaren att utgår



AM\934452SV.doc 91/177 PE510.560v01-00

SV

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,

Or. de

Ändringsförslag 365
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) kräva att en konsument som inte 
fullgör sina skyldigheter enligt avtalet ska 
betala ett oproportionerligt högt 
skadestånd eller ett på förhand fastställt 
belopp för underlåtenhet att fullgöra 
avtalet,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 366
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) ge en näringsidkare rätt att frånträda 
eller säga upp avtalet, i den mening som 
avses i artikel 8, efter eget skön, utan att 
ge samma rätt till konsumenten, eller ge 
en näringsidkare rätt att behålla 
penningbelopp som betalats för 
anknytande tjänster som ännu inte 
tillhandahållits i sådana fall där 

utgår
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näringsidkaren frånträder eller säger upp 
avtalet,

Or. de

Ändringsförslag 367
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) göra det möjligt för en näringsidkare 
att säga upp ett avtal som löper på 
obestämd tid utan skälig uppsägningstid, 
såvida det inte finns goda grunder för 
detta,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 368
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) automatiskt förlänga ett avtal som 
löper på bestämd tid, om inte 
konsumenten godtar en sådan lösning, i 
avtal där avtalsvillkoren föreskriver en 
oskäligt kort frist för att lämna 
underrättelse,

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 369
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) göra det möjligt för en näringsidkare 
att ändra avtalsvillkoren ensidigt, utan 
giltigt skäl enligt avtalet; detta ska dock 
inte påverka avtalsvillkor enligt vilka en 
näringsidkare förbehåller sig rätten att 
ensidigt ändra villkoren i ett avtal som 
löper på obestämd tid, under förutsättning 
att näringsidkaren är förpliktad att 
underrätta konsumenten inom skälig tid, 
och det står konsumenten fritt att säga 
upp avtalet utan kostnad,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 370
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) göra det möjligt för näringsidkaren att 
ensidigt och utan giltigt skäl ändra 
egenskaperna hos de varor, det digitala 
innehåll eller de anknytande tjänster som 
ska tillhandahållas, eller något annat som 
hänger samman med avtalets fullgörande,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 371
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) föreskriva att priset på varor, digitalt 
innehåll eller anknytande tjänster ska 
fastställas vid tidpunkten för leveransen, 
eller tillåta att en näringsidkare höjer 
priset utan att ge konsumenten möjlighet 
att frånträda avtalet om priset är för högt 
i förhållande till det pris som fastställdes 
vid avtalets ingående; detta ska inte 
påverka tillämpningen av lagliga 
prisindexklausuler, under förutsättning 
att metoden för prissättningen beskrivs 
tydligt,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 372
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) ålägga en konsument att uppfylla alla 
sina förpliktelser enligt avtalet samtidigt 
som näringsidkaren underlåter att 
uppfylla sina,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 373
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) tillåta att en näringsidkare överlåter 
sina rättigheter och skyldigheter enligt 
avtalet utan konsumentens samtycke, 

utgår
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såvida det inte sker till ett dotterföretag 
som kontrolleras av näringsidkaren eller 
som en följd av en fusion eller 
motsvarande laglig företagstransaktion, 
och transaktionen sannolikt inte kommer 
att påverka någon av konsumentens 
rättigheter negativt,

Or. de

Ändringsförslag 374
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) tillåta att en näringsidkare, om det som 
har beställts inte finns tillgängligt, 
tillhandahåller något likvärdigt utan att 
uttryckligen ha informerat konsumenten 
om denna möjlighet och om det faktum att 
det är näringsidkaren som ska bära 
kostnaderna för att återsända vad 
konsumenten har mottagit enligt avtalet, 
om konsumenten utnyttjar sin rätt att 
avböja prestation,

(n) tillåta att en näringsidkare, om det som 
har beställts inte finns tillgängligt, 
tillhandahåller något likvärdigt utan att 
uttryckligen ha informerat konsumenten 
om denna möjlighet och om det faktum att 
det är näringsidkaren som ska bära 
kostnaderna för att återsända vad 
konsumenten har mottagit enligt avtalet, 
om konsumenten utnyttjar sin rätt att 
avböja prestation, samt utan att 
konsumenten uttryckligen har begärt 
detta,

Or. de

Ändringsförslag 375
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) tillåta att en näringsidkare förbehåller 
sig en oskäligt lång eller otillräckligt 
specificerad frist för att anta eller avslå ett 

utgår
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anbud,

Or. de

Ändringsförslag 376
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) tillåta att en näringsidkare förbehåller 
sig en oskäligt lång eller otillräckligt 
specificerad frist för att fullgöra sina 
skyldigheter enligt avtalet,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 377
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(q) otillbörligt utesluta eller begränsa de 
åtgärder som konsumenten kan vidta mot 
näringsidkaren, eller de invändningar 
konsumenten kan göra mot krav från 
näringsidkaren,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 378
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led r
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(r) göra näringsidkarens fullgörande av 
sina skyldigheter enligt avtalet, eller 
verkningar av avtalet som är till fördel för 
konsumenten, beroende av särskilda 
villkor som inte krävs enligt lag och är 
oskäliga,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 379
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 85 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) lägga en alltför stor börda på 
konsumenten i syfte att avsluta ett avtal 
med obestämd löptid,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 380
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel utgår.

Or. en
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Ändringsförslag 381
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel 10: Säljarens skyldigheter utgår

Or. en

Ändringsförslag 382
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 91

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 utgår
Allmänna bestämmelser

Säljarens huvudskyldigheter
Den som säljer varor eller tillhandahåller 
digitalt innehåll (i denna del kallad 
säljaren) ska
(a) leverera varorna eller det digitala 
innehållet,
(b) överföra äganderätten till varorna, 
inbegripet till det konkreta medium på 
vilket det digitala innehållet 
tillhandahålls,
(c) se till att varorna eller det digitala 
innehållet är i överensstämmelse med 
avtalet,
(d) se till att köparen har rätt att använda 
det digitala innehållet i enlighet med 
avtalet, och,
(e) överlämna de handlingar som 
representerar eller rör varorna eller de 
handlingar rörande det digitala innehållet 
som eventuellt krävs enligt avtalet.
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Or. en

Ändringsförslag 383
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 92

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 92 utgår
Prestation via tredje man

1. En säljare kan överlåta på någon 
annan att prestera, om inte avtalet 
föreskriver att säljaren ska prestera 
personligen.
2. En säljare som överlåter prestationen 
på någon annan förblir dock ansvarig för 
att prestation sker enligt avtal.
3. I avtalsförhållanden mellan en 
näringsidkare och en konsument får 
parterna inte avstå från att tillämpa punkt 
2 eller avvika från eller ändra dess 
verkningar, om det är till nackdel för 
konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 384
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93 utgår
Leveransställe

1. Om det inte är möjligt att bestämma 
leveransstället på annat sätt, ska det 
fastställas i enlighet med följande:
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(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.
(b) I alla andra fall ska leveransstället 
fastställas på följande sätt:
i) Om försäljningsavtalet innebär att en 
eller flera transportörer sköter frakten, 
den första transportörens närmaste 
avhämtningsställe.
ii) Om avtalet inte omfattar frakt, 
säljarens driftställe vid den tidpunkt då 
avtalet ingicks.
2. Om säljaren har mer än ett driftställe 
ska driftstället med avseende på 
tillämpningen av punkt 1 b vara det som 
har närmast anknytning till 
leveransskyldigheten.

Or. en

Ändringsförslag 385
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 94 utgår
Leveranssätt

1. Om inte parterna har kommit överens 
om annat ska säljaren fullgöra 
leveransskyldigheten i enlighet med något 
av följande alternativ:
(a) I fråga om konsumentavtal eller avtal
om att tillhandahålla digitalt innehåll som 
ingåtts på distans eller utanför säljarens 
fasta affärslokaler, eller enligt vilket 
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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.
(b) I andra fall där avtalet föreskriver att 
varorna ska fraktas av en transportör, 
genom att överlämna varorna till den 
första transportören för vidare transport 
till köparen och genom att till köparen 
överlämna handlingar som gör det möjligt 
för köparen att överta varorna från den 
transportör som är i besittning av dem. or
(c) I sådana fall som inte omfattas av led 
a eller b, genom att göra varorna eller det 
digitala innehållet eller, om parterna har 
enats om att säljaren endast behöver 
tillhandahålla handlingar avseende 
varorna, dessa handlingar tillgängliga för 
köparen.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 a och c 
ska varje hänvisning till konsumenten 
eller köparen inbegripa en tredje man, 
dock ej transportören, som har angivits av 
konsumenten eller köparen i enlighet med 
avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 386
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 95 utgår
Tidpunkt för leverans

1. Om tidpunkten för leverans inte kan 
fastställas på annat sätt, ska varorna eller 
det digitala innehållet levereras utan 
onödigt dröjsmål efter det att avtalet har 
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ingåtts.
2. I avtal mellan en näringsidkare och en 
konsument ska näringsidkaren, såvida 
inte parterna har kommit överens om 
annat, leverera varorna eller det digitala 
innehållet inom 30 dagar från det att 
avtalet ingicks.

