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Ændringsforslag 219
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Dette direktiv berører ikke den 
nationale lovgivnings almindelige aftaleret 
såsom bestemmelserne om aftalers 
indgåelse, gyldighed og virkning, herunder 
konsekvenserne af at bringe en aftale til 
ophør.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 220
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) "forbruger": enhver fysisk person, 
der i forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler ikke handler som led i sit 
erhverv

b) "forbruger": enhver fysisk person, 
der i forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler primært handler uden for
sit erhverv

Or. en

Ændringsforslag 221
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan, Marju Lauristin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) "forbruger": enhver fysisk person, 
der i forbindelse med de af dette direktiv 

b) "forbruger": enhver fysisk person, 
der i forbindelse med de af dette direktiv 



PE597.627v01-00 4/97 AM\1115222DA.docx

DA

omfattede aftaler ikke handler som led i sit 
erhverv

omfattede aftaler ikke handler som led i sit 
erhverv. Hvis aftalen indgås med henblik 
på et formål, der ligger delvist inden og 
uden for den fysiske persons erhverv eller 
et lignende formål, og formålet er så 
afgrænset, at det ikke er dominerende i 
aftalens overordnede sammenhæng, anses 
den pågældende person også for at være 
forbruger

Or. en

Ændringsforslag 222
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan, Marju Lauristin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) "sælger": enhver fysisk person eller 
enhver juridisk person, uanset om der er 
tale om offentligt eller privat ejerskab, der 
handler, herunder via en anden person, der 
optræder i dennes navn eller på dennes 
vegne, som led i sit erhverv i forbindelse 
med de af dette direktiv omfattede aftaler

c) "sælger": enhver fysisk person eller 
enhver juridisk person, uanset om der er 
tale om offentligt eller privat ejerskab, der 
handler, herunder via en anden person, der 
optræder i dennes navn eller på dennes 
vegne eller som mellemhandler for en 
fysisk person, som led i sit erhverv i 
forbindelse med de af dette direktiv 
omfattede aftaler

Or. en

Ændringsforslag 223
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan, Marju Lauristin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "producent": i forbindelse med 
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varer, fabrikanten af et færdigt produkt, 
producenten af en råvare eller 
fabrikanten af et delprodukt, samt enhver 
person, der ved at anbringe sit navn, 
mærke eller andet kendetegn på produktet 
udgiver sig for at være dets producent

Or. en

Ændringsforslag 224
Pascal Arimont, Eva Maydell, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "producent": fabrikant af en vare, 
den importør, der har indført den til 
Unionen, eller enhver anden, der fremstår 
som producent ved at have forsynet varen 
med sit navn, sit mærke eller et andet 
kendetegn

Or. en

Ændringsforslag 225
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "producent": fabrikant af en vare, 
den importør, der har indført den til 
Unionen, eller enhver anden, der fremstår 
som producent ved at have forsynet varen 
med sit navn, sit mærke eller et andet 
kendetegn

Or. en
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Begrundelse

Fra direktivet om salg 1999/44/EF og vedrørende ændringsforslag om artikel 19 a (ny).

Ændringsforslag 226
Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc 
Tarabella, Afzal Khan, Marju Lauristin, Isabella De Monte, Liisa Jaakonsaari

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "indlejret digitalt indhold eller 
indlejrede digitale tjenester": 
forudinstalleret digitalt indhold eller 
indlejret digital tjeneste, der fungerer som 
en integreret del af varen og ikke nemt 
kan afinstalleres af forbrugeren, eller som 
er nødvendig for varens overensstemmelse 
med aftalen

Or. en

Ændringsforslag 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "indlejret digitalt indhold": 
forudinstalleret digitalt indhold, der 
fungerer som en integreret del af varen og 
ikke nemt kan afinstalleres af forbrugeren

Or. en

Ændringsforslag 228
Eva Maydell, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "indlejret digitalt indhold": 
forudinstalleret digitalt indhold, der 
fungerer som en integreret del af varen og 
ikke nemt kan afinstalleres af forbrugeren

Or. en

Ændringsforslag 229
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "indlejret digitalt indhold": 
forudinstalleret digitalt indhold, der 
fungerer som en integreret del af varen, 
eller som er nødvendigt for varens 
overensstemmelse med aftalen

Or. en

Ændringsforslag 230
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "fysisk medium": en fysisk 
løsøregenstand, der udelukkende 
anvendes til levering af digitalt indhold 
eller en digital tjeneste

Or. en
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Ændringsforslag 231
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) "aftale om fjernsalg": en 
købsaftale, der indgås som led i en 
organiseret fjernsalgsordning, uden at 
sælgeren og forbrugeren samtidig er fysisk 
til stede, idet der til og med tidspunktet for 
aftalens indgåelse udelukkende anvendes 
en eller flere former for 
fjernkommunikationsteknikker, herunder 
internettet

e) "salgsaftale": en aftale, hvor 
sælger overfører eller påtager sig at 
overføre ejerskabet af varerne til
forbrugeren, og hvor forbrugeren betaler 
eller påtager sig at betale prisen herfor, 
inklusive alle aftaler hvis genstand er 
både varer og tjenester

Or. en

Ændringsforslag 232
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) "gratis/uden vederlag": fri for de 
omkostninger, der er nødvendige for at 
bringe varen i overensstemmelse, navnlig 
forsendelsesomkostninger, arbejdsløn og 
materialeomkostninger.

j) "gratis/uden vederlag": fri for de 
omkostninger, der specifikt er forbundet
med at bringe varen i overensstemmelse, 
navnlig forsendelsesomkostninger, 
arbejdsløn og materialeomkostninger.

Or. cs

Begrundelse

Termen "nødvendige" kan tolkes som også at inkludere enhver omkostning forbundet med for 
eksempel transport af varer til returforsendelse eller ombytning.

Ændringsforslag 233
Pascal Arimont, Eva Maydell, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
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Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv gælder for alle 
salgsaftaler indgået mellem en forbruger 
og en sælger.

2. Direktivet finder ikke anvendelse på 
aftaler om salg af tjenesteydelser. Såfremt 
en aftale omfatter både salg af varer og 
levering af tjenesteydelser, finder 
direktivet imidlertid anvendelse på den 
del, der vedrører salg af varer.

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
varer, hvori der er indlejret digitalt 
indhold, medmindre leverandøren kan 
dokumentere, at den manglende 
overensstemmelse skyldes varens materiel. 
Dette direktiv finder heller ikke 
anvendelse på et håndgribeligt medium, 
der udelukkende fungerer som medium 
for det digitale indhold, medmindre 
leverandøren kan dokumentere, at den 
manglende overensstemmelse skyldes det 
håndgribelige medium.

4. Hvis en bestemmelse i dette direktiv er i 
konflikt med en bestemmelse i en anden 
EU-retsakt vedrørende en specifik sektor 
eller genstand, har bestemmelsen i den 
pågældende anden EU-retsakt forrang og 
gælder for de pågældende specifikke 
sektorer.

5. Dette direktiv berører ikke den 
nationale lovgivnings almindelige 
aftaleret såsom bestemmelserne om 
aftalers indgåelse, gyldighed og virkning, 
herunder konsekvenserne af at bringe en 
aftale til ophør, for så vidt som de ikke er 
reguleret af dette direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at erstatte ændringsforslag 29 i udkastet til betænkning. Ændring af stk. 3.

Ændringsforslag 234
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv gælder for alle 
salgsaftaler, der indgås mellem en 
forbruger og en sælger.

2. Direktivet finder ikke anvendelse på 
aftaler om fjernsalg af tjenesteydelser. 
Såfremt en aftale omfatter både salg af 
varer og levering af tjenesteydelser, finder 
direktivet kun anvendelse på den del, der 
vedrører salg af varer.

3. Direktivet finder ikke anvendelse på 
varige medier, der integrerer digitalt 
indhold således, at der er tale om varer, 
som udelukkende fungerer som medium 
for det digitale indhold ved levering til 
forbrugeren.

4. Dette direktiv berører ikke den 
nationale lovgivnings almindelige 
aftaleret såsom bestemmelserne om 
aftalers indgåelse, gyldighed og virkning, 
herunder konsekvenserne af at bringe en 
aftale til ophør, for så vidt som de ikke er 
reguleret af dette direktiv.

Or. it

Begrundelse

Tilpasning med henblik på overensstemmelse med forslaget til direktiv om digitalt indhold.
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Ændringsforslag 235
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår

Harmoniseringsniveau

Medlemsstaterne må ikke bevare eller 
indføre bestemmelser, som fraviger dem, 
der er fastsat i dette direktiv, herunder 
strengere eller lempeligere bestemmelser, 
for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 236
Mylène Troszczynski

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår

Harmoniseringsniveau

Medlemsstaterne må ikke bevare eller 
indføre bestemmelser, som fraviger dem, 
der er fastsat i dette direktiv, herunder 
strengere eller lempeligere bestemmelser, 
for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelsen er i strid med nærhedsprincippet. Det bør stå medlemsstaterne frit at indføre 
bestemmelser i deres nationale lovgivning, som de finder vigtige alene af hensyn til 
befolkningens interesser.
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Ændringsforslag 237
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Olga 
Sehnalová, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan, Marju Lauristin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke bevare eller 
indføre bestemmelser, som fraviger dem, 
der er fastsat i dette direktiv, herunder 
strengere eller lempeligere bestemmelser, 
for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Medlemsstaterne kan vedtage eller bevare 
gældende bestemmelser, der er strengere
end dem, der er fastsat i dette direktiv, for 
at beskytte forbrugerne, og 
gennemførelsen af dette direktiv må under 
ingen omstændigheder være årsag til, at 
forbrugerbeskyttelsen på de områder, der 
er omfattet af EU-rettens 
anvendelsesområde, forringes.

Or. en

Ændringsforslag 238
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke bevare eller 
indføre bestemmelser, som fraviger dem, 
der er fastsat i dette direktiv, herunder 
strengere eller lempeligere bestemmelser, 
for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Medlemsstaterne kan bevare gældende 
bestemmelser, der er strengere end dem, 
der er fastsat i dette direktiv, for at beskytte 
forbrugerne, og gennemførelsen af dette 
direktiv må under ingen omstændigheder 
være årsag til, at forbrugerbeskyttelsen på 
de områder, der er omfattet af EU-rettens 
anvendelsesområde, forringes.

Or. en

Begrundelse

Fuldstændig harmonisering er kun i offentlighedens interesse, hvis det højeste 
forbrugerbeskyttelsesniveau bevares.
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Ændringsforslag 239
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke bevare eller 
indføre bestemmelser, som fraviger dem, 
der er fastsat i dette direktiv, herunder 
strengere eller lempeligere bestemmelser, 
for at sikre et andet
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Medlemsstaterne kan bevare eller indføre 
bestemmelser, som fraviger dem, der er 
fastsat i dette direktiv, herunder strengere 
bestemmelser, for at sikre et højere
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 240
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Olga 
Sehnalová, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan, Marju Lauristin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv berører ikke de almindelige 
væsentlige og processuelle rettigheder, 
som forbrugere kan påberåbe sig i 
henhold til nationale love for kontraktligt 
ansvar eller ansvar uden for kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 241
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Dette direktiv berører ikke de almindelige 
væsentlige og processuelle rettigheder, 
som forbrugere kan påberåbe sig i 
henhold til nationale love for kontraktligt 
ansvar eller ansvar uden for kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 242
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) svarer til den mængde, kvalitet og 
beskrivelse, der er fastsat i aftalen, hvilket 
indebærer, at hvis sælgeren viser 
forbrugeren en prøve eller en model, skal 
varen svare til den kvalitet og den 
beskrivelse, der gælder for prøven eller 
modellen

a) at varen har den kvalitet og svarer 
til beskrivelsen af en prøve eller en model
af den, og hvis der indgås en aftale med 
henvisning til en prøve eller model af 
varen, som forbrugeren har set eller 
undersøgt før indgåelse af aftalen, skal 
varen:
i) svare til prøven eller modellen, undtagen 
i det omfang, at forbrugeren gøres 
opmærksom på alle forskelle mellem 
prøven eller modellen og varen, før 
aftalen indgås 
ii) være fri for enhver mangel, der 
påvirker varens kvalitet negativt, og som 
ikke er synlig ved en rimelig undersøgelse 
af prøven eller modellen

Or. en

Ændringsforslag 243
Vicky Ford, Daniel Dalton

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) svarer til den mængde, kvalitet og 
beskrivelse, der er fastsat i aftalen, hvilket 
indebærer, at hvis sælgeren viser 
forbrugeren en prøve eller en model, skal 
varen svare til den kvalitet og den 
beskrivelse, der gælder for prøven eller 
modellen

(a) svarer til den mængde, kvalitet og 
beskrivelse, der er fastsat i aftalen, hvilket 
indebærer, at hvis sælgeren viser 
forbrugeren en prøve eller en model, skal 
varen svare til den kvalitet og den 
beskrivelse, der gælder for den 
pågældende prøve eller model, der skal
være fri for enhver mangel

Or. en

Ændringsforslag 244
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Biljana 
Borzan, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) svarer til den mængde, kvalitet og 
beskrivelse, der er fastsat i aftalen, hvilket 
indebærer, at hvis sælgeren viser 
forbrugeren en prøve eller en model, skal 
varen svare til den kvalitet og den 
beskrivelse, der gælder for prøven eller 
modellen

a) svarer til den mængde, kvalitet, 
holdbarhed og beskrivelse, der er fastsat i 
aftalen, hvilket indebærer, at hvis sælgeren 
viser forbrugeren en prøve eller en model, 
skal varen svare til den kvalitet og den 
beskrivelse, der gælder for prøven eller 
modellen

Or. en

Ændringsforslag 245
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) svarer til den mængde, kvalitet og 
beskrivelse, der er fastsat i aftalen, hvilket 
indebærer, at hvis sælgeren viser 
forbrugeren en prøve eller en model, skal 
varen svare til den kvalitet og den 
beskrivelse, der gælder for prøven eller 

a) svarer til den mængde, kvalitet,
holdbarhed og beskrivelse, der er fastsat i 
aftalen, hvilket indebærer, at hvis sælgeren 
viser forbrugeren en prøve eller en model, 
skal varen svare til den kvalitet og den 
beskrivelse, der gælder for prøven eller 
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modellen modellen

Or. en

Ændringsforslag 246
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er egnet til et særligt formål, som 
forbrugeren ønsker, at den skal kunne 
anvendes til, når han/hun har gjort sælger 
bekendt hermed på tidspunktet for aftalens 
indgåelse, og sælger har accepteret dette,
og

b) er egnet til et særligt formål, som 
forbrugeren ønsker, at den skal kunne 
anvendes til, når han/hun har gjort sælger 
bekendt hermed på tidspunktet for aftalens 
indgåelse, og

Or. en

Ændringsforslag 247
Vicky Ford, Daniel Dalton

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er egnet til et særligt formål, som 
forbrugeren ønsker, at den skal kunne 
anvendes til, når han/hun har gjort sælger 
bekendt hermed på tidspunktet for aftalens 
indgåelse, og sælger har accepteret dette,
og

b) er egnet til et særligt formål, som 
forbrugeren ønsker, at den skal kunne 
anvendes til, når han/hun har gjort sælger 
bekendt hermed på tidspunktet for aftalens 
indgåelse, og

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvad "accept" vil omfatte i praksis.
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Ændringsforslag 248
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) har de egenskaber og den ydeevne, 
der er angivet i reklamer, herunder 
reklamer, der forefindes inde i 
forretningen, på webstedet eller sider på 
sociale medier, som kan føres tilbage til 
sælgeren, medmindre sælgeren godtgør, 
at sælgeren ikke var bekendt med disse 
reklamer.

