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16.3.2011 A7-0038/228 

Ändringsförslag  228 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Skäl 17a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (17a) Utan hinder av undantaget för 
näringsidkaren att på ett varaktigt 
medium lämna sådan information som 
anges i artikel 9 när avtal ingås utanför 
fasta affärslokaler och näringsidkaren 
och konsumenten omedelbart fullgör sina 
avtalsenliga skyldigheter, och om den 
betalning som konsumenten ska erlägga 
inte överstiger 200 euro,  bör 
konsumenten ändå få omfattande 
information av näringsidkaren om de 
viktiga delarna av avtalet, särskilt om 
priset, innan konsumenten är bunden av 
avtalet. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/229 

Ändringsförslag  229 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Skäl 28 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att 

utöva ångerrätten i medlemsstaterna har 

medfört kostnader för företag som bedriver 

handel över gränserna. Införandet av en 

harmoniserad standardblankett som 

konsumenterna ska använda när de utövar 
sin ångerrätt bör göra det enklare att 

frånträda avtal och leda till rättslig 

säkerhet. Av dessa skäl bör 

medlemsstaterna inte ställa några 

ytterligare formella krav på gemenskapens 
standardblankett, till exempel i fråga om 

teckenstorlek. 

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att 

utöva ångerrätten i medlemsstaterna har 

medfört kostnader för företag som bedriver 

handel över gränserna. Införandet av en 

harmoniserad standardblankett som 

konsumenterna får använda när de utövar 
sin ångerrätt bör göra det enklare att 

frånträda avtal och leda till rättslig 

säkerhet. Av dessa skäl bör 

medlemsstaterna inte ställa några 

ytterligare formella krav på unionens 
standardblankett, till exempel i fråga om 

teckenstorlek. Konsumenten bör dock fritt 
kunna ångra sig med egen formulering, 
förutsatt att konsumentens meddelande 
till näringsidkaren är tydligt formulerat. 
Detta krav kan också uppfyllas genom att 
konsumenten skickar tillbaka varorna, 
skickar ett brev eller ringer ett 
telefonsamtal, men bevisbördan när det 
gäller att visa att man har frånträtt avtalet 
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inom den tidsperiod som anges i detta 
direktiv kan ligga på konsumenten.  Det 
ligger därför i konsumentens intresse att 
använda sig av ett varaktigt medium för 
att informera näringsidkaren om sitt 
frånträde av avtalet. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/230 

Ändringsförslag  230 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Skäl 32 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) För att undvika att näringsidkaren 

återbetalar belopp till en konsument som 

inte har lämnat tillbaka varorna bör 

konsumenten vara skyldig att lämna 

tillbaka varorna senast 14 dagar efter att ha 

underrättat näringsidkaren om sitt beslut att 

frånträda avtalet. 

(32) För att undvika att näringsidkaren 

återbetalar belopp till en konsument som 

inte har lämnat tillbaka varorna bör 

konsumenten vara skyldig att lämna 

tillbaka varorna senast 14 dagar efter att ha 

underrättat näringsidkaren om sitt beslut att 

frånträda avtalet. Av samma skäl bör 
näringsidkaren också vara i stånd att 
återbetala beloppet förutsatt att 
konsumenten har styrkt att han eller hon 
har skickat tillbaka varorna. 

Or. en 



 

AM\861129SV.doc  PE459.689v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

16.3.2011 A7-0038/231 

Ändringsförslag  231 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Skäl 33 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) Det bör finnas vissa undantag från 

ångerrätten, till exempel i sådana fall då en 

ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn 

till produktens art. Detta gäller exempelvis 

vin som levereras långt efter det att ett 

avtal har ingåtts i spekulativt syfte, där 

värdet beror på svängningar på marknaden 

(primörvin). 