Or. en

Ändringsförslag 387
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96 utgår
Säljarens skyldigheter med avseende på 

frakten av varorna
1. Om avtalet föreskriver att säljaren ska 
ombesörja frakten av varorna, ska 
säljaren ingå sådana avtal som krävs för 
att varorna ska kunna fraktas till den 
fastställda platsen på lämpligt sätt med 
hänsyn till omständigheterna och i 
enlighet med de vanliga villkoren för 
sådana transporter.
2. Om säljaren i enlighet med avtalet 
överlämnar varorna till en transportör, 
och om varorna inte är tydligt 
identifierade som de varor som ska 
levereras enligt avtalet genom märkning, 
tranportdokument eller på annat sätt, är 
säljaren skyldig att underrätta köparen 
om leveransen och ge en specifikation av 
varorna.
3. Om avtalet inte ålägger säljaren att 
försäkra varorna inför frakten, är 
säljaren skyldig att på köparens begäran 
förse köparen med all tillgänglig 
information som behövs för att köparen 
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ska kunna teckna en sådan försäkring.

Or. en

Ändringsförslag 388
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 97 utgår
Varor eller digitalt innehåll som inte 

godtas av köparen
1. En säljare som förblir i besittning av 
varorna eller det digitala innehållet på 
grund av att köparen inte har tagit emot 
leveransen, trots att han varit skyldig att 
göra det, måste vidta skäliga åtgärder för 
att skydda och bevara varorna eller det 
digitala innehållet.
2. Säljaren ska befrias från sin skyldighet 
att leverera om denne
(a) på skäliga villkor deponerar varorna 
eller det digitala innehållet hos tredje man 
att förvaras för köparens räkning, och 
underrättar köparen om detta, eller
(b) säljer varorna eller det digitala 
innehållet på skäliga villkor efter att ha 
meddelat köparen, och överlåter 
nettointäkterna av försäljningen till 
köparen.
3. Säljaren har rätt att få ersättning för 
alla skäliga kostnader eller ur 
försäljningsintäkterna behålla belopp som 
täcker dessa.

Or. en
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Ändringsförslag 389
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 98 utgår
Verkningar av riskens övergång

Leveransens inverkan på riskens 
övergång regleras i kapitel 14.

Or. en

Ändringsförslag 390
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 10 – avsnitt 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varornas och det digitala innehållets 
överensstämmelse

Överensstämmelse med avtalet och 
konsumentens möjligheter att vidta 
åtgärder

Or. en

Ändringsförslag 391
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 99 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att anses vara i överensstämmelse 
med avtalet ska varorna eller det digitala 
innehållet

1. Säljaren måste leverera varorna eller 
det digitala innehållet i överensstämmelse 
med avtalet. För att anses vara i 
överensstämmelse med avtalet ska varorna 
eller det digitala innehållet
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Or. en

Ändringsförslag 392
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 99 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att anses vara i överensstämmelse 
med avtalet måste varorna eller det digitala 
innehållet även uppfylla kraven i
artiklarna 100, 101 och 102, såvida inte 
parterna har kommit överens om annat.

2. För att anses vara i överensstämmelse 
med avtalet måste varorna eller det digitala 
innehållet även uppfylla kraven i
artiklarna [...] (Kriterier för varornas och 
det digitala innehållets överensstämmelse, 
Felaktig installation enligt ett 
konsumentavtal).

Or. en

Ändringsförslag 393
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 99 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I ett konsumentavtal ska eventuella 
överenskommelser som avviker från 
kraven i artiklarna 100, 102 och 103
endast vara giltiga om konsumenten, när 
avtalet ingicks, kände till varornas eller det 
digitala innehållets specifika tillstånd och 
godtog att varorna eller det digitala 
innehållet var i överensstämmelse med 
avtalet. Parterna får inte avstå från att 
tillämpa denna artikel eller avvika från 
eller ändra dess verkningar, om det är till 
nackdel för konsumenten.

3. Eventuella överenskommelser som 
avviker från kraven i artiklarna [...] 
(Kriterier för varornas och det digitala 
innehållets överensstämmelse, Felaktig 
installation enligt ett konsumentavtal) ska
endast vara giltiga om konsumenten, när 
avtalet ingicks, kände till varornas eller det 
digitala innehållets specifika tillstånd och
uttryckligen godtog att varorna eller det 
digitala innehållet var i överensstämmelse 
med avtalet. Parterna får inte avstå från att 
tillämpa denna artikel eller avvika från 
eller ändra dess verkningar, om det är till 
nackdel för konsumenten.

Or. en
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Ändringsförslag 394
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 99 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I ett konsumentavtal ska eventuella 
överenskommelser som avviker från 
kraven i artiklarna 100, 102 och 103 endast 
vara giltiga om konsumenten, när avtalet 
ingicks, kände till varornas eller det 
digitala innehållets specifika tillstånd och 
godtog att varorna eller det digitala 
innehållet var i överensstämmelse med 
avtalet. Parterna får inte avstå från att 
tillämpa denna artikel eller avvika från 
eller ändra dess verkningar, om det är till 
nackdel för konsumenten.

3. I ett konsumentavtal och i ett avtal 
mellan en näringsidkare och en 
konsument om tillhandahållande av 
digitalt innehåll ska eventuella 
överenskommelser som avviker från 
kraven i artiklarna 100, 102 och 103 endast 
vara giltiga om konsumenten, när avtalet 
ingicks, kände till varornas eller det 
digitala innehållets specifika tillstånd och 
godtog att varorna eller det digitala 
innehållet var i överensstämmelse med 
avtalet. Parterna får inte avstå från att 
tillämpa denna artikel eller avvika från 
eller ändra dess verkningar, om det är till 
nackdel för konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 395
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 99 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I konsumentavtal får parterna inte 
avstå från att tillämpa punkt 3 eller avvika 
från eller ändra dess verkningar, om det 
är till nackdel för konsumenten.

utgår

Or. en



AM\934452SV.doc 107/177 PE510.560v01-00

SV

Ändringsförslag 396
Evelyn Regner

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 kan bevisa att 
denne har korrigerat lämpligheten för ett 
visst ändamål,

Or. de

Motivering

I konsumentavtal är det mer lämpligt och användarvänligt om säljaren är skyldig att 
uttryckligen bemöta en felaktig uppfattning hos konsumenten om produktens lämplighet för ett 
visst ändamål.

Ändringsförslag 397
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 100 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) ha de kvaliteter och den kapacitet som 
anges i eventuella uttalanden före avtalets 
ingående som utgör en del av 
avtalsvillkoren i enlighet med artikel 69, 
och

(f) ha de kvaliteter och den kapacitet som 
anges i eventuella uttalanden före avtalets 
ingående, och

Or. en
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Ändringsförslag 398
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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
konsumenten har rätt att förvänta sig, 
inbegripet varaktighet, utseende och 
avsaknad av smärre felaktigheter. 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. en

Ändringsförslag 399
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 101 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Parterna får inte avstå från att tillämpa 
denna artikel, eller avvika från eller 
ändra dess verkningar, om det är till 
nackdel för konsumenten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 400
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 102

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 102 utgår
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Tredje mans rättigheter eller krav
1. Varorna eller det digitala innehållet får 
inte vara belastade av tredje mans 
rättigheter eller icke uppenbart 
ogrundade krav från tredje man.
2. När det gäller rättigheter eller krav som 
grundar sig på immateriell äganderätt får 
varorna eller det digitala innehållet, med 
förbehåll för vad som sägs i punkterna 3 
och 4 i denna artikel, inte vara belastade 
av tredje mans rättigheter eller icke 
uppenbart ogrundade krav från tredje 
man
(a) som kan göras gällande enligt lagen i 
den stat där varorna eller det digitala 
innehållet ska användas enligt avtalet 
eller, i avsaknad av ett sådant avtal, enligt 
lagen i den stat där köparen har sitt 
driftställe eller, i avtal mellan en 
näringsidkare och en konsument, enligt 
lagen i den stat där konsumenten enligt 
uppgifter som denne lämnat vid avtalets 
ingående har hemvist, och
(b) som säljaren kände till eller kunde 
förväntas ha känt till vid tidpunkten för 
avtalets ingående.
3. I avtal mellan näringsidkare ska 
punkt 2 inte vara tillämplig om köparen 
vid tidpunkten för avtalets ingående var 
införstådd med, eller kunde förväntas ha 
varit införstådd med, de rättigheter eller 
krav som grundar sig på immateriell 
äganderätt.
4. I avtal mellan en näringsidkare och en 
konsument ska punkt 2 inte vara 
tillämplig om konsumenten vid tidpunkten 
för avtalets ingående var införstådd med 
de rättigheter eller krav som grundar sig 
på immateriell äganderätt.
5. I avtal 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.
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Or. en

Ändringsförslag 401
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 103

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103 utgår
Begränsningar av digitalt innehålls 

överensstämmelse enligt avtalet
Digitalt innehåll ska inte anses brista i 
överensstämmelse med avtalet enbart på 
den grunden att uppdaterat digitalt 
innehåll har blivit tillgängligt efter 
avtalets ingående.

Or. en

Ändringsförslag 402
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 104 utgår
Köparens vetskap om bristande 

överensstämmelse vid avtal mellan 
näringsidkare

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.

Or. en
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Ändringsförslag 403
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 om köparen inte kunde ha varit 
ovetande om bristerna.