Or. it

Ændringsforslag 249
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En aftale om at fravige, gøre 
undtagelse fra eller ændre 
retsvirkningerne af artikel 5 og 6 til skade 
for forbrugeren er kun gyldig, hvis 
forbrugeren ved aftalens indgåelse kendte 
til varens særlige stand og udtrykkeligt 
accepterede denne særlige stand, da 
aftalen blev indgået.

udgår

Or. cs

Begrundelse

Enhver mulig undtagelse fra de objektive kriterier går imod meningen og formålet med at 
indføre sådanne kriterier.
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Ændringsforslag 250
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En aftale om at fravige, gøre 
undtagelse fra eller ændre retsvirkningerne 
af artikel 5 og 6 til skade for forbrugeren er 
kun gyldig, hvis forbrugeren ved aftalens 
indgåelse kendte til varens særlige stand og 
udtrykkeligt accepterede denne særlige 
stand, da aftalen blev indgået.

3. En aftale om at fravige, gøre 
undtagelse fra eller ændre retsvirkningerne 
af artikel 5 og 6 til skade for forbrugeren er 
ugyldig.

Or. en

Ændringsforslag 251
Vicky Ford, Daniel Dalton

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En aftale om at fravige, gøre 
undtagelse fra eller ændre retsvirkningerne 
af artikel 5 og 6 til skade for forbrugeren er 
kun gyldig, hvis forbrugeren ved aftalens 
indgåelse kendte til varens særlige stand og 
udtrykkeligt accepterede denne særlige 
stand, da aftalen blev indgået.

3. En aftale om at fravige, gøre 
undtagelse fra eller ændre retsvirkningerne 
af artikel 5 og 6 til skade for forbrugeren er 
kun gyldig, hvis forbrugeren ved aftalens 
indgåelse kendte til varens særlige stand og 
udtrykkeligt accepterede den pågældende
særlige stand, da aftalen blev indgået. Det 
er ikke tilstrækkeligt at benytte 
standardmuligheder, som forbrugeren 
skal afvise for at dokumentere sin 
manglende accept.

Or. en

Begrundelse

En forbrugers samtykke kan ikke udledes blot ved, at han/hun ikke har gjort indsigelse mod 
standardmuligheder, som kan indbefatte, at forbrugeren skal fjerne markeringen i en boks 
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markeret på forhånd, eller fordi han/hun ikke har gjort indsigelse mod et sæt vilkår og 
betingelser.

Ændringsforslag 252
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En forbruger skal ikke anses for 
udtrykkeligt at have accepteret varens 
specifikke stand, hvis:

a) forbrugeren har generelt accepteret 
sælgerens salgsvilkår og -betingelser i 
aftalen, eller

b) forbrugeren har fået forelagt en 
standardmulighed, som vedkommende 
skal afvise for at dokumentere sin 
manglende accept.

Or. en

Ændringsforslag 253
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varen skal, hvor det er relevant: Varen skal:

Or. en

Ændringsforslag 254
Inese Vaidere

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varen skal, hvor det er relevant: (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 255
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Olga 
Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc 
Tarabella, Afzal Khan

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varen skal, hvor det er relevant: (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 256
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) leveres med eventuelt tilbehør, 
installationsvejledning eller andre 
instrukser, som køberen kan forvente at 
modtage, og

b) leveres med eventuelt tilbehør, 
installationsvejledning eller alle andre 
instrukser, som køberen kan forvente at 
modtage, og

Or. en

Ændringsforslag 257
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have de egenskaber og den 
ydeevne, der er sædvanlig for varer af 
samme type, og som forbrugeren med 
rimelighed kan forvente under hensyntagen 
til dens art og i givet fald de oplysninger 
om dens konkrete egenskaber, der er 
afgivet offentligt om den af eller på vegne 
af sælgeren eller af en anden person i et 
tidligere led i transaktionskæden, herunder 
producenten, medmindre sælgeren 
godtgør, at:

c) have de egenskaber og den 
ydeevne, herunder funktion, holdbarhed 
og sikkerhed, der er sædvanlig for varer af 
samme type, og som forbrugeren med 
rimelighed kan forvente under hensyntagen 
til dens art, og, hvor det er relevant, alle 
eksisterende tekniske standarder eller, 
hvis sådanne ikke findes, gældende 
adfærdskodeks og god praksis i branchen,
og i givet fald de oplysninger om dens 
konkrete egenskaber, der er afgivet 
offentligt om den af eller på vegne af 
sælgeren eller af en anden person i et 
tidligere led i transaktionskæden, 
medmindre sælgeren kan godtgøre, at:

Or. en

Ændringsforslag 258
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Olga 
Sehnalová, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan, Marju Lauristin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have de egenskaber og den 
ydeevne, der er sædvanlig for varer af 
samme type, og som forbrugeren med 
rimelighed kan forvente under 
hensyntagen til dens art og i givet fald de 
oplysninger om dens konkrete egenskaber, 
der er afgivet offentligt om den af eller på 
vegne af sælgeren eller af en anden person 
i et tidligere led i transaktionskæden, 
herunder producenten, medmindre 
sælgeren godtgør, at:

c) have de egenskaber, den 
holdbarhed og den ydeevne, herunder for 
så vidt angår tilfredsstillende udseende, 
sikkerhed og uden mangler, som 
forbrugeren kan forvente, og i givet fald 
de oplysninger om dens konkrete 
egenskaber, der er afgivet offentligt om 
den af eller på vegne af sælgeren eller af en 
anden person i et tidligere led i 
transaktionskæden, herunder producenten, 
medmindre sælgeren godtgør, at:

Or. en

Ændringsforslag 259
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Pascal Durand, Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have de egenskaber og den 
ydeevne, der er sædvanlig for varer af 
samme type, og som forbrugeren med 
rimelighed kan forvente under hensyntagen 
til dens art og i givet fald de oplysninger 
om dens konkrete egenskaber, der er 
afgivet offentligt om den af eller på vegne 
af sælgeren eller af en anden person i et 
tidligere led i transaktionskæden, herunder 
producenten, medmindre sælgeren godtgør, 
at:

c) have de egenskaber, den 
holdbarhed og den ydeevne, der er 
sædvanlig for varer af samme type, og som 
forbrugeren med rimelighed kan forvente 
under hensyntagen til dens art og i givet 
fald de oplysninger om dens konkrete 
egenskaber, der er afgivet offentligt om 
den af eller på vegne af sælgeren eller af en 
anden person i et tidligere led i 
transaktionskæden, herunder producenten, 
medmindre sælgeren godtgør, at:

Or. en

Ændringsforslag 260
Vicky Ford, Daniel Dalton

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have de egenskaber og den 
ydeevne, der er sædvanlig for varer af 
samme type, og som forbrugeren med 
rimelighed kan forvente under hensyntagen 
til dens art og i givet fald de oplysninger 
om dens konkrete egenskaber, der er 
afgivet offentligt om den af eller på vegne 
af sælgeren eller af en anden person i et 
tidligere led i transaktionskæden, herunder 
producenten, medmindre sælgeren godtgør, 
at:

c) have de egenskaber og den 
ydeevne, der er af en tilfredsstillende 
kvalitet sammenlignet med varer af samme 
type, og som forbrugeren med rimelighed 
kan forvente under hensyntagen til dens art 
og i givet fald de oplysninger om dens 
konkrete egenskaber, der er afgivet 
offentligt om den af eller på vegne af 
sælgeren eller af en anden person i et 
tidligere led i transaktionskæden, herunder 
producenten, medmindre sælgeren godtgør, 
at:

Or. en
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Ændringsforslag 261
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den pågældende oplysning var 
rettet ved indgåelsen af købsaftalen, eller

ii) den pågældende oplysning var 
rettet ved indgåelsen af købsaftalen, og 
sælgeren udtrykkeligt har gjort 
forbrugeren opmærksom på rettelsen,
eller

Or. en

Ændringsforslag 262
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Olga 
Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc 
Tarabella, Afzal Khan, Marju Lauristin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den pågældende oplysning var 
rettet ved indgåelsen af købsaftalen, eller

ii) den pågældende oplysning var 
rettet ved indgåelsen af købsaftalen, og 
forbrugeren ikke med rimelighed kunne 
være uvidende om denne rettelse, eller

Or. en

Ændringsforslag 263
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) den pågældende oplysning ikke kan 
have haft betydning for beslutningen om at 

iii) den pågældende oplysning ikke kan 
have haft betydning for beslutningen om at 
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købe den pågældende vare. erhverve den pågældende vare.

Or. en

Ændringsforslag 264
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a

Skjulte mangler

1. En skjult mangel er en mangel ved 
varen, som gør, at varen ikke kan 
anvendes som angivet, eller som
nedsætter varens anvendelsesgrad i et 
sådant omfang, at forbrugeren ikke ville 
have købt den eller ville have betalt en 
lavere pris for at købe den.

2. Sælgeren forpligtes over for 
forbrugeren, hvis der er en skjult mangel i 
varen, i tilfælde, hvor de følgende 
betingelser er opfyldt samtidigt:

a) Manglen kan umiddelbart ikke ses eller 
bemærkes.

b) Manglen var knyttet til varen allerede 
før købet.

c) Manglen er sådan, at varens normale 
anvendelse begrænses eller umuliggøres.

3. Ved samtidig tilstedeværelse af 
betingelserne a), b) og c) i stk. 2 kan 
forbrugeren bringe aftalen til ophør eller 
kræve et pengebeløb, der svarer til 
nedsættelsen i varens anvendelsesværdi, 
også selv om forbrugeren opdager fejlen 
efter udløbet af vilkårene for den 
lovbestemte garanti.

Or. it
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Ændringsforslag 265
Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Mary Honeyball, Victor Negrescu, 
Marc Tarabella, Afzal Khan, Marju Lauristin, Isabella De Monte

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a

Prækontraktuelle oplysninger

Hvis bestemmelserne i direktiv 
2011/83/EU kræver, at sælger giver 
forbrugeren visse oplysninger, før aftalen 
bliver bindende, skal alle de oplysninger, 
som sælger har givet, og som ikke er 
oplysninger om varens primære 
kendetegn, anses for at være inkluderet 
som et vilkår i aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 266
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår

Forkert installation

Når varen er installeret forkert, anses 
mangler, der skyldes den forkerte 
installation, som misligholdelse af aftalen, 
hvis:

a) varen er installeret af sælgeren 
eller på sælgerens vegne, eller

b) varen skulle installeres af 
forbrugeren, blev installeret af 
forbrugeren, og den forkerte installation 
skyldes en mangel ved 
installationsvejledningen.
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Or. cs

Begrundelse

Hvis installationen udføres af sælgeren, er dette en supplerende tjeneste, som bør udføres 
korrekt, og krav, som følger af forkert installation, bør behandles på samme måde ved enhver 
anden tjenesteydelse. Hvis forbrugeren beskadiger varen ved forkert installation grundet en 
fejl i vejledningen, har han mulighed for at rejse erstatningskrav fra sælgeren for den 
forårsagede skade.

Ændringsforslag 267
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) varen skulle installeres af 
forbrugeren, blev installeret af forbrugeren, 
og den forkerte installation skyldes en 
mangel ved installationsvejledningen.

b) varen skulle installeres af 
forbrugeren, blev installeret af forbrugeren, 
og den forkerte installation skyldes en 
ufuldstændig, manglende eller forkert 
installationsvejledning.

Or. it

Ændringsforslag 268
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På det relevante tidspunkt for 
mangelsbedømmelsen, jf. artikel 8, skal 
varen være fri for tredjemands ret, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret, således at varen kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.

På det relevante tidspunkt for 
mangelsbedømmelsen, jf. artikel 8, skal 
tredjemands ret i forbindelse med varen, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret, respekteres.

Or. fr

Ændringsforslag 269
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Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På det relevante tidspunkt for 
mangelsbedømmelsen, jf. artikel 8, skal
varen være fri for tredjemands ret, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret, således at varen kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.

