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for ALDE-Gruppen 

Emilie Turunen 

for Verts/ALE-Gruppen 

Emma McClarkin 

for ECR-Gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Uanset at den erhvervsdrivende i 

forbindelse med blandede aftaler indgået 

uden for fast forretningssted, hvor den 

erhvervsdrivende og forbrugeren 

umiddelbart udfører deres kontraktlige 

forpligtelser, og forbrugeren straks 

betaler en sum, der ikke må overstige 200 

EUR, er fritaget for at give de i artikel 9 

fastsatte oplysninger på et varigt medium, 

bør den erhvervsdrivende dog grundigt 

informere forbrugeren om de væsentlige 

punkter i kontrakten, navnlig hvad angår 

prisen, inden forbrugeren er bundet af 

denne kontrakt. 

Or. en 
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Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Medlemsstaterne gør 

fortrydelsesretten gældende på forskellig 

måde, og det har medført omkostninger for 

virksomheder, som sælger på tværs af 

grænser. En harmoniseret 

standardfortrydelsesformular til 

forbrugerne burde kunne forenkle 

fortrydelsesprocessen og skabe 

retssikkerhed. Derfor bør medlemsstaterne 

undlade at tilføje krav til udformningen af 

fællesskabsstandardformularen, f.eks. at 

den skal udfyldes med en særlig 

skriftstørrelse. 

(28) Medlemsstaterne gør 

fortrydelsesretten gældende på forskellig 

måde, og det har medført omkostninger for 

virksomheder, som sælger på tværs af 

grænser. En harmoniseret 

standardfortrydelsesformular, som 

forbrugerne kan anvende, burde kunne 

forenkle fortrydelsesprocessen og skabe 

retssikkerhed. Derfor bør medlemsstaterne 

undlade at tilføje krav til udformningen af 

EU-standardformularen, f.eks. at den skal 

udfyldes med en særlig skriftstørrelse. 

Imidlertid bør forbrugeren frit kunne gøre 

sin fortrydelsesret gældende ved 

anvendelse af sin egen valgte 

formulering, forudsat at hans erklæring 

til den erhvervsdrivende er klart 

formuleret. Dette krav kunne endvidere 

opfyldes ved at returnere varerne, sende et 

brev eller foretage en opringning, men 

bevisbyrden for at påvise, at 
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fortrydelsesretten er udøvet inden for de i 

dette direktiv fastsatte frister, kan påhvile 

forbrugeren. Derfor er det i forbrugerens 

interesse at anvende et varigt medium, når 

han giver den erhvervsdrivende 

meddelelse om, at han ønsker at udøve sin 

fortrydelsesret. 

Or. en 
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Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) For at undgå, at den erhvervsdrivende 

godtgør betalinger til en forbruger, som 

ikke har returneret varerne, bør forbrugeren 

være forpligtet til at sende varerne tilbage 

senest 14 dage efter, at han har givet den 

erhvervsdrivende meddelelse om, at han 

har besluttet at gøre fortrydelsesretten 

gældende. 

(32) For at undgå, at den erhvervsdrivende 

godtgør betalinger til en forbruger, som 

ikke har returneret varerne, bør forbrugeren 

være forpligtet til at sende varerne tilbage 

senest 14 dage efter, at han har givet den 

erhvervsdrivende meddelelse om, at han 

har besluttet at gøre fortrydelsesretten 

gældende. Af samme årsag bør den 

erhvervsdrivende også have mulighed for 

at gøre tilbagebetalingen betinget af, at 

forbrugeren har fremlagt dokumentation 

for at have returneret varerne. 

Or. en 
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Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Der bør være visse undtagelser fra 

bestemmelserne om fortrydelsesret, som i 

tilfælde, hvor produktets art gør 

fortrydelsesretten til en uhensigtsmæssig 

størrelse. Det gælder f.eks. i forbindelse 

med vin, som leveres længe efter aftalens 

indgåelse, og hvor aftalen er genstand for 

spekulation, idet værdien afhænger af 

markedskonjunkturerne (vin en primeur). 

(33) Der bør være visse undtagelser fra 

bestemmelserne om fortrydelsesret, som i 

tilfælde, hvor produktets art gør 

fortrydelsesretten til en uhensigtsmæssig 

størrelse, og hvor udøvelsen af 

fortrydelsesretten ville indebære en 

unødig ulempe for den erhvervsdrivende. 