Or. de

Motivering

Om en köpare som är medveten om den köpta varans skick trots detta utan förbehåll ingår 
försäljningsavtalet kan han inte hävda att varan inte överensstämmer med avtalet. Detta 
förbud mot motsägelsefullt beteende gäller både för näringsidkare och konsumenter, vilket 
innebär att tillämpningsområdet för artikel 104 bör utvidgas.

Ändringsförslag 404
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 105 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Säljaren bär ansvaret för eventuell 
bristande överensstämmelse som föreligger 
vid den tidpunkt då risken övergår på
köparen enligt kapitel 14.

1. Säljaren bär ansvaret för eventuell 
bristande överensstämmelse som föreligger 
vid den tidpunkt då risken övergår på
konsumenten.

Or. en

Motivering

För att göra dokumentets utformning klarare bör den ändrade artikel 105 placeras mellan 
artiklarna 114 och [...] (Tidsfrister).
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Ändringsförslag 405
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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 i ett avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll ska 
en bristande överensstämmelse som 
uppdagas inom ett år från det att risken 
övergår till konsumenten presumeras ha 
existerat vid den tidpunkten, såvida inte 
detta är oförenligt med varornas eller det 
digitala innehållets natur eller den 
bristande överensstämmelsens karaktär.

Or. en

Motivering

I direktiv 1999/44/EU är tidsgränsen för övergången av bevisbördan för tillfället satt till sex 
månader. I praktiken uppmärksammas fel som uppkommer efter sex månader i själva verket 
ofta inte, trots att garantin fortfarande gäller. Konsumenterna kan sällan bevisa att felet 
redan fanns vid tidpunkten för köpet utan kostsamma expertrapporter. Därför bör tidsfristen 
förlängas.

Ändringsförslag 406
Evelyn Regner

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.
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Or. de

Motivering

För att stärka konsumentskyddet bör tidsfristen för presumtion av bristfälligheten hos varor, 
digitalt innehåll och anknytande tjänster förlängas till ett år. Således bör den tidigare 
minimistandarden enligt direktiv 1999/44/EG om försäljning och garantier avseende 
konsumtionsvaror förlängas från sex månader till ett år.

Ändringsförslag 407
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 105 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det digitala innehållet sedermera 
måste uppdateras av näringsidkaren, ska 
denne se till att det digitala innehållet 
förblir i överensstämmelse med avtalet 
under hela dess löptid.

4. Om det digitala innehållet sedermera 
måste uppdateras av näringsidkaren, eller i 
de fall denne tillhandahåller dess 
beståndsdelar separat, ska denne se till att 
det digitala innehållet förblir i 
överensstämmelse med avtalet under hela 
dess löptid.

Or. en

Ändringsförslag 408
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 105 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I avtal 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.

utgår

Or. en
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Motivering

För att göra dokumentets utformning klarare bör den ändrade artikel 105 placeras mellan 
artiklarna 114 och [...] (Tidsfrister).

Ändringsförslag 409
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Köparens möjligheter att vidta åtgärder 
vid avtalsbrott

Åtgärder vid avtalsbrott

Or. en

Ändringsförslag 410
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om säljaren underlåter att uppfylla en 
avtalsförpliktelse ska köparen i tillämpliga 
fall ha rätt att använda sig av de åtgärder
som avses i punkterna 2 och 4.

(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.
(c) Häva avtalet enligt avsnitt 5 i detta 
kapitel och kräva återbetalning av redan 
betalda belopp i enlighet med kapitel 17.
(d) Begära nedsättning av priset i enlighet 
med avsnitt 6 i detta kapitel. and
(e) Kräva skadestånd i enlighet med 
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kapitel 16.

Or. en

Ändringsförslag 411
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om säljaren underlåter att uppfylla
avtalsförpliktelsen att uppfylla kravet på 
överensstämmelse med avtalet kan 
konsumenten vidta följande åtgärder:

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om åtgärder i kommissionens förslag är utformade för att tillhandahålla en 
hög nivå av konsumentskydd och bör därför delvis införlivas i detta direktiv.

Ändringsförslag 412
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

Or. en

Ändringsförslag 413
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Innehålla köparens egen prestation.

Or. en

Ändringsförslag 414
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Häva avtalet enligt artikel [...] 
(Uppsägning på grund av avtalsbrott) och 
kräva återbetalning av redan betalda 
belopp.

Or. en

Ändringsförslag 415
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Begära nedsättning av priset.

Or. en

Ändringsförslag 416
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex



AM\934452SV.doc 117/177 PE510.560v01-00

SV

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Kräva skadestånd i enlighet med 
kapitel 16.

(e) Kräva skadestånd.

Or. en

Ändringsförslag 417
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om köparen är en näringsidkare 2. Om digitalt innehåll tillhandahålls 
kostnadsfritt får konsumenten använda 
sig av de åtgärder som avses i punkt 1 a, b 
och c.

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

Or. en

Motivering

Konsumenters personuppgifter har ett ekonomiskt värde. Följaktligen innebär ett 
tillhandahållande av dessa uppgifter att även säljaren erhåller någonting av värde. Därför 
bör konsumenten också ha rätt att vidta åtgärder.

Ändringsförslag 418
Sajjad Karim
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om köparen är en näringsidkare 2. Om köparen är en näringsidkare kan 
köparen göra något av följande:

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

(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 
betalda belopp i enlighet med kapitel 17.
(d) Begära nedsättning av priset i enlighet 
med avsnitt 6 i detta kapitel.
(e) Kräva skadestånd i enlighet med 
kapitel 16.

Or. en

Ändringsförslag 419
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 ska 
köparens rätt att åberopa bristande 
överensstämmelse vara underställd 
kraven på undersökning och rapportering 
i enlighet med avsnitt 7 i detta kapitel.

(a) ska köparens rätt att vidta åtgärder för 
avtalsbrott, bortsett från innehållande av 
prestation, vara underställd säljarens 
möjlighet att avhjälpa bristen i enlighet 
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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.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med ändringsförslaget till artikel 106.2.

Ändringsförslag 420
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid utövande av rättigheterna enligt
punkt 2 ska följande villkor om möjligt 
vara tillämpliga:
(a) Köparens rätt att vidta åtgärder, 
bortsett från innehållande av prestation, 
är underställd säljarens möjlighet att 
avhjälpa bristen i enlighet med avsnitt 2 i 
detta kapitel.
(b) Köparens rätt att åberopa bristande 
överensstämmelse är underställd kraven 
på undersökning och rapportering i 
enlighet med avsnitt 7 i detta kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 421
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om köparen är en konsument utgår
(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

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med ändringsförslaget till artiklarna 106.2, 109 och 111.

Ändringsförslag 422
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om köparen är en konsument 3. Åtgärder som inte är sinsemellan 
oförenliga får kombineras.

(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. en

Ändringsförslag 423
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om köparen är en konsument 3. 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) häva avtalet enligt avsnitt 5 i detta 
kapitel inom en skälig tidsperiod och 
kräva återbetalning av redan betalda 
belopp i enlighet med kapitel 17. Om en 
konsument väljer att utöva denna 
rättighet får näringsidkaren inte göra ett 
avdrag för konsumentens eventuella 
användning av varan.

Or. en

Ändringsförslag 424
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

4. Rätten att vidta dessa åtgärder överförs 
till en köpare i efterföljande led av 
varorna eller det digitala innehållet om 
denna köpare är en konsument.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att rätten att vidta åtgärder inte försvinner utan i stället överförs till nästa 
köpare vid ett ägarbyte, på villkor att denna köpare är en konsument.

Ändringsförslag 425
Sajjad Karim
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

4. 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.

Or. en

Ändringsförslag 426
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. 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 en skälig 
tidsperiod eller utan betydande olägenhet 
för köparen kan köparen använda sig 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.
(c) Begära nedsättning av priset i enlighet 
med avsnitt 6 i detta kapitel.
(d) Kräva skadestånd i enlighet med 
kapitel 16.

Or. en

Ändringsförslag 427
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 428
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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

Or. en

Ändringsförslag 429
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 106 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Åtgärder som inte är sinsemellan 
oförenliga får kombineras.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 430
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 107 utgår
Begränsning av vilka åtgärder som kan 

vidtas när det gäller digitalt innehåll som 
tillhandahålls utan krav på betalning

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.

Or. en

Ändringsförslag 431
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 108 utgår
Bestämmelsernas tvingande natur

I ett avtal mellan en näringsidkare och en 
konsument får parterna inte, om det är till 
nackdel för konsumenten, avstå från att 
tillämpa detta kapitel eller avvika från 
eller ändra dess verkningar innan 
konsumenten har uppmärksammat 
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näringsidkaren på den bristande 
överensstämmelsen.

Or. en

Ändringsförslag 432
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 11 – avsnitt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 2 Avhjälpande från säljarens sida Avsnitt 2 Avhjälpande från
tjänsteleverantörens sida

Or. en

Ändringsförslag 433
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 tjänsteleverantör 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.