Varen skal være fri for enhver 
begrænsning, der skyldes tredjemands ret, 
herunder enhver begrænsning på grundlag 
af intellektuel ejendomsret, der kan 
forhindre forbrugeren i at bruge varen i 
overensstemmelse med aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 270
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 8 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) varen overdrages til den af 
forbrugeren angivne befragter, og den 
pågældende befragter ikke var blevet 
tilbudt af sælgeren, eller hvor sælgeren 
ikke tilbyder transport.

b) varen overdrages til den af 
forbrugeren angivne befragter, og den 
pågældende befragter ikke var blevet 
tilbudt af sælgeren.

Or. en

Ændringsforslag 271
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) varen overdrages til den af 
forbrugeren angivne befragter, og den 
pågældende befragter ikke var blevet 
tilbudt af sælgeren, eller hvor sælgeren 

b) varen overdrages til den af 
forbrugeren angivne befragter, og den 
pågældende befragter ikke var blevet 
tilbudt af sælgeren, eller hvor sælgeren 
ikke tilbyder transport, uden at dette 
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ikke tilbyder transport. berører forbrugerens rettigheder i forhold 
til befragteren.

Or. it

Ændringsforslag 272
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis varen er installeret af 
sælgeren eller på sælgerens vegne, anses 
installationen for fuldført, når 
forbrugeren har fået varen i sin fysiske 
besiddelse. Hvis varen skulle installeres af 
forbrugeren, anses forbrugeren for at 
have haft rimelig tid til at installere varen 
på det tidspunkt, hvor han/hun har fået 
varen i sin fysiske besiddelse, dog under 
alle omstændigheder senest 30 dage efter 
det i stk. 1 angivne tidspunkt.

udgår

Or. cs

Begrundelse

Det kan føre til retmæssig usikkerhed, at varer først anses som værende i forbrugerens 
besiddelse, når installationen er fuldført.

Ændringsforslag 273
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis varen er installeret af sælgeren 
eller på sælgerens vegne, anses 
installationen for fuldført, når forbrugeren 
har fået varen i sin fysiske besiddelse. Hvis 

2. Hvis varen er installeret af sælgeren 
eller på sælgerens vegne, anses 
installationen for fuldført, når forbrugeren 
har fået varen i sin fysiske besiddelse. Hvis 
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varen skulle installeres af forbrugeren, 
anses forbrugeren for at have haft rimelig 
tid til at installere varen på det tidspunkt, 
hvor han/hun har fået varen i sin fysiske 
besiddelse, dog under alle 
omstændigheder senest 30 dage efter det i 
stk. 1 angivne tidspunkt.

varen skulle installeres af forbrugeren, 
anses forbrugeren for at have haft rimelig 
tid til at installere varen på det tidspunkt, 
hvor han/hun har fået varen i sin fysiske 
besiddelse.

Or. en

Ændringsforslag 274
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis varen er installeret af sælgeren 
eller på sælgerens vegne, anses 
installationen for fuldført, når forbrugeren 
har fået varen i sin fysiske besiddelse. Hvis 
varen skulle installeres af forbrugeren, 
anses forbrugeren for at have haft rimelig 
tid til at installere varen på det tidspunkt, 
hvor han/hun har fået varen i sin fysiske 
besiddelse, dog under alle 
omstændigheder senest 30 dage efter det i 
stk. 1 angivne tidspunkt.

2. Hvis varen er installeret af sælgeren 
eller på sælgerens vegne, anses 
installationen for fuldført, når forbrugeren 
har fået varen i sin fysiske besiddelse. Hvis 
varen skulle installeres af forbrugeren, 
anses forbrugeren for at have haft rimelig 
tid til at installere varen på det tidspunkt, 
hvor han/hun har fået varen i sin fysiske 
besiddelse, senest 30 dage efter det i stk. 1 
angivne tidspunkt, undtagen hvis 
installationens kompleksitet kræver 
længere tid.

Or. en

Ændringsforslag 275
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis varen er installeret af sælgeren 2. Hvis varen er installeret af sælgeren 
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eller på sælgerens vegne, anses 
installationen for fuldført, når forbrugeren 
har fået varen i sin fysiske besiddelse. Hvis 
varen skulle installeres af forbrugeren, 
anses forbrugeren for at have haft rimelig 
tid til at installere varen på det tidspunkt, 
hvor han/hun har fået varen i sin fysiske 
besiddelse, dog under alle 
omstændigheder senest 30 dage efter det i 
stk. 1 angivne tidspunkt.

eller på sælgerens vegne, anses 
installationen for fuldført, når forbrugeren 
har fået varen i sin fysiske besiddelse. Hvis 
varen skulle installeres af forbrugeren, 
anses forbrugeren for at have haft rimelig 
tid til at installere varen på det tidspunkt, 
hvor han/hun har fået varen i sin fysiske 
besiddelse, senest 30 dage efter det i stk. 1 
angivne tidspunkt, undtagen hvis 
installationens kompleksitet kræver 
længere tid.

Or. en

Ændringsforslag 276
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis varen er installeret af sælgeren 
eller på sælgerens vegne, anses 
installationen for fuldført, når forbrugeren 
har fået varen i sin fysiske besiddelse. Hvis 
varen skulle installeres af forbrugeren, 
anses forbrugeren for at have haft rimelig 
tid til at installere varen på det tidspunkt, 
hvor han/hun har fået varen i sin fysiske 
besiddelse, dog under alle 
omstændigheder senest 30 dage efter det i 
stk. 1 angivne tidspunkt.

2. Hvis varen er installeret af sælgeren 
eller på sælgerens vegne, anses 
installationen for fuldført, når forbrugeren 
har fået varen i sin fysiske besiddelse. Hvis 
varen skulle installeres af forbrugeren, 
anses 30 dage efter det i stk. 1 angivne 
tidspunkt for det tidspunkt, hvor han/hun 
har fået varen i sin fysiske besiddelse.

Or. en

Ændringsforslag 277
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En mangel, der bliver synlig inden udgår
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to år efter det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, antages at have foreligget på 
det i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, 
medmindre dette er uforeneligt med 
varens art eller med manglens art.

Or. en

Begrundelse

Indholdet er flyttet til artikel 8a (ny).

Ændringsforslag 278
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En mangel, der bliver synlig inden
to år efter det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, antages at have foreligget på det 
i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, medmindre 
dette er uforeneligt med varens art eller 
med manglens art.

3. En mangel, der bliver synlig senest
to år efter det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, antages at have foreligget på det 
i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, medmindre 
dette er uforeneligt med varens art eller 
med manglens art.

Or. en

Ændringsforslag 279
Dietmar Köster

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En mangel, der bliver synlig inden 
to år efter det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, antages at have foreligget på det 
i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, medmindre 
dette er uforeneligt med varens art eller 
med manglens art.

3. En mangel, der bliver synlig inden 
seks år efter det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, antages at have foreligget på det 
i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, medmindre 
dette er uforeneligt med varens art eller 
med manglens art.
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Or. en

Ændringsforslag 280
Pascal Durand, Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En mangel, der bliver synlig inden 
to år efter det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, antages at have foreligget på det 
i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, medmindre 
dette er uforeneligt med varens art eller 
med manglens art.

3. En mangel, der bliver synlig inden 
to år efter det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, antages at have foreligget på det 
i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, medmindre 
dette er uforeneligt med varens art eller 
med manglens art.
Hvis en forbruger med rimelighed kan 
forvente, at varens holdbarhed er mere 
end to år, og manglen bliver synlig inden 
for den periode, antages den at have 
foreligget på det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, medmindre dette er uforeneligt 
med varens art eller med manglens art.

Or. en

Ændringsforslag 281
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En mangel, der bliver synlig inden 
to år efter det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, antages at have foreligget på det 
i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, medmindre 
dette er uforeneligt med varens art eller 
med manglens art.

3. En mangel, der bliver synlig inden 
varens forventede levetid efter det i stk. 1 
og 2 angivne tidspunkt, antages at have 
foreligget på det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, medmindre dette er uforeneligt 
med varens art eller med manglens art.

Or. en
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Ændringsforslag 282
Lara Comi, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En mangel, der bliver synlig inden 
to år efter det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, antages at have foreligget på det 
i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, medmindre 
dette er uforeneligt med varens art eller 
med manglens art.

3. En mangel, der bliver synlig inden 
seks måneder efter det i stk. 1 og 2 
angivne tidspunkt, antages at have 
foreligget på det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, medmindre dette er uforeneligt 
med varens art eller med manglens art.

Or. it

Ændringsforslag 283
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En mangel, der bliver synlig inden 
to år efter det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, antages at have foreligget på det 
i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, medmindre 
dette er uforeneligt med varens art eller 
med manglens art.

3. En mangel, der bliver synlig inden 
seks måneder efter det i stk. 1 og 2 
angivne tidspunkt, antages at have 
foreligget på det i stk. 1 og 2 angivne 
tidspunkt, medmindre dette er uforeneligt 
med varens art eller med manglens art.

Or. en

Ændringsforslag 284
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a

Bevisbyrde
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En mangel, der bliver synlig inden ét år 
efter det i artikel 8, stk. 1 og 2, angivne 
tidspunkt, antages at have foreligget på 
det i artikel 8, stk. 1 og 2, angivne 
tidspunkt, medmindre dette er uforeneligt 
med varens art eller med manglens art.

Or. en

Ændringsforslag 285
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af mangler har 
forbrugeren ret til at få varen bragt i 
overensstemmelse med købsaftalen af 
sælgeren ved afhjælpning eller omlevering 
uden omkostninger for forbrugeren i 
overensstemmelse med artikel 11.

1. I tilfælde af mangler, har 
forbrugeren ret til frit at vælge mellem 
følgende afhjælpningsmuligheder i 
overensstemmelse med artikel 10 til 13:
a) at få varen bragt i overensstemmelse 
med købsaftalen af sælgeren ved 
afhjælpning eller omlevering
b) at få et afslag i prisen
c) at opsige aftalen.
Hvis den valgte mulighed er ulovlig eller 
umulig, vælger forbrugeren en anden 
afhjælpningsmulighed.

Or. en

Ændringsforslag 286
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af mangler har 
forbrugeren ret til at få varen bragt i 
overensstemmelse med købsaftalen af 
sælgeren ved afhjælpning eller omlevering 

1. I tilfælde af mangler har 
forbrugeren ret til at vælge at få varen 
bragt i overensstemmelse med købsaftalen 
af sælgeren ved afhjælpning eller 
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uden omkostninger for forbrugeren i 
overensstemmelse med artikel 11.

omlevering uden omkostninger for 
forbrugeren, medmindre den valgte 
afhjælpning ville være umulig, ulovlig 
eller uforholdsmæssig i overensstemmelse 
med artikel 11.

Or. de

Begrundelse

Ved kontrollen af, hvorvidt afhjælpningen er uforholdsmæssig skal der ses på forholdet 
mellem en erstatning og en afhjælpning og forholdet mellem at få bragt varen i 
overensstemmelse med købsaftalen og de afhjælpende foranstaltninger på trin 2. Det samme 
gælder i det forslag til direktiv om digitalt indhold og digitale tjenester, der er under 
behandling for tiden. Det betyder, at de to direktiver kan tilpasses hinanden.

Ændringsforslag 287
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af mangler har 
forbrugeren ret til at få varen bragt i 
overensstemmelse med købsaftalen af 
sælgeren ved afhjælpning eller omlevering 
uden omkostninger for forbrugeren i 
overensstemmelse med artikel 11.

1. I tilfælde af mangler har 
forbrugeren ret til at vælge mellem 
følgende afhjælpningsmuligheder:
a) at få varen bragt i overensstemmelse 
med aftalen og i henhold til artikel 11
b) at få afslag i prisen i henhold til artikel 
12
c) at opsige aftalen i henhold til artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 288
Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, 
Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal Khan, Marju Lauristin, Isabella De Monte

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af mangler har 
forbrugeren ret til at få varen bragt i 
overensstemmelse med købsaftalen af 
sælgeren ved afhjælpning eller omlevering 
uden omkostninger for forbrugeren i 
overensstemmelse med artikel 11.

1. I tilfælde af mangler har 
forbrugeren ret til at vælge mellem alle 
følgende afhjælpningsmuligheder:
a) at få varen bragt i overensstemmelse 
med købsaftalen af sælgeren ved reparation 
eller omlevering uden omkostninger for 
forbrugeren i overensstemmelse med 
artikel 11
b) at få et forholdsmæssigt afslag i prisen 
i henhold til artikel 12
c) at opsige aftalen i henhold til artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 289
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af mangler har 
forbrugeren ret til at få varen bragt i 
overensstemmelse med købsaftalen af 
sælgeren ved afhjælpning eller omlevering 
uden omkostninger for forbrugeren i 
overensstemmelse med artikel 11.

1. I tilfælde af mangler har 
forbrugeren ret til at få varen bragt i 
overensstemmelse med købsaftalen af 
sælgeren ved afhjælpning eller omlevering 
uden omkostninger for forbrugeren eller til 
at vælge et afslag i prisen i 
overensstemmelse med artikel 11 og 12.

Or. en

Ændringsforslag 290
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Olga 
Sehnalová, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan, Marju Lauristin, Isabella De Monte

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afhjælpning eller omlevering skal 2. Afhjælpning eller omlevering skal 
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ske inden for rimelig tid og uden væsentlig 
ulempe for forbrugeren under hensyntagen 
til varens art og forbrugerens formål med at 
anskaffe varen.

ske inden for rimelig tid, og under alle 
omstændigheder inden for 30 dage efter 
det tidspunkt, hvor sælger har fået varen i 
fysisk besiddelse, og uden væsentlig 
ulempe for forbrugeren under hensyntagen 
til varens art og forbrugerens formål med at 
anskaffe varen.

Or. en

Ændringsforslag 291
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afhjælpning eller omlevering skal 
ske inden for rimelig tid og uden væsentlig 
ulempe for forbrugeren under hensyntagen 
til varens art og forbrugerens formål med at 
anskaffe varen.