Det gælder navnlig for fødevarer og andre 

hygiejnisk følsomme eller letfordærvelige 

varer, f.eks. vin, som leveres længe efter 

aftalens indgåelse, og hvor aftalen er 

genstand for spekulation, idet værdien 

afhænger af markedskonjunkturerne (vin 

en primeur). Også visse andre varer eller 

tjenesteydelser, hvis pris afhænger af 

markedsudsving, bør undtages fra 

fortrydelsesretten, herunder råstoffer som 

f.eks. brændselsolie. 

Or. en 
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Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Artikel 11, stk. 1b, og artikel 12-19 

finder ikke anvendelse på aftaler 

vedrørende fjernsalg om levering af 

tjenesteydelser i form af logi, transport, 

biludlejning samt forplejning og 

fritidstilbud, når aftalerne vedrører 

levering på en forud fastlagt dato eller i et 

nærmere bestemt tidsrum. 

Or. en 

Begrundelse 

Strukturen i artikel 3 som vedtaget i IMCO bør forblive uændret. Dette ændringsforslag har 

til formål at ændre stk. 7 i artikel 3, hvilket er medtaget i den endelige betænkning fra IMCO 

som ændringsforslag 80. 
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Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For så vidt angår aftaler indgået uden for 

fast forretningssted, skal de oplysninger, 

der er omhandlet i artikel 9, fremgå af 

ordresedlen på en klar og forståelig måde 

og være letlæselige. Ordresedlen skal 

omfatte den standardfortrydelsesformular, 

der findes i bilag I(B). 

1. For så vidt angår aftaler indgået uden for 

fast forretningssted, skal de oplysninger, 

der er omhandlet i artikel 9, fremgå af 

ordresedlen til forbrugeren i papirform 

eller, hvis forbrugeren indvilger heri, på 

et andet varigt medium, på en klar og 

forståelig måde og skal være letlæselige. 

Or. en 
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Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Uanset stk. 1 og 2 og med hensyn til 

blandede aftaler indgået uden for fast 

forretningssted, hvor den 

erhvervsdrivende og forbrugeren 

umiddelbart udfører deres kontraktlige 

forpligtelser, og forbrugeren straks 

betaler en sum, der ikke må overstige 200 

EUR: 

 a) er den erhvervsdrivende ikke forpligtet 

til at give de i artikel 9 fastsatte 

oplysninger på papir eller på et andet 

varigt medium, og 

 b) der er ikke krav om en underskrift fra 

forbrugeren på en ordreseddel, for at en 

kontrakt er gyldig,  

 forudsat at sådanne aftaler på grund af 

deres karakter sædvanligvis indgås uden 

for fast forretningssted. 
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Or. en 
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Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Hvis en aftale vedrørende fjernsalg, 

for hvilken vilkårene ikke har været 

genstand for individuel forhandling, og 

som indgås elektronisk om levering af en 

vare eller en tjenesteydelse, forpligter 

forbrugeren til at foretage en betaling, er 

forbrugeren kun bundet af aftalen, hvis 

 a) den erhvervsdrivende tydeligt og i 

fremhævet form har gjort forbrugeren 

opmærksom på den samlede pris inklusive 

alle involverede priselementer, og 

 b) forbrugeren har bekræftet at have læst 

og forstået de krævede oplysninger i 

henhold til litra a). Med hensyn til 

kontrakter indgået via et websted, anses 

dette krav for at være opfyldt, hvis 

webstedet er udformet på en sådan måde, 

at en bindende ordre ikke kan placeres, 

medmindre forbrugeren allerede er 

registreret på den erhvervsdrivendes 
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websted for at bruge den 

erhvervsdrivendes tilbud. 

Or. en 

Begrundelse 

Strukturen i artikel 11 som vedtaget i IMCO bør forblive uændret. Dette ændringsforslag har 

kun til formål at ændre stk. 1a, som vedtaget i IMCO, og som medtaget i den endelige 

betænkning fra IMCO som ændringsforslag 107. 
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Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Uanset stk. 1a, litra b), hvor en aftale 

om fjernsalg som nævnt i dette stykke 

indgås telefonisk, er forbrugeren kun 

bundet af denne aftale, hvis den 

erhvervsdrivende til forbrugeren har 

sendt en bekræftelse af sit tilbud på et 

varigt medium indeholdende de 

oplysninger, der kræves i henhold til stk. 