Or. en

Motivering

I avsikt att uppnå större klarhet bör artikel 109, ändrad i enlighet med detta direktiv, placeras 
mellan artikel 155 (Åtgärder som kan vidtas av kunden) och artikel 158 (Kundens rätt att 
avvisa fullgörande av prestation).
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Ändringsförslag 434
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 genomfört en 
prestation som inte är i överensstämmelse 
med avtalet kan efter att ha fått kännedom 
om den bristande överensstämmelsen 
genast på egen bekostnad erbjuda sig att 
avhjälpa bristen i enlighet med 
artikel 111.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med ändringsförslaget till artikel 106.2 och artikel 111.

Ändringsförslag 435
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. I fall som inte omfattas av punkt 1 a får 
en tjänsteleverantör 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.

Or. en

Motivering

I avsikt att uppnå större klarhet bör artikel 109, ändrad i enlighet med detta direktiv, placeras 
mellan artikel 155 (Åtgärder som kan vidtas av kunden) och artikel 158 (Kundens rätt att 
avvisa fullgörande av prestation).
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Ändringsförslag 436
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I fall som inte omfattas av punkt 1 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 endast vägra att godta 
avhjälpandet om

(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.
Om inget av dessa förhållanden föreligger 
måste säljaren åstadkomma avhjälpandet 
inom en rimlig tidsfrist som inte får 
överstiga 30 dagar om det rör sig om ett 
konsumentavtal. Om köparen begär att 
säljaren ska åstadkomma avhjälpandet 
inom en rimlig tidsfrist, är denna tidsfrist 
bindande.

Or. de

Ändringsförslag 437
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 438
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 439
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om näringsidkaren inte vidtar någon 
åtgärd vid underlåtenhet att prestera 
enligt avtal trots att konsumenten önskar 
detta, utan i stället kräver att 
konsumenten ska kräva åtgärder inom 
ramen för en garanti, måste 
näringsidkaren acceptera de åtgärder som 
utförs i relation till garantin och 
konsumentens förklaringar när det gäller 
dennes skyldigheter.

Or. de
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Motivering

Vid ett fel på en vara kan det vara till nackdel för konsumenten om denne kräver en åtgärd 
inom ramen för en tillverkargaranti i stället för att göra köprättsliga anspråk enligt 
artikel 106 (detta gäller t.ex. preskription av garantirättigheter). Dessutom kan det bli 
svårare att häva avtalet om köparen efter misslyckade reparationsförsök från tillverkaren 
måste låta säljaren än en gång försöka reparera varan innan avtalet kan hävas.

Ändringsförslag 440
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om konsumenten kräver att 
näringsidkaren åtgärdar bristen är det 
näringsidkaren som bär risken att varan 
går förlorad eller skadas tills bristen är 
helt åtgärdad och konsumenten har 
återfått varan eller fått kontroll över den i 
enlighet med artikel 142. Den första 
meningen ska tillämpas från och med den 
tidpunkt då konsumenten har meddelat 
näringsidkaren sitt krav på åtgärder eller 
vid transport då konsumenten har 
överlämnat varan till den första 
transportören.

Or. de

Motivering

Konsumenten bör inte belastas med följderna av oavsiktlig förlust av eller skada på varan 
under den tid då den avhjälpande åtgärden genomförs. I synnerhet kan ett risktagande under 
transporten av felaktiga varor avskräcka konsumenten från att utöva sina rättigheter.

Ändringsförslag 441
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Köparen får hålla inne sin prestation i 
väntan på att bristen avhjälps. 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 
den period som avses i punkt 2 har löpt ut.

(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.

Or. de

Ändringsförslag 442
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I avsikt att uppnå större klarhet bör artikel 109, ändrad i enlighet med detta direktiv, placeras 
mellan artikel 155 (Åtgärder som kan vidtas av kunden) och artikel 158 (Kundens rätt att 
avvisa fullgörande av prestation).

Ändringsförslag 443
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) avhjälpandet inte kan ske omedelbart 
och utan betydande olägenhet för köparen,

(a) avhjälpandet inte kan ske omedelbart 
och utan betydande olägenhet för
konsumenten,

Or. en

Motivering

I avsikt att uppnå större klarhet bör artikel 109, ändrad i enlighet med detta direktiv, placeras 
mellan artikel 155 (Åtgärder som kan vidtas av kunden) och artikel 158 (Kundens rätt att 
avvisa fullgörande av prestation).

Ändringsförslag 444
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) köparen har skäl att anse att det inte går 
att förlita sig på säljarens framtida 
prestation, eller

(b) konsumenten har skäl att anse att det 
inte går att förlita sig på
tjänsteleverantörens framtida prestation, 
eller

Or. en

Motivering

I avsikt att uppnå större klarhet bör artikel 109, ändrad i enlighet med detta direktiv, placeras 
mellan artikel 155 (Åtgärder som kan vidtas av kunden) och artikel 158 (Kundens rätt att 
avvisa fullgörande av prestation).

Ändringsförslag 445
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Säljaren ska ha skälig tid på sig att vidta 
de åtgärder som krävs för att avhjälpa 
bristen.

5. Tjänsteleverantören ska ha 30 dagar på 
sig att vidta de åtgärder som krävs för att 
avhjälpa bristen.

Or. en

Motivering

I avsikt att uppnå större klarhet bör artikel 109, ändrad i enlighet med detta direktiv, placeras 
mellan artikel 155 (Åtgärder som kan vidtas av kunden) och artikel 158 (Kundens rätt att 
avvisa fullgörande av prestation).

Ändringsförslag 446
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 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

Ändringsförslag 447
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

utgår
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avhjälpa bristen ska upphävas till dess att 
denna period har löpt ut.

Or. en

Motivering

I avsikt att uppnå större klarhet bör artikel 109, ändrad i enlighet med detta direktiv, placeras 
mellan artikel 155 (Åtgärder som kan vidtas av kunden) och artikel 158 (Kundens rätt att 
avvisa fullgörande av prestation).

Ändringsförslag 448
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 449
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 450
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 109 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

7. Oberoende av eventuella åtgärder för att 
avhjälpa en brist ska konsumenten ha rätt 
att kräva skadestånd för dröjsmål och för 
skada som orsakats eller inte kunnat 
förhindras av avhjälpandet.

Or. en

Motivering

I avsikt att uppnå större klarhet bör artikel 109, ändrad i enlighet med detta direktiv, placeras 
mellan artikel 155 (Åtgärder som kan vidtas av kunden) och artikel 158 (Kundens rätt att 
avvisa fullgörande av prestation).

Ändringsförslag 451
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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

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 varan eller det digitala innehållet 
inte är i överenskommelse med avtalet 
kan konsumenten begära en kostnadsfri 
åtgärd och 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. en
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Ändringsförslag 452
Angelika Niebler

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

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 konsument kan kräva 
avhjälpande av bristen eller om säljaren 
erbjuder detta, 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

Motivering

Beslutet i konsumentköpsdirektivet att ge säljaren en andra möjlighet att uppfylla avtalet 
gentemot konsumenten (avhjälpande) är i grunden motiverat och bör även finnas med i den 
gemensamma europeiska köplagen. Konsumentens rätt att välja mellan reparation och 
ersättning av varan bör bibehållas. Detta ändringsförslag hänger ihop med 
ändringsförslagen till artiklarna 106 och 109.

Ändringsförslag 453
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 

utgår
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den perioden.

Or. de

Motivering

Beslutet i konsumentköpsdirektivet att ge säljaren en andra möjlighet att uppfylla avtalet 
gentemot konsumenten (avhjälpande) är i grunden motiverat och bör även finnas med i den 
gemensamma europeiska köplagen. Konsumentens rätt att välja mellan reparation och 
ersättning av varan bör bibehållas. Detta ändringsförslag hänger ihop med 
ändringsförslagen till artiklarna 106 och 109.

Ändringsförslag 454
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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 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

(a) näringsidkaren inte har genomfört 
reparation eller byte inom en skälig 
tidsperiod, som inte ska överstiga 
30 dagar,
(b) näringsidkaren underförstått eller 
uttryckligen har vägrat att avhjälpa den 
bristande avtalsenligheten,
(c) samma fel har uppstått på nytt efter 
reparation eller byte.

Or. en
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Motivering

Det skulle vara en verklig förbättring av konsumentskyddet om konsumenterna kunde undvika 
att fastna i en ändlös cirkel av kontakter med en näringsidkare vid reparation av varor. 
Rättspraxis i många medlemsstater verkar grunda sig på antagandet att först efter den andra 
reparationen har konsumenten rätt att välja att använda sig av en annan åtgärd. Med tanke 
på att det på den inre marknaden ibland är fråga om stora geografiska avstånd och långa 
leveranstider, bör konsumenten ha rätt att använda sig av en alternativ åtgärd redan då 
samma fel uppstår för andra gången.

Ändringsförslag 455
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 112 utgår
Återlämnande av ett föremål som bytts ut

1. Om säljaren har åtgärdat den bristande 
överensstämmelsen genom att byta ut 
varan i fråga, har denne en rätt och en 
skyldighet att återta den utbytta vara på 
egen bekostnad.
2. Köparen är inte skyldig att betala för 
eventuell användning av en utbytt vara 
under den tid som föregått bytet.