2. Afhjælpning eller omlevering skal 
ske inden for rimelig tid, og under alle 
omstændigheder inden for 30 dage efter 
det tidspunkt, hvor sælger har fået varen i 
fysisk besiddelse, og uden væsentlig 
ulempe for forbrugeren under hensyntagen 
til varens art og forbrugerens formål med at 
anskaffe varen.

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag 292
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afhjælpning eller omlevering skal 
ske inden for rimelig tid og uden væsentlig 
ulempe for forbrugeren under hensyntagen 

2. Afhjælpning eller omlevering skal 
ske inden for en måned fra varens 
tilbagelevering og uden væsentlig ulempe 
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til varens art og forbrugerens formål med at 
anskaffe varen.

for forbrugeren under hensyntagen til 
varens art og forbrugerens formål med at 
anskaffe varen.

Or. it

Ændringsforslag 293
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afhjælpning eller omlevering skal 
ske inden for rimelig tid og uden væsentlig
ulempe for forbrugeren under hensyntagen 
til varens art og forbrugerens formål med at 
anskaffe varen.

2. Afhjælpning eller omlevering skal 
ske inden for rimelig tid og med mindst
mulig ulempe for forbrugeren under 
hensyntagen til varens art og forbrugerens 
formål med at anskaffe varen.

Or. en

Ændringsforslag 294
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afhjælpning eller omlevering skal 
ske inden for rimelig tid og uden væsentlig 
ulempe for forbrugeren under hensyntagen 
til varens art og forbrugerens formål med at 
anskaffe varen.

2. Afhjælpning eller omlevering skal 
ske inden for rimelig tid og uden væsentlig 
ulempe for forbrugeren under hensyntagen 
til varens art og forbrugerens formål med at 
anskaffe varen. Sælgeren bærer risikoen 
for utilsigtet ødelæggelse eller utilsigtet 
forringelse af varen i hele perioden for 
den efterfølgende opfyldelse.

Or. de

Begrundelse

Navnlig i forbindelse med køb via fjernsalg kan det forekomme, at forbrugeren får 
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tilbageleveret mangelfulde varer med yderligere skader efter sælgerens forsøg på reparation. 
Disse kan enten opstå tilfældigt under transporten eller af uforklarlige årsager hos sælgeren. 
I den forbindelse skal det præciseres, at den risiko for yderligere skader på varen, der er 
forbundet med afhjælpningen, ligger inden for sælgers ansvarsområde.

Ændringsforslag 295
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Mary 
Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal Khan, Marju 
Lauristin

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forbrugeren har ret til et 
forholdsmæssigt afslag i prisen i henhold 
til artikel 12 eller til at bringe aftalen til 
ophør i henhold til artikel 13, såfremt:

udgår

a) reparation eller omlevering er ulovligt 
eller umuligt

b) sælgeren ikke har foretaget reparation 
eller omlevering inden for en rimelig tid

c) reparation eller omlevering medfører 
en væsentlig ulempe for forbrugeren, eller 

d) sælgeren har tilkendegivet, eller det 
tydeligt fremgår af omstændighederne, at 
sælgeren ikke vil bringe varen i 
overensstemmelse med aftalen inden for 
en rimelig tid.

Or. en

Ændringsforslag 296
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forbrugeren har ret til et 
forholdsmæssigt afslag i prisen i henhold 

udgår
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til artikel 12 eller til at bringe aftalen til 
ophør i henhold til artikel 13, såfremt:

a) reparation eller omlevering er ulovligt 
eller umuligt

b) sælgeren ikke har foretaget reparation 
eller omlevering inden for en rimelig tid

c) reparation eller omlevering medfører 
en væsentlig ulempe for forbrugeren, eller 

d) sælgeren har tilkendegivet, eller det 
tydeligt fremgår af omstændighederne, at 
sælgeren ikke vil bringe varen i 
overensstemmelse med aftalen inden for 
en rimelig tid.

Or. en

Ændringsforslag 297
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forbrugeren har ret til et 
forholdsmæssigt afslag i prisen i henhold 
til artikel 12 eller til at bringe aftalen til 
ophør i henhold til artikel 13, såfremt:

3. Forbrugeren har ret til et 
forholdsmæssigt afslag i prisen i henhold 
til artikel 12 eller til at bringe aftalen til 
ophør i henhold til artikel 13 for en 
mangel, der ikke er uvæsentlig, såfremt:

Or. en

Ændringsforslag 298
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forbrugeren har ret til et 
forholdsmæssigt afslag i prisen i henhold 
til artikel 12 eller til at bringe aftalen til 

3. Forbrugeren har også ret til et 
forholdsmæssigt afslag i prisen i henhold 
til artikel 12 eller til at bringe aftalen til 
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ophør i henhold til artikel 13, såfremt: ophør i henhold til artikel 13, såfremt 
forbrugeren har valgt afhjælpning eller 
omlevering:

Or. en

Ændringsforslag 299
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) reparation eller omlevering er 
ulovligt eller umuligt

a) både reparation og omlevering er 
ulovligt, umuligt eller uforholdsmæssigt i 
henhold til artikel 11

Or. de

Begrundelse

Fortrinsretten til at få varen bragt i overensstemmelse med købsaftalen fremgår ikke helt 
tydeligt. De afhjælpende foranstaltninger på trin 2 kan ifølge formuleringen allerede tages i 
brug, hvis det eksempelvis kun var omlevering, der var umuligt. Derudover skal direktivets 
ordlyd tilpasses ordlyden i forslaget til direktiv om digitalt indhold og digitale tjenester.

Ændringsforslag 300
Vicky Ford, Daniel Dalton

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sælgeren har forsøgt afhjælpning 
eller omlevering, men varen fortsat var 
mangelfuld og ikke er i overensstemmelse 
med aftalen

Or. en
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Begrundelse

Forbrugere i visse medlemsstater ville miste deres eksisterende ret til prisafslag eller 
afvisning efter ét mislykket forsøg på afhjælpning eller omlevering, hvilket kan afstedkomme 
uendelige forsøg på afhjælpning eller omlevering.

Ændringsforslag 301
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) afhjælpning har fundet sted én 
gang og er mislykket

Or. en

Ændringsforslag 302
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) manglen ikke er uvæsentlig

Or. it

Ændringsforslag 303
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sælgeren ikke har foretaget 
reparation eller omlevering inden for en 
rimelig tid

b) sælgeren ikke har foretaget 
reparation eller omlevering inden for en 
måned fra forbrugerens tilbagelevering af 
varen
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Or. it

Ændringsforslag 304
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) reparation eller omlevering er 
umuligt eller uoverkommeligt dyrt

Or. it

Ændringsforslag 305
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sælgeren har tilkendegivet, eller det 
tydeligt fremgår af omstændighederne, at 
sælgeren ikke vil bringe varen i 
overensstemmelse med aftalen inden for en 
rimelig tid.

d) sælgeren har tilkendegivet, eller det 
tydeligt fremgår af omstændighederne, at 
sælgeren ikke vil bringe varen i 
overensstemmelse med aftalen inden for en 
måned fra tidspunktet for forbrugerens 
tilbagelevering af varen.

Or. it

Ændringsforslag 306
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sælgeren har tilkendegivet, eller det 
tydeligt fremgår af omstændighederne, at 
sælgeren ikke vil bringe varen i 
overensstemmelse med aftalen inden for en 

d) sælgeren har tilkendegivet, eller det 
fremgår af omstændighederne, at sælgeren 
ikke vil bringe varen i overensstemmelse 
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rimelig tid. med aftalen inden for en rimelig tid.

Or. de

Ændringsforslag 307
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forbrugeren kan tilbageholde 
eventuelle udestående betalinger af 
købesummen, indtil sælgeren har bragt 
varen i overensstemmelse med aftalen.

4. Forbrugeren kan tilbageholde 
eventuelle udestående betalinger af 
købesummen, eller hvis der er tale om en 
uvæsentlig mangel, en passende andel af 
det udestående beløb af købesummen, 
indtil sælgeren har bragt varen i 
overensstemmelse med aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 308
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forbrugeren kan tilbageholde 
eventuelle udestående betalinger af 
købesummen, indtil sælgeren har bragt 
varen i overensstemmelse med aftalen.

4. Forbrugeren kan tilbageholde 
eventuelle udestående betalinger af 
købesummen eller – hvis manglen er 
forholdsvis lille – en passende del af 
købesummen, indtil sælgeren har bragt 
varen i overensstemmelse med aftalen.

Or. de

Begrundelse

I tilfælde af mindre mangler skal det af hensyn til den afbalancerede løsning kun være et 
passende beløb og ikke hele købesummen, der skal tilbageholdes.



AM\1115222DA.docx 45/97 PE597.627v01-00

DA

Ændringsforslag 309
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forbrugeren kan tilbageholde 
eventuelle udestående betalinger af 
købesummen, indtil sælgeren har bragt 
varen i overensstemmelse med aftalen.

4. Hvis varerne ikke er i 
overensstemmelse med aftalen, og graden 
af uoverensstemmelse ikke er ubetydelig, 
kan forbrugeren tilbageholde eventuelle 
udestående betalinger af købesummen, 
indtil sælgeren har bragt varen i 
overensstemmelse med aftalen.

Or. bg

Begrundelse

Det er uforholdsmæssigt, at køberen kan tilbageholde betaling, når graden af 
uoverensstemmelse med aftalen er ubetydelig.

Ændringsforslag 310
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Forbrugerbeføjelser i tilfælde af 
uoverensstemmelse med aftalen skal stå i 
rimeligt forhold til værdien af den solgte 
genstand, og forbrugeren skal kunne 
vælge mellem reparation, ombytning eller 
godtgørelse af det betalte beløb.

Or. ro

Ændringsforslag 311
Marco Zullo
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis sælgeren viser sig at være 
insolvent, er ophørt med sin virksomhed 
eller ikke længere kan findes, har 
forbrugeren i tilfælde af mangelfulde 
varer ret til at gøre krav gældende over 
for den erhvervsdrivende, som solgte 
varen til sælgeren.

Or. it

Ændringsforslag 312
Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc 
Tarabella, Afzal Khan, Marju Lauristin

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Denne artikel udelukker ikke, at 
forbrugeren kan benytte nationale 
afhjælpningsmidler, der eventuelt også 
måtte være tilgængelige.

Disse nationale afhjælpningsmidler kan 
anvendes:

a) i tillæg til de i denne artikel nævnte 
afhjælpningsmidler, dog således at 
forbrugeren ikke godtgøres to gange for 
samme tab eller

b) i stedet for de i denne artikel nævnte 
afhjælpningsmidler eller

c) hvis afhjælpningsmidlet ikke er omtalt i 
denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 313
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Denne artikel udelukker ikke, at 
forbrugeren kan benytte nationale 
afhjælpningsmidler, der eventuelt også 
måtte være tilgængelige. Medlemsstaterne 
kan bevare gældende nationale 
bestemmelser om andre 
afhjælpningsmidler, herunder "short-
term right to reject" (kortfristet ret til 
afvisning).

Or. en

Begrundelse

Forbrugere bør kunne nyde godt af samme høje beskyttelsesniveau som på nuværende 
tidspunkt i deres medlemsstat, såsom "short-term right to reject".

Ændringsforslag 314
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a

Underretning om en mangel

1. For at benytte sig af sine rettigheder, 
skal forbrugeren underrette sælgeren om 
den manglende overensstemmelse inden 
for en periode på to måneder, efter at han 
eller hun har konstateret den.

2. Hvis forbrugeren ikke underretter 
sælgeren inden for den i stk. 1 fastlagte 
periode, mister forbrugeren en del af de 
afhjælpningsmidler, der tilkommer ham 
eller hende, for så vidt angår den 
pågældende specifikke mangel.

3. Forbrugeren har ret til at udøve de 
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afhjælpningsmidler, der tilkommer ham 
eller hende, for en domstol eller ved hjælp 
af en alternativ tvistbilæggelsesordning 
inden for en periode på to år, efter at 
forbrugeren har underrettet sælgeren om 
manglen.

Or. en

Ændringsforslag 315
Lucy Anderson, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Mary 
Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal Khan

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når sælgeren afhjælper manglen 
ved omlevering, skal sælgeren tage den 
vare tilbage, der er sket omlevering for, for 
egen regning, medmindre parterne har 
aftalt andet, efter at forbrugeren har 
underrettet sælgeren om manglen.

1. Når sælgeren afhjælper manglen 
ved omlevering, skal sælgeren tage den 
vare tilbage, der er sket omlevering for, for 
egen regning, efter at forbrugeren har 
underrettet sælgeren om manglen.

Or. en

Ændringsforslag 316
Pascal Durand, Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når sælgeren afhjælper manglen 
ved omlevering, skal sælgeren tage den 
vare tilbage, der er sket omlevering for, for 
egen regning, medmindre parterne har 
aftalt andet, efter at forbrugeren har 
underrettet sælgeren om manglen.

1. Når sælgeren afhjælper manglen 
ved omlevering, skal sælgeren tage den 
vare tilbage, der er sket omlevering for, for 
egen regning, efter at forbrugeren har 
underrettet sælgeren om manglen.

Or. en
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Ændringsforslag 317
Vicky Ford, Daniel Dalton

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når sælgeren afhjælper manglen 
ved omlevering, skal sælgeren tage den 
vare tilbage, der er sket omlevering for, for 
egen regning, medmindre parterne har 
aftalt andet, efter at forbrugeren har 
underrettet sælgeren om manglen.

1. Når sælgeren afhjælper manglen 
ved omlevering, skal sælgeren tage den 
vare tilbage, der er sket omlevering for, for 
egen regning, medmindre parterne eksplicit
har aftalt andet, efter at forbrugeren har
underrettet sælgeren om manglen. Et 
sådant eksplicit samtykke må ikke være en 
standardmulighed, som forbrugeren skal 
acceptere for at kunne gennemføre købet.

