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Ændringsforslag  216 

Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 30 

Anvendelsesområde 

udgår 

1. Dette kapitel finder anvendelse på 

kontraktvilkår, som er udarbejdet på 

forhånd af den erhvervsdrivende eller 

tredjemand, og som forbrugeren har 

accepteret uden at have mulighed for at få 

indflydelse på indholdet, navnlig når 

sådanne kontraktvilkår udgør en del af en 

standardaftale. 

 

2. Det forhold, at forbrugeren havde 

mulighed for at få indflydelse på 

indholdet i visse aspekter ved et givet 

kontraktvilkår eller et bestemt vilkår, 

udelukker ikke, at dette kapitel finder 

anvendelse på andre kontraktvilkår, som 

udgør en del af aftalen. 

 

3. Dette kapitel finder ikke anvendelse på 

kontraktvilkår, som afspejler love eller 

administrative bestemmelser, som er i 

overensstemmelse med 

fællesskabslovgivningen, samt 

bestemmelser eller principper i 

internationale konventioner, som 

Fællesskabet eller medlemsstaterne er 

part i. 

 

Or. en 
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Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 31 

Krav om gennemsigtige kontraktvilkår 

udgår 

1. Kontraktvilkår skal altid være udtrykt 

på en klar og forståelig måde og være 

letlæselige. 

 

2. Kontraktvilkårene gøres tilgængelige 

for forbrugeren, således at han har reel 

mulighed for at stifte bekendtskab med 

dem inden aftalens indgåelse under 

rimelig hensyntagen til de anvende 

kommunikationsteknikker. 

 

3. Den erhvervsdrivende anmoder om 

forbrugerens udtrykkelige samtykke til 

eventuelle betalinger ud over betalingen 

for den erhvervsdrivendes vigtigste 

kontraktlige forpligtelse. Hvis den 

erhvervsdrivende ikke har opnået 

forbrugerens udtrykkelige samtykke, men 

formoder samtykke ved brug af 

forudvalgte løsninger, som forbrugeren 

skal forkaste for at undgå yderligere 

betalinger, er forbrugeren berettiget til at 

få betalingen refunderet. 

 

4. Medlemsstaterne undlader at stille 

præsentationskrav til, hvordan 

kontraktvilkårene udtrykkes eller gøres 

tilgængelige for forbrugerne. 
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Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 32 

Generelle principper 

udgår 

1. Når et kontraktvilkår ikke indgår i 

bilag II eller III, sikrer medlemsstaten, at 

det betragtes som urimeligt, hvis det til 

trods for kravet om god tro bevirker en 

betydelig skævhed i parternes rettigheder 

og forpligtelser ifølge aftalen til skade for 

forbrugeren. 

 

2. Når det vurderes, om et kontraktvilkår 

er urimeligt, sker det ved at tage hensyn 

til, hvilken type produkter aftalen 

omfatter, og ved på tidspunktet for 

aftalens indgåelse at tage hensyn til alle 

omstændighederne i forbindelse med dens 

indgåelse samt til alle andre vilkår i 

aftalen eller i en anden aftale, som 

hænger sammen med denne, jf. dog 

artikel 34 og 38. Når det vurderes, om et 

kontraktvilkår er rimeligt, tager den 

kompetente nationale myndighed også 

hensyn til, hvordan den erhvervsdrivende 

har udformet aftalen og gjort den 

tilgængelig for forbrugeren, jf. artikel 31. 

