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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 

klagebehandling, hvis disse afviger fra 
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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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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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Betænkning A7-0038/2011 
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Forbrugerrettigheder 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Direktivet bør harmonisere visse 

aspekter ved aftaler mellem virksomheder 

og forbrugere. Det drejer sig om 

bestemmelser vedrørende oplysninger, som 

skal gives forud for indgåelse og under 

opfyldelse af aftaler, fortrydelsesret i 

forbindelse med aftaler vedrørende 

fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 

forretningssted, særlige 

forbrugerrettigheder i forbindelse med 

købsaftaler og urimelige kontraktvilkår i 

forbrugeraftaler. 

(9) Direktivet bør harmonisere visse 

aspekter ved aftaler mellem virksomheder 

og forbrugere. Det drejer sig om 

bestemmelser vedrørende oplysninger, som 

skal gives forud for indgåelse og under 

opfyldelse af aftaler, samt fortrydelsesret i 

forbindelse med aftaler vedrørende 

fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 

forretningssted, særlige 

forbrugerrettigheder i forbindelse med 

købsaftaler og urimelige kontraktvilkår i 

forbrugeraftaler. 

Or. en 
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Betænkning A7-0038/2011 
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Forbrugerrettigheder 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (11a) Digitalt indhold, som. f.eks. 

computerprogrammer, spil eller musik, 

der ikke er brændt på et fysisk medie, 

betragtes ikke som en fysisk genstand. Det 

bør således ikke betragtes som en vare i 

henhold til dette direktiv. Medier med 

digitalt indhold såsom cd'er og dvd'er er 

derimod fysiske genstande og bør derfor 

betragtes som varer i henhold til dette 

direktiv. En forbrugers downloading af 

digitalt indhold fra internettet bør i dette 

direktiv betragtes som en aftale, der er 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde, men uden 

fortrydelsesret, når opfyldelsen af aftalen 

allerede er påbegyndt med forbrugerens 

forudgående samtykke. Kommissionen 

bør undersøge, om der er behov for 

harmoniserede nærmere bestemmelser i 

denne henseende, og om nødvendigt 

forelægge et forslag til behandling af 

dette spørgsmål. 

Or. en 
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Andreas Schwab 

Forbrugerrettigheder 
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Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  2a) "vare": enhver løsøregenstand 

undtagen varer, som sælges på 

tvangsauktion eller i øvrigt i henhold til 

lov. Vand, gas og elektricitet betragtes 

som varer i henhold til dette direktiv, når 

det udbydes til salg i et begrænset 

volumen eller en bestemt mængde 

Or. en 

 

 

 