Or. en

Ändringsförslag 456
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 113 utgår
Rätt att hålla inne prestation

1. En köpare som ska betala samtidigt 
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som eller efter det att säljaren fullgör sin 
prestation, ska ha rätt att hålla inne sin 
betalning till dess att säljaren har utlovat 
prestation eller faktiskt har presterat.
2. En köpare som ska erlägga betalning 
innan säljaren presterar och som skäligen 
misstänker att säljaren inte kommer att 
leverera när tiden för prestation är inne, 
får hålla inne betalningen så länge som 
den skäliga misstanken består.
3. Den prestation som kan hållas inne 
enligt denna artikel är hela eller delar av 
prestationen, beroende på vad som är 
motiverat med hänsyn till den andra 
partens underlåtenhet att prestera enligt 
avtalet. Om säljarens skyldigheter ska 
fullgöras i separata delar eller kan delas 
upp på annat sätt, får köparen endast 
hålla inne betalningen för den del som 
inte har levererats, om inte säljarens 
underlåtenhet att prestera är av sådan 
natur att det är berättigat att hålla inne 
betalningen som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 457
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I ett konsumentavtal kan hela 
prestationen innehållas såvida inte detta 
är väldigt oproportionerligt i förhållande 
till avtalsbrottets omfång.

Or. de

Motivering

Rätten att hålla inne hela prestationen är i praktiken ett av de effektivaste påtryckningsmedlen 
som en konsument kan använda för att hävda sina rättigheter. För att ett bra konsumentskydd 
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ska kunna garanteras bör konsumenten därför alltid ha rätt att hålla inne hela prestationen, 
såvida inte utövandet av denna rättighet är helt oproportionerligt.

Ändringsförslag 458
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 114 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En köpare får säga upp avtalet i den 
mening som avses i artikel 8 om säljarens 
avtalsbrott är väsentligt i den mening som 
avses i artikel 87.2.

1. Om det i samband med konsumentavtal 
och avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll mellan en näringsidkare och en 
konsument blir fråga om avtalsbrott på 
grund av att varorna eller det digitala 
innehållet inte uppfyller avtalets krav, får
konsumenten säga upp avtalet, såvida inte 
avtalsbrottet är obetydligt.

Or. en

Ändringsförslag 459
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 114 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det i samband med konsumentavtal 
och avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll mellan en näringsidkare och en 
konsument blir fråga om avtalsbrott på 
grund av att varorna inte uppfyller 
avtalets krav, får konsumenten säga upp 
avtalet, såvida inte avtalsbrottet är 
obetydligt.

2. Om kunden häver ett avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll som 
inte ingicks mot betalning på grund av
bristande överensstämmelse ska kundens 
personuppgifter automatiskt raderas, och 
kunden ska informeras om raderingen.

Or. en
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Motivering

I avsikt att skydda konsumenten bör det klargöras att även i de fall där ett avtal för 
tillhandahållande av kostnadsfritt digitalt innehåll hävs har konsumenten rätt att kräva att de 
personuppgifter som denne redan har uppgett raderas. Konsumenten bör informeras om att 
dennes personuppgifter har raderats.

Ändringsförslag 460
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 115

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 115 utgår
Uppsägning på grund av dröjsmål efter 
meddelande om tilläggstid för prestation

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.
2. Den tilläggsperiod som avses i punkt 1 
ska anses vara av skälig längd om 
säljaren inte invänder mot den utan 
onödigt dröjsmål.
3. Om meddelandet anger att avtalet ska 
sägas upp automatiskt om säljaren inte 
presterar inom den fastställda perioden, 
ska uppsägningen få verkan efter 
utgången av denna period, utan vidare 
underrättelse om detta.

Or. en

Ändringsförslag 461
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 116
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 116 utgår
Uppsägning på grund av befarat 

avtalsbrott
En köpare får säga upp avtalet innan 
prestation ska ske om säljaren har 
meddelat, eller om det på annat sätt står 
klart, att det inte kommer att bli någon 
prestation, och underlåtenheten skulle 
vara av sådan natur att den utgör grund 
för uppsägning.

Or. en

Ändringsförslag 462
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 117

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 117 utgår
Uppsägningsrättens omfattning

1. Om säljarens skyldigheter enligt avtalet 
ska fullgöras i separata delar eller kan
delas upp på annat sätt, och det enligt 
bestämmelserna i detta avsnitt föreligger 
grund för uppsägning av en del av avtalet 
till vilken en del av priset kan knytas, får 
köparen häva endast den delen av avtalet.
2. Punkt 1 ska inte vara tillämplig om 
köparen inte kan förväntas godta 
fullgörandet av de andra delarna eller 
underlåtenheten är av sådan natur att den 
utgör grund för en uppsägning av avtalet 
som helhet.
3. Om säljarens förpliktelser enligt avtalet 
inte kan delas upp eller om en del av 
priset inte kan hänföras till en specifik del 
av avtalet, får köparen häva avtalet endast 
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om underlåtenheten är av sådan natur att 
den utgör grund för en uppsägning av 
avtalet som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 463
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 118

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118 utgår
Underrättelse om uppsägning

Rätten till uppsägning enligt detta avsnitt 
utövas genom underrättelse till säljaren.

Or. en

Ändringsförslag 464
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 119

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 119 utgår
Förlust av rätten till uppsägning

1. Köparens rätt till uppsägning enligt 
detta avsnitt ska gå förlorad om 
underrättelse om uppsägning inte lämnas 
inom skälig tid från det att rätten uppstod 
eller köparen blev, eller kunde förväntas 
ha blivit, medveten om avtalsbrottet, 
beroende på vilken av dessa tidpunkter 
som infaller sist.
2. Punkt 1 ska inte tillämpas
(a) om köparen är en konsument, eller
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(b) om ingen prestation över huvud taget 
har utlovats.

Or. en

Ändringsförslag 465
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 119 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Köparens rätt till uppsägning enligt detta 
avsnitt ska gå förlorad om underrättelse om 
uppsägning inte lämnas inom skälig tid
från det att rätten uppstod eller köparen 
blev, eller kunde förväntas ha blivit, 
medveten om avtalsbrottet, beroende på 
vilken av dessa tidpunkter som infaller sist.

1. Köparens rätt till uppsägning enligt detta 
avsnitt ska gå förlorad om underrättelse om 
uppsägning inte lämnas inom 30 dagar
från det att rätten uppstod eller, om
köparen är en näringsidkare, denne 
köpare blev, eller kunde förväntas ha 
blivit, medveten om avtalsbrottet, beroende 
på vilken av dessa tidpunkter som infaller 
sist.

Or. en

Ändringsförslag 466
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 119 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte gälla om 2. Punkt 1 ska inte gälla om ingen 
prestation över huvud taget har utlovats.

(a) om köparen är en konsument, eller
(b) om ingen prestation över huvud taget 
har utlovats.

Or. de
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Motivering

Köparens rätt att häva avtalet på grund av avtalsbrott måste också tidsbegränsas när det 
gäller konsumentavtal, eftersom det inte bör råda någon ovisshet om avtalets giltighet, 
särskilt eftersom det för denna period inte krävs någon ersättning för användningen. Det är 
också rimligt att kräva att konsumenten utövar sin rätt till uppsägning inom en viss en 
tidsperiod. Vårdslös okunnighet om bristande efterlevnad från köparens sida måste vara 
tillräckligt i rättssäkerhetens intresse.

Ändringsförslag 467
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 120

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 120 utgår
Rätt till prisavdrag

1. En köpare som godtar en prestation 
som inte överensstämmer med 
avtalsvillkoren får göra avdrag på det 
avtalade priset. Avdraget ska stå i 
proportion till värdeminskningen på vad 
som mottogs i prestation jämfört med 
värdet på vad som skulle ha erhållits om 
prestation skett enligt avtalet.
2. En köpare som har rätt till prisavdrag 
enligt punkt 1 och som redan har betalat 
en summa som överstiger det sänkta priset 
får återkräva det överskjutande beloppet.
3. En köpare som begär prisavdrag har 
inte möjlighet att dessutom kräva 
skadestånd för den förlust som ersätts 
genom prisavdraget, men har rätt till 
skadestånd för eventuella andra förluster.

Or. en

Ändringsförslag 468
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 121 utgår
Undersökning av varor i avtal mellan 

näringsidkare
1. I avtal mellan näringsidkare förväntas 
köparen undersöka varorna eller se till att 
de blir undersökta så snabbt som skäligen 
kan begäras, dock högst 14 dagar från 
leveransen av varorna, tillhandahållandet 
av det digitala innehållet eller 
fullgörandet av de anknytande tjänsterna.
2. Om avtalet inbegriper frakt av varorna 
får undersökningen skjutas upp till dess 
att varorna har anlänt till sin destination.
3. Om varuleveransen dirigeras om i 
transit, eller skickas vidare av köparen 
innan denne har haft rimlig möjlighet att 
undersöka dem, och säljaren vid 
tidpunkten för avtalets ingående kände till 
eller kunde förväntas ha känt till 
möjligheten av en sådan omdirigering 
eller vidaresändning, får undersökningen 
uppskjutas till dess att varorna har anlänt 
till sin nya destination.