(33) Det bör finnas vissa undantag från 

ångerrätten, till exempel i sådana fall då en 

ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn 

till produktens art och då utövandet av 
ångerrätten skulle innebära en oskälig 
nackdel för näringsidkaren. Detta gäller 

särskilt för livsmedel och andra hygieniskt 
ömtåliga eller lättfördärvliga varor, 
exempelvis vin som levereras långt efter 

det att ett avtal har ingåtts i spekulativt 

syfte, där värdet beror på svängningar på 

marknaden (primörvin). Ångerrätten bör 
inte heller gälla för vissa andra varor eller 
tjänster vilkas priser beror av 
fluktuationer på marknaden, t.ex. råvaror 
såsom eldningsolja. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/232 

Ändringsförslag  232 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – punkt 4a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Artiklarna 11.1b och 12–19 ska inte 
tillämpas på distansavtal om 
tillhandahållande av tjänster som avser 
inkvartering, transport, uthyrning av 
motorfordon, catering eller 
fritidsverksamhet när det i avtalet anges 
att tjänsterna ska tillhandahållas en 
bestämd dag eller under en bestämd 
tidsperiod. 

Or. en 

Motivering 

Strukturen i artikel 3, enligt omröstningen i IMCO-utskottet, bör vara oförändrad. Detta 
ändringsförslag avser att ändra artikel 3.7 i enlighet med ändring 80 i det slutliga IMCO-
betänkandet. 
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16.3.2011 A7-0038/233 

Ändringsförslag  233 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 10 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska 

den information som föreskrivs i artikel 9 

lämnas på beställningsformuläret på ett 

klart och begripligt språk och vara väl 
läsbar. Beställningsformuläret ska åtföljas 
av den standardblankett för utövande av 
ångerrätten som återfinns i bilaga I.B. 

1. Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska 

den information som föreskrivs i artikel 9 

lämnas på beställningsformuläret till 
konsumenten som papperskopia eller, om 
konsumenten samtycker, på ett annat 
varaktigt medium på ett klart, begripligt 
språk och vara väl läsbar. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/234 

Ändringsförslag  234 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 10 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Utan hinder av punkt 1 och 2, vid 
avtal utanför fasta affärslokaler då 
näringsidkaren och konsumenten 
omedelbart fullgör sina avtalsenliga 
skyldigheter och den betalning som 
konsumenten ska erlägga inte överstiger 
200 euro 

 a) ska näringsidkaren inte vara skyldig att 
på papper eller på varaktigt medium 
lämna sådan information som anges i 
artikel 9,  

 b) ska konsumenten inte vara skyldig att 
skriva under beställningsformuläret för 
att avtalet ska anses giltigt, 

 förutsatt att dessa avtal är sådana att de 
brukar ingås utanför fasta affärslokaler. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/235 

Ändringsförslag  235 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 11 – punkt 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Om ett distansavtal, vars villkor inte 
har varit föremål för individuell 
förhandling, som ska ingås elektroniskt 
för leveransen av en vara eller 
tillhandahållandet av en tjänst gör 
konsumenten betalningsskyldig ska 
konsumenten vara bunden av avtalet 
endast om 

 a) näringsidkaren klart och tydligt har 
informerat konsumenten om det 
sammanlagda priset, inklusive alla 
tillhörande priskomponenter och 

 b) konsumenten har bekräftat att han 
eller hon läst och förstått den information 
som krävs i led a. Med avseende på avtal 
som ingås på webbplatser ska detta krav 
anses som uppfyllt om webbplatsen är 
utformad på ett sätt som gör att det inte 
går att göra en bindande beställning om 
inte konsumenten först har registrerat sig 
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på näringsidkarens webbplats för att ta 
del av näringsidkarens utbud. 

Or. en 

Motivering 

Strukturen i artikel 11, enligt omröstningen i IMCO-utskottet, bör inte ändras. Detta 
ändringsförslag avser att endast ändra punkt 1a i enlighet med omröstningen i IMCO-
utskottet och med ändring 107 i det slutliga IMCO-betänkandet. 
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16.3.2011 A7-0038/236 

Ändringsförslag  236 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 11 – punkt 1b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Med avvikelse från led b i punkt 1a, 
om ett distansavtal som avses i denna 
punkt ska ingås per telefon ska 
konsumenten vara bunden av avtalet 
endast om näringsidkaren på ett varaktigt 
medium har skickat en bekräftelse på sitt 
erbjudande till konsumenten, inklusive 
den information som krävs enligt led a i 
punkt 1a. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag avser att lägga en ny punkt 1b till artikel 11 i enlighet med 
omröstningen i IMCO-utskottet och med ändring 107 i det slutliga IMCO-betänkandet. Punkt 
1 a led c i IMCO-utskottets ändring 107 skulle ersättas av detta ändringsförslag. 
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16.3.2011 A7-0038/237 

Ändringsförslag  237 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 11 – punkt 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Medlemsstaterna får inte ställa några 
andra formella krav än de som anges i 
punkterna 1–4. 