 

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 

vurderingen af aftalens hovedgenstand 

eller overensstemmelsen mellem den 

påregnede betaling og den 

erhvervsdrivendes vigtigste kontraktlige 
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forpligtelse, for så vidt den 

erhvervsdrivende opfylder alle 

bestemmelserne i artikel 31. 
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16.3.2011 A7-0038/219 
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Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 33 

Bevisbyrde 

udgår 

Hvis en erhvervsdrivende hævder, at et 

kontraktvilkår har været genstand for 

individuel forhandling, har han 

bevisbyrden. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/220 

Ændringsforslag  220 

Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 34 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 34 

Vilkår, som betragtes som urimelige 

under alle omstændigheder 

udgår 

Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår, 

som opført på listen i bilag II, betragtes 

som urimelige under alle 

omstændigheder. Nævnte liste over 

kontraktvilkår finder anvendelse i alle 

medlemsstater og kan kun ændres i 

overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, 

og artikel 40. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/221 

Ændringsforslag  221 

Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 35 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 35 

Vilkår, som formodes at være urimelige 

udgår 

Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår, 

som opført på listen i punkt 1 i bilag III, 

betragtes som urimelige, medmindre den 

erhvervsdrivende har bevist, at sådanne 

kontraktvilkår er rimelige, jf. artikel 32. 

Nævnte liste over kontraktvilkår finder 

anvendelse i alle medlemsstater og kan 

kun ændres i overensstemmelse med 

artikel 39, stk. 2, og artikel 40. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/222 

Ændringsforslag  222 

Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 36 

Fortolkning af vilkår 

udgår 

1. Hvis der opstår tvivl om et 

kontraktvilkårs betydning, gælder den 

fortolkning, som er mest gunstig for 

forbrugeren. 

 

2. Denne artikel finder ikke anvendelse i 

forbindelse med de procedurer, der er 

fastsat i artikel 38, stk. 2. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/223 

Ændringsforslag  223 

Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 37 

Følgerne af urimelige kontraktvilkår 

udgår 

Kontraktvilkår, som er urimelige, binder 

ikke forbrugeren. Aftalen forbliver 

bindende for parterne, hvis den kan 

opretholdes uden de urimelige 

kontraktvilkår. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/224 

Ændringsforslag  224 

Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 38 

Håndhævelse i forhold til urimelige 

kontraktvilkår 

udgår 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i 

forbrugernes og konkurrenternes 

interesse findes egnede og effektive midler 

til at bringe anvendelsen af urimelige 

kontraktvilkår i aftaler, der indgås mellem 

forbrugere og erhvervsdrivende, til ophør. 

 

2. Navnlig kan personer eller 

organisationer, der ifølge national ret har 

en legitim interesse i at beskytte 

forbrugerne, indbringe en sag for 

retsmyndighederne eller de administrative 

myndigheder, således at disse kan afgøre, 

om kontraktvilkår, der er udarbejdet med 

henblik på generel anvendelse, er 

urimelige. 

 

3. Medlemsstaterne sætter 

retsmyndighederne eller administrative 

myndigheder i stand til at anvende egnede 

og effektive midler, som sikrer, at 

erhvervsdrivende bringer anvendelsen af 

sådanne kontraktvilkår til ophør. 

 

4. Medlemsstaterne sikrer, at de sager, 

som er omhandlet i stk. 2 og 3, under 

overholdelse af national 

retsplejelovgivning enten kan indbringes 

mod hver enkelt erhvervsdrivende eller 
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samlet mod flere erhvervsdrivende inden 

for samme erhvervssektor eller 

sammenslutninger heraf, der anvender 

eller opfordrer til anvendelse af de samme 

generelle kontraktvilkår eller lignende 

vilkår. 

Or. en 
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Ændringsforslag  225 

Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 39 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 39 

Revision af vilkårene i bilag II og III 

udgår 

1. Medlemsstaterne giver Kommissionen 

meddelelse om de vilkår, som de 

kompetente nationale myndigheder har 

fundet urimelige, og som de anser for 

relevante med henblik på ændring af dette 

direktiv, jf. stk. 2. 

 

2. Kommissionen ændrer bilag II og III 

på baggrund af de meddelelser, der 

modtages i henhold til stk. 1. Da nævnte 

foranstaltninger har til formål at ændre 

ikke-væsentlige bestemmelser i dette 

direktiv, vedtages de efter 

forskriftsproceduren med kontrol i artikel 

40, stk. 2. 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  226 

Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Bilag II 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag udgår 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/227 

Ændringsforslag  227 

Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Forslag til direktiv 

Bilag III 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag udgår 

Or. en 

 

 