Or. en

Ändringsförslag 469
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 122

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 122 utgår
Krav på underrättelse om bristande 

överensstämmelse i avtal mellan 
näringsidkare
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1. I avtal mellan näringsidkare kan 
köparen inte åberopa bristande 
överensstämmelse om denne inte inom 
skälig tid har upplyst säljaren om den 
bristande överensstämmelsens natur.
Tidsfristen ska börja löpa när varorna har 
levererats eller när köparen upptäcker 
eller kunde förväntas ha upptäckt den 
bristande överensstämmelsen, beroende 
på vilken av dessa tidpunkter som infaller 
sist.
2. Köparen ska under alla omständigheter 
förlora rätten att åberopa bristande 
överensstämmelse om denne underlåter 
att underrätta säljaren om den bristande 
överensstämmelsen inom två år från den 
tidpunkt då varorna faktisk överlämnades 
till köparen i enlighet med avtalet.
3. Om parterna har enats om att varorna 
måste fungera för ett visst ändamål eller 
för sitt ordinarie ändamål under en 
fastställd tidsperiod, ska fristen för att 
lämna underrättelse enligt punkt 3 inte 
löpa ut före utgången av den 
överenskomna perioden.
4. Punkt 2 ska inte tillämpas med 
avseende på tredje mans krav eller 
rättigheter i enlighet med artikel 102.
5. Köparen behöver inte underrätta 
säljaren om att inte alla varor har 
levererats om köparen har skäl att anta att 
återstående varor kommer att levereras.
6. Säljaren kan inte åberopa 
bestämmelserna i denna artikel om den 
bristande överensstämmelsen rör 
förhållanden som säljaren kände till eller 
kunde förväntas ha känt till, men underlät 
att upplysa köparen om.

Or. en

Ändringsförslag 470
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 471
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 472
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 140

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 140 utgår
Verkningar av riskens övergång

Förlust av eller skador på varor eller 
digitalt innehåll efter det att risken har 
gått över på köparen innebär inte att 
köparen befrias från sin skyldighet att 
betala köpeskillingen, såvida inte 
förlusten eller skadan beror på en 
handling eller underlåtenhet från 
säljarens sida.

Or. en
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Ändringsförslag 473
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 141

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 141 utgår
Identifiering av varor eller digitalt 

innehåll så att dessa kan knytas till avtalet
Risken går inte över till köparen förrän 
varorna eller det digitala innehållet tydligt 
har identifierats som just de varor eller 
det digitala innehåll som ska levereras 
enligt avtalet, oavsett om detta fastställts i 
det ursprungliga avtalet, i ett särskilt 
meddelande till köparen eller på annat 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 474
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 141a
Tidsfrister

1. I enlighet med artikel [...] 
(överensstämmelse) ska näringsidkaren 
vara ansvarig om bristande 
överensstämmelse uppstår inom sex år 
från leverans av varan.
2. Om näringsidkaren åtgärdar felet 
genom reparation eller byte ska tidsfristen 
som fastställs i punkt 1 sluta att gälla från 
den tidpunkt då konsumenten informerar 
näringsidkaren om den bristande 
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överensstämmelsen till den tidpunkt då 
konsumenten återigen är i besittning av 
den utbytta eller reparerade varan eller 
det digitala innehållet.
3. Om näringsidkaren åtgärdar felet 
genom reparation eller byte ska tidsfristen 
som fastställs i punkt 1 börja att löpa igen 
så snart som konsumenten har mottagit 
den utbytta eller reparerade varan eller 
det digitala innehållet. Om en reparation 
utförs ska tidsfristen återigen börja löpa.

Or. en

Motivering

För närvarande gäller en tidsfrist på två år, i enlighet med direktiv 1999/44/EG, men vissa 
medlemsstater fastställer längre tidsfrister. Dessutom återspeglar tidsfristerna i vissa 
medlemsstater andra kriterier, såsom varans förväntade livslängd eller dolda fel.

Ändringsförslag 475
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 476
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 142 – punkt 3
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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. en

Ändringsförslag 477
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 142 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om konsumenten arrangerar 
transporten av varorna eller det digitala 
innehållet som tillhandahålls på ett 
konkret medium, och den lösningen inte 
erbjudits av näringsidkaren, ska risken 
övergå när varorna eller det digitala 
innehållet som tillhandahålls på ett 
konkret medium överlämnas till 
transportören, utan att det påverkar de 
rättigheter som konsumenten kan göra 
gällande gentemot transportören.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 478
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 142 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Parterna får inte avstå från att tillämpa 
denna artikel, eller avvika från eller 
ändra dess verkningar, om det är till 
nackdel för konsumenten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 479
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 142a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 142a
Garantier

1. En garanti ska vara bindande för 
garantigivaren enligt de villkor som anges 
i garantibeviset. Om garantibevis saknas 
eller om garantibeviset är mindre 
fördelaktigt än vad som sades i reklamen 
ska garantin vara bindande enligt de 
villkor som anges i reklamen för garantin.
2. Garantibeviset ska vara formulerat på 
ett klart och begripligt språk och vara väl 
läsbart. Det ska vara utfärdat på det språk 
som avtalet med konsumenten ingåtts på.
I garantin måste följande information 
framkomma:
(a) Konsumentens juridiska rättigheter 
enligt artikel [...] (Åtgärder som kan 
vidtas av kunden) och en tydlig uppgift 
om att dessa rättigheter inte påverkas av 
garantin.
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(b) Garantins omfattning och villkoren 
för att framställa anspråk, särskilt 
giltighetstid, geografisk omfattning och 
garantigivarens namn och adress.
(c) Vilka fördelar kunden kan uppnå 
genom att framställa ett anspråk, 
huruvida garantin är kostnadsfri, och, om 
så inte är fallet, vilka kostnaderna är för 
kunden.
(d) Att garantin kan föras över till en 
köpare i efterföljande led.
(e) En förklaring om att underhåll och 
reservdelar kommer att tillhandahållas i 
sex år från ingången av avtalet.
3. Näringsidkaren ska göra garantibeviset 
tillgängligt på ett varaktigt medium.
4. Om kraven i punkterna 2 eller 3 inte 
uppfylls ska detta inte påverka garantins 
giltighet.

Or. en

Motivering

Texten om bestämmelser gällande garantier grundar sig på kommissionens förslag om 
konsumenträttigheter. Principen om överförande bör införas, med hänsyn till den snabba 
ökningen av handel med andrahandsvaror på internet. Dessutom bör en bestämmelse införas 
som tvingar tillverkare att garantera att underhåll och reservdelar tillhandahålls i minst 
sex år efter att varan har köpts.

Ändringsförslag 480
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 143

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 143 utgår
Tidpunkt för riskens övergång

1. I ett avtal mellan näringsidkare ska 
risken övergå när köparen tar emot 
leverans av varorna eller det digitala 
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innehållet, eller de handlingar som 
representerar varorna.
2. Punkt 1 ska tillämpas med förbehåll för 
artiklarna 144, 145 och 146.

Or. en

Ändringsförslag 481
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 144

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 144 utgår
Varor som ställts till köparens förfogande
1. Om varorna eller det digitala innehållet 
ställs till köparens förfogande och 
köparen är medveten om detta, ska risken 
övergå till köparen vid den tidpunkt då 
varorna eller det digitala innehållet skulle 
ha övertagits, såvida inte köparen hade 
rätt att hålla inne mottagandet av 
leveransen i enlighet med artikel 113.
2. Om varorna eller det digitala innehållet 
ställs till köparens förfogande på en 
annan plats än säljarens driftställe, ska 
risken övergå när tidpunkten för leverans 
är inne och köparen är medveten om det 
faktum att varorna eller det digitala 
innehållet har ställts till köparens 
förfogande på den platsen.

Or. en

Ändringsförslag 482
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 145
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 145 utgår
Frakt av varorna

1. Denna artikel ska tillämpas på 
försäljningsavtal som inbegriper frakt av 
varor.
2. Om säljaren inte är skyldig att avlämna 
varorna på en särskild plats, ska risken 
övergå till köparen när varorna lämnas 
över till den första transportören för 
överlämnande till köparen i enlighet med 
avtalet.
3. Om säljaren är skyldig att överlämna 
varorna till en transportör på en särskild 
plats ska risken inte övergå till köparen 
förrän varorna överlämnas till 
transportören på den platsen.
4. Det förhållandet att säljaren har rätt att 
behålla handlingar som styr 
förfoganderätten över varorna ska inte 
påverka riskens övergång.

Or. en

Ändringsförslag 483
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 146

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 146 utgår
Varor som säljs under transit

1. Denna artikel ska tillämpas på 
försäljningsavtal som rör varor som säljs 
under transit.
2. Risken ska övergå till köparen när 
varorna överlämnas till den första 
transportören. Om det följer av 
omständigheterna ska risken emellertid 
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övergå till köparen när avtalet ingås.
3. Om säljaren vid tidpunkten för avtalets 
ingående kände till eller kunde förväntas 
ha känt till att varorna hade gått förlorade 
eller blivit skadade och underlät att 
upplysa köparen om detta, ska säljaren 
bära risken för förlusten eller skadorna.

Or. en

Ändringsförslag 484
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 147

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 147 utgår
Tillämpning av vissa allmänna 

bestämmelser om försäljningsavtal
1. Bestämmelserna i kapitel 9 ska gälla 
vid tillämpningen av denna del.
2. Om ett försäljningsavtal eller ett avtal 
om tillhandahållande av digitalt innehåll 
sägs upp ska denna uppsägning även 
omfatta eventuella anknytande 
tjänsteavtal.