Or. en

Begrundelse

En forbrugers samtykke kan ikke udledes blot ved, at han/hun ikke har gjort indsigelse mod 
standardmuligheder, som kan indbefatte, at forbrugeren skal fjerne markeringen i en boks 
markeret på forhånd, eller fordi han/hun ikke har gjort indsigelse mod et sæt vilkår og 
betingelser.

Ændringsforslag 318
Pascal Arimont

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når sælgeren afhjælper manglen 
ved omlevering, skal sælgeren tage den 
vare tilbage, der er sket omlevering for, for 
egen regning, medmindre parterne har 
aftalt andet, efter at forbrugeren har 
underrettet sælgeren om manglen.

1. Når sælgeren afhjælper manglen 
ved omlevering, skal sælgeren tage den 
vare tilbage, der er sket omlevering for, for 
egen regning på det sted, hvor varen blev 
leveret, medmindre parterne har aftalt 
andet, efter at forbrugeren har underrettet 
sælgeren om manglen.

Or. en
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Ændringsforslag 319
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Såfremt forbrugeren har installeret 
varen under hensyn til dens art og formål, 
før manglen blev synlig, omfatter pligten 
til at tage den vare tilbage, der er sket 
omlevering for, flytning af den 
mangelfulde vare og installation af 
ombytningsvarer eller afholdelse af de 
hermed forbundne omkostninger.

2. Såfremt forbrugeren har installeret 
varen, er sælgeren ikke forpligtet til at 
fjerne varen og/eller installere 
ombytningsvaren og heller ikke til at 
afholde omkostningerne hertil, 
medmindre forbrugeren kan bevise, at 
installationen er udført i henhold til 
installationsvejledningen og under hensyn 
til varens art og formål, samt hvis 
manglen først blev synlig efter 
installationen.

Or. en

Ændringsforslag 320
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forbrugeren skal ikke betale for 
brug af det, som der er sket omlevering 
for, i tiden forud for omleveringen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Køberen kan kontrollere produktets beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde. En 
anvendelse, der går ud over dette, er forbundet med en økonomisk merværdi for køberen. 
Anvendelsen vil desuden medføre en værdiforringelse af købsgenstanden. En sådan ordning 
er ikke økonomisk bæredygtig og medfører en forfordeling af køberen, der går ud over den 
nødvendige forbrugerbeskyttelse.
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Ændringsforslag 321
Eva Maydell, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forbrugeren skal ikke betale for 
brug af det, som der er sket omlevering for, 
i tiden forud for omleveringen.

3. Forbrugeren skal ikke betale for 
brug af det, som der er sket omlevering for, 
i tiden forud for omleveringen, medmindre 
brug af varen, på grund af dens art, kan 
medføre et væsentligt værditab. Artikel 13, 
stk. 3, litra b) og c), finder tilsvarende 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 322
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår

Forbrugerens valg af afhjælpning i form 
af enten reparation eller omlevering

Forbrugeren kan vælge mellem 
reparation og omlevering, medmindre det 
valgte ville være ulovligt eller umuligt 
eller i forhold til den anden mulighed ville 
påføre sælgeren udgifter, der ville være 
uforholdsmæssigt store under hensyn til 
alle omstændigheder, herunder:

a) den værdi, varen ville have, hvis den 
var mangelfri

b) manglens betydning

c) om den alternative afhjælpning kunne 
foretages uden væsentlig ulempe for 
forbrugeren.

Or. en
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Begrundelse

Jf. ændringsforslag til artikel 9.

Ændringsforslag 323
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 11 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerens valg af afhjælpning i form af 
enten reparation eller omlevering

Forbrugerens valg af afhjælpning i form af 
enten reparation, omlevering eller 
prisafslag

Or. en

Ændringsforslag 324
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerens valg af afhjælpning i form 
af enten reparation eller omlevering

Uforholdsmæssig afhjælpning

Or. de

Begrundelse

Begreberne og ordlyden tilpasses forslaget til direktiv om digitalt indhold og digitale 
tjenester.

Ændringsforslag 325
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren kan vælge mellem 
reparation og omlevering, medmindre det 
valgte ville være ulovligt eller umuligt 
eller i forhold til den anden mulighed ville 
påføre sælgeren udgifter, der ville være 
uforholdsmæssigt store under hensyn til 
alle omstændigheder, herunder:

En afhjælpning anses for 
uforholdsmæssig, hvis den pågældende 
beføjelse vil påføre sælgeren 
omkostninger, der i forhold til 
omkostningerne ved den alternative 
beføjelse er urimelige. Der skal tages 
højde for følgende ved vurderingen af, om 
omkostningerne er urimelige:

a) den værdi, varen ville have, hvis den 
var mangelfri

b) manglens betydning
c) om den alternative afhjælpning kan 
foretages uden væsentlig ulempe for 
forbrugeren.

Or. de

Begrundelse

Ved kontrollen af, hvorvidt afhjælpningen er uforholdsmæssig skal der ses på forholdet 
mellem en erstatning og en afhjælpning og forholdet mellem at få bragt varen i 
overensstemmelse med købsaftalen og de afhjælpende foranstaltninger på trin 2. Det samme 
gælder i artikel 12, stk. 1, i forslaget til direktiv om digitalt indhold og digitale tjenester.

Ændringsforslag 326
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren kan vælge mellem reparation
og omlevering, medmindre det valgte ville 
være ulovligt eller umuligt eller i forhold 
til den anden mulighed ville påføre 
sælgeren udgifter, der ville være 
uforholdsmæssigt store under hensyn til 
alle omstændigheder, herunder:

Forbrugeren kan vælge mellem reparation,
omlevering eller prisafslag, medmindre det 
valgte ville være ulovligt eller umuligt eller 
i forhold til andre muligheder ville påføre 
sælgeren udgifter, der ville være 
uforholdsmæssigt store under hensyn til 
alle omstændigheder, herunder:

Or. en
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Ændringsforslag 327
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren kan vælge mellem reparation 
og omlevering, medmindre det valgte ville 
være ulovligt eller umuligt eller i forhold 
til den anden mulighed ville påføre 
sælgeren udgifter, der ville være 
uforholdsmæssigt store under hensyn til 
alle omstændigheder, herunder:

Forbrugeren kan vælge mellem reparation 
og omlevering for at få varen bragt i 
overensstemmelse med købsaftalen, 
medmindre det valgte ville være ulovligt 
eller umuligt eller i forhold til den anden 
mulighed ville påføre sælgeren udgifter, 
der ville være uforholdsmæssigt store 
under hensyn til alle omstændigheder, 
herunder:

Or. en

Ændringsforslag 328
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren kan vælge mellem reparation 
og omlevering, medmindre det valgte ville 
være ulovligt eller umuligt eller i forhold 
til den anden mulighed ville påføre 
sælgeren udgifter, der ville være 
uforholdsmæssigt store under hensyn til 
alle omstændigheder, herunder:

Forbrugeren kan vælge mellem reparation 
eller omlevering, medmindre 
afhjælpningen ville være ulovlig eller 
umulig eller i forhold til den alternative
afhjælpning ville påføre sælgeren udgifter, 
der ville være uforholdsmæssigt store 
under hensyn til alle omstændigheder, 
herunder:

Or. en

Ændringsforslag 329
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Biljana 
Borzan, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I tilfælde af, at varen ikke er i 
overensstemmelse med købsaftalen, har 
forbrugeren ret til et passende prisafslag i 
henhold til stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 330
Lara Comi, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afslaget skal fastsættes forholdsmæssigt på 
grundlag af den lavere værdi af den vare, 
som forbrugeren har modtaget, i forhold til 
en kontraktmæssig vares værdi.

Afslaget skal fastsættes forholdsmæssigt på 
grundlag af den lavere værdi af den vare, 
som forbrugeren har modtaget, i forhold til 
en kontraktmæssig vares værdi. For at 
bestemme afslagets størrelse eller det 
beløb, der skal tilbagebetales, skal der 
tages hensyn til forbrugerens brug af 
varen.

Or. it

Ændringsforslag 331
Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afslaget skal fastsættes forholdsmæssigt 
på grundlag af den lavere værdi af den 
vare, som forbrugeren har modtaget, i 
forhold til en kontraktmæssig vares værdi.

Afslaget skal være passende, rimeligt, og 
om muligt, forholdsmæssigt med hensyn 
til den lavere værdi af den vare, som 
forbrugeren har modtaget, i forhold til en 
kontraktmæssig vares værdi.
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Or. en

Ændringsforslag 332
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Biljana 
Borzan, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sælgeren skal tilbagebetale forbrugeren 
uden unødigt ophold, og under alle 
omstændigheder inden for 14 dage efter 
den dato, hvor sælger blev gjort bekendt 
med forbrugerens beslutning om at 
påberåbe sig sin ret til et prisafslag.

Or. en

Ændringsforslag 333
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Biljana 
Borzan, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sælgeren tilbagebetaler forbrugeren ved 
hjælp af samme betalingsmidler, som 
forbrugeren benyttede ved den oprindelige 
transaktion, medmindre forbrugeren 
udtrykkeligt accepterer en anden metode. 
Sælgeren kræver ikke et gebyr af 
forbrugeren ved tilbagebetalingen.

Or. en

Ændringsforslag 334
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
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Artikel 13 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerens ret til at bringe aftalen til 
ophør

Ophævelse af aftalen på grund af 
manglende overensstemmelse

Or. en

Ændringsforslag 335
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I tilfælde af varens manglende 
overensstemmelse med aftalen har 
forbrugeren ret til at bringe aftalen til 
ophør, hvis manglen ikke er uvæsentlig, 
og hvis den i væsentlig grad påvirker eller 
kan påvirke forbrugerens brug af varen.

Or. en

Ændringsforslag 336
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forbrugeren udøver sin ret til at 
bringe en aftale til ophør ved at give 
sælgeren meddelelse herom, uanset 
meddelelsesform.

1. Forbrugeren udøver sin ret til at 
bringe en aftale til ophør ved at give 
sælgeren meddelelse herom ved den 
meddelelsesform, der blev aftalt ved 
aftalens indgåelse.

Or. en
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Ændringsforslag 337
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forbrugeren udøver sin ret til at 
bringe en aftale til ophør ved at give
sælgeren meddelelse herom, uanset 
meddelelsesform.

1. Forbrugeren udøver sin ret til at 
bringe en aftale til ophør ved en skriftlig 
erklæring til sælgeren, hvori beslutningen 
om at bringe aftalen til ophør er anført.

Or. it

Ændringsforslag 338
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forbrugeren udøver sin ret til at 
bringe en aftale til ophør ved at give 
sælgeren meddelelse herom, uanset 
meddelelsesform.

1. Forbrugeren udøver sin ret til at 
opsige aftalen ved en utvetydig erklæring, 
der anfører beslutningen om at bringe 
aftalen til ophør.

Or. en

Ændringsforslag 339
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forbrugeren udøver sin ret til at 
bringe en aftale til ophør ved at give 
sælgeren meddelelse herom, uanset 
meddelelsesform.

1. I tilfælde af mangler, udøver 
forbrugeren sin ret til at bringe en aftale til 
ophør ved at give sælgeren meddelelse 
herom, uanset meddelelsesform.

Or. cs
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Begrundelse

Forslaget om aftalers ophør tager ikke højde for den nødvendige tidsfrist for sælgeren til at 
tage beslutning om, hvorvidt klagen er berettiget.

Ændringsforslag 340
Inese Vaidere

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når manglen kun vedrører nogle af 
de i henhold til aftalen leverede varer, og 
der foreligger en grund til i henhold til 
artikel 9 at bringe aftalen til ophør, kan 
forbrugeren udelukkende bringe aftalen til 
ophør, hvad angår disse varer og andre 
varer, som forbrugeren har købt som 
tilbehør til de mangelfulde varer.

2. Når manglen kun vedrører nogle af 
de i henhold til aftalen leverede varer, og 
der foreligger en grund til i henhold til 
artikel 9 at bringe aftalen til ophør, kan 
forbrugeren udelukkende bringe aftalen til 
ophør, hvad angår disse varer og andre 
varer, som forbrugeren har købt som 
tilbehør til de mangelfulde varer, og hvis 
de andre varer købt fra sælgeren, udover 
de mangelfulde varer, ikke længere er 
egnede til det, de er beregnet til.

Or. en

Ændringsforslag 341
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når manglen kun vedrører nogle af 
de i henhold til aftalen leverede varer, og 
der foreligger en grund til i henhold til 
artikel 9 at bringe aftalen til ophør, kan 
forbrugeren udelukkende bringe aftalen til 
ophør, hvad angår disse varer og andre 
varer, som forbrugeren har købt som 
tilbehør til de mangelfulde varer.

2. Når manglen kun vedrører nogle af 
de i henhold til aftalen leverede varer, kan 
forbrugeren udelukkende bringe aftalen til 
ophør, hvad angår disse varer og andre 
varer, som forbrugeren har købt som 
tilbehør til eller sammen med de 
mangelfulde varer.
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Or. en

Ændringsforslag 342
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når manglen kun vedrører nogle af 
de i henhold til aftalen leverede varer, og 
der foreligger en grund til i henhold til 
artikel 9 at bringe aftalen til ophør, kan 
forbrugeren udelukkende bringe aftalen til 
ophør, hvad angår disse varer og andre 
varer, som forbrugeren har købt som 
tilbehør til de mangelfulde varer.

2. Når manglen kun vedrører nogle af 
de i henhold til aftalen leverede varer, og 
der foreligger en grund til i henhold til 
artikel 9 at bringe aftalen til ophør, kan 
forbrugeren udelukkende bringe aftalen til 
ophør, hvad angår disse varer og andre 
varer, som forbrugeren har købt som 
tilbehør til de mangelfulde varer. I tilfælde 
af sæt eller rækker af varer, som leveres 
til en samlet pris, skal aftalen altid ophøre 
for hele sættet eller rækken af varer.