5. Medlemsstaterna får inte ställa några 
ytterligare formella krav på information 
som ska ges före ingåendet av avtal för 
uppfyllandet av informationskraven i 
artikel 9.1. 

 Utan hinder av vad som sägs i det första 
stycket och när det gäller de avtal som 
avses i punkt 1b under denna artikel får 
medlemsstater införa eller bibehålla 
bestämmelser i den nationella 
lagstiftningen i sådan utsträckning att 
konsumenten endast är bunden av avtalet 
om han eller hon för näringsidkaren har 
bekräftat ingåendet av avtalet på ett 
varaktigt medium. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen som ska offentliggöra 
denna information så att det är lätt att ta 
del av den. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/238 

Ändringsförslag  238 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Konsumenten ska informera 

näringsidkaren om sitt beslut att frånträda 

avtalet på ett varaktigt medium, antingen 
genom ett meddelande till näringsidkaren 
avfattat med egna ord eller med hjälp av 
den standardblankett för utövande av 

ångerrätten som återfinns i bilaga I.B. 

1. Konsumenten ska informera 

näringsidkaren om sitt beslut att frånträda 

avtalet före ångerfristens utgång. För 
detta ändamål får konsumenten antingen 

 a) använda den standardblankett för 
utövande av ångerrätten som återfinns i 

bilaga I.B eller på annat sätt klart och 
tydligt tillkännage detta beslut eller 

 b) skicka tillbaka varan till 
näringsidkaren och samtidigt klart och 
tydligt tillkännage sitt beslut att frånträda 
avtalet. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/239 

Ändringsförslag  239 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte föreskriva några 

andra formella krav på denna 

standardblankett. 

Medlemsstaterna får inte föreskriva några 

andra formella krav på denna 

standardblankett än de som fastställts i 
bilaga I.B. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/240 

Ändringsförslag  240 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 14 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid distansavtal som ingås via Internet 

får näringsidkaren, utöver de möjligheter 

som avses i punkt 1, ge konsumenten 

möjlighet att elektroniskt fylla i och lämna 

in standardblanketten på näringsidkarens 
webbplats. I så fall ska näringsidkaren utan 
dröjsmål lämna ett mottagningsbevis på 

frånträdet av avtalet via e-post till 

konsumenten. 

2. Vid distansavtal som ingås via Internet 

får näringsidkaren, utöver de möjligheter 

som avses i punkt 1, ge konsumenten 

möjlighet att elektroniskt fylla i och lämna 

in på näringsidkarens webbplats antingen 
standardblanketten som återfinns i bilaga 
I.B eller något annat klart och tydligt 
formulerat tillkännagivande. I sådana fall 
ska näringsidkaren utan dröjsmål lämna ett 

mottagningsbevis på frånträdet av avtalet 

via e-post på ett varaktigt medium till 

konsumenten. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/241 

Ändringsförslag  241 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Evelyne Gebhardt 
för S&D-gruppen 

Robert Rochefort, Diana Wallis 
för ALDE-gruppen 

Emilie Turunen 
för Verts/ALE-gruppen 

Emma McClarkin 
för ECR-gruppen 

Kyriacos Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid köpeavtal får näringsidkaren hålla 
inne återbetalningen tills han eller hon 
har fått tillbaka eller hämtat varorna, 
eller tills konsumenten har styrkt att han 

eller hon har skickat tillbaka varorna, 
beroende på vad som inträffar tidigast. 

2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 
ska näringsidkaren inte vara skyldig att 
ersätta extra leveranskostnader om 
konsumenten uttryckligen valt leverans av 
annat slag än den sedvanliga. Vid 

köpeavtal får näringsidkaren återbetala 
beloppet förutsatt att konsumenten har 

styrkt att han eller hon har skickat tillbaka 

varorna. 

Or. en 

  

 

 

 

 

 