Or. en

Ändringsförslag 485
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 148 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den anknytande tjänst som avtalats 
mellan en näringsidkare och en konsument 
inbegriper installation av varor, ska 

4. Om den anknytande tjänst som avtalats 
mellan en näringsidkare och en konsument 
inbegriper installation av varor, ska 
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installationen vara sådan att de installerade 
varorna är i överensstämmelse med avtalet 
i enlighet med artikel 101.

installationen vara sådan att de installerade 
varorna är i överensstämmelse med avtalet 
i enlighet med artikel [...] (Felaktig 
installation enligt ett konsumentavtal).

Or. en

Ändringsförslag 486
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 148 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I avtalsförhållanden mellan en 
näringsidkare och en konsument får 
parterna inte avstå från att tillämpa 
punkt 2 eller avvika från eller ändra dess 
verkningar, om det är till nackdel för 
konsumenten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 487
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 149 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska inte påverka generella 
eller särskilda skyldigheter att förebygga 
skada i enlighet med befintlig nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 488
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 150 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tjänsteleverantörer måste erhålla 
konsumentens uttryckliga samtycke innan 
denne anförtror prestationen åt en annan 
person i enlighet med punkt 1.

Or. en

Motivering

För att göra dokumentets utformning klarare bör den ändrade artikel 150 placeras mellan 
artikel 152 (Skyldighet att förvarna om oförväntade eller oväntat höga kostnader) och 
artikel 155 (Åtgärder som kan vidtas av kunden).

Ändringsförslag 489
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 150 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I avtalsförhållanden mellan en 
näringsidkare och en konsument får 
parterna inte avstå från att tillämpa 
punkt 2 eller avvika från eller ändra dess 
verkningar, om det är till nackdel för 
konsumenten.

utgår

Or. en

Motivering

För att göra dokumentets utformning klarare bör den ändrade artikel 150 placeras mellan 
artikel 152 (Skyldighet att förvarna om oförväntade eller oväntat höga kostnader) och 
artikel 155 (Åtgärder som kan vidtas av kunden).

Ändringsförslag 490
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 151

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den anknytande tjänsten ska betalas 
separat, och priset inte är fastställt till en 
engångssumma som parterna har enats om 
i samband med avtalets ingående, ska 
tjänsteleverantören tillhandahålla kunden
en faktura som på ett klart och begripligt 
sätt förklarar hur priset har beräknats.

Om den anknytande tjänsten ska betalas 
separat, och priset inte är fastställt till en 
engångssumma som parterna har enats om 
i samband med avtalets ingående, ska 
tjänsteleverantören tillhandahålla
konsumenten en faktura som på ett klart 
och begripligt sätt förklarar hur priset har 
beräknats.

Or. en

Ändringsförslag 491
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 152 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tjänsteleverantören ska förvarna
kunden och söka dennes samtycke till att 
fortsätta om

1. Tjänsteleverantören ska förvarna
konsumenten och söka dennes samtycke 
till att fortsätta om den senare inte 
utnyttjar sin rätt att häva avtalet i enlighet 
med artikel [...] (lista över åtgärder som 
kan vidtas av kunden) om

Or. en

Ändringsförslag 492
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 152 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kostnaderna för den anknytande 
tjänsten skulle bli större än vad 
tjänsteleverantören ursprungligen angav för

(a) kostnaderna för den anknytande 
tjänsten skulle bli större än vad 
tjänsteleverantören ursprungligen angav för
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kunden, eller konsumenten, eller

Or. en

Ändringsförslag 493
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 152 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En tjänsteleverantör som inte lyckas 
erhålla kundens samtycke i enlighet med 
punkt 1 ska inte vara berättigad till ett pris 
som överstiger vad som ursprungligen 
angivits eller, beroende på 
omständigheterna, värdet på varorna eller 
det digitala innehållet efter det att den 
anknytande tjänsten har utförts.

2. En tjänsteleverantör som inte lyckas 
erhålla konsumentens samtycke i enlighet 
med punkt 1 ska inte vara berättigad till ett 
pris som överstiger vad som ursprungligen 
angivits eller, beroende på 
omständigheterna, värdet på varorna eller 
det digitala innehållet efter det att den 
anknytande tjänsten har utförts.

Or. en

Ändringsförslag 494
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För konsumentavtal betraktas det 
nämnda priset för den anknytande 
tjänsten som bindande, såvida inte 
motsatsen uttryckligen anges. Det är inte 
tillåtet att kräva ett högre pris än ett 
bindande pris.

Or. de

Motivering

Vid prisförslag krävs ett särskilt skydd för konsumenten. Utöver icke bindande prisförslag, 
där priset i vissa fall kan överskridas enligt artikel 152.1 och 152.2, bör bindande prisförslag 
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regleras. Näringsidkaren måste uttryckligen meddela om det rör sig om ett icke bindande 
prisförslag. Om inget annat har angetts ska alla prisförslag betraktas som bindande. Det bör 
inte vara tillåtet att överskrida ett bindande prisförslag.

Ändringsförslag 495
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 153

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 153 utgår
Betalning av priset

1. Kunden är skyldig att betala det pris 
som ska betalas för den anknytande 
tjänsten enligt avtalet.
2. Betalning ska ske när den anknytande 
tjänsten har fullgjorts och föremålet för 
den anknytande tjänsten har gjorts 
tillgängligt för kunden.

Or. en

Ändringsförslag 496
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 154

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 154 utgår
Beviljande av tillträde

Om det är nödvändigt för 
tjänsteleverantören att få tillträde till 
kundens lokaler för att kunna utföra den 
anknytande tjänsten, är kunden skyldig 
att ge sådant tillträde på skäliga tider.

Or. en
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Ändringsförslag 497
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 155 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som kan vidtas av kunden Åtgärder som kan vidtas av konsumenten

Or. en

Ändringsförslag 498
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 155 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tjänsteleverantören underlåter att 
fullgöra en skyldighet enligt avtalet ska
kunden, med de förbehåll som anges i 
denna artikel, ha samma möjligheter att 
vidta åtgärder som enligt kapitel 11 står till 
förfogande för köparen, nämligen att

1. Om tjänsteleverantören underlåter att 
fullgöra en skyldighet enligt avtalet ska
konsumenten ha rätt att vidta åtgärder
genom att

Or. en

Ändringsförslag 499
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 ska konsumentens möjligheter att 
vidta åtgärder vara underställda 
tjänsteleverantörens rätt att avhjälpa bristen
i enlighet med artikel [...] (Avhjälpande 
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konsument eller inte. från säljarens sida).

Or. en

Ändringsförslag 500
Evelyn Regner

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 501
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 155 – punkt 3

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 sådan felaktig installation som avses 
i artikel [...] (Felaktig installation enligt 
ett konsumentavtal) ska konsumentens 
möjligheter att vidta åtgärder inte vara 
underställda tjänsteleverantörens rätt att 
avhjälpa bristen.

Or. en

Ändringsförslag 502
Evelyn Regner
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Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 155 – punkt 3

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

Or. de

Ändringsförslag 503
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 155 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kunden ska, om denne är en 
konsument, ha rätt att häva avtalet om den 
utförda anknytande tjänsten inte är i 
överensstämmelse med avtalet, såvida inte 
bristen på överensstämmelse är obetydlig.

4. Konsumenten har rätt att häva avtalet 
om den utförda anknytande tjänsten inte är 
i överensstämmelse med avtalet, såvida 
inte bristen på överensstämmelse är 
obetydlig.

Or. en

Ändringsförslag 504
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 155 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kapitel 11 ska tillämpas med 
nödvändiga anpassningar, särskilt med 
avseende på följande:

utgår

(a) När det gäller tjänsteleverantörens rätt 
att avhjälpa en brist får den skäliga period 
som avses i artikel 109.5 inte överstiga 
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30 dagar i avtal mellan en näringsidkare 
och en konsument.
(b) När det gäller åtgärder vid 
underlåtenhet att prestera enligt avtal ska 
artiklarna 111 och 112 inte vara 
tillämpliga.
(c) Artikel 155 ska tillämpas i stället för 
artikel 122.

Or. en

Ändringsförslag 505
Evelyn Regner

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 506
Evelyn Regner

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 507
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 155 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om ett försäljningsavtal eller ett avtal 
om tillhandahållande av digitalt innehåll 
sägs upp ska denna uppsägning även 
omfatta eventuella anknytande 
tjänsteavtal.

Or. en

Ändringsförslag 508
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 156

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 156 utgår
Krav på underrättelse om bristande 
överensstämmelse med anknytande 
tjänsteavtal mellan näringsidkare

1. Kunden kan endast hävda bristande 
överensstämmelse med ett anknytande 
tjänsteavtal mellan näringsidkare om 
denne inom skälig tid underrättar 
tjänsteleverantören om den bristande 
överensstämmelsen.
Tidsfristen ska börja löpa när den 
anknytande tjänsten har slutförts eller när 
kunden upptäcker eller kunde förväntas 
ha upptäckt den bristande 
överensstämmelsen, beroende på vilken av 
dessa tidpunkter som infaller sist.
2. Tjänsteleverantören kan inte åberopa 
bestämmelserna i denna artikel om den 
bristande överensstämmelsen rör 
förhållanden som tjänsteleverantören 
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kände till eller kunde förväntas ha känt 
till, men underlät att upplysa kunden om.