Or. cs

Begrundelse

Det er på sin plads at gøre teksten mere præcis hvad angår sæt, der leveres til en samlet pris 
(porcelænssæt, række af møbler osv.), og hvor der ikke er tilbehør; aftalen kan fysisk ophøre 
for enkelte dele af sættet, men tvisten vil være om enhedsprisen for de givne dele og den 
faldne brugbarhed for resten af sættet.

Ændringsforslag 343
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når manglen kun vedrører nogle af 
de i henhold til aftalen leverede varer, og 
der foreligger en grund til i henhold til 
artikel 9 at bringe aftalen til ophør, kan 
forbrugeren udelukkende bringe aftalen til 

2. Når manglen kun vedrører nogle af 
de i henhold til aftalen leverede varer, og 
der foreligger en grund til i henhold til 
artikel 9 at bringe aftalen til ophør, kan 
forbrugeren udelukkende bringe aftalen til 
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ophør, hvad angår disse varer og andre 
varer, som forbrugeren har købt som 
tilbehør til de mangelfulde varer.

ophør, hvad angår disse varer og andre 
varer, som forbrugeren ikke ville have købt 
uden disse varer.

Or. en

Ændringsforslag 344
Lara Comi, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En uvæsentlig mangel medfører 
ikke ret til at bringe aftalen til ophør.

Or. it

Ændringsforslag 345
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sælgeren skal tilbagebetale 
købesummen uden unødigt ophold og 
under alle omstændigheder senest 14 dage 
efter, at meddelelsen er modtaget, og 
betale omkostningerne ved 
tilbagebetalingen

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke flyttes til efter litra b) for at gøre teksten klarere.

Ændringsforslag 346
Andreas Schwab, Pascal Arimont
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sælgeren skal tilbagebetale 
købesummen uden unødigt ophold og 
under alle omstændigheder senest 14 dage 
efter, at meddelelsen er modtaget, og betale 
omkostningerne ved tilbagebetalingen

a) sælgeren skal tilbagebetale 
købesummen uden unødigt ophold og 
under alle omstændigheder senest 14 dage 
efter, at meddelelsen er modtaget, og betale 
omkostningerne ved 
tilbagebetalingen. Hvis artikel 13, stk. 3, 
litra c), finder anvendelse, skal sælgeren 
tilbagebetale købesummen uden unødigt 
ophold og senest 14 dage efter, at varerne
er modtaget, betale omkostningerne ved 
tilbagebetalingen.

Or. de

Begrundelse

Såfremt den erhvervsdrivende kun har 14 dage fra meddelelsens modtagelse til at 
tilbagebetale købesummen, fratages den erhvervsdrivende muligheden for at reducere den 
købesum, der skal tilbagebetales, som følge af værditab (artikel 13, stk. 3, litra c)).

Ændringsforslag 347
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sælgeren skal tilbagebetale 
købesummen uden unødigt ophold og 
under alle omstændigheder senest 14 dage 
efter, at meddelelsen er modtaget, og 
betale omkostningerne ved 
tilbagebetalingen

a) sælgeren skal tilbagebetale 
købesummen uden unødigt ophold efter
modtagelse af meddelelsen i henhold til 
stk. 1 og under alle omstændigheder senest 
14 dage efter at have modtaget de 
returnerede varer, og betale 
omkostningerne ved tilbagebetalingen

Or. en

Ændringsforslag 348
Emil Radev
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra а

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sælgeren skal tilbagebetale 
købesummen uden unødigt ophold og 
under alle omstændigheder senest 14 dage 
efter, at meddelelsen er modtaget, og betale 
omkostningerne ved tilbagebetalingen;

a) sælgeren skal tilbagebetale 
købesummen uden unødigt ophold og 
under alle omstændigheder senest 14 dage 
efter, at meddelelsen om ophør er 
modtaget, og betale omkostningerne ved 
tilbagebetalingen; sælgeren skal 
tilbagebetale det modtagne beløb med det 
samme betalingsmiddel, som oprindeligt 
blev brugt af forbrugeren, medmindre 
forbrugeren udtrykkeligt har givet 
samtykke til, at der bruges andre 
betalingsmidler, og at disse midler ikke 
resulterer i omkostninger for forbrugeren. 
Forbrugeren skal give de oplysninger, 
f.eks. oplysninger om bankkonto, som er 
nødvendige for tilbagebetalingen af den 
betalte pris, og skal ikke gøre noget for at 
forhindre gennemførelsen af den 
nødvendige betaling;

Or. bg

Ændringsforslag 349
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sælgeren skal tilbagebetale 
købesummen uden unødigt ophold og 
under alle omstændigheder senest 14 dage 
efter, at meddelelsen er modtaget, og 
betale omkostningerne ved 
tilbagebetalingen

a) sælgeren skal tilbagebetale alle 
beløb modtaget i henhold til aftalen uden 
unødigt ophold og under alle 
omstændigheder senest 14 dage efter at 
have modtaget den i stk. 1 omtalte 
utvetydige erklæring om at bringe aftalen 
til ophør. Sælgeren tilbagebetaler 
forbrugeren ved hjælp af samme 
betalingsmidler, som forbrugeren 
benyttede ved den oprindelige transaktion, 
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medmindre forbrugeren udtrykkeligt 
accepterer en anden metode. Sælgeren 
kræver ikke et gebyr af forbrugeren ved 
tilbagebetalingen.

Or. en

Ændringsforslag 350
Vicky Ford, Daniel Dalton

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sælgeren skal tilbagebetale 
købesummen uden unødigt ophold og 
under alle omstændigheder senest 14 dage 
efter, at meddelelsen er modtaget, og betale 
omkostningerne ved tilbagebetalingen

a) sælgeren skal tilbagebetale 
købesummen ved hjælp af samme 
betalingsmetode, som forbrugeren 
benyttede, medmindre forbrugeren 
accepterer en anden metode, uden unødigt 
ophold og under alle omstændigheder 
senest 14 dage efter, at meddelelsen er 
modtaget, og betale omkostningerne ved 
tilbagebetalingen

Or. en

Ændringsforslag 351
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbrugeren skal for sælgers 
regning tilbagelevere varerne til sælgeren 
uden unødigt ophold og under alle 
omstændigheder senest 14 dage efter, at 
meddelelsen om, at aftalen bringes til 
ophør, er afsendt

b) forbrugeren skal for sælgers 
regning tilbagelevere varerne til sælgeren 
uden unødigt ophold og under alle 
omstændigheder senest 28 dage efter, at 
meddelelsen om, at aftalen bringes til 
ophør, er afsendt

Or. en
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Begrundelse

Forbrugeren skal have mulighed for at returnere varerne efter tilbagebetaling. For det første 
fordi forbrugeren er den svagere part, og han eller hun har færre midler til at håndhæve 
tilbagebetalingen, efter varerne er leveret tilbage. For det andet fordi en forbrugers 
beslutning om at tilbagelevere en vare skyldes sælgerens manglende evne til at tilbyde 
passende afhjælpning.

Ændringsforslag 352
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbrugeren skal for sælgers 
regning tilbagelevere varerne til sælgeren 
uden unødigt ophold og under alle 
omstændigheder senest 14 dage efter, at
meddelelsen om, at aftalen bringes til 
ophør, er afsendt

b) forbrugeren skal for sælgers 
regning tilbagelevere varerne til sælgeren 
uden unødigt ophold efter at have sendt 
den i stk. 1 omtalte utvetydige erklæring 
om at bringe aftalen til ophør

Or. en

Ændringsforslag 353
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbrugeren skal for sælgers 
regning tilbagelevere varerne til sælgeren 
uden unødigt ophold og under alle 
omstændigheder senest 14 dage efter, at 
meddelelsen om, at aftalen bringes til 
ophør, er afsendt;

b) forbrugeren skal for sælgers 
regning tilbagelevere varerne til sælgeren 
uden unødigt ophold og under alle 
omstændigheder senest 14 dage efter, at 
meddelelsen om, at aftalen bringes til 
ophør, er afsendt. Sælgeren har ret til at 
tilbageholde betaling af hele eller dele af 
beløbet til tilbagebetaling, indtil han enten 
har modtaget en kvittering for varerne 
eller præsenteres for bevis for, at varerne 
er forsendt. Dette afhænger af, hvad der 
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sker først;

Or. bg

Ændringsforslag 354
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sælgeren skal tilbagebetale 
købesummen uden unødigt ophold efter, 
at meddelelsen er modtaget og under alle 
omstændigheder senest 14 dage efter at 
have modtaget de returnerede varer, og 
betale omkostningerne ved 
tilbagebetalingen

Or. en

Begrundelse

Det vil ikke være rimeligt at kræve tilbagebetaling fra sælger, før denne har modtaget de 
tilbageleverede varer.

Ændringsforslag 355
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) såfremt varerne ikke kan 
tilbageleveres på grund af ødelæggelse 
eller bortkomst, skal forbrugeren betale 
sælgeren den pengeværdi, som de 
mangelfulde varer ville have haft på 
tidspunktet for tilbageleveringen, hvis 
varerne var blevet opbevaret af 
modtageren indtil dette tidspunkt, uden at 
varerne var blevet ødelagt eller 
bortkommet, medmindre ødelæggelsen 

udgår
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eller bortkomsten skyldes, at varerne ikke 
er i overensstemmelse med aftalen, og

Or. cs

Begrundelse

Det forventes, at den faktiske grad af skade næsten altid vil være genstand for en tvist, med alt 
hvad det indebærer. Derudover står det ikke klart, hvordan en klages berettigelse kan 
vurderes, hvis varen, som er genstand for tvisten, ikke kan undersøges.

Ændringsforslag 356
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbrugeren skal betale for en 
forringelse af varernes værdi, dog blot i 
det omfang værdiforringelsen er større 
end afskrivningen ved normal brug. 
Betalingen for værdiforringelsen må ikke 
overstige den pris, der er betalt for 
varerne.

udgår

Or. cs

Begrundelse

Det forventes, at den faktiske grad af skade næsten altid vil være genstand for en tvist, med alt 
hvad det indebærer. Derudover står det ikke klart, hvordan en klages berettigelse kan 
vurderes, hvis varen, som er genstand for tvisten, ikke kan undersøges.

Ændringsforslag 357
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbrugeren skal betale for en d) der skal betales for en forringelse 
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forringelse af varernes værdi, dog blot i det 
omfang værdiforringelsen er større end 
afskrivningen ved normal brug. Betalingen 
for værdiforringelsen må ikke overstige 
den pris, der er betalt for varerne.

af varernes værdi, dog blot i det omfang 
værdiforringelsen er større end 
afskrivningen ved normal brug. 
Overtagelsen af det fysiske ejerskab over 
varen kan netop ikke anses som en 
værdiforringelse alene. Betalingen for en 
sådan eventuel værdiforringelse må ikke 
overstige den pris, der er betalt for varerne.

Or. de

Begrundelse

Er i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag 56 med den tilføjelse, at sælgerens 
overtagelse af det fysiske ejerskab over varen ikke må anses som en værdiforringelse.

Ændringsforslag 358
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Olga 
Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc 
Tarabella, Afzal Khan, Marju Lauristin

Forslag til direktiv
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a

Short-term right to reject (kortfristet ret til 
afvisning)

Uden at det berører andre rettigheder i 
henhold til dette direktiv, har forbrugeren 
ret til at afvise en vare på grund af en 
mangel ved at returnere den inden for 30 
dage efter modtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 359
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 13 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a

Ret til erstatning

1. Leverandøren er erstatningsansvarlig 
over for forbrugeren for enhver 
økonomisk skade, som skyldes mangler 
eller manglende levering af varen. 
Erstatningen skal så vidt muligt 
genoprette den samme situation for 
forbrugeren, som hvis varen havde været i 
overensstemmelse med aftalen.

2. Medlemsstaterne skal fastlægge de 
nærmere betingelser for udøvelsen af 
retten til erstatning.

Or. it

Begrundelse

Tilpasning med henblik på overensstemmelse med forslaget til direktivet om levering af 
digitalt indhold.

Ændringsforslag 360
Pascal Durand, Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen.
Hvis forbrugeren med rimelighed kan 
forvente, at varens levetid er over to år, og 
manglen bliver synlig inden for denne 
levetid, har forbrugeren ligeledes ret til 
afhjælpning for den pågældende mangel.
Med henblik på at fastlægge en vares 
levetid, som forbrugeren med rimelighed 
kan forvente, tages der højde for alle 
omstændigheder, herunder navnlig:



PE597.627v01-00 70/97 AM\1115222DA.docx

DA

a) holdbarhedskrav fastlagt i 
produktspecifik lovgivning, eller
b) holdbarhedsoplysninger angivet i en 
erklæring afgivet før aftalens indgåelse 
eller i en offentlig erklæring, eller, hvor 
det er relevant, afgivet af andre personer i 
et forudgående led i transaktionskæden, 
herunder af producenten.
Hvis de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist ikke 
være kortere end fristen, der er fastsat i 
første led i dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 361
Vicky Ford, Daniel Dalton

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen, 
medmindre forbrugeren med rimelighed 
kan forvente, at den pågældende vares 
holdbarhed er længere. I dette tilfælde 
kan reklamationsfristen forlænges til 
maksimalt seks år. Med henblik på at 
fastlægge en mangel, skal enhver iboende 
mangel ved varen på købstidspunktet 
vurderes med udgangspunkt i den 
holdbarhedsperiode, som forbrugeren 
med rimelighed kan forvente, at den 
pågældende vare har.

Or. en
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Begrundelse

Alle varer bør mindst have en garanti på mindst to år. Det er vigtigt at tage forskellene i en 
vares forventede levetid i betragtning med henblik på at tilskynde virksomheder til at 
fremstille mere varige forbrugsgoder. De medlemsstater, der på nuværende tidspunkt har en 
reklamationsfrist på op til seks år, bør kunne fortsætte med denne praksis.

