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16.3.2011 A7-0038/242 

Ändringsförslag  242 
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 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Syftet med detta direktiv är att bidra till att 

den inre marknaden fungerar korrekt och 

att säkerställa en hög 

konsumentskyddsnivå genom att tillnärma 

vissa aspekter av medlemsstaternas lagar 

och andra författningar avseende avtal 

mellan konsumenter och näringsidkare. 

Syftet med detta direktiv är att säkerställa 

en hög konsumentskyddsnivå och bidra 

till att den inre marknaden fungerar korrekt 

genom att tillnärma vissa aspekter av 

medlemsstaternas lagar och andra 

författningar avseende avtal mellan 

konsumenter och näringsidkare och genom 

att harmonisera skyddet för människor 

mot leveransvillkor som begränsar deras 

grundläggande rättigheter och friheter. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/243 

Ändringsförslag  243 
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 – led ea (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) Avtalsvillkor som begränsar 

människors grundläggande rättigheter 

och friheter, bland annat rätten till 

personlig integritet, rätten till 

yttrandefrihet och rätten till ett korrekt 

förfarande. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/244 

Ändringsförslag  244 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Skäl 37a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (37a) Om företaget inte fullgör sin 

skyldighet att leverera varorna bör 

konsumenten uppmana företaget att 

genomföra leveransen inom en tidsfrist 

som är lämplig med hänsyn till 

omständigheterna. Om inga åtgärder har 

vidtagits när denna frist löper ut får 

konsumenten säga upp avtalet. Denna 

bestämmelse bör dock inte vara tillämplig 

om företaget vägrar att leverera varorna 

eller under vissa omständigheter där 

tidsaspekten är avgörande, till exempel då 

det gäller en brudklänning som ska 

levereras före bröllopet eller julklappar. 

Om företaget inte levererar varorna i tid 

bör konsumenten i dessa särskilda fall ha 

rätt att säga upp avtalet omedelbart efter 

det att den ursprungliga leveransfristen 

har löpt ut. 

Or. en 

Motivering 

Denna text bör ersätta skäl 37b, som röstades igenom av IMCO-utskottet och ingick som 
ändringsförslag 31 i utskottets slutbetänkande.  
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16.3.2011 A7-0038/245 

Ändringsförslag  245 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 5 utgår 

Allmänna informationskrav  

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås 

ska näringsidkaren informera 

konsumenten om följande, såvida det inte 

redan framgår av sammanhanget: 

 

a) Produktens huvudsakliga egenskaper, i 

en omfattning som är lämplig för mediet 

och produkten. 

 

b) Näringsidkarens geografiska adress 

och identitet, till exempel företagsnamn, 

och, där så är tillämpligt, geografisk 

adress och identitet avseende den 

näringsidkare för vars räkning han 

agerar. 

 

c) Priset inklusive skatter och avgifter 

eller, om produktens art innebär att priset 

rimligen inte kan beräknas i förväg, det 

sätt på vilket priset beräknas och alla 

eventuella ytterligare kostnader för frakt, 

leverans eller porto eller, om dessa 

rimligen inte kan beräknas i förväg, 

uppgift om att sådana ytterligare 

kostnader kan tillkomma. 

 

d) Sätten för betalning, leverans, 

fullgörande och reklamationshantering, 

om de avviker från de krav god yrkessed 

innebär. 
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e) Den ångerrätt som gäller.  

f) Den produktservice och de garantier 

som gäller och villkoren för dessa. 

 

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller 

villkor för uppsägning av avtalet om 

löptiden är obegränsad. 

 

h) Kortaste giltighetstid för konsumentens 

skyldigheter enligt avtalet, om tillämpligt. 

 

i) Den handpenning eller andra 

ekonomiska garantier som konsumenten 

ska betala eller lämna på begäran av 

näringsidkaren och villkoren i samband 

med detta. 

