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16.3.2011 A7-0038/242 

Ændringsforslag  242 

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 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 

et velfungerende indre marked og at opnå 

et højt forbrugerbeskyttelsesniveau 

gennem indbyrdes tilnærmelse af visse 

aspekter ved medlemsstaternes love og 

administrative bestemmelser om aftaler 

mellem forbrugere og erhvervsdrivende. 

Formålet med dette direktiv er at nå et højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau og bidrage til 

et velfungerende indre marked gennem 

indbyrdes tilnærmelse af visse aspekter ved 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser om aftaler mellem 

forbrugere og erhvervsdrivende og sikre en 

harmoniseret tilgang til beskyttelsen af 

borgerne mod betingelser og vilkår for 

levering, der ville begrænse deres 

grundlæggende rettigheder og friheder. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/243 

Ændringsforslag  243 

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 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  ea) at begrænse borgernes 

grundlæggende rettigheder og friheder, 

herunder retten til privatlivets fred, retten 

til ytringsfrihed og retten til en retfærdig 

rettergang. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/244 

Ændringsforslag  244 

Andreas Schwab 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (37a) Hvis virksomheden ikke opfylder sin 

forpligtelse til at levere, bør forbrugeren 

kræve levering inden for et efter 

omstændighederne passende tidsrum. 

Forbrugeren kan ophæve aftalen ved 

fristens udløb, hvis ingen foranstaltninger 

er truffet.. Denne bestemmelse bør dog 

ikke finde anvendelse, hvis virksomheden 

har nægtet at levere varerne, eller under 

visse omstændigheder, hvor tidsfaktoren 

er af afgørende betydning, f.eks. en 

bryllupskjole, der skal leveres før 

brylluppet, eller julegaver. Hvis 

virksomheden ikke leverer varerne til 

tiden i sådanne specifikke tilfælde, bør 

forbrugeren være berettiget til at opsige 

aftalen straks efter udløbet af den 

leveringsfrist, der oprindelig var aftalt. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne tekst bør erstatte betragtning 37b) som vedtaget i IMCO og indføjet den endelige 

IMCO-betænkning som ændringsforslag 31. 
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16.3.2011 A7-0038/245 

Ændringsforslag  245 

Andreas Schwab 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 5 udgår 

Generelle oplysningskrav  

1. Forud for enhver købs- eller 

tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den 

erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke 

allerede fremgår af konteksten, orientere 

forbrugeren om følgende: 

 

a) produktets vigtigste egenskaber i et 

omfang, der svarer til 

kommunikationsteknikken og produktet 

 

b) den erhvervsdrivendes fysiske adresse 

og navn, f.eks. hans firmanavn, og, hvor 

det er relevant, den fysiske adresse og 

navnet på den erhvervsdrivende, på hvis 

vegne han handler 

 

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis 

produktets art gør, at prisen ikke med 

rimelighed kan udregnes på forhånd, den 

måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor 

det er relevant, alle yderligere 

omkostninger vedrørende fragt, levering 

eller porto eller, hvor sådanne 

omkostninger ikke med rimelighed kan 

udregnes på forhånd, oplysninger om, at 

der kan forekomme sådanne yderligere 

omkostninger 

 

d) forholdene vedrørende betaling, 

levering, gennemførelse og 
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klagebehandling, hvis disse afviger fra 

kravene i forbindelse med erhvervsmæssig 

diligenspligt 

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er 

relevant 

 

f) eventuel eftersalgsservice og 

handelsmæssige garantier samt 

betingelserne herfor, hvor det er relevant 

 

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er 

relevant, eller for tidsubestemte aftaler, 

betingelserne for at bringe aftalen til 

ophør 

 

h) minimumsvarigheden af forbrugerens 

forpligtelser i henhold til aftalen, hvor det 

er relevant 

 

i) eventuelle forskud eller andre 

finansielle garantier, som forbrugeren 

skal betale eller stille efter anmodning fra 

den erhvervsdrivende, samt betingelserne 

herfor. 

 

2. I forbindelse med offentlige auktioner 

kan oplysningerne i stk. 1, litra b), 

udskiftes med auktionarius' fysiske 

adresse og navn. 