Ændringsforslag 362
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden for produktets 
forventede levetid efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist mindst 
svare til produktets forventede levetid fra 
mangelsbedømmelsen.

Or. en

Ændringsforslag 363
Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc 
Tarabella, Afzal Khan

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen eller 
fra det tidspunkt, hvor den relevante 
forældelsesfrist starter, afhængigt af, 
hvilket tidspunkt der indtræffer sidst. To 
år efter det tidspunkt kan forbrugeren 
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mindst to år fra mangelsbedømmelsen. stadig have ret til afhjælpning af en 
mangel i det omfang, at han eller hun kan 
godtgøre, at en mangel, der bliver synlig, 
var til stede i varen på købstidspunktet.
Hvis afhjælpningerne vedrørende 
mangler i henhold til dette direktiv ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
forældelsesfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

Or. en

Ændringsforslag 364
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden for en periode på ikke 
mindre end to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

Or. en

Ændringsforslag 365
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen,
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de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

medmindre der er fastsat en længere 
periode i national lovgivning. Hvis de i 
artikel 9 nævnte rettigheder ifølge national 
lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

Or. it

Ændringsforslag 366
Dietmar Köster

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden seks år efter det 
relevante tidspunkt for 
mangelsbedømmelsen. Hvis de i artikel 9 
nævnte rettigheder ifølge national 
lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst seks år fra mangelsbedømmelsen.

Or. en

Ændringsforslag 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Carlos Coelho, József Szájer

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.
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Uanset første afsnit kan forbrugeren, hvis 
manglen bliver synlig to år efter 
mangelbedømmelsen, inden for ét år fra 
det tidspunkt, hvor forbrugeren får 
kendskab til manglen, udøve sin ret til 
afhjælpning.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med visse typer af varer, der er beregnet til længerevarende brug, og hvor 
forbrugeren forventer, at varen er holdbar (såsom forbrugerelektronik, 
husholdningsapparater, biler, byggematerialer osv.), bliver manglen eventuelt først synlig 
mere end to år efter levering. Derfor er det berettiget, at forbrugeren har ret til afhjælpning, 
hvis der er gået to år siden levering, dog stadig inden for ét år efter, at manglen blev synlig. 
Forbrugeren bærer bevisbyrden for, at manglen eksisterede på leveringstidspunktet.

Ændringsforslag 368
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen. 
Medlemsstaterne kan fastsætte længere 
frister for de tilfælde, hvor sælgeren 
svigagtigt undlader at oplyse om manglen.

Or. de

Begrundelse

Wenn der Verkäufer einen Mangel arglistig verschweigt, kann eine Frist von zwei Jahren, die 
ab dem für die Feststellung der Vertragsmäßigkeit maßgebenden Zeitpunkt beginnt, 
unangemessen sein. Daher sollte es den Mitgliedstaaten in diesen Fällen weiterhin möglich 
sein, z.B. längere Verjährungsfristen vorzusehen um etwa den Zeitpunkt zu berücksichtigen, 
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in dem der Käufer von der Vertragswidrigkeit Kenntnis erlangt. Die Ergänzung dient der 
Klarstellung, dass eine entsprechende deliktsrechtliche Regelung nicht durch die 
vollharmonisierende Wirkung der schuldrechtlichen Vorschrift des Art. 14 Satz 1 versperrt 
ist.

Ændringsforslag 369
Eva Maydell

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 
tilfælde af mangler ved varen, når manglen 
bliver synlig inden to år efter det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 
de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 
national lovgivning er underkastet en 
reklamationsfrist, skal denne frist være på 
mindst to år fra mangelsbedømmelsen i 
henhold til artikel 8.

Or. en

Ændringsforslag 370
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved køb af brugte varer har forbrugeren 
ret til afhjælpning i tilfælde af mangler 
ved varen, når manglen bliver synlig 
inden et år efter det relevante tidspunkt 
for mangelsbedømmelsen.

Or. it

Ændringsforslag 371
Anneleen Van Bossuyt
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det drejer sig om brugte varer, kan 
sælgeren indføre en kortere frist end den, 
der er fastsat i stk. 1. Denne kortere frist 
må ikke være mindre end et år.

Or. en

Ændringsforslag 372
Lara Comi, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeren fortaber rettighederne i 
henhold til dette direktiv, hvis 
vedkommende ikke underretter sælgeren 
om manglen inden for to måneder fra den 
dato, hvor manglen blev konstateret eller 
kunne være blevet konstateret ved normal 
omsorg.

Or. it

Ændringsforslag 373
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 14 nævnte tidsfrister skal 
starte ved det tidspunkt, hvor varerne eller 
delene ombyttes.

Or. cs
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Begrundelse

Hvis garantiperioden ikke sættes tilbage til nul, kan omleveringen af varen være meget 
ufordelagtig for forbrugeren.

Ændringsforslag 374
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under reparations- eller 
omleveringsperioden suspenderes den 
lovbestemte garanti, indtil forbrugeren 
modtager den vare, der er sket omlevering 
for, eller den reparerede vare.

Or. it

Ændringsforslag 375
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en del i forbindelse med 
reparationen udskiftes med en ny 
reservedel, er den nye reservedel omfattet 
af en garantiperiode på to år fra det 
tidspunkt, hvor den reparerede vare er 
blevet leveret.

Or. it

Ændringsforslag 376
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a

Forlængelse af fristerne i tilfælde af 
afhjælpende foranstaltninger

Hvis der viser sig en ny mangel i varen 
inden for to år efter en afhjælpning, eller 
hvis der viser sig en mangel i erstatningen 
af den leverede vare inden for to år efter 
omleveringen, finder artikel 14 
anvendelse. Forbrugerens andre krav 
forbliver uberørt heraf.

Or. de

Begrundelse

I tilfælde af mangler, der har været genstand for afhjælpende foranstaltninger, skal sælgeren 
igen holdes ansvarlig i en periode på to år, såfremt der i denne periode igen opstår mangler. 
Det samme gælder for de mangler, der opstår efter en omlevering, da køberen ikke bør stilles 
dårligere i disse tilfælde, end hvad der er tilfældet for den oprindelige levering.

Ændringsforslag 377
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) reklamer, der var tilgængelige på 
tidspunktet eller forud for aftalens 
indgåelse, og

b) reklamer, der var tilgængelige på 
tidspunktet eller forud for aftalens 
indgåelse, herunder erklæringer, der 
forefindes på webstedet eller sider på 
sociale medier, som kan føres tilbage til 
sælgeren, og

Or. it

Ændringsforslag 378
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Garantierklæringen skal udleveres 
på et varigt medium og være udfærdiget i 
et klart og forståeligt sprog. Den skal 
indeholde følgende:

2. Garantierklæringen skal udleveres 
til forbrugeren i papirformat, eller hvis 
forbrugeren accepterer det, på et andet
varigt medium og være udfærdiget i et klart 
og forståeligt sprog. En kopi af 
garantierklæringen i papirformat skal 
udleveres til forbrugeren på anmodning 
og uden omkostninger. Den skal indeholde 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 379
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Garantierklæringen skal udleveres 
på et varigt medium og være udfærdiget i 
et klart og forståeligt sprog. Den skal 
indeholde følgende:

2. Garantierklæringen skal udleveres 
på skrift eller på et andet varigt medium 
og være udfærdiget i et klart og forståeligt 
sprog. Den skal indeholde følgende:

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i direktiv 1999/44/EF.

Ændringsforslag 380
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en utvetydig erklæring om 
forbrugerens lovbestemte rettigheder i 

a) en utvetydig erklæring om 
forbrugerens lovbestemte rettigheder i 



PE597.627v01-00 80/97 AM\1115222DA.docx

DA

henhold til dette direktiv og en utvetydig 
erklæring om, at disse rettigheder ikke 
påvirkes af den handelsmæssige garanti, og

henhold til dette direktiv og en utvetydig 
erklæring om, at disse rettigheder uden 
yderligere betingelser skal opfyldes og
ikke påvirkes af den handelsmæssige 
garanti, og

Or. de

Begrundelse

Det skal præciseres, at det krav om gennemsigtighed, der er indeholdt i denne artikel, også 
omfatter information til forbrugeren om, at den lovmæssige garanti under alle 
omstændigheder finder anvendelse, uden at kunden skal opfylde yderligere betingelser.

Ændringsforslag 381
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en utvetydig erklæring om, at 
varen skal overholde de 
overensstemmelseserklæringer, der 
forefindes i oplysninger afgivet af 
sælgeren inden aftalens indgåelse og i 
reklamer

Or. it

Ændringsforslag 382
Lara Comi, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan fastsætte 
yderligere regler om handelsmæssige 
garantier, i det omfang disse regler ikke 
reducerer det beskyttelsesniveau, der er 
fastsat i denne artikel.

udgår
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Or. it

Ændringsforslag 383
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan fastsætte 
yderligere regler om handelsmæssige 
garantier, i det omfang disse regler ikke 
reducerer det beskyttelsesniveau, der er 
fastsat i denne artikel.

udgår

Or. de

Begrundelse

Hvis der stilles forskellige krav til medlemsstaterne, ville man skulle tilpasse 
garantierklæringerne for de enkelte medlemsstater. Dette medfører en retlig opsplitning og en 
eventuel fragmentering af det indre marked.

Ændringsforslag 384
Pascal Arimont, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Handelsmæssig garanti for hele levetiden

Producenten af et energirelateret produkt 
i henhold til artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/125/EF1a skal:

a) angive den mindste levetid for, hvor 
lang tid han garanterer overfor 
forbrugeren, at produktet er egnet, og give 
en tydelig erklæring om forbrugerens 
lovbestemte rettigheder eller

b) tydeligt angive, at producenten ikke 
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giver nogen handelsmæssig garanti for 
hele produktets levetid.

Denne oplysning skal stilles til rådighed 
for forbrugeren, før forbrugeren træffer 
en informeret beslutning om 
transaktionen.

_________________

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/125/EF af 21. oktober 2009 om 
rammerne for fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design af energirelaterede 
produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, 
s. 10).

Or. en

Ændringsforslag 385
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Olga 
Sehnalová, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Handelsmæssige garantier for hele 
levetiden

1. Producenten af tekniske eller andre 
varige forbrugsgoder skal over for sælger 
og forbruger oplyse varens levetid. Den 
angivne tidsperiode skal afspejle 
forbrugernes rimelige forventninger og 
må ikke være under to år, medmindre 
andet er begrundet i den pågældende 
vares særlige art.

2. Hvis varen ikke opfylder den i henhold 
til stk. 1 angivne holdbarhed, fortolkes 
dette som en misligholdelse, som 
forbrugeren kan håndhæve direkte over 
for producenten som en kontraktlig 
garanti, der kan give forbrugeren ret til 
afhjælpning.
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Or. en

Ændringsforslag 386
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Biljana 
Borzan, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Handelsmæssige garantier for hele 
levetiden

1. Producenter af tekniske produkter skal 
over for forbrugeren garantere, at 
produktet som minimum er egnet i løbet 
af den forventede levetid, og skal angive 
varigheden af denne levetid. Den angivne 
levetid må ikke være kortere end 
forældelsesfristen, der er gældende i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted, og den skal
afspejle en fornuftig og typisk forbrugers 
forventninger.

2. Hvis producenten ikke opfylder sine 
forpligtelser i henhold til stk. 1, er 
producentens udestående forpligtelser 
over for forbrugeren de samme som en 
leverandørs udestående forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 387
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
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Handelsmæssige garantier for hele 
levetiden

1. Sælgeren af et teknisk produkt skal 
oplyse forbrugeren om produktets 
forventede minimumslevetid.

Sælgeren skal også:

a) garantere forbrugeren, at produktet er 
egnet til dets formål i løbet af den 
forventede minimumslevetid og angive 
den forventede levetid eller

b) tydeligt angive, at sælgeren ikke 
garanterer produktets egnethed i løbet af 
levetiden.

Denne oplysning skal stilles til rådighed 
for forbrugeren, før eller på det tidspunkt, 
hvor forbrugeren indgår aftalen. 
Sælgeren skal informere forbrugeren, om 
den garanterede levetid er kortere eller 
længere end reklamationsfristen, der er 
anført i artikel 14. Artikel 15 finder 
fortsat anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 388
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Minimumsvarighed af handelsmæssig 
garanti

1. Producenter af varer, som kræver 
energi for at fungere, skal:

a) garantere forbrugeren produktets 
egnethed under produktets 
minimumsvarighed og angive størrelsen 
af en sådan varighed, eller

b) utvetydigt angive, at producenten ikke 
garanterer produktets egnethed under 
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dets minimumsvarighed.

2. I den handelsmæssige garanti skal 
producenten oplyse forbrugeren om, 
hvorvidt produktets minimumsvarighed er 
lavere eller højere end varigheden ifølge 
den lovpligtige garanti.

3. Hvis producenten ikke overholder 
forpligtelserne i stk. 1 og 2, har 
producenten de samme forpligtelser som 
sælgeren i forhold til forbrugeren.

Or. it

Begrundelse

For at opnå et EU-miljømærke er det ofte nødvendigt at give en minimumsvarighedsgaranti 
for produktet. Indførelse af en minimumsvarighed i den handelsmæssige garanti er i tråd med 
direktivet om miljøvenligt design og med direktivet om energimærkning.

Ændringsforslag 389
Lucy Anderson, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Mary 
Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal Khan, Pascal Durand

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den endelige sælger hæfter over for 
forbrugeren på grund af en mangel, som 
skyldes en handling eller en undladelse 
begået af en person i et tidligere led i 
transaktionskæden, har sælgeren ret til at 
rejse krav over for den eller de ansvarlige 
personer i transaktionskæden. Det afgøres 
efter national lovgivning, mod hvilke 
personer sælgeren kan rejse krav, og hvilke 
beføjelser og betingelser for udøvelsen 
heraf der finder anvendelse.