 

2. Vid offentlig auktion får informationen 

i punkt 1 b ersättas med uppgift om 

auktionsförrättarens geografiska adress 

och identitet. 

 

3. Den information som avses i punkt 1 

ska utgöra en integrerad del av köpe- eller 

tjänsteavtalet. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/246 

Ändringsförslag  246 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 6 utgår 

Underlåtelse att lämna information  

1. Om näringsidkaren inte har uppfyllt 

informationskraven i fråga om ytterligare 

kostnader som avses i artikel 5.1 c ska 

konsumenten inte vara skyldig att betala 

dessa ytterligare kostnader. 

 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 

artiklarna 7.2, 13 och 42 ska påföljderna 

vid överträdelser av artikel 5 fastställas i 

enlighet med tillämplig nationell lag. 

Medlemsstaterna ska i sin nationella 

lagstiftning föreskriva effektiva 

avtalsrättsliga påföljder vid överträdelser 

av artikel 5. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/247 

Ändringsförslag  247 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Diana Wallis 
 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 22 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Såvida parterna inte har kommit överens 

om något annat ska näringsidkaren leverera 

varorna senast 30 dagar från den dag då 

avtalet ingås genom att överföra den 

fysiska besittningen av varorna till 

konsumenten eller till en tredje part, dock 

ej transportföretaget, som konsumenten 

anger. 

1. Såvida parterna inte har kommit överens 

om något annat ska näringsidkaren leverera 

varorna inom en rimlig tid, som under 

inga omständigheter får överskrida 

30 dagar från den dag då avtalet ingås, 

genom att göra varorna tillgängliga för 

konsumenten eller för en tredje part, dock 

ej transportföretaget, som konsumenten 

anger. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/248 

Ändringsförslag  248 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Diana Wallis 
 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 22 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om näringsidkaren inte fullgör sin 

skyldighet att leverera varorna ska 

konsumenten ha rätt att senast sju dagar 

från den leveransdag som föreskrivs i 

punkt 1 få tillbaka alla belopp som har 

betalats. 

2. Om näringsidkaren inte fullgör sin 

skyldighet att leverera varorna inom 

tidsfristen enligt punkt 1, ska 

konsumenten ha rätt att uppmana 

näringsidkaren att genomföra leveransen 

inom en tidsfrist som är lämplig med 

hänsyn till omständigheterna. Om 

näringsidkaren inte levererar varorna 

inom en lämplig tidsperiod har 

konsumenten rätt att säga upp avtalet. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/249 

Ändringsförslag  249 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Diana Wallis 
 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 22 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Konsumenten har rätt att säga upp 

avtalet om näringsidkaren inte fullgör sin 

skyldighet att leverera varorna inom 

tidsfristen enligt punkt 1, förutsatt att 

 a) näringsidkaren vägrar att leverera 

varorna, eller 

 b) leveransfristen är viktig med hänsyn till 

alla omständigheter som rådde i samband 

med att avtalet ingicks, eller 

 c) konsumenten innan avtalet ingicks 

informerade näringsidkaren om att 

leveransen måste ske senast eller på en 

viss dag. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/250 

Ändringsförslag  250 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Diana Wallis 
 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 22 – punkt 2b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Utöver att säga upp avtalet i enlighet 

med punkterna 2 och 2a kan 

konsumenten ha tillgång till andra 

åtgärder som anges i nationell 

lagstiftning. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/251 

Ändringsförslag  251 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Diana Wallis 
 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 22 – punkt 2c (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2c. Medlemsstaterna får inte i sin 

nationella lagstiftning behålla eller införa 

bestämmelser som avviker från dem som 

fastställs i denna artikel. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/252 

Ändringsförslag  252 
Andreas Schwab 
för PPE-gruppen 

Diana Wallis 
 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 23 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna får inte i sin 

nationella lagstiftning behålla eller införa 

bestämmelser som avviker från dem som 

fastställs i denna artikel. 

Or. en 