 

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 

1, udgør en integrerende del af købs- eller 

tjenesteydelsesaftalen. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/246 

Ændringsforslag  246 

Andreas Schwab 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 6 udgår 

Manglende oplysninger  

1. Hvis den erhvervsdrivende ikke har 

opfyldt kravene om oplysninger 

vedrørende yderligere omkostninger, jf. 

artikel 5, stk. 1, litra c), skal forbrugeren 

ikke betale sådanne yderligere 

omkostninger. 

 

2. Virkningerne af enhver misligholdelse 

af artikel 5 bestemmes i overensstemmelse 

med gældende national ret, jf. dog artikel 

7, stk. 2, samt artikel 13 og 42. 

Medlemsstaterne indfører bestemmelser i 

deres nationale lovgivning om effektive 

aftaleretlige beføjelser for enhver 

misligholdelse af artikel 5. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/247 

Ændringsforslag  247 

Andreas Schwab 

for PPE-Gruppen 

Diana Wallis 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medmindre parterne har aftalt andet, 

leverer den erhvervsdrivende varerne ved 

at lade den fysiske besiddelse af varerne 

overgå til forbrugeren eller den af 

forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke 

befragteren, senest 30 dage fra datoen for 

aftalens indgåelse. 

1. Medmindre parterne har aftalt andet, 

leverer den erhvervsdrivende varerne ved 

at stille varerne til rådighed for 

forbrugeren eller den af forbrugeren 

angivne tredjemand, dog ikke befragteren, 

inden for en rimelig frist og under alle 

omstændigheder senest 30 dage fra datoen 

for aftalens indgåelse. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/248 

Ændringsforslag  248 

Andreas Schwab 

for PPE-Gruppen 

Diana Wallis 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  

2. I det tilfælde, den erhvervsdrivende ikke 

opfylder leveringspligten, er forbrugeren 

berettiget til at få eventuelle betalte beløb 

refunderet senest syv dage fra 

leveringsdatoen, jf. stk. 1. 

2. I det tilfælde, den erhvervsdrivende ikke 

opfylder sin forpligtelse til at levere 

rettidigt, jf. stk. 1, er forbrugeren berettiget 

til af den erhvervsdrivende at kræve 

levering inden for et efter 

omstændighederne passende tidsrum. 

Hvis den erhvervsdrivende ikke leverer 

varerne til tiden, er forbrugeren berettiget 

til at ophæve aftalen. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/249 

Ændringsforslag  249 

Andreas Schwab 

for PPE-Gruppen 

Diana Wallis 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  2a. Hvis den erhvervsdrivende ikke 

opfylder sin forpligtelse til at levere 

rettidigt, jf. stk. 1, kan forbrugeren hæve 

kontrakten i følgende tilfælde: 

 a) når den erhvervsdrivende har nægtet at 

levere varerne, eller 

 b) når leveringsfristen er af afgørende 

betydning under hensyntagen til alle 

omstændighederne i forbindelse med 

aftalens indgåelse, eller 

 c) når forbrugeren inden aftalens 

indgåelse har informeret den 

erhvervsdrivende om, at levering inden 

eller på en bestemt dato er af afgørende 

betydning. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/250 

Ændringsforslag  250 

Andreas Schwab 

for PPE-Gruppen 

Diana Wallis 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  2b. I tillæg til ophævelse af aftalen i 

overensstemmelse med stk. 2 og stk. 2a, 

kan forbrugeren eventuelt have adgang til 

andre retsmidler i henhold til national 

lovgivning. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/251 

Ændringsforslag  251 

Andreas Schwab 

for PPE-Gruppen 

Diana Wallis 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  2c. Medlemsstaterne hverken bibeholder 

eller indfører bestemmelser i deres 

nationale lovgivning, der afviger fra dem, 

der er fastsat i denne artikel. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/252 

Ændringsforslag  252 

Andreas Schwab 

for PPE-Gruppen 

Diana Wallis 

 

Betænkning A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  2a. Medlemsstaterne hverken bibeholder 

eller indfører bestemmelser i deres 

nationale lovgivning, der afviger fra dem, 

der er fastsat i denne artikel. 

Or. en 

 

 