Hvis den endelige sælger hæfter over for 
forbrugeren på grund af en mangel, som 
skyldes en handling eller en undladelse 
begået af en person i et tidligere led i 
transaktionskæden, har sælgeren ret til at 
rejse krav over for den eller de ansvarlige 
personer i transaktionskæden. Det afgøres 
efter national lovgivning, mod hvilke 
personer sælgeren kan rejse krav, og hvilke 
beføjelser og betingelser for udøvelsen 
heraf der finder anvendelse. Sælgeren har 
dog ret til at forfølge afhjælpningsmidler 
som minimum i løbet af den lovbestemte 
garantiperiode og i løbet af den periode, 
hvor det antages, at enhver mangel 
allerede eksisterede på tidspunktet angivet 
i artikel 8, stk. 1 og 2, og som ikke er 
kortere end perioden, der er anført i 
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artikel 8, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 390
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den endelige sælger hæfter over for 
forbrugeren på grund af en mangel, som 
skyldes en handling eller en undladelse 
begået af en person i et tidligere led i 
transaktionskæden, har sælgeren ret til at 
rejse krav over for den eller de ansvarlige 
personer i transaktionskæden. Det afgøres 
efter national lovgivning, mod hvilke 
personer sælgeren kan rejse krav, og hvilke 
beføjelser og betingelser for udøvelsen
heraf der finder anvendelse.

Hvis den endelige sælger hæfter over for 
forbrugeren på grund af en mangel, som 
skyldes en handling eller en undladelse 
begået af en person i et tidligere led i 
transaktionskæden eller enhver anden 
årsag, har sælgeren ret til at rejse krav over 
for den eller de ansvarlige personer i 
transaktionskæden. Det afgøres efter 
national lovgivning, mod hvilke personer 
sælgeren kan rejse krav, og hvilke 
beføjelser og betingelser for udøvelsen 
heraf der finder anvendelse. 
Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale 
lovgivninger yder sælgeren passende 
beskyttelse med hensyn til at udpege den 
person, som sælgeren kan rejse krav mod, 
tidsperioder og relevante foranstaltninger 
samt betingelser for at udøve regresretten.

Or. en

Ændringsforslag 391
Eva Maydell

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den endelige sælger hæfter over for 
forbrugeren på grund af en mangel, som 
skyldes en handling eller en undladelse 
begået af en person i et tidligere led i 

Hvis den endelige sælger hæfter over for 
forbrugeren på grund af en mangel, som 
skyldes en handling eller en undladelse, 
der er begået i tidligere led i 
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transaktionskæden, har sælgeren ret til at 
rejse krav over for den eller de ansvarlige 
personer i transaktionskæden. Det afgøres 
efter national lovgivning, mod hvilke 
personer sælgeren kan rejse krav, og hvilke 
beføjelser og betingelser for udøvelsen 
heraf der finder anvendelse.

transaktionskæden, har sælgeren ret til at 
rejse krav over for den eller de ansvarlige 
personer i transaktionskæden. Det afgøres 
på passende vis efter national lovgivning, 
mod hvilke personer sælgeren kan rejse 
krav, og hvilke beføjelser og betingelser 
for udøvelsen heraf der finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 392
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis manglen kan tilregnes producenten, 
hæfter sidstnævnte solidarisk med 
sælgeren i forhold til forbrugeren, for så 
vidt angår forpligtelsen til at sørge for 
beføjelserne for reparation eller 
omlevering af mangelfulde varer, på de 
vilkår og med de fremgangsmåder, som 
medlemsstaterne har fastsat i 
overensstemmelse med national 
lovgivning.

Or. it

Ændringsforslag 393
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a

Reservedele

1. Sælgeren informerer forbrugeren på en 
tydelig og let forståelig måde om den 
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periode, hvor, eller indtil hvilken dato, 
væsentlige reservedele til brugen af varen 
er tilgængelige på markedet. 
Medlemsstaterne tilskynder producenter 
til at udarbejde tydelig mærkning, der 
informerer forbrugerne om 
tilstedeværelsen af reservedele og om, 
hvor lang tid disse reservedele er 
tilgængelige på markedet.

2. Disse reservedele skal være 
tilgængelige til en rimelig pris, der står i 
forhold til deres værdi i det samlede 
produkt, og de skal stilles til rådighed 
inden for en rimelig periode.

Or. en

Ændringsforslag 394
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan, Marju Lauristin

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a

Informationskrav for reservedele og 
tilbehør

Sælgeren skal informere forbrugeren på 
en tydelig og let forståelig måde om alle 
eksisterende reservedele eller alt tilbehør, 
der er tilgængeligt på markedet og 
nødvendigt for brugen af den solgte vare.

Or. en

Ændringsforslag 395
Lucy Anderson, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Mary 
Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal Khan, Marju 
Lauristin, Isabella De Monte

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Håndhævelse Håndhævelse og oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 396
Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Mary Honeyball, Maria Arena, 
Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal Khan, Marju Lauristin, Isabella De Monte

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sørge for, at 
der findes effektive og tilstrækkelige 
midler til at sikre, at direktivet overholdes.

1. Medlemsstaterne skal sørge for, at 
der findes effektive og tilstrækkelige 
midler til at sikre, at direktivet overholdes, 
idet de navnlig tager hensyn til 
forbrugernes behov for at blive informeret 
om deres rettigheder, og at de bliver i 
stand til at håndhæve disse rettigheder i 
praksis. Disse metoder omfatter juridiske 
mekanismer, der giver to eller flere fysiske 
personer eller deres repræsentative 
enheder mulighed for kollektivt at kræve 
afhjælpning, hvor det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 397
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan, Marju Lauristin, Isabella De Monte

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omtalte midler skal 
omfatte bestemmelser om, at et eller flere 
af følgende organer kan anlægge sag i 

2. De i stk. 1 omtalte midler skal 
omfatte bestemmelser om, at 
repræsentative organer, under 
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henhold til national lovgivning ved en 
domstol eller ved en kompetent myndighed 
for at sikre, at de nationale bestemmelser,
der gennemfører dette direktiv, finder 
anvendelse:

begrundede og passende kriterier kan 
anlægge sag i henhold til national 
lovgivning ved en domstol eller ved en 
kompetent myndighed for at sikre, at de 
nationale bestemmelser, der gennemfører 
dette direktiv, finder anvendelse: Sådanne 
organer omfatter, men er ikke begrænset 
til, følgende:

Or. en

Ændringsforslag 398
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentlige instanser eller deres 
repræsentanter

a) offentlige instanser eller deres 
repræsentanter og

Or. en

Ændringsforslag 399
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbrugerorganisationer med 
legitim interesse i at beskytte forbrugerne

b) forbrugerorganisationer med 
legitim interesse i at beskytte forbrugerne 
og

Or. en

Ændringsforslag 400
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Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Afzal 
Khan

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En aftale, der til skade for forbrugeren 
bestemmer, at nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv ikke skal 
finde anvendelse, eller fraviger eller 
ændrer disses retsvirkninger, før 
forbrugeren har gjort den erhvervsdrivende 
opmærksom på manglen, er ikke bindende 
for forbrugeren, medmindre aftalens 
parter træffer bestemmelse om, at kravene 
i artikel 5 og 6, jf. artikel 4, stk. 3, ikke 
skal finde anvendelse, eller fraviger eller 
ændrer deres retsvirkninger.

En aftale, der til skade for forbrugeren 
bestemmer, at nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv ikke skal 
finde anvendelse, eller fraviger eller 
ændrer disses retsvirkninger, før 
forbrugeren har gjort den erhvervsdrivende 
opmærksom på manglen, er ikke bindende 
for forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 401
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En aftale, der til skade for forbrugeren 
bestemmer, at nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv ikke skal 
finde anvendelse, eller fraviger eller 
ændrer disses retsvirkninger, før 
forbrugeren har gjort den erhvervsdrivende 
opmærksom på manglen, er ikke bindende 
for forbrugeren, medmindre aftalens 
parter træffer bestemmelse om, at kravene 
i artikel 5 og 6, jf. artikel 4, stk. 3, ikke 
skal finde anvendelse, eller fraviger eller 
ændrer deres retsvirkninger.

En aftale, der til skade for forbrugeren 
bestemmer, at nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv ikke skal 
finde anvendelse, eller fraviger eller 
ændrer disses retsvirkninger, før 
forbrugeren har gjort den erhvervsdrivende 
opmærksom på manglen, er ikke bindende 
for forbrugeren.

Or. en
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Ændringsforslag 402
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringer af direktiv 1999/44/EF,
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF

Ændringer af forordning (EF) nr. 
2006/2004 og direktiv 2009/22/EF

Or. it

Ændringsforslag 403
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1
Direktiv 1999/44/EF
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I artikel 1 i direktiv 1999/44/EF 
foretages følgende ændringer:

udgår

a) stk. 1 affattes således:

"1. Formålet med dette direktiv er en 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om visse aspekter af aftaler 
om køb af forbrugsvarer og om garantier i 
forbindelse hermed, som ikke er aftaler 
om fjernsalg, for at sikre, at der fastsættes 
et ensartet minimumsniveau for 
forbrugerbeskyttelse inden for rammerne 
af det indre marked."

i) litra f) affattes således:

"f) afhjælpning: at bringe forbrugsvaren i 
overensstemmelse med købsaftalen i 
tilfælde af en mangel"

"g) "aftale om fjernsalg": en købsaftale, 
der indgås som led i en organiseret 
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fjernsalgsordning, uden at sælgeren og 
forbrugeren samtidig er fysisk til stede, 
idet der til og med tidspunktet for aftalens 
indgåelse udelukkende anvendes en eller 
flere former for 
fjernkommunikationsteknikker, herunder 
internettet."

Or. it

Ændringsforslag 404
Inese Vaidere

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a

Ophævelse

Direktiv 1999/44/EF ophæves fra den ... 
(datoen for dette direktivs ikrafttrædelse). 
Henvisninger til det ophævede direktiv 
gælder som henvisninger til nærværende 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 405
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a

Ophævelse

Direktiv 1999/44/EF ophæves fra den ... 
(datoen for dette direktivs ikrafttrædelse). 
Henvisninger til det ophævede direktiv 
gælder som henvisninger til nærværende 
direktiv.



PE597.627v01-00 94/97 AM\1115222DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 406
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19

Ophævelse

Direktiv 1999/44/EF ophæves med 
virkning fra den (nærværende direktivs 
anvendelsesdato). Henvisninger til det 
ophævede direktiv gælder som 
henvisninger til nærværende direktiv.

Or. it

Ændringsforslag 407
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a

Producentens direkte ansvar

1. Producenten er ansvarlig over for 
forbrugeren for at reparere eller ombytte 
varen på grund af en mangel. Artikel 14 
finder tilsvarende anvendelse.

2. Producenten skal reparere eller 
ombytte varerne efter eget valg inden for 
rimelig tid, der under ingen 
omstændigheder må overstige 30 dage fra 
det øjeblik, han har fået varen i fysisk 
besiddelse.

Or. en
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Ændringsforslag 408
Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a

National ret og mindstebeskyttelse

1. De rettigheder, der følger af dette 
direktiv, skal udøves uden at det berører 
andre rettigheder, som forbrugeren kan 
påberåbe sig i henhold til de nationale 
bestemmelser for kontraktligt ansvar eller 
ansvar uden for kontrakt.

2. Medlemsstaterne kan på området, der 
er omfattet af dette direktiv, vedtage eller 
opretholde strengere bestemmelser, der er 
forenelige med traktaten, for at sikre 
forbrugerne et højere beskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 409
Lucy Anderson, Catherine Stihler, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Olga 
Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Mary Honeyball, Maria Arena, Victor Negrescu, Marc 
Tarabella, Afzal Khan, Isabella De Monte

Forslag til direktiv
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a

Gennemgang

1. Kommissionen undersøger og 
gennemgår anvendelsen og 
gennemførelsen af dette direktiv nøje. 
Denne proces omfatter meningsfuld og
detaljeret høring og inddragelse af 
medlemsstaterne samt forbruger-, 
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lovgivnings- og erhvervsorganisationer på 
EU-plan.

2. Senest den (...) forelægger 
Kommissionen for Europa-Parlamentet 
og Rådet en rapport, der omfatter hele 
processen med gennemgang og vurdering, 
som omtalt i stk. 1. Den rapport skal bl.a. 
omfatte en detaljeret analyse af, hvordan 
bestemmelserne i dette direktiv påvirker 
bevisbyrden i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 410
Pascal Durand
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a

Kommissionens rapportering og 
gennemgang

Senest den 31. december 2020 forelægger 
Kommissionen en rapport om 
anvendelsen af dette direktiv for Europa-
Parlamentet og Rådet. Rapporten 
omfatter især en evaluering af 
bestemmelserne i dette direktiv om 
afhjælpning, levetidsgarantiers funktion 
og direktivets påvirkning af visse forhold i 
forbindelse med aftaler om levering af 
digitalt indhold. Denne rapport ledsages 
om nødvendigt af lovgivningsforslag med 
henblik på at tilpasse direktivet til 
udviklingen på forbrugerretsområdet.

Or. en

Ændringsforslag 411
Fredrick Federley
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Forslag til direktiv
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a

Kommissionens rapportering om salg af 
levende dyr

Kommissionen foretager en vurdering af 
harmonisering af regler, der gælder for 
aftaler om salg af levende dyr, og skal, om 
nødvendig, fremlægge et 
lovgivningsforslag i denne forbindelse.

Or. en

Begrundelse

På grund af de særlige forhold i forbindelse med levende dyr er dette forslag ikke egnet til at 
regulere denne specifikke varetype. Aftalebestemmelser om salg af levende dyr bør imidlertid 
harmoniseres i Unionen med henblik på at sikre, at det indre marked for salg af denne 
specifikke varetype fungerer. Kommissionen bør derfor vurdere den bedste metode til at 
fastlægge en sådan harmonisering og om nødvendigt foreslå lovgivning herom.
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