1a, litra a). 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at tilføje et nyt stk. 1b til artikel 11, som vedtaget i 

IMCO, og som medtaget i den endelige betænkning fra IMCO som ændringsforslag 107. Stk. 

1a, litra c), i IMCO's ændringsforslag 107 erstattes af dette ændringsforslag. 
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Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne stiller ikke andre 

formelle krav end dem, der er omhandlet i 

stk. 1-4. 

5. Medlemsstaterne stiller ikke yderligere 

formelle oplysningskrav forud for 

indgåelsen af aftaler for opfyldelse af den 

i artikel 9, stk. 1, omhandlede 

oplysningspligt. 

 Uanset første afsnit, og med hensyn til 

aftaler, der er nævnt i stk. 1b i denne 

artikel, kan medlemsstaterne indføre eller 

opretholde nationale bestemmelser om, at 

forbrugeren kun er bundet af aftalen, hvis 

han over for den erhvervsdrivende har 

bekræftet indgåelsen af aftalen på et 

varigt medium. Medlemsstaterne 

meddeler disse bestemmelser til 

Kommissionen, der offentliggør dem, så 

de er let tilgængelige. 

Or. en 
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Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forbrugeren informerer den 

erhvervsdrivende om sin beslutning om at 

gøre fortrydelsesretten gældende på et 

varigt medium enten i en erklæring til den 

erhvervsdrivende udformet med egne ord 

eller ved brug af 

standardfortrydelsesformularen i bilag 

I(B). 

Inden udløbet af fortrydelsesfristen 

informerer forbrugeren den 

erhvervsdrivende om sin beslutning om at 

gøre fortrydelsesretten gældende. 

Forbrugeren kan til dette formål: 

 a) enten anvende 

standardfortrydelsesformularen i bilag I 

(B), eller en anden entydig erklæring, 

eller 

 b) returnere varen til den 

erhvervsdrivende ledsaget af en klart 

formuleret erklæring fra forbrugeren, der 

beskriver hans beslutning om at ophæve 

aftalen. 

Or. en 
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Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne indfører ikke 

bestemmelser om andre formelle krav til 

standardfortrydelsesformularen. 

Medlemsstaterne indfører ikke 

bestemmelser om andre formelle krav til 

standardfortrydelsesformularen end de i 

bilag I (B) anførte. 

Or. en 
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Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For så vidt angår aftaler vedrørende 

fjernsalg indgået over internettet, kan den 

erhvervsdrivende i tillæg til de i stk. 1 

omhandlede muligheder også give 

forbrugeren mulighed at udfylde og 

indsende standardfortrydelsesformularen 

på den erhvervsdrivendes websted 

elektronisk. I så fald kvitterer den 

erhvervsdrivende omgående pr. e-mail for 

modtagelse af en sådan meddelelse om 

udøvelse af fortrydelsesretten. 

2. For så vidt angår aftaler vedrørende 

fjernsalg indgået over internettet, kan den 

erhvervsdrivende i tillæg til de i stk. 1 

omhandlede muligheder også give 

forbrugeren mulighed for elektronisk at 

udfylde og indsende enten 

standardfortrydelsesformularen i bilag I 

(B), eller en anden klart formuleret 

erklæring på den erhvervsdrivendes 

websted. I så fald kvitterer den 

erhvervsdrivende omgående pr. e-mail på 

et varigt medium for modtagelse af en 

sådan meddelelse om udøvelse af 

fortrydelsesretten. 

Or. en 
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Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ved aftaler om salg af varer kan den 

erhvervsdrivende tilbageholde beløbet, 

indtil han har modtaget eller hentet 

varerne eller forbrugeren har fremlagt 

dokumentation for at have returneret 

varerne, alt efter hvad der er tidligst. 

2. Uanset stk. 1, er den erhvervsdrivende 

ikke forpligtet til at godtgøre ekstra 

leveringsomkostninger, hvis forbrugeren 

udtrykkeligt har valgt en anden 

leveringsform end standardlevering. Ved 

aftaler om salg af varer kan den 

erhvervsdrivende gøre tilbagebetalingen 

betinget af, at forbrugeren har fremlagt 

dokumentation for at have returneret 

varerne. 

Or. en 

 

 


