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16.3.2011 A7-0038/216 

Ändringsförslag  216 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 30 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 30 utgår 

Tillämpningsområde  

1. Detta kapitel ska tillämpas på 
avtalsvillkor som näringsidkaren eller en 
tredje part har utformat i förväg och som 
konsumenten godtagit utan att ha kunnat 
påverka villkorens innehåll, särskilt när 
sådana avtalsvillkor ingår i på förhand 
utformade standardavtal. 

 

2. Det faktum att konsumenten har haft 
möjlighet att påverka vissa aspekter av ett 
avtalsvillkor eller ett särskilt villkor ska 
inte utesluta att detta kapitel tillämpas på 
andra avtalsvillkor som ingår i avtalet. 

 

3. Detta kapitel ska inte tillämpas på 
avtalsvillkor som återspeglar bindande 
författningsföreskrifter som följer 
gemenskapslagstiftningen eller 
bestämmelser eller principer i 
internationella konventioner som 
gemenskapen eller medlemsstaterna har 
tillträtt. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/217 

Ändringsförslag  217 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 31 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 31 utgår 

Krav på tydliga avtalsvillkor  

1. Avtalsvillkor ska vara formulerade på 
ett klart och begripligt språk och vara väl 
läsbara. 

 

2. Avtalsvillkoren ska göras tillgängliga 
för konsumenten på ett sätt som ger 
konsumenten faktiska möjligheter att ta 
del av villkoren innan avtalet ingås, 
varvid hänsyn ska tas till det medel för 
distanskommunikation som används. 

 

3. Näringsidkaren ska begära 
konsumentens uttryckliga samtycke till 
alla betalningar utöver den ersättning 
som fastställts för näringsidkarens 
huvudsakliga avtalsförpliktelse. Om 
näringsidkaren inte har fått 
konsumentens uttryckliga samtycke, men 
har utgått från detta genom att tillämpa 
standardval som konsumenten är tvungen 
att avvisa för att undvika kompletterande 
betalningar ska konsumenten ha rätt att 
få tillbaka sådana betalningar. 

 

4. Medlemsstaterna får inte ställa några 
formella krav på hur avtalsvillkor ska 
formuleras eller göras tillgängliga för 
konsumenten. 
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Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/218 

Ändringsförslag  218 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 32 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 32 utgår 

Allmänna principer  

1. Om ett avtalsvillkor inte finns upptaget 
i bilaga II eller III ska medlemsstaterna 
se till att det betraktas som oskäligt om det 
i strid med kravet på god sed medför en 
betydande obalans i parternas 
avtalsenliga rättigheter och skyldigheter 
till nackdel för konsumenten. 

 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 34 och 38 ska frågan om ett 
avtalsvillkor är oskäligt bedömas med 
beaktande av vilken typ av produkter som 
avtalet avser och med hänsyn tagen, vid 
tiden för avtalets ingående, till alla 
omständigheter i samband med att avtalet 
ingicks samt till alla övriga villkor i 
avtalet eller något annat avtal som det är 
beroende av. Vid bedömningen av 
huruvida ett avtalsvillkor är skäligt ska 
den behöriga nationella myndigheten 
också beakta hur näringsidkaren 
utformade avtalet och hur det gjordes 
tillgängligt för konsumenten i enlighet 
med artikel 31. 

 

3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på 
bedömningen av avtalets huvudföremål 
eller av huruvida ersättningen för 
näringsidkarens huvudsakliga 
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avtalsförpliktelse är skälig, förutsatt att 
näringsidkaren uppfyller alla krav i 
artikel 31. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/219 

Ändringsförslag  219 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 33 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 33 utgår 

Bevisbörda  

Om en näringsidkare hävdar att ett 
avtalsvillkor har varit föremål för 
individuell förhandling ska 
näringsidkaren ha bevisbördan. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/220 

Ändringsförslag  220 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 34 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 34 utgår 

Villkor som alltid betraktas som oskäliga  

Medlemsstaterna ska se till att sådana 
avtalsvillkor som anges i förteckningen i 
bilaga II alltid betraktas som oskäliga. 
Den förteckningen över avtalsvillkor ska 
tillämpas i alla medlemsstater och får 
bara ändras i enlighet med artiklarna 39.2 
och 40. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/221 

Ändringsförslag  221 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 35 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 35 utgår 

Villkor som presumeras vara oskäliga  

Medlemsstaterna ska se till att sådana 
avtalsvillkor som anges i förteckningen i 
punkt 1 i bilaga III betraktas som 
oskäliga, såvida inte näringsidkaren har 
styrkt att de är skäliga i enlighet med 
artikel 32. Den förteckningen över 
avtalsvillkor ska tillämpas i alla 
medlemsstater och får bara ändras i 
enlighet med artiklarna 39.2 och 40. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/222 

Ändringsförslag  222 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 36 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 36 utgår 

Tolkning av villkor  

1. Vid tveksamhet om ett avtalsvillkors 
innebörd ska den för konsumenten mest 
gynnsamma tolkningen gälla. 

 

2. Denna artikel ska inte tillämpas i 
samband med de förfaranden som 
föreskrivs i artikel 38.2. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/223 

Ändringsförslag  223 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 37 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 37 utgår 

Verkan av oskäliga avtalsvillkor  

Avtalsvillkor som är oskäliga ska inte 
vara bindande för konsumenten. Avtalet 
ska fortsätta att vara bindande för 
parterna om det kan fortsätta att gälla 
utan de oskäliga villkoren. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/224 

Ändringsförslag  224 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 38 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 38 utgår 

Efterlevnad av bestämmelserna om 
oskäliga avtalsvillkor 

 

1. Medlemsstaterna ska se till att det i 
konsumenternas och konkurrenternas 
intresse finns lämpliga och effektiva 
medel för att hindra fortsatt tillämpning 
av oskäliga villkor i avtal som 
näringsidkare ingår med konsumenter. 

 

2. Särskilt personer eller organisationer 
som enligt nationell lagstiftning har ett 
berättigat intresse av att skydda 
konsumenter får vända sig till domstolar 
eller förvaltningsmyndigheter för att 
avgöra om avtalsvillkor som utformats för 
allmän tillämpning är oskäliga. 

 

3. Medlemsstaterna ska se till att 
domstolar eller förvaltningsmyndigheter 
kan tillämpa lämpliga och effektiva medel 
för att hindra näringsidkare från att 
fortsätta att tillämpa villkor som har 
konstaterats vara oskäliga. 

 

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
rättsliga åtgärder som avses i punkterna 2 
och 3 får riktas, antingen separat eller 
gemensamt beroende på nationella 
processlagar, mot ett antal näringsidkare 
från samma näringsgren eller deras 
sammanslutningar, som tillämpar eller 
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rekommenderar tillämpning av samma 
allmänna avtalsvillkor eller liknande 
villkor. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/225 

Ändringsförslag  225 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 39 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 39 utgår 

Översyn av villkoren i bilagorna II och III  

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de villkor som konstaterats vara 
oskäliga av de behöriga nationella 
myndigheterna och som de anser vara 
relevanta för ändring av detta direktiv i 
enlighet med punkt 2. 

 

2. Mot bakgrund av de anmälningar som 
tas emot enligt punkt 1 ska kommissionen 
ändra bilagorna II och III. De åtgärder 
som syftar till att ändra icke väsentliga 
delar i detta direktiv ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 40.2. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/226 

Ändringsförslag  226 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Bilaga II 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Denna bilaga utgår 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/227 

Ändringsförslag  227 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Bilaga III 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Denna bilaga utgår 

Or. en 


