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16.3.2011 A7-0038/260 

Ändringsförslag  260 
Robert Rochefort 
för ALDE-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 A7-0038/261 

Ändringsförslag  261 
Robert Rochefort 
för ALDE-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 A7-0038/262 

Ändringsförslag  262 
Robert Rochefort 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Skäl 9 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Harmoniseringen genom detta direktiv 

bör omfatta vissa aspekter i avtal mellan 

näringsidkare och konsumenter. Dessa 

avser bestämmelser om information som 

ska lämnas före ingåendet och under 

fullgörandet av avtalet, ångerrätt för 

distansavtal och avtal utanför fasta 

affärslokaler, särskilda 

konsumenträttigheter i köpeavtal och 

oskäliga villkor i konsumentavtal. 

(9) Harmoniseringen genom detta direktiv 

bör omfatta vissa aspekter i avtal mellan 

näringsidkare och konsumenter. Dessa 

avser bestämmelser om information som 

ska lämnas före ingåendet och under 

fullgörandet samt ångerrätt för distansavtal 

och avtal utanför fasta affärslokaler, 

särskilda konsumenträttigheter i köpeavtal 

och oskäliga villkor i konsumentavtal. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/263 

Ändringsförslag  263 
Robert Rochefort 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Skäl 11a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Digitalt innehåll såsom 

datorprogram, spel eller musik som inte 

har bränts på ett materiellt medium 

betraktas inte som ett materiellt föremål. 

Följaktligen bör detta innehåll inte 

betraktas som en vara enligt detta direktiv. 

Medier som innehåller digitalt innehåll, 

såsom cd- och dvd-skivor, är däremot 

materiella föremål och bör således 

betraktas som varor enligt detta direktiv. 

En konsuments nedladdning av digitalt 

innehåll från Internet bör vid 

tillämpningen av detta direktiv betraktas 

som ett avtal som omfattas av direktivets 

tillämpningsområde; det bör dock inte 

finnas någon ångerrätt i de fall då avtalet 

redan har börjat fullgöras i och med 

konsumentens föregående samtycke. 

Kommissionen bör undersöka behovet av 

harmoniserade detaljerade bestämmelser i 

detta hänseende och vid behov lägga fram 

ett förslag rörande denna fråga. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/264 

Ändringsförslag  264 
Robert Rochefort 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0038/2011 
Andreas Schwab 
Konsumenträttigheter 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – led 2a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) varor: alla lösa saker, utom varor 

som säljs exekutivt eller annars tvångsvis 

med stöd av lag. Vatten, gas och 

elektricitet ska också anses vara varor i 

direktivets mening när de saluförs i 

begränsad volym eller bestämd kvantitet. 

Or. en 