Or. en

Ändringsförslag 509
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 157

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 157 utgår
Åtgärder som kan vidtas av 

tjänsteleverantören
1. Om kunden underlåter att prestera 
enligt avtalet har tjänsteleverantören, med 
de förbehåll som anges i punkt 2, tillgång 
till samma åtgärder som en säljare har 
enligt bestämmelserna i kapitel 13, 
nämligen att
(a) kräva prestation,
(b) hålla inne tjänsteleverantörens egen 
prestation,
(c) häva avtalet, och
(d) kräva dröjsmålsränta eller skadestånd.
2. Kapitel 13 ska tillämpas med 
nödvändiga anpassningar. Det innebär 
särskilt att artikel 158 ska tillämpas i 
stället för artikel 132.2.

Or. en

Ändringsförslag 510
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 158 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kundens rätt att avvisa fullgörande av 
prestation

Konsumentens rätt att avvisa fullgörande 
av prestation

Or. en

Ändringsförslag 511
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 158 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kunden ska ha rätt att när som helst 
underrätta tjänsteleverantören om att 
utförandet, eller det fortsatta utförandet av 
den anknytande tjänsten, inte längre 
behövs.

1. Konsumenten ska ha rätt att när som 
helst underrätta tjänsteleverantören om att 
utförandet, eller det fortsatta utförandet av 
den anknytande tjänsten, inte längre 
behövs.

Or. en

Ändringsförslag 512
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 158 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om underrättelse lämnas enligt punkt 1 utgår
(a) ska tjänsteleverantören inte längre 
vara berättigad eller skyldig att 
tillhandahålla den anknytande tjänsten, 
samtidigt som
(b) kunden, om det inte finns grund för 
uppsägning enligt någon annan 
bestämmelse, förblir skyldig att betala det 
fastställda priset, med avdrag för de 
utgifter som tjänsteleverantören har 
sparat eller kunde förväntas ha sparat 
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genom att inte fullgöra prestationen.

Or. en

Ändringsförslag 513
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 158 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kunden, om det inte finns grund för 
uppsägning enligt någon annan 
bestämmelse, förblir skyldig att betala det 
fastställda priset, med avdrag för de 
utgifter som tjänsteleverantören har sparat 
eller kunde förväntas ha sparat genom att 
inte fullgöra prestationen.

(b) konsumenten, om det inte finns grund 
för uppsägning enligt någon annan 
bestämmelse, förblir skyldig att betala det 
fastställda priset, med avdrag för de 
utgifter som tjänsteleverantören har sparat 
eller kunde förväntas ha sparat genom att 
inte fullgöra prestationen.

Or. en

Ändringsförslag 514
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 158a 
Direktivets tvingande karaktär

Om den lag som är tillämplig på avtalet är 
lagen i en medlemsstat får 
konsumenterna inte avstå från de 
rättigheter som de ges genom de 
nationella bestämmelser som införlivar 
detta direktiv i nationell lagstiftning.
Eventuella avtalsvillkor som direkt eller 
indirekt åsidosätter eller inskränker de 
rättigheter som följer av detta direktiv ska 
inte vara bindande för konsumenten.
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Or. en

Motivering

För att erhålla konsekvens med direktiv 2011/83/EU bör relevanta slutbestämmelser i det 
direktivet, i form av ändringar, införlivas med detta direktiv. Se artikel 25 i 
direktiv 2011/83/EU.

Ändringsförslag 515
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 158b
Efterlevnad av bestämmelserna

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga och effektiva medel för att 
säkerställa efterlevnaden av 
bestämmelserna i detta direktiv.
2. De medel som avses i punkt 1 ska 
omfatta bestämmelser varigenom ett eller 
flera av följande organ, i enlighet med 
nationell lagstiftning, får väcka talan 
enligt nationell lagstiftning vid domstolar 
eller behöriga administrativa organ för att 
säkerställa att de nationella 
bestämmelserna för genomförandet av 
detta direktiv tillämpas:
(a) Offentliga organ eller deras 
företrädare.
(b) Konsumentorganisationer som har ett 
berättigat intresse av att skydda 
konsumenter.
(c) Branschorganisationer som har ett 
berättigat intresse av att vidta åtgärder.

Or. en

Motivering

Se artikel 23 i direktiv 2011/83/EG.
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Ändringsförslag 516
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 158c
Påföljder

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser om påföljder som ska 
tillämpas vid överträdelse av de nationella 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och vidta alla åtgärder som krävs 
för att säkerställa att de genomförs. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.
2. Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 
den [...] och utan dröjsmål till 
kommissionen anmäla eventuella senare 
ändringar som påverkar dem.

Or. en

Motivering

Se artikel 24 i direktiv 2011/83/EG.

Ändringsförslag 517
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 158d
Kommissionens rapportering och översyn
Senast den [...] ska kommissionen lämna 
en rapport om tillämpningen av detta 
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direktiv till Europaparlamentet och rådet. 
Rapporten ska vid behov åtföljas av 
lagstiftningsförslag om anpassning av 
direktivet till utvecklingen inom området 
konsumenträttigheter.

Or. en

Motivering

Det borde ställas särskilda krav på att kommissionen, för att informera EU:s lagstiftande 
organ rådet och Europaparlamentet, ska avge tillräckliga rapporter om tillämpningen av 
detta direktiv och utveckling som är relevant för detta, samt, om det är nödvändigt, föreslå 
ytterligare ändringar.

Ändringsförslag 518
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 158e
Genomförandeaspekter

1. Medlemsstaterna ska senast den [...] 
anta och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa åtgärder till 
kommissionen i form av dokument. 
Kommissionen ska använda dessa 
dokument för den rapport som avses i 
artikel [...] (Kommissionens rapportering 
och översyn).
Den ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med [...].
När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om 
hur hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.
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2. Bestämmelserna i detta direktiv ska 
vara tillämpliga på konsumentavtal som 
ingåtts efter den [...].

Or. en

Motivering

Se artikel 28 i direktiv 2011/83/EG.

Ändringsförslag 519
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 16 – avsnitt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt utgår.

Or. en

Ändringsförslag 520
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 16 – avsnitt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt utgår.

Or. en

Ändringsförslag 521
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 16 – avsnitt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt utgår.

Or. en

Ändringsförslag 522
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt utgår.

Or. en

Ändringsförslag 523
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt utgår.

Or. en

Ändringsförslag 524
Evelyn Regner

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.
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Or. de

Motivering

Tidsfristen förlängs för att förbättra konsumentskyddet. I ett antal EU-medlemsstater gäller 
dessutom ändå längre tidsfrister för garantianspråk, vid villfarelse eller för skadestånd.

Ändringsförslag 525
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 179 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den långa preskriptionsfristen ska vara 
tio år eller, i fråga om rätt till skadestånd 
för personskada, trettio år.

2. Den långa preskriptionsfristen ska vara 
fyra år eller, i fråga om rätt till skadestånd 
för personskada, trettio år.

Or. de

Ändringsförslag 526
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Preskriptionen träder i kraft när den 
kortare fristen har löpt ut.

Or. de

Ändringsförslag 527
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 179 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Detsamma gäller om säljaren har 
utfört prestationer för avhjälpande av en 
brist.

Or. de

Motivering

Förslaget till förordning innehåller ingen reglering av frågan hur säljarens prestationer för 
avhjälpande av en brist i enlighet med artikel 109 och följande artiklar påverkar 
preskriptionen av köparens rätt att vidta åtgärder enligt artikel 106. Denna fråga har stor 
praktisk betydelse både för köparen och säljaren. En reglering av frågan skapar rättssäkerhet 
för båda parter.

Ändringsförslag 528
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 186a
Medling

Näringsidkaren är skyldig att vid ett 
förfarande utanför domstol lösa 
avtalstvister i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG, om konsumenten 
begär det på ett tillåtet sätt.

Or. de

Motivering

Tvistlösning i domstol när det gäller gränsöverskridande avtal är förknippat med stora 
kostnader och risker för båda parter. För att främja konsumenternas förtroende för den 
gemensamma europeiska köplagen bör det vid ingående av ett avtal ges möjlighet till 
skiljeförfarande utanför domstol.
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Ändringsförslag 529
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – tillägg 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta tillägg utgår.

Or. en

Ändringsförslag 530
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga I – tillägg 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillägg 2 utgår
Ångerblankett

(fyll i och skicka tillbaka denna blankett 
endast om du har för avsikt att utnyttja 
din ångerrätt)
– Till [här ska näringsidkarens namn, 
geografiska adress och, i förekommande 
fall, faxnummer och e-postadress infogas 
av näringsidkaren själv]:
– Jag/vi* meddelar härmed att jag/vi* vill 
frånträda mitt/vårt* avtal om köp av 
följande varor/om tillhandahållande av 
följande digitala innehåll/om utförande 
av följande anknytande tjänst*
– Beställd den*/mottagen den*
– Konsumentens namn
– Konsumentens adress
– Konsumentens underskrift (endast om 
denna blankett överlämnas i 
pappersform)
– Datum
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* Stryk det som inte är relevant.

Or. en

Motivering

Ångerrätten regleras redan av direktiv 2011/83/EU.

Ändringsförslag 531
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en